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Resumo 

A empresa Tintas Lacca lançou o desafio de otimizar o sistema de afinação automática das 

tintas de base aquosa de forma a diminuir o custo das tintas.  

Durante o presente projeto foi avaliado um novo sistema de pigmentos mais económico, em 

média, 49 % em relação ao sistema de pigmentos atualmente existente.  

O comportamento deste novo sistema de pigmentos foi analisado nas bases aquosas 

produzidas pela empresa, e comparado com o sistema atual em parâmetros como a 

compatibilidade/molhagem, força corante, rub-out, resistência à radiação UV e 

comportamento da reação da tinta à chuva.  

Os testes efetuados permitiram concluir que será vantajoso substituir o sistema de pigmentos 

para a máquina de afinação automática, uma vez que este sistema de pigmentos, de uma 

maneira geral, apresenta uma boa compatibilidade/molhagem, uma boa resistência à 

radiação UV e exibe um comportamento semelhante ao sistema atual de pigmentos na reação 

da tinta à chuva. Além disso, não se denota rub-out na aplicação das tintas, excepto no 

pigmento em pasta violeta. Por outro lado o novo sistema de pigmentos apresenta geralmente 

inferior intensidade da força corante quando comparado com o sistema atual, sendo 

necessário acertar os fatores de doseamento. A relação de custos entre os dois sistemas 

compensa no entanto a diferença entre a força corante dos mesmos.  

 

 

Palavras-Chave: tintas aquosas, sistemas de pigmentos em pasta, compatibilidade, força 

corante, radiação UV  
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Abstract 

The company Tintas Lacca has launched the challenge of optimizing the automatic tuning 

system of water-based paints, in order to reduce paint cost.  

During this project, a new pigment system was evaluated as being cheaper, on average, 49% 

less compared to the existing pigment system. 

The performance of this pigment system was analyzed in the aqueous bases produced by the 

company, and compared to the current system, in parameters such as compatibility/wetting, 

dye strength, rub-out, resistance to UV radiation and the reaction behaviour of the paint to 

rainfall. 

The tests carried out showed that it is advantageous to replace the pigment system for an 

automatic tuning machine, since this pigment system, in general, has good 

compatibility/wetting, good resistance to UV radiation. Furthermore, it exhibits a similar 

behaviour to the current system of pigments in the reaction of the paint to the rain. In 

addition, rub-out does not occur in the application of the inks, except in the pigment of violet 

paste. On the other hand, the new pigment system is generally inferior in the intensity of the 

dye strength, when compared to the current system. As such, the correction of the dosing 

factors is necessary. The price ratio between the two accounting systems compensates for the 

difference between the dye force of the same.  

 

Key-words: Aqueous paints, paste pigment systems, compatibility, colour strength, UV 

radiation 



Otimização do sistema aquoso de afinação automática  

 

Declaração 

 

Declaro, sob compromisso de honra, que este trabalho é original e que todas as contribuições 

não originais foram devidamente referenciadas com identificação da fonte.  

 

Porto, 3 de Julho de 2017 

 

 

(Ana Isabel Teixeira Ribeiro de Magalhães) 

 

 

 



Otimização do sistema aquoso de afinação automática  

 

i 

Índice 

1 Introdução ............................................................................................. 1 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto .............................................. 1 

1.2 Tintas Lacca, S.A ............................................................................... 2 

1.3 Contributos do Trabalho ...................................................................... 2 

1.4 Organização da Tese .......................................................................... 3 

2 Contexto e Estado da Arte ......................................................................... 4 

2.1 Constituição das tintas ........................................................................ 4 

2.2 Importância das tintas aquosas .............................................................. 6 

2.3 Sistemas de afinação automática ........................................................... 7 

2.4 Sistema CIELab ................................................................................. 8 

3 Materiais e Métodos ............................................................................... 10 

3.1 Materiais ....................................................................................... 10 

3.2 Preparação das tintas ....................................................................... 12 

3.3 Caraterização ................................................................................. 13 

3.3.1 Teste da molhagem ..................................................................................... 13 

3.3.2 Técnica da compatibilidade ........................................................................... 14 

3.3.3 Força corante ............................................................................................ 15 

3.3.4 Rub-out ................................................................................................... 16 

3.3.5 Exposição à radiação UV ............................................................................... 16 

3.3.6 Avaliação da reação da tinta à chuva: Snail Trails e/ou Exsudações .......................... 17 

4 Resultados e Discussão ............................................................................ 19 

4.1 Teste da molhagem .......................................................................... 19 

4.2 Teste da compatibilidade ................................................................... 20 

4.2.1 Otimização da formulação da tinta lisa exterior .................................................. 21 

4.3 Força corante ................................................................................. 22 

4.4 Ajuste dos fatores de doseamento para diferentes bases ............................ 23 

4.4.1 Comparação da compatibilidade para os dois sistemas de pigmentos em pasta ............ 23 



Otimização do sistema aquoso de afinação automática  

 

ii 

4.4.2 Comparação da força corante para os dois sistemas de pigmentos em pasta ................ 25 

4.5 Rub-out ........................................................................................ 27 

4.6 Exposição aos raios UV ...................................................................... 27 

4.6.1 Avaliação do comportamento das tintas no túnel de radiação UV ............................. 28 

4.6.2 Avaliação do comportamento da tintas à radiação solar ........................................ 31 

4.7 Avaliação da reação da tinta à chuva: Snail Trails/Exsudações .................... 32 

4.7.1 Avaliação de diferentes bases, com ou sem primário ............................................ 32 

4.7.2 Tinta lisa exterior com diferentes percentagens de resinas .................................... 34 

4.7.3 Comparação com o pigmento azul dos diferentes sistemas de pigmentos .................... 35 

4.7.4 Comparação do comportamento de diferentes cores de pigmentos do sistema alternativo

 36 

5 Conclusões .......................................................................................... 38 

6 Avaliação do trabalho realizado................................................................. 40 

6.1 Objetivos Realizados ........................................................................ 40 

6.2 Outros Trabalhos Realizados ............................................................... 40 

6.3 Limitações e Trabalho Futuro ............................................................. 40 

6.4 Apreciação Final ............................................................................. 41 

Anexos ..................................................................................................... 44 

A1. Exposição no túnel de radiação UV ........................................................... 44 

A1.1 Tinta lisa exterior .......................................................................................... 44 

A1.2 Esmalte aquoso ............................................................................................. 58 

A2 Exposição à radiação solar ...................................................................... 72 

A2.1 Tinta lisa exterior .......................................................................................... 72 

A2.2 Esmalte aquoso ............................................................................................. 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Otimização do sistema aquoso de afinação automática  

 

iii 

Notação e Glossário 

a* Coordenada cromática (relação vermelho-verde) 
b* Coordenada cromática (relação amarelo-azul) 
L* Luminosidade  
∆E ou DE Diferença total de cor 
Da Diferença de cor na coordenada cromática (relação vermelho-verde) 
Db Diferença de cor na coordenada cromática (relação amarelo-azul) 
DL Diferença de cor no eixo da luminosidade 

 

Lista de Siglas 

CIE Commission Internationale de l’Eclairage 
CIELab Sistema colorimétrico 
COV Compostos orgânicos voláteis 
DIN Deutsches Institut fur Normung, Instituto Alemão para Normatização 
EIC Empresa Internacional de Certificação 
IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação 
I.P. Instituto Português 
NOX Óxidos de azoto 
NP Norma Portuguesa 
PME Pequena e média empresa 
PT Procedimento técnico 
S.A. Sociedade Anónima 
U.a Unidade arbitrátria 
UV Ultra-violeta 
VA Acetato de vinilo 
VeoVA Vinil versatato 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

Cada arte tem uma maneira única de entender o mundo através dos sentidos. A pintura faz 

com que os seres humanos percebam o mundo por meios dos sentidos visuais, de maneira 

profunda e única. As tintas ocupam um lugar relevante na história cultural da humanidade, o 

fascínio pelas cores e pelo aspecto decorativo existe desde os tempos pré-históricos, como o 

testemunham as pinturas das cavernas. O rápido avanço tecnológico introduzido pela 

Revolução Industrial criou novos e vastos mercados para o sector das tintas e vernizes. 

Criaram-se novas formulações, as trinchas foram substituídas pela pistola e os tempos de 

secagem encurtados, com a consequente aceleração do processo de pintura.  

As tintas desempenham um papel indispensável no mundo moderno e revestem literalmente 

tudo o que usamos. Ao longo das décadas, as formulações das tintas tornaram-se cada vez 

mais complexas e hoje os revestimentos não só protegem e embelezam os substratos como 

também lhes conferem propriedades funcionais e de limpeza.1  

As regulamentações ambientais, que se aplicam ao setor das Tintas e Vernizes, têm vindo a 

ficar cada vez mais restritas e a noção de conforto de utilização mais importante. Este setor 

tem sofrido uma evolução positiva nas últimas décadas com expressão no contexto da 

indústria nacional. Isto deve-se essencialmente aos investimentos de vulto que se traduziram 

em ganhos tecnológicos e de produtividade de grande significado.2 

O mercado dos revestimentos é muito competitivo nos dias de hoje, tanto a nível económico 

como no desempenho das tintas. É precisamente no lado económico que se encontra o 

problema que se pretende analisar, o elevado custo das afinações de cor das tintas de base 

aquosa, quando comparado com as empresas concorrentes. A solução proposta pelo 

fornecedor de pigmentos em pasta consiste em alterar o sistema de pigmentos atual, 

universal, (utilizados em sistemas aquosos e para esmaltes com resina longas em óleo-

esmaltes de secagem lenta) para um sistema de pigmentos alternativo usado apenas para 

tintas aquosas. O presente estudo pretende verificar o comportamento de ambos os sistemas 

sendo o custo dos novos pigmentos 49 % inferior relativamente ao sistema atualmente 

existente. A primeira fase deste projeto consistiu em analisar diversos parâmetros como a 

compatibilidade/molhagem, força corante, rub-out, resistência à radiação UV/solar e 

avaliação do comportamento da reação da tinta à chuva de ambos os sistemas de pigmentos. 

Realizados estes testes avaliou-se a possível alteração dos pigmentos universais (sistema 

atual) para pigmentos específicos para tintas de base aquosa (sistema alternativo) tal como 
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proposto pelo fornecedor. A segunda fase englobou ajustar os fatores de doseamento dos 

pigmentos alternativos no sistema de afinações automáticas de modo a existir um menor 

impacto possível nas formulações das bases de dados existentes atualmente.  

 

1.2 Tintas Lacca, S.A 

A empresa Tintas Lacca, S.A é uma PME fundada em 1981 que produz e comercializa tintas e 

vernizes, para aplicação em indústrias de mobiliário, construção civil e metalomecânica.  

Além da sede em Felgueiras, que fabrica e comercializa os seus produtos, dispõe de duas 

filiais de comercialização em Fernão Ferro e em Leiria.  

Em 2015 a empresa foi certificada pela Entidade Externa Acreditada/EIC-Empresa 

Internacional de Certificação, de acordo com a norma NP EN ISO 9001.Foi considerada pela 

IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., PME líder para o ano de 2016, pelo 

terceiro ano consecutivo. 

A empresa comercializa diversos produtos, de acordo com o seu setor de aplicação.3  

 Mobiliário: isolantes, esmaltes, tapa poros, vernizes, velaturas, sub-capa e fundos. 

 Construção civil: 

 Paredes: tintas plásticas lisas, texturadas ou membrana elástica e 

isolantes; 

 Madeira: esmaltes e vernizes aquosos e de base solvente; 

 Superfícies metálicas: primários, esmaltes e vernizes; 

 Pavimentos: tintas de pavimentos aquosas e de solvente. 

 Metalomecânica: vernizes, primários, esmaltes. 

 Diluentes: celulósicos, poliuretanos, poliéster, limpeza, acrílicos, hidro e sintéticos. 

 

1.3 Contributos do Trabalho 

Este projeto contribuiu decisivamente para a diminuição do custo das tintas de base aquosa 

comercializados pela empresa, através da avaliação de um novo sistema de pigmentos, mais 

económico 49 % relativamente ao sistema de pigmentos universais (atuais). O trabalho 

desenvolvido mostrou que o novo sistema pode ser usado em substituição do sistema usado 

previamente pela empresa, sem prejuízo do desempenho das tintas.  
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A empresa optou, desde logo com a apresentação dos resultados obtidos, por substituir ao 

longo do tempo os sistemas de pigmentos. Esta adoção foi efectuada, de forma a não perder 

tempo e o afastamento dos seus clientes. 

Além disso, ofereci o esquema de montagem da simulação da chuva para a empresa, para que 

eles num futuro próximo, testem facilmente a lixiviação dos seus produtos e porventura 

produtos novos que irão desenvolver.  

 

1.4 Organização da Tese 

A presente tese está dividida em 6 capítulos. No capítulo 1, é feito o enquadramento e 

apresentação do Projeto. Apresenta-se também uma breve descrição da empresa e os 

contributos do trabalho. 

No capítulo 2, salientam-se aspectos teóricos relacionados com o tema deste projeto. 

Inicialmente, faz-se uma breve descrição das tintas, realça-se a importância das tintas 

aquosas e abordam-se os fundamentos do sistema de afinação automática, como é o caso dos 

parâmetros CIELab. 

No capítulo 3, são descritos os materiais e métodos utilizados durante este trabalho. 

Segue-se o 4º capítulo, onde são apresentados os resultados mais relevantes obtidos e é feita 

a sua discussão. 

No capítulo 5, são apresentadas as conclusões deste projeto. 

Finalmente, no capítulo 6, efetua-se uma avaliação geral do trabalho, realçando os objetivos 

alcançados, a realização de trabalhos secundários, as limitações e o trabalho futuro, assim 

como uma apreciação final do presente projeto. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

Segundo a norma ISO 4618:2014, uma tinta é definida como um material pigmentado, líquido, 

em pasta ou em pó, que quando aplicado num substrato, forma película opaca possuindo 

propriedades protetoras, decorativas e/ou outras propriedades específicas.  

2.1 Constituição das tintas  

As tintas são constituídas por duas fases distintas. A primeira fase é o extracto seco composto 

pelos pigmentos, cargas, veículo fixo e aditivos. A segunda fase é o veículo volátil, na qual 

fazem parte os solventes e os aditivos voláteis. Todos estes componentes não funcionam 

independentemente, pois interagem quer fisicamente, quer quimicamente.4 De seguida, 

apresentam-se breves descrições dos principais constituintes das tintas.  

Os pigmentos são substâncias insolúveis no meio em que são incorporados e tem como 

principal finalidade conferir cor e/ou poder de cobertura às tintas. Os corantes, ao contrário 

dos pigmentos, são substâncias geralmente solúveis e são utilizados para conferir cor a um 

determinado produto ou superfície mantendo a sua transparência. Além disso, os corantes 

durante a sua aplicação perdem a sua estrutura cristalina ou particulada. Os corantes fixam 

se na superfície que se vai colorir através de mecanismos de adsorção, ou ligações iónicas e 

covalentes enquanto os pigmentos são dispersos na tinta formando uma dispersão 

relativamente estável. Portanto, é por características físicas e não por composição química 

que os pigmentos são diferenciados dos corantes. 5,6 

Classificação dos pigmentos 

De uma maneira geral, os pigmentos classificam-se em orgânicos e inorgânicos. Os 

pigmentos inorgânicos podem ser sintéticos e naturais. Os naturais são normalmente 

óxidos que possuem menor poder de cobertura e maior dificuldade de dispersão, 

enquanto os sintéticos, produzidos por processos industriais controlados, 

proporcionam um melhor poder de cobertura e melhor dispersão obtendo uma 

uniformidade de cor e uma estabilidade na aplicação.7 Dentro dos pigmentos 

inorgânicos é de realçar o pigmento branco mais utilizado, o dióxido de titânio, TiO2. 

Este dispersa eficientemente a luz visível, conferindo assim, brancura, brilho e 

opacidade quando incorporado num revestimento.8 Quanto aos coloridos, destaca-se os 

óxidos de ferro que possuem uma ótima resistência à luz. 

Por outro lado, os pigmentos orgânicos são substâncias sintéticas que apresentam na 

estrutura química o grupo cromóforo. Este grupo caracteriza-se por conter uma ou 
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várias ligações duplas e/ou anéis benzénicos conjugados entre si, responsáveis pela 

absorção da radiação na faixa da luz visível, que define a produção de cor.9 

Os pigmentos orgânicos são constituídos por dois grupos: os azo e os policíclicos. A 

maioria dos pigmentos do grupo azo (monoazo e diazo10) não apresentam resistência à 

intempérie, não podendo ser usados em pinturas para o exterior. Já os policíclicos 

(antraquinona, ftalocianina, dioxazina, perileno10) têm resistência à luz e à 

intempérie. Os pigmentos orgânicos permitem obter uma panóplia de cores e com 

diversos níveis de resistência.7 

 

Os ligantes, também designados como resinas, são produtos orgânicos complexos que 

constituem a parte não volátil da tinta, correspondente ao veículo fixo, e agregam os 

pigmentos e cargas ao substrato, ou seja, são os responsáveis pela formação da película 

sólida. A grande maioria das propriedades da tinta está diretamente relacionada com o 

veículo fixo. Ele confere às tintas resistência às condições climáticas, assim como, 

resistências química e mecânica. Também está diretamente ligado com o brilho, pegajosidade 

superficial, secagem, aderência, entre outras características da película de tinta.11 Existem 

diversos tipos de ligantes, dos quais se destacam as resinas estireno-acrílicas, as resinas de 

acetato de vinilo (VA) - vinil versatato (VeoVa) e as resinas acrílicas. As resinas de estireno 

foram sendo substituídas por resinas estireno-acrílicas, ou seja, foi se adicionando monómeros 

de acrilato ao estireno. Deste modo, o cheiro da resina no manuseamento delas diminuiu 

significativamente, contribuindo para um menor risco de seguranças nas instalações 

industriais e obtendo-se melhorias no desempenho funcional da resina.12 Por outro lado, as 

resinas 100 % acrílicas são polímeros formados pela polimerização de monómeros de acrilato e 

metacrilato e proporcionam boa resistência às intempéries, resistência à hidrólise, brilho e 

retenção de cor em aplicações exteriores.13 Estas resinas isentas de estireno são mais caras do 

que as resinas contendo estireno devido à estrutura diferente da resina e ao custo dos 

monómeros específicos utilizados.12 As emulsões de copolímeros VA-VeoVa são amplamente 

utilizadas para revestimentos arquitectónicos interiores e exteriores. O emparelhamento dos 

polímeros VeoVa com o VA é satisfatório devido às proporções de reatividade muito 

semelhantes e temperatura de transição vítrea. À medida que a razão entre o VeoVa e o VA 

aumenta, a resistência à alcalinidade da emulsão aumenta, tornando-a uma escolha sólida 

para utilização em substratos alcalinos. As tintas para exteriores com base na tecnologia VA-

VeoVa apresentam menor desbotamento, menor agarrar da sujidade e menor calcinação do 

que as resinas estireno-acrílicas.14 

As cargas são pigmentos inorgânicos sob a forma de partículas mais ou menos finas, em pó ou 

em produtos granulares com índices de refracção inferiores a 1,55. Possuem baixo poder de 
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cobertura e são insolúveis no veículo. São utilizadas na formulação de tintas com o fim de 

lhes conferir determinadas propriedades físicas, como por exemplo, controlar a reologia da 

tinta, reduzir o brilho, melhorar propriedades mecânicas ou reforçar as características de 

barreira à difusão de água e ácidos agressivos. A nível económico uma vantagem do seu uso é 

o facto de conceder à tinta volume/corpo com redução de custos.15 

Os aditivos são materiais normalmente adicionados em pequena percentagem para modificar 

e/ou controlar determinadas propriedades da tinta. Consoante a sua ação, os aditivos são 

classificados como corretivos (anti-peles, anti-espumas, anti-sedimentação, anti-colagem, 

anti-estáticos, anti-congelantes) ou como construtivos (dispersantes, molhantes, secantes, 

biocidas, inseticidas, inibidores de corrosão na lata, absorvedores de UV, mateantes, 

espessantes, plastificantes). Os aditivos são uma parte integral na formulação de todos os 

tipos de tintas, e a escolha dos aditivos certos é um passo importante no desenvolvimento de 

uma formulação.15 

Os solventes são compostos geralmente líquidos, à temperatura e pressão atmosférica, que 

conseguem dissolver outras substâncias, nomeadamente o veículo fixo, sem alterar as suas 

propriedades químicas. Um solvente ideal tem de ser suficientemente volátil de forma a 

evaporar rapidamente, permitindo uma rápida filmificação, mas não deve ser extremamente 

volátil de modo a que a filmificação fique uniforme. Deve ainda ser de baixa toxicidade e, de 

preferência, biodegradável, como é o caso da água.16 

 

2.2 Importância das tintas aquosas 

Tendo em vista a proteção ambiental foi introduzida em 2004 a directiva nº 2004/CE/42 que 

limita a emissão de compostos orgânicos voláteis, COVs em certas tintas decorativas e 

produtos de repintura automóvel. 

Segundo a norma ISO 4618:2014 “Tintas e vernizes-Termos e definições”, um composto 

orgânico volátil, COV, é definido como qualquer produto orgânico líquido e/ou sólido que se 

evapore espontaneamente, nas condições de temperatura e pressão atmosférica com as quais 

está em contacto. 

Uma das soluções para reduzir os COVs é substituir, na medida do possível, as tintas de base 

solventes pelas tintas de base aquosa. Atualmente, as tintas de base aquosa representam e 

dominam cerca de 80 % das tintas vendidas no mercado decorativo.17 

As tintas à base de água de alta qualidade oferecem um excelente desempenho e são uma 

boa escolha do ponto de vista ambiental. Por outro lado, as tintas à base de solventes 

possuem solventes orgânicos que facilitam a aplicação da tinta, secam rápido e formam uma 
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pelicula regular de tinta. Durante a aplicação e a secagem, o solvente evapora, libertando 

compostos orgânicos voláteis para a atmosfera, que provocam um impacto negativo para o 

ambiente. Estes COVs através de reações químicas com os óxidos de azoto, NOX, na presença 

da radiação solar formam o ozono. 18 Na troposfera, esta formação do ozono desempenha um 

papel significativo no efeito de estufa. Alguns COVs quimicamente estáveis participam na 

destruição da camada do ozono estratosférico, que protege a superfície terrestre de raios UV 

nocivos. Além disso, os COVs também contribuem para irritações nas membranas mucosas, no 

nariz, olhos e garganta, levando também à falta de ar, tosse e sintomas asmáticos. A esta 

agressão, junta-se a do ozono troposférico que também pode danificar a vegetação e 

provocar a corrosão sobre alguns materiais sintéticos, acelerando a deterioração e o 

desvanecimento de certas tintas.17 

Além desta relevante vantagem ambiental, as tintas de base aquosa, nomeadamente as tintas 

de emulsão, conservam as aberturas microscópicas que permitem que a tinta “respire”, 

possibilitando que os vapores de humidade passem através dela. Desta forma, as tintas 

aquosas são mais tolerantes à humidade proveniente do interior de uma construção do que as 

tintas de base solvente, que formam um filme mais fechado com tendência a formar bolhas se 

houver humidade sob a tinta, por exemplo em aplicações de madeira húmida ou estuque 

(argamassa feita com gesso). 19 

 

2.3 Sistemas de afinação automática 

Na década de 90 deu-se a implementação do sistema COLORMIX nas indústrias de tintas. Este 

sistema consiste na informatização da afinação automática de cerca de 5 000 cores, e 

proporcionou um aumento exponencial na melhoria do serviço ao cliente e ganhos de 

produtividade nas empresas de fabricação de tintas.20 

As Tintas Lacca implementaram este sistema de afinação automática na unidade fabril e em 

loja, em 1994 e 2006 respetivamente. Hoje em dia, o equipamento disponível possui diversos 

catálogos, o catálogo NCS com 1 950 cores; RAL com 190 cores; NOVA com 2024 cores; 

EUROTREND que possui 1 000 cores; PANTONE com 1 100 cores e ainda as cores específicas 

provenientes dos catálogos da empresa. 

Com este sistema tintométrico é possível de forma rápida e reprodutível obter sempre as 

mesmas cores, satisfazendo as necessidades dos clientes. 
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2.4 Sistema CIELab 

A cor é uma questão de perceção e subjetividade da interpretação; diferentes pessoas têm 

diferentes perceções. Para evitar problemas de comunicação entre fabricantes e 

fornecedores e para garantir que o produto final esteja de acordo com as especificações 

pretendidas foi criado o espaço de cor, que pode ser descrito como um método para se 

expressar a cor de um objeto usando um tipo de notação comum. 21 

A Commission Internationale de l’Eclairage, 

CIE, é uma organização sem fins lucrativos 

considerada como a autoridade na ciência de 

luz e cor, definiu espaços tridimensionais de 

cor para a comunicação e expressão das 

mesmas. Um desses espaços, amplamente 

utilizado, é o CIE L*a*b*, conhecido como o 

espaço de cor CIELab, que correlaciona os 

valores de cor com a perceção visual. A 

indústria das tintas utiliza este espaço para 

identificar, comunicar e avaliar os atributos 

da cor além das inconsistências ou desvios à cor 

padrão.21 

O espaço psicométrico CIELab é composto por 

três eixos, como se verifica na Figura 2.1. O vertical, que representa a luminosidade, L*, 

variando do nível zero (preto) a 100 (branco). A coordenada a* varia de +a* (vermelho) até – 

a* (verde), e a coordenada b* varia de +b* (amarelo) ao – b* (azul).22 

O espetrofotómetro é o instrumento de medição que faz a quantificação destes parâmetros 

da cor. Mede a luz refletida dos objetos em cada comprimento de onda ou em faixas 

específicas. Quantifica os dados espetrais para determinar as coordenadas de cor do objeto 

no espaço de cor L*a*b* e apresenta a informação em termos numéricos.21 

A diferença total de cor, ∆E, entre dois estímulos, padrão e amostra, pode ser quantificada 

no diagrama L*a*b* (Figura 2.1). A distância entre as duas posições é dada pela Equação 1:24 

∆𝐸 = √(𝐷𝐿)2 + (𝐷𝑎)2 + (𝐷𝑏)2       (1) 

As diferenças DL, Da e Db representam fisicamente as diferenças entre a amostra analisada e 

o padrão estabelecido.24 

Nos sistemas CIELab, a comparação entre duas cores pode ser calculada matematicamente 

avaliando a tolerância instrumental, a qual indica se a variação de cor se encontra numa faixa 

Figura 2.1 Modelo do espaço CIELab, onde delta E 

corresponde à distância entre duas cores.23 
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aceitável para os observadores, conforme se encontra na Tabela 2.111, adaptado da norma 

DIN 6174. Esta norma define um método de cálculo das coordenadas de cor L *, a *, b * do 

espaço de cores aproximadamente uniforme (L * a * b *) CIELab. As fórmulas de diferença de 

cor aqui referidas devem ser usadas especialmente para cores de objetos, como é o caso das 

tintas. No entanto, as fórmulas não avaliam pequenas diferenças em várias áreas do espaço 

de cores de uma forma uniforme, isto é, as diferenças de cor que são visualmente percebidas 

como sendo as mesmas podem ter diferentes diferenças CIELab correspondentes. Devido a 

diferentes definições matemáticas, as diferenças de cor determinadas com base em fórmulas 

diferentes são, regra geral, não conversíveis linearmente e, por conseguinte, a fórmula de 

diferença de cor utilizada deve ser sempre dada.25 

Tabela 2.1  Tolerância da diferença de cor na indústria de tintas.11 

∆E Diferenças de cor, DE 

<0,2 Impercetível 

0,2 a 0,5 Muito pequena 

0,5 a 1,5 Pequena 

1,5 a 3,0 Distinguível 

3,0 a 6,0 Facilmente percebida 

6,0 a 12,0 Grande 

>12,0 Muito Grande 

 

Os valores limite da diferença total que a empresa aceita entre o padrão e amostras 

fabricadas para os esmaltes de poliuretano é 0,5. Para as tintas aquosas e os outros esmaltes, 

o valor de ∆E não deve exceder 1,00, desde que visualmente a diferença não seja notória. No 

caso dos primários, sub-capas e glasiadores, a comparação de cor é visual. A afinação de cor é 

feita pelo operador do Setor de Colorimetria, até que os valores se situem dentro da 

tolerância prevista. Estes processos fazem parte do procedimento técnico da comparação de 

cor da empresa. 
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3 Materiais e Métodos  

3.1 Materiais 

 Bases de afinação de cor 

As bases são o suporte onde se incorpora os diferentes pigmentos para as afinações das 

diferentes cores. Estas podem ser transparentes, brancas ou intermédias.  

Na presente tese foram utilizadas, ao longo do trabalho experimental quatro tipos de bases 

brancas. Uma tinta lisa exterior, uma tinta elástica, um esmalte aquoso e uma tinta lisa 

interior. A avaliação foi sempre iniciada com a tinta lisa exterior, funcionando como o padrão 

das afinações. Na Tabela 3.1 encontra-se a composição das diferentes bases e o tipo de resina 

usada no seu fabrico.  

Tabela 3.1 Composição das diferentes bases e tipo de resina presente. 

 
Tinta Lisa 

Exterior 

Tinta 

Elástica 

Esmalte 

Aquoso 

Tinta Lisa 

Interior 

Resina, % 13 48 60 40 

Cargas, % 63 27 0 12 

Aditivos, % 4 3 3 3 

Dióxido de titânio, % 9 13 19 22 

Solventes, % 11 9 18 23 

Tipo Resina 
Estireno-

Acrílica 

Estireno-

Acrílica 

100 % 

Acrílica 
VA-VeoVa 

 

 Sistemas de pigmentos em pasta 

No presente estudo foi analisado o comportamento de dois sistemas de pigmentos, o utilizado 

atualmente pela empresa (referente ao presente trabalho) e o sistema alternativo conforme 

sugestão do fornecedor de pigmentos em pasta da empresa Tintas Lacca.   

O sistema utilizado atualmente é um sistema universal, sendo utilizado em tintas de base 

aquosa e em esmaltes com resinas longas em óleo, esmaltes de secagem lenta. Além disso, 

este sistema é compatível com tintas de siloxano, silicone e silicatos, bem como sistemas que 

contenham cimento.    
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O sistema alternativo apenas é aplicado em tintas de base aquosa. É uma selecção de 

pigmentos compatível com tintas acrílicas, vinil VeoVA, siloxano, silicato e estireno-acrílicas. 

Nas Tabela 3.2 e 3.3 são apresentadas as percentagens de pigmento nas pastas e ainda a 

avaliação da resistência à intempérie e a solidez à luz, respetivamente (dados fornecidos pelo 

fornecedor). 

 

Tabela 3.2 Concentração de pigmento para ambos os sistemas de pigmentos em pasta 

  Pigmentos Sistema 

Atual 

Pigmentos Sistema 

Alternativo 

  % Pigmento  

 Preto (exterior) 32 35 

Azul (exterior) 45 49 

Vermelho (exterior) 25 28 

Verde (exterior) 45 42 

Vermelho (interior) 45 35 

Magenta (exterior) 30 24 

Amarelo (interior) 46 30 

Amarelo (exterior) 40 35 

Violeta (exterior) 20 28 

Laranja (interior) 48 38 

 Castanho óxido 45 43 

Amarelo óxido ferro  62 53 

Vermelho óxido ferro 65 56 
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Tabela 3.3 Parâmetros da resistência à intempérie e à luz 

  Pigmentos Sistema Atual Pigmentos Sistema Alternativo 

  Resistência à 

intempérie 

 (0-5, em que 0 – 

Mau e 5 - Muito 

Bom) 

Solidez à Luz 

(0-8, em que 0 – 

Mau e 8 - Muito 

Bom) 

Resistência à 

intempérie  

(0-5, em que 0 – 

Mau e 5 - Muito 

Bom) 

Solidez à Luz 

(0-8, em que 0 – 

Mau e 8 - Muito 

Bom) 

  Tom 

cheio 

1/25 

TiO2 

Tom 

cheio 

1/25 

TiO2 

Tom 

cheio 

1/25 

TiO2 

Tom 

cheio 

1/25 

TiO2 

 Preto (exterior) 5 5 8 8 5 5 8 8 

Azul (exterior) 5 5 8 8 5 4-5 8 8 

Vermelho (exterior) 5 5 8 8 5 5 8 8 

Verde (exterior) 5 5 8 8 5 4-5 8 8 

Vermelho (interior) 4-5 4 8 7 4-5 4 8 7 

Magenta (exterior) 4-5 4 8 7-8 5 4 8 7 

Amarelo (interior) 4 3 7 6-7 4 2-3 7 6 

Amarelo (exterior) 5 4-5 8 8 4-5 4 7-8 7-8 

Violeta (exterior) - - - - 4-5 4 8 7 

Laranja (interior) 4 3 7 6-7 4-5 4 8 7 

 Castanho óxido 5 5 8 8 5 5 8 8 

Amarelo óxido ferro  5 5 8 8 5 5 8 8 

Vermelho óxido ferro 5 5 8 8 5 5 8 8 

 

3.2 Preparação das tintas 

Para os ensaios de caracterização, que serão descritos no ponto 3.3, procedeu-se à adição de 

2 % de cada pigmento às diferentes bases (Tabela 3.1). As bases foram fabricadas no setor da 

produção da empresa de acordo com procedimentos internos. A percentagem de pigmento 

adicionada é relativa ao peso total da tinta nos ensaios de avaliação da molhagem, 

compatibilidade, força corante, e nos testes rub-out. Por outro lado, a percentagem de 
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pigmento é relativa à percentagem de dióxido de titânio, TiO2, nos ensaios da avaliação da 

reação da tinta à chuva. 

3.3 Caraterização 

A primeira etapa para testar um novo sistema de pigmentos consiste em realizar os testes de 

compatibilidade e molhagem para verificar se os novos pigmentos são adequados para as 

bases de tintas já existentes. Foi seguido o procedimento típico da empresa e aplicou-se o 

teste da molhagem para testar os pigmentos inorgânicos, e o teste de compatibilidade para 

testar os pigmentos orgânicos. Além disso, avaliou-se a força corante e o rub-out nos ensaios 

de caraterização. Considerando os resultados obtidos foram usadas as restantes bases e ainda 

utilizados aditivos, tais como, dispersantes para obter melhorias de resultados. De forma a 

avaliar o comportamento dos pigmentos ao exterior, realizaram-se os testes de exposição das 

tintas à radiação UV e simulou-se a sua reação à chuva. 

 

3.3.1 Teste da molhagem 

Após a adição do pigmento à base, dispersou-se essa mistura manualmente durante 3 

minutos. Findo esse tempo, colocou-se parte da mistura numa caixa de Petri e a restante 

agitou-se no dispersor durante mais 3 minutos, a uma velocidade de 400 rpm. A tinta com 

apenas a dispersão manual e a tinta com dispersão manual e automática foram aplicadas lado 

a lado numa carta de cobertura, com a utilização de um filmógrafo BYK que forma um filme 

de revestimento de 125 µm. De seguida colocou-se na estufa a cerca de 35 °C durante 15 

minutos e posteriormente colocou-se durante mais 15 minutos à temperatura ambiente. Por 

último, leram-se no espectrofotómetro Datacolor SF600 os parâmetros CIElab referidos no 

ponto 2.4 para posteriormente analisar a diferença de cor entre diferentes métodos de 

agitação. Realizou-se este procedimento tanto para os pigmentos atualmente usados pela 

empresa como para os pigmentos alternativos. Na Figura 3.1 encontra-se um exemplo da 

aplicação da mistura numa carta de cobertura.  
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Figura 3.1 Teste da molhagem realizado para a pasta do pigmento 

vermelho óxido de ferro; a) sistema atual, b) sistema alternativo. 

3.3.2 Técnica da compatibilidade 

A compatibilidade define-se como a capacidade que o corante tem para se misturar com a 

base sem causar precipitação, coagulação e espessamento da tinta resultante26, ou seja, a sua 

aplicação não pode causar quaisquer alterações inconvenientes, imediatas ou posteriores, 

entre a tinta e o suporte de aplicação. 

Com a adição do pigmento à base iniciou-se a mistura durante 3 minutos no dispersor 

mecânico a uma velocidade de 400 rpm. De seguida, colocou-se parte desta mistura 

resultante numa caixa de Petri e agitou-se durante mais 7 minutos a restante mistura. As 

tintas com os diferentes tempos de agitação foram aplicadas lado a lado numa carta de 

cobertura com a utilização de um filmógrafo BYK que forma um filme de revestimento de 125 

µm. Posteriormente colocou-se na estufa a cerca de 35 °C durante 15 minutos e depois 

colocou-se durante mais 15 minutos à temperatura ambiente. Por último, leram-se no 

espectrofotómetro Datacolor SF600 os parâmetros referidos no ponto 2.4 para posteriormente 

analisar a diferença de cor entre os diferentes tempos de agitação. Realizou-se este 

procedimento tanto para os pigmentos atualmente usados pela empresa como para os 

pigmentos alternativos. Na Figura 3.2 encontra-se um exemplo da aplicação da mistura numa 

carta de cobertura. 

b) a) 
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Figura 3.2 Teste da compatibilidade realizado para a pasta de pigmento 

amarelo para o exterior; a) sistema atual, b) sistema alternativo. 

 

3.3.3 Força corante 

A força corante indica a intensidade da cor obtida após a aplicação da tinta num substrato; é 

medida através da quantidade de pigmento que é necessário adicionar a uma quantidade fixa 

de branco para atingir uma determinada profundidade de cor. Assim, quanto menor for a 

quantidade de pigmento a adicionar, mais forte será a força corante do pigmento.11 

Adicionando o pigmento à base iniciou-se a mistura durante 3 minutos no dispersor mecânico 

a uma velocidade de 400 rpm. As tintas com os diferentes sistemas de pigmentos mas com a 

mesma cor foram aplicadas lado a lado numa carta de cobertura com a utilização de um 

filmógrafo BYK que forma um filme de revestimento de 125 µm. Posteriormente colocou-se na 

estufa a cerca de 35 °C durante 15 minutos e depois colocou-se durante mais 15 minutos à 

temperatura ambiente. Por último, leram-se no espectrofotómetro Datacolor SF600 os 

parâmetros referidos no ponto 2.4 para posteriormente comparar a diferença de cor entre os 

sistemas de pigmentos, como se observa na Figura3.3.  

b) a) 
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Figura 3.3 Teste da força corante realizado para o pigmento em pasta magenta para o exterior; a) 

sistema atual, b) sistema alternativo. 

 

3.3.4 Rub-out 

De forma a avaliar a compatibilidade, dispersão e a flutuação de cor dos pigmentos em pasta 

nas bases onde são incorporadas realiza-se o teste rub-out. Nesta técnica após algum tempo 

de secagem à temperatura ambiente (menos de 3 minutos, geralmente) friccionou-se a tinta 

com o dedo fazendo movimentos circulares, leves e precisos. A tinta não deve estar muito 

seca, nem muito fluida. Testa-se com a ponta do dedo e caso se note a impressão digital, a 

tinta está pronta para se fazer o teste de rub-out. Este ensaio foi realizado para os 13 

pigmentos em pasta de ambos os sistemas (atual e alternativo). 

 

3.3.5 Exposição à radiação UV 

Uma das caraterísticas visuais mais importantes numa tinta aplicada é a sua resistência à 

radiação solar, normalmente designada por amarelecimento e/ou desbotamento da cor.  

Inicialmente foram produzidas 3 tonalidades diferentes para as 13 cores dos pigmentos em 

pasta do sistema atual e alternativo: tom cheio (com 5% de pigmento em pasta relativamente 

ao peso total da tinta transparente), relação 1/3 relativamente ao TiO2 existente na base (3 % 

de pigmento em pasta relativamente ao peso total da tinta branca) e relação 1/25 

relativamente ao TiO2 existente na base (0,36 % de pigmento em pasta relativamente ao peso 

total da tinta branca). Para cada uma das misturas foi aplicado, com o filmógrafo BYK um 

a) b) 
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filme de revestimento de 125 µm sobre uma cartolina branca de 5 cm × 5 cm. Após a secagem 

durante 24 horas à temperatura ambiente, colocou-se papel de alumínio em metade cartolina 

branca pintada para esta não ser atingida pela radiação UV, servindo de referência padrão.  

Para avaliar o clareamento e o amarelecimento acelerado, as cartolinas com as tintas 

produzidas com os diferentes pigmentos em pasta foram colocados num túnel de radiação UV. 

Simulou-se este ensaio para 5 anos de exposição solar, uma vez que é o tempo habitual que a 

empresa garante ao cliente. Adicionalmente, outras cartolinas semelhantes foram colocadas 

no exterior expostas à luz solar, de forma a aproximar os resultados mais próximos da 

realidade.  

Finalmente, foram medidos no espectrofotómetro Datacolor SF600 os parâmetros L*a*b de 

forma a obter a variação do amarelecimento (Db) e a variação da luminosidade (DL), 

expressos em unidades arbitrárias (ua). 

Este procedimento foi realizado para a tinta lisa exterior e para o esmalte aquoso. 

 

3.3.6 Avaliação da reação da tinta à chuva: Snail Trails e/ou Exsudações 

Outro método importante para avaliar o comportamento dos pigmentos numa tinta, consiste 

em determinar a resistência do pigmento à lixiviação, verificando se a película de tinta não 

apresenta snail trails e/ou exsudações. Os snails trails podem ser definidos como manchas na 

tinta, ou seja, perda de cor. As exsudações caracterizam-se por pequenos traços “brilhantes” 

na superfície da película de tinta devido à presença de humidade elevada.27 

Para analisar a sensibilidade da película ao exterior aplicou-se um percurso de água, de forma 

a simular as condições de chuva intensa. Foi usado um caudal entre 25-35 mL/min, o que é 

um valor extremo quando comparado com caudal de chuva (pretendeu-se avaliar as duas 

tintas num espaço temporal reduzido). Para estimar o caudal de chuva numa área de 1 cm2 

foi considerado o número de dias do ano de 2016 com chuva28, 147 dias, e a precipitação total 

no ano de 2016, sendo de 1529,1 mm29. O que equivale a 10,4 mm/dia de chuva, ou seja, 10,4 

L/ (m2.dia de chuva).  

10,4 
𝐿

𝑚2𝑑𝑖𝑎
× 1 𝑐𝑚2 ×

1𝑚2

104 𝑐𝑚2 ×
1 𝑑𝑖𝑎

24×60 𝑚𝑖𝑛
= 7,2 × 10−7  

𝐿

𝑚𝑖𝑛
= 7,2 × 10−4  

𝑚𝐿

𝑚𝑖𝑛
  (2) 

Neste teste foi montada a instalação representado na Figura 3.4 e 3.5 para simular a chuva 

intensa para 6 provetes de fibrocimento de cada experiência. O caudal em todos os 

microaspersores foi sempre controlado antes do início de cada ensaio, de modo a cair o 

mesmo volume de água nos 6 provetes. Controlou-se o caudal com uma proveta para medir o 

volume de água que caía durante 1 minuto, utilizando também o cronómetro. 
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Figura 3.4 Esquema da montagem para 

simulação da chuva intensa. 

 

 

Figura 3.5 Esquema da montagem com 

os 6 provetes de fibrocimento 

Este teste foi usado para avaliar tintas produzidas com 3 bases diferentes para o exterior: a 

tinta lisa, o esmalte aquoso e a tinta elástica. Na preparação dos três tipos de tintas, 

adicionou-se 2 % do pigmento azul do sistema alternativo a cada base, tendo em conta a 

percentagem de dióxido de titânio presente em cada base. No primeiro teste com as 

diferentes bases, as placas de fibrocimento foram preparadas aplicando uma primeira demão 

de um primário à base de Pliolite (copolímero de estireno e butadieno em monómero 

acrílico30) e posteriormente uma demão de tinta.  

No caso da tinta lisa exterior foram ainda preparadas tintas com diferentes quantidades de 

resina, com uma gama entre 13-20 %, utilizando o pigmento em pasta azul de ambos os 

sistemas de pigmentos. Além disso, testou-se com diferentes cores de pigmentos orgânicos 

(vermelho exterior e azul exterior) e inorgânicos (amarelo óxido de ferro e vermelho óxido de 

ferro). As placas de fibrocimento ficaram sujeitas a diferentes períodos de secagem, 

nomeadamente 4h, 24h, 3 dias e 8 dias à temperatura ambiente. Findo cada tempo de 

secagem foram colocadas as placas de fibrocimento no esquema de ensaio sob gotejamento 

de água a incidir constantemente no mesmo ponto, criando assim um percurso contínuo de 

água.  

Esta técnica foi desenvolvida durante o presente projeto e não está normalizada, contudo é 

um teste bastante vantajoso, e para além de ser rápido, é económico, simples e fácil de 

simular.
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4   Resultados e Discussão 

Os resultados e respetiva discussão foram organizados da seguinte forma: para a tinta lisa 

exterior foi realizado o teste de molhagem para 3 pastas de pigmentos inorgânicos e o teste 

de compatibilidade para 10 pastas de pigmentos orgânicos, de forma a comparar o sistema de 

pigmentos universal atualmente usado pela empresa e o alternativo. Para os pigmentos com 

resultados menos promissores foi feita uma otimização do dispersante na formulação da tinta. 

De seguida, e para a mesma base, foi avaliada a força corante de 14 corantes. Os 4 corantes 

considerados mais problemáticos em termos de força corante foram ainda testados em outras 

bases de tintas, sendo avaliados novamente a compatibilidade e força corante. Para uma 

dessas bases, tinta elástica, foram feitas alterações à quantidade de aditivo dispersante para 

melhorar as propriedades de força corante.  

A avaliação à exposição UV foi feita para 2 bases, a tinta lisa exterior e o esmalte aquoso, e 

para 13 corantes (3 tons). Finalmente é apresentada a reação da tinta à chuva para 3 bases 

distintas. Consoante os resultados obtidos fizeram-se alterações, nomeadamente na tinta lisa 

exterior, relativamente a diferentes pastas corantes e à percentagem de resina. 

4.1 Teste da molhagem 

Os resultados do teste de molhagem para 3 pastas de pigmentos inorgânicos (castanho óxido, 

amarelo óxido de ferro e vermelho óxido de ferro) estão presentes na Tabela 4.1, utilizando 

como base a tinta lisa para exterior.  

 

Tabela 4.1 Resultados obtidos da diferença de cor no teste de molhagem para ambos os sistemas de 

pigmentos, para tinta lisa exterior. 

 Diferença total de cor, DE 

Pigmento em pasta Sistema Atual Sistema Alternativo 

Castanho óxido 0,17 0,11 

Amarelo óxido de ferro  0,22 0,40 

Vermelho óxido de ferro 0,38 0,48 

 

A molhagem melhorou ligeiramente no castanho óxido quando o pigmento alternativo foi 

usado em relação ao pigmento do sistema atual, Tabela 4.1. Já no amarelo e no vermelho 

óxidos de ferro a molhagem piorou, visto que os valores da diferença de cor aumentaram. No 
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entanto, os resultados encontram-se ainda dentro dos parâmetros de aceitação, como 

previsto no procedimento técnico da comparação da cor da empresa.  

 

4.2 Teste da compatibilidade 

Os testes de compatibilidade foram realizados para 10 corantes orgânicos utilizando ambos os 

sistemas de pigmentos em pasta. Como referido no ponto 3.2, depois da leitura das 

diferenças de cores no espectrofotómetro, é possível obter os resultados da compatibilidade 

presentes na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 Resultados obtidos da diferença de cor no teste da compatibilidade para ambos os sistemas 

de pigmentos, para tinta lisa exterior. Foram realçados os valores que ultrapassam o limite da 

diferença de cor segundo o procedimento técnico da empresa. 

 Diferença total de cor, DE 

Pigmento em pasta Sistema Atual Sistema Alternativo 

Preto para exterior 0,04 0,15 

Azul para exterior 0,14 0,04 

Vermelho para exterior 0,38 0,27 

Verde para exterior 0,36 0,45 

Vermelho para interior 0,29 0,35 

Magenta para exterior 0,50 0,59 

Amarelo para interior 1,30 0,29 

Amarelo para exterior 0,24 0,91 

Violeta para exterior 2,16 1,30 

Laranja para interior 0,74 1,53 

 

De uma maneira geral, nestes pigmentos orgânicos verifica-se uma boa compatibilidade para 

ambos os sistemas. Excetuando-se o amarelo para interior, o laranja para interior e o violeta 

para exterior, os valores da diferença de cor encontram-se dentro da tolerância prevista no 

procedimento técnico interno da empresa, sendo aceitável para tintas aquosas até ao valor 

de 1, desde que visualmente a diferença não seja notória. Para melhorar a compatibilidade 
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destes pigmentos deve-se introduzir na formulação da base aditivos, tais como, molhantes e 

dispersantes.  

Os molhantes são aditivos de baixo peso molecular com uma estrutura típica de surfatante 

polar-não polar, que reduz a tensão interfacial entre o ligante e a superfície do pigmento. 

Isto leva à formação de uma cor uniforme, sem neblina e um brilho uniforme da película de 

revestimento.  

Os dispersantes permitem obter uma óptima dispersão dos pigmentos na base, evitando assim 

a sedimentação, particularmente de pigmentos de elevada densidade.16 

 

4.2.1 Otimização da formulação da tinta lisa exterior 

Considerando os resultados do teste de compatibilidade (Tabela 4.2) para o sistema 

alternativo optou-se por tentar melhorar a compatibilidade do laranja para interior, visto que 

é o pigmento em pasta que apresenta maior diferença de cor, sendo também superior ao 

aceitável previsto no procedimento técnico da comparação da cor. Adicionou-se à tinta lisa 

exterior diversos tipos de dispersantes e em diferentes percentagens como descrito a seguir. 

1. O primeiro fabrico (base com a formulação usada na empresa) continha na formulação 

0,7 % do dispersante D1. Obteve se uma diferença de cor de 1,53.  

2. A esse fabrico adicionou-se: 

a. 0,2 % dispersante D2. Obteve-se uma diferença de cor de 0,18; 

b. 0,2 % dispersante D3. Obteve-se uma diferença de cor de 0,83; 

c. 0,2 % dispersante D4. Obteve-se uma diferença de cor de 0,14. 

Tendo em conta a relação diferença de cor e ainda o custo considerou-se como melhor opção 

o dispersante D2.  

3. Então optou-se por efetuar um novo fabrico apenas com o dispersante D2, 0,3 %. 

Obteve-se uma diferença de cor de 4,17. 

4. A este último fabrico adicionou-se: 

a. 0,2 % do dispersante D2. Obteve-se uma diferença de cor de 0,74; 

b. 0,4 % do dispersante D1. Obteve-se uma diferença de cor de 0,11. 

Depois dos resultados obtidos optou-se por substituir 0,7 % do dispersante D1 por 0,5 % do 

dispersante D2, poupando-se 51 % no custo deste aditivo. O ensaio 4.b seria outra boa opção, 

pois obtém-se uma ótima compatibilidade. No entanto em termos de redução de custos seria 

apenas 13 %. E tendo em conta a simplicidade do modo operatório no fabrico é preferível 

para a empresa adicionar apenas um aditivo para solucionar o problema. De realçar que o 
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dispersante D2 é mais concentrado no seu princípio ativo, sendo necessário menor quantidade 

para obter os resultados pretendidos aquando da utilização do dispersante D1. 

Os dispersantes têm uma altura ideal de adição no modo como se fabricam as bases. Estes 

devem ser preferencialmente adicionados no início do fabrico, aquando da adição das cargas 

e antes da adição do dióxido de titânio. No entanto, nos ensaios efetuados no ponto 2 e 4, os 

dispersantes foram adicionados no final do fabrico em laboratório, o que pode influenciar, até 

certo ponto, os resultados.  

 

4.3 Força corante 

De modo a determinar os fatores de doseamento dos pigmentos que se devem colocar na 

máquina de afinação automática, procedeu-se à comparação da força corante entre ambos os 

sistemas de pigmentos em pasta (sendo padrão, o sistema atual) para a base de tinta lisa para 

exterior, como descrito no tópico 3.3. Encontram-se na Tabela 4.3 os resultados obtidos. 

Tabela 4.3 Resultados obtidos da força corante entre ambos os sistemas de pigmentos 

Pigmento em pasta Força Corante, % 

Preto para exterior Inferior 9,2 

Azul para exterior Inferior 10 

Vermelho para exterior Inferior 5,7 

Verde para exterior Inferior 0,7 

Vermelho para interior Inferior 1,2 

Magenta para exterior Superior 5,1 

Amarelo para interior Inferior 14,5 

Amarelo para exterior Inferior 9,6 

Violeta para exterior Superior 14,4 

Laranja para interior Inferior 7,2 

Castanho óxido Superior 5,3 

Amarelo óxido de ferro Inferior 8,6 

Vermelho óxido de ferro Inferior 0,5 

Branco Fachadas Inferior 5,8 
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Denota-se que não existe linearidade nos resultados obtidos da força corante. Tal facto pode 

ser explicado pelas diferentes percentagens de pigmentos em cada pasta para ambos os 

sistemas, Tabela 3.2, verificando-se que a maioria dos pigmentos em pasta do sistema 

alternativo apresenta menor percentagem de pigmento. Consequentemente, a maioria dos 

pigmentos deste sistema tem menor força corante do que os do sistema atual. Esta tendência 

não é linear, uma vez que nem todas as pastas com maior percentagem de pigmento 

obtiveram uma maior força corante (como é o caso dos pigmentos em pasta preto, azul, 

vermelho exterior e branco).  

Contudo, a diferença máxima da força corante (amarelo para interior) é de 15 %, enquanto a 

diferença de custos entre eles é, em média, 49 % prevalecendo com vantagem o sistema 

alternativo. Neste ponto, a empresa ficará a ganhar com a alteração do sistema de pigmentos 

para afinação das tintas aquosas. 

 

4.4 Ajuste dos fatores de doseamento para diferentes bases 

Como se verificou no tópico anterior, não existe um fator de correcção comum para a 

alteração dos fatores de doseamento dos pigmentos quando o sistema atual é substituído pelo 

sistema alternativo. 

De forma a averiguar se os pigmentos se comportam da mesma forma em outros tipos de 

base, foi analisada a compatibilidade e a força corante para 4 tipos de bases diferentes: uma 

tinta lisa exterior, uma tinta elástica, uma tinta lisa interior e um esmalte aquoso. 

Inicialmente, foram selecionadas apenas os 4 pigmentos em pasta com maiores problemas de 

compatibilidade. Posteriormente escolheram-se mais 3 pigmentos em pasta que, juntamente 

com os referidos anteriormente, apresentam maior diferença na força corante na tinta lisa 

exterior. 

 

4.4.1 Comparação da compatibilidade para os dois sistemas de pigmentos em pasta 

Os resultados obtidos relativamente à compatibilidade para cada base e para os 7 pigmentos 

analisados encontram-se na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 Resultados obtidos da compatibilidade nas diversas bases para ambos os sistemas de 

pigmentos 

Diferença de cor, DE 

 Lisa Exterior Tinta Elástica Lisa Interior Esmalte aquoso 

Pigmento em 

pasta 

Sistema 

atual 

Sistema 

alternativo 

Sistema 

atual 

Sistema 

alternativo 

Sistema 

atual 

Sistema 

alternativo 

Sistema 

atual 

Sistema 

alternativo 

Violeta Exterior 2,16 1,30 0,37 0,72 0,47 0,89 0,08 0,60 

Amarelo Exterior 0,24 0,91 0,89 1,40 0,27 0,20 0,77 0,28 

Laranja Interior 0,74 1,53 0,48 0,58 0,24 0,14 0,47 0,94 

Amarelo Interior 1,30 0,29 0,32 1,23 0,25 1,06 1,06 0,08 

Azul Exterior 0,14 0,04 - - 0,16 0,18 0,09 0,06 

Amarelo Óx. Ferro 0,22 0,40 - - 1,81 0,28 0,15 0,28 

Preto Exterior 0,04 0,15 - - 0,24 0,50 0,15 0,19 

 

Com base nos valores médios das diferenças de cor de ambos os sistemas de pigmentos em 

pasta, Tabela 4.4, e para mais fácil análise dos resultados fez-se a seguinte análise 

qualitativa, do melhor desempenho para pior desempenho. Esta análise foi realizada com 

base nos valores médios das diferenças de cor de ambos os sistemas de pigmentos. 

 Violeta Exterior: esmalte aquoso> tinta elástica> lisa interior> lisa exterior 

 Amarelo Exterior: lisa interior> esmalte aquoso> lisa exterior > tinta elástica 

 Amarelo Interior: esmalte aquoso> lisa interior> tinta elástica> lisa exterior 

 Laranja Interior: lisa interior> tinta elástica> esmalte aquoso> lisa exterior 

 Azul Exterior: esmalte aquoso> lisa exterior> lisa interior 

 Amarelo óxido de ferro: esmalte aquoso> lisa exterior> lisa interior 

 Preto Exterior: lisa exterior> esmalte aquoso> lisa interior 

Como se pode verificar, não existe um comportamento similar dos pigmentos nas diversas 

bases. Por exemplo, para os pigmentos violeta e amarelo interior, o valor da diferença de cor 

é melhor no esmalte aquoso e pior na tinta lisa exterior. Já no amarelo de exterior, a 

compatibilidade é melhor na tinta lisa interior e pior na tinta elástica. Mas, de uma maneira 

geral, verifica-se que o melhor comportamento da compatibilidade é no esmalte aquoso e 

pior na tinta lisa exterior e interior.  
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Os resultados da compatibilidade presentes na Tabela 4.4 podem ser explicados pelas 

diferentes percentagens de resina (Tabela 3.1), uma vez que o esmalte aquoso é a base que 

apresenta maior quantidade de ligante, e por outro lado a tinta lisa exterior e a lisa interior 

são as que apresentam menor percentagem de resina. Este componente confere à tinta uma 

melhor coesão estabelecendo a ligação entre as cargas e os pigmentos, obtendo uma melhor 

compatibilidade. Além da quantidade de resina, o tipo de ligante influencia bastante o modo 

como o corante se envolve na base. No esmalte aquoso verificou-se uma melhor 

compatibilidade que também é explicada pela utilização de uma resina 100 % acrílica, sendo 

este o tipo de resinas que apresenta melhor desempenho de entre aqueles que a empresa 

utiliza. 

 

4.4.2 Comparação da força corante para os dois sistemas de pigmentos em pasta 

A razão da força corante entre o sistema alternativo e o sistema atual (referência) para as 

diferentes bases é apresentada na Tabela 4.5.  

 

Tabela 4.5 Resultados obtidos da força corante nas diversas bases para o sistema de pigmentos 

alternativos 

Força corante em relação ao sistema atual de pigmentos em pasta, %  

Pigmento em pasta Lisa Exterior Tinta Elástica Lisa Interior Esmalte aquoso 

Violeta Exterior Superior 14,4 Superior 16,93 Superior 2,94 Superior 8,82 

Amarelo Exterior Inferior 9,64 Inferior 34,02 Inferior 12,90 Superior 5,96 

Laranja Interior Inferior 7,23 Inferior 6,88 Inferior 6,61 Inferior 3,34 

Amarelo Interior. Inferior 14,46 Inferior 20,88 Superior 21,76 Superior 6,66 

Azul Exterior. Inferior 10 - Superior 2,16 Superior 0,51 

Amarelo Óxido Ferro Inferior 8,64 - Superior 5,00 Superior 5,37 

Preto Exterior Inferior 9,17 - Superior 7 Superior 5,94 

 

Analisando os valores da Tabela 4.5, observa-se que para a tinta lisa exterior, a maioria dos 

pigmentos (excepto o violeta para exterior) possuem menor força corante comparativamente 

ao sistema atual, tal como se tinha verificado no capítulo 4.3. Assim sendo, será necessário 

aumentar os fatores de doseamento da base da tinta lisa exterior relativamente ao sistema 

atual. Por outro lado, verifica-se, de uma maneira geral, que na tinta lisa interior e no 
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esmalte aquoso a força corante é superior. Assim sendo, terá de se diminuir o fator de 

doseamento referente a estas bases.  

De forma resumida, através dos resultados obtidos na Tabela 4.3 e 4.5, redefiniram-se os 

fatores de doseamento. Os ajustamentos necessários aos fatores de doseamento foram 

calculados com base na média dos resultados que tornaram a tendência da força corante 

linear (ou seja, sempre inferior ou sempre superior). 

 Na tinta lisa exterior, em média, aumentar 6 %; 

 No esmalte aquoso, em média, reduzir 5 %; 

 Na tinta lisa interior, em média, reduzir 7 %; 

 No pigmento violeta, em média, reduzir 8 %; 

 No pigmento laranja, em média, aumentar 7 %; 

 No pigmento amarelo para exterior, em média, diminuir 11 %. 

Relativamente à tinta elástica verifica-se que os valores da razão da força corante são 

bastante elevados. Tal resultado pode ser explicado pela pouca afinidade que a resina da 

tinta elástica tem com os ligantes existentes nos pigmentos alternativos. Para colmatar esta 

diferença entre os dois sistemas de pigmentos foi testado um novo dispersante. 

 

 Otimização do dispersante na tinta elástica 

A versão tradicional da tinta elástica é fabricada com 0,8 % do dispersante D1. Para testar a 

melhoria da força corante, foi efetuado um fabrico com 0,3 % de um novo dispersante D2 e 

posteriormente com 0,5 %. É de notar que o dispersante D2 é mais concentrado no seu 

princípio ativo do que o dispersante D1. Os resultados obtidos estão presentes na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 Comparação da força corante na tinta elástica com diferentes aditivos dispersantes.  

Pigmento 0,8 % D1 0,3 % D2 0,5 % D2 

Violeta Exterior Superior 16,93 Superior 5,77  — 

Amarelo Exterior Inferior 34,02 Inferior 12,79 — 

Laranja Interior Inferior 6,88 Inferior 11,02 Inferior 7,57 

Amarelo Interior Inferior 20,88 Inferior 1,74 — 

 

Verificou-se que a substituição do dispersante D1 pelo D2 melhorou significativamente a força 

corante na maioria das cores, com exceção do pigmento laranja. Posteriormente adicionou-se 
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a este último fabrico mais 0,2 % do dispersante D2, e aí já se obteve uma ligeira melhoria. 

Tendo em conta as quantidades necessárias de cada dispersante e o custo de cada um, 

denota-se uma poupança de 74 % na substituição do dispersante D1 pelo D2. Deste modo, foi 

vantajoso substituir o dispersante D1 pelo dispersante D2. 

 

4.5 Rub-out 

O rub-out indica a existência de possíveis problemas de flooding e floating relacionados com 

a cor. O termo floating é empregue para descrever um aspecto manchado de uma película de 

tinta. Este ocorre devido à separação e distribuição irregular dos diferentes pigmentos na 

tinta. O flooding descreve uma mudança uniforme de cor numa película húmida, após 

aplicação. Este fenómeno é causado pelo aumento da concentração de um ou mais pigmentos 

na superfície da película de tinta. A separação ocorre como resultado de velocidades de 

sedimentação diferentes, devido às diferenças de densidade, tamanho de partícula e grau de 

floculação dos pigmentos.31 O fenómeno floating pode ser considerado como uma separação 

vertical de pigmentos enquanto o flooding como uma separação horizontal.32 

Com a fricção efetuada visualizaram-se se existia diferenças de cor entre a tinta que foi 

friccionada e a que não. Realça-se que não se observou essa diferença de cor nas diferentes 

cores de pigmentos em pasta, exceto na cor do violeta exterior. No entanto, quando a tinta 

aplicada secou completamente (24 horas), as diferenças de cor desapareceram. Este 

comportamento é semelhante nos dois sistemas de pigmentos em pasta, e acontece apenas 

para o pigmento violeta para exterior. De um modo geral, os dois sistemas de pigmentos em 

pasta tiveram um bom desempenho. 

 

4.6 Exposição aos raios UV 

Os parâmetros L*a*b foram obtidos para tinta lisa exterior e para o esmalte aquoso, para 13 

pastas de pigmentos de cada sistema, considerando três tons para cada. Os resultados 

completos obtidos através das leituras no espectrofotómetro estão disponíveis nos anexo A1.1 

e A1.2. Nesta secção explica-se a análise feita em detalhe para a tinta lisa exterior, em 

especial para a pasta de pigmento violeta para exterior. Para as restantes pastas de 

pigmentos e também para o esmalte aquoso, a mesma análise foi seguida. Apresenta-se em 

seguida uma análise qualitativa. 
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4.6.1 Avaliação do comportamento das tintas no túnel de radiação UV 

A ação contínua da radiação solar contém radiações de vários níveis de energia, sendo a 

radiação ultravioleta a mais energética e a mais destrutiva para as moléculas de pigmento, 

podendo provocar cisões nas ligações poliméricas. De todos os agentes de degradação, a 

radiação solar é o fator que desempenha uma ação preponderante no ligante, iniciando 

processos de degradação físicos e químicos no revestimento. A radiação ultravioleta atua 

também sobre os pigmentos, dependendo da capacidade e absorção destes, provocando a sua 

degradação fotoquímica e dando origem a descolorações, ou seja, ao clareamento e/ou 

amarelecimento da tinta.11 

Para os 3 tons de cada corante, de ambos os sistemas de pigmentos em pasta, para a tinta lisa 

exterior e para o esmalte aquoso, foi analisado o comportamento ao longo do tempo (cada 

passagem no túnel de UV corresponde a 4 meses). Como exemplo é apresentado a evolução 

do tom 1/25 da cor violeta, Tabela 4.7. Ao longo do tempo denota-se maior amarelecimento 

no sistema alternativo do que no sistema atual. De relembrar que o eixo Db quando é positivo 

significa que a cor apresenta tons mais amarelados, enquanto se for negativo apresenta tons 

mais azulados. 

 

Tabela 4.7 Diferença de cor no eixo do amarelecimento ao longo do tempo e para ambos os sistemas de 

pigmentos para o pigmento em pasta violeta para exterior. 

Db, eixo do amarelecimento 

  4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 

Violeta 

para 

exterior 

Sistema 

atual 

0,20 0,19 0,29 0,36 0,37 0,55 0,60 

Sistema 

alternativo 

0,25 0,36 0,54 0,67 0,72 0,85 0,94 

 

A mesma análise, através dos valores obtidos do eixo Db, foi feita para todos os tons do 

sistema atual e do sistema alternativo. Denota-se que foram desprezados desta análise os 

valores que não tornavam a tendência linear dos resultados ao longo do tempo. 

Uma análise qualitativa e resumida da evolução do amarelecimento para a tinta lisa exterior 

apresenta-se na Tabela 4.8, com a seguinte legenda.  

 + Amarelecimento maior no sistema alternativo do que sistema atual; 

 - Amarelecimento menor no sistema alternativo do que sistema atual; 
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 Φ Não apresenta variação significativa  

Nesta avaliação assumiu-se que não existia variação significativa quando os resultados da 

diferença de cor no eixo Db não foram superiores a 0,50. O mesmo critério foi utilizado na 

avaliação da luminosidade das tintas, DL. 

Tabela 4.8 Resultados qualitativos do amarelecimento para a tinta lisa exterior. Considerou-se apenas 

os resultados com tendência linear ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos tons não apresenta variação significativa ou apresenta amarelecimento menor 

no sistema alternativo do que sistema atual. Esta análise foi também feita para o 

amarelecimento do esmalte aquoso e para o clareamento de ambas as bases.  

Inicialmente foi pedida uma avaliação global do amarelecimento e clareamento para ambas 

as bases estudadas (tinta lisa exterior e esmalte aquoso), comparando esses dois 

comportamentos entres os sistemas de pigmentos em pasta. Construiu-se o gráfico da Figura 

Pigmento em pasta Tom cheio 1/3 1/25 

Violeta p/exterior - - + 

Magenta p/exterior Φ Φ Φ 

Castanho óxido Φ Φ Φ 

Amarelo p/exterior - - Φ 

Laranja p/interior + Φ Φ 

Preto p/exterior Φ Φ Φ 

Vermelho p/exterior - Φ Φ 

Amarelo p/interior - - Φ 

Azul p/exterior - - Φ 

Vermelho óxido de ferro - + Φ 

Verde p/ exterior Φ Φ Φ 

Amarelo óxido de ferro + + Φ 

Vermelho p/interior + Φ Φ 
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4.1 onde se apresentam as percentagens de tons que tinham maior, menor ou indiferente 

amarelecimento e clareamento entre os dois sistemas. 

 

Figura 4.1 Comparação do efeito da luz solar no clareamento e no amarelecimento, em dois produtos 

distintos e em ambos os sistemas de pigmentos. 

 

Realça-se que a maioria dos tons para o amarelecimento e o clareamento de ambas as bases, 

é indiferente o sistema de pigmento utilizado. Exceto no amarelecimento do esmalte aquoso, 

que favorece ainda mais o sistema alternativo com um menor amarelecimento do que no 

sistema atual.  

Verifica-se que a tinta lisa exterior apresenta uma maior percentagem de tons com maior 

clareamento no sistema alternativo do que no esmalte aquoso; tal facto deve-se à menor 

quantidade de ligante que a tinta lisa exterior apresenta, não sendo suficiente para proteger 

os pigmentos da agressão dos raios UV. Ao invés, o esmalte aquoso apresenta uma maior 

percentagem de tons com maior amarelecimento no sistema alternativo do que na tinta lisa 

exterior, o que não era o esperado. Isso pode ser explicado pela diferente percentagem de 

pigmento que se adicionou relativamente ao dióxido de titânio da formulação (adicionaram-se 

2 % de pigmento em pasta considerando o peso total da tinta). 

No entanto, a utilização dos pigmentos em pasta do sistema alternativo destaca-se como 

vantajosa tanto no desempenho como a nível económico. 
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4.6.2 Avaliação do comportamento da tintas à radiação solar 

As tintas com os diferentes tons para a tinta lisa exterior e esmalte aquoso (3 tons, 13 

pigmentos em pasta para cada sistema) foram colocadas no exterior, expostas às condições 

climatéricas (apenas protegidas da chuva).  

Analisou-se o comportamento destas tintas durante 4 meses de exposição solar. Esta 

avaliação é bastante interessante, dado que o procedimento técnico interno da empresa 

indica que uma passagem no túnel de radiação equivale a 4 meses de exposição solar.  

Depois de efetuadas as leituras no espetrofotómetro Datacolor SF600, Anexo A2, e fazer-se a 

mesma análise descrita no tópico anterior, nomeadamente nas Tabelas 4.7 e 4.8, construiu-se 

o gráfico da Figura 4.2. É de notar que apenas se finalizou este teste para a tinta lisa 

exterior. Os resultados do esmalte aquoso correspondem a 3 meses, a análise dos resultados 

ao fim dos 4 meses ficou para trabalho futuro. 

Figura 4.2 Comparação dos resultados obtidos nos dois métodos de avaliação do comportamento das 

tintas aos raios UV. Efeito do clareamento e do amarelecimento na tinta lisa exterior, em ambos os 

sistemas de pigmentos. 

O esmalte aquoso apresenta maior número de tons com indiferença no amarelecimento e 

clareamento dos dois sistemas de pigmentos. Na tinta lisa exterior verifica-se uma maior 

percentagem de tons com clareamento menor no sistema alternativo do que no sistema atual. 

Por outro lado, o número de tons com maior amarelecimento no sistema alternativo é maior. 

No entanto, estes resultados são aceitáveis uma vez que o somatório dos tons com indiferença 

e menor amarelecimento são bastante superiores a estes. 
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Analisando as Figuras 4.1 e 4.2 verifica-se que a percentagem de tons do maior 

amarelecimento e clareamento dos pigmentos do sistema alternativo quando comparado com 

o sistema atual aumentou. Pelos resultados no Anexo A2, verifica-se que os valores do 

amarelecimento e do clareamento são bastante superiores aos valores obtidos aquando de 

uma única passagem no túnel de radiação UV (para qualquer tempo de passagem), 

evidenciando também o possível efeito das condições climatéricas.  

 

4.7 Avaliação da reação da tinta à chuva: Snail Trails/Exsudações 

Para as tintas lisa exterior, esmalte aquoso e tinta elástica foram avaliadas as reações da 

tinta à chuva. As tintas foram usadas para pintar placas de fibrocimento. Gotejou-se uma 

determinada quantidade de água de modo a simular a chuva e colocou-se a placa a secar. A 

avaliação foi feita para diferentes tempos de secagem após aplicação da tinta; para todos os 

tempos de secagem, depois de retirada cada placa de fibrocimento do ensaio, verificava-se os 

escorridos na tinta. Esses escorridos correspondem ao gotejamento na placa de fibrocimento 

que fez com que o pigmento escorresse, apresentando uma linha mais esbranquiçada.11 

Para uma melhor avaliação, atribuiu-se a seguinte escala de classificação, consoante a 

visualização de manchas na tinta. 

 0-mancha acentuada 

 1-mancha percetível 

 2-mancha quase impercetível 

 3-nenhuma alteração visível ou sem manchas 

 

4.7.1 Avaliação de diferentes bases, com ou sem primário 

A Tabela 4.9 apresenta a avaliação para as placas de fibrocimento pintadas com as 3 bases, 

com e sem primário, em vários tempos de secagem da placa após aplicação das diferentes 

tintas com o pigmento azul sistema alternativo. 
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Tabela 4.9 Classificação das manchas obtidas das diferentes bases com o pigmento em pasta azul do 

sistema alternativo, com e sem primário e nos diferentes tempos de secagem. 

  4 horas* 24 horas** 3 dias** 8 dias** 

Com 

primário 

Tinta 

Elástica 

3 3 3 3 

Esmalte 

Aquoso 

3 3 3 3 

Tinta Lisa 

exterior 

0 1 1 1 

Sem 

primário 

Tinta 

Elástica 

3 3 3 3 

Esmalte 

Aquoso 

3 3 3 3 

Tinta Lisa 

exterior 

0 0 1 1 

*Gotejou-se 2 Litros de água 

**Gotejou-se 4 Litros de água 

 

Analisando a Tabela 4.9, é de notar que ao fim de 4 horas de secagem e após gotejamento de 

2 litros de água não houve qualquer alteração visível para a tinta elástica e esmalte aquoso, 

não deixando nenhuma marca de gotejamento. Decidiu-se adicionar mais 2 L de água, para 

ver se o comportamento destas duas bases se alteraria. Contudo, não se verificou qualquer 

alteração com o gotejar de mais 2 L de água. Posteriormente, os outros ensaios, com tempos 

superiores de secagem das placas de fibrocimento, foram realizados com o gotejar de 4 L. De 

salientar que se verificou: 

 Ótimo comportamento nas bases aquosas com maiores percentagens de resina, e com 

resinas 100 % acrílicas e estireno-acrílicas (contendo maior quantidade de monómeros 

acrilatos do que estirenos) em qualquer tempo de secagem e independente da 

utilização de primário; neste caso, comprova-se que as resinas com maiores 

percentagens de monómeros acrilatos apresentam uma ótima resistência à hidrólise. 

 Única base que causa manchas percetíveis e acentuadas é a tinta lisa exterior; 
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o Não relevante a utilização de um primário, excetuando-se na situação com 24 

horas de secagem; 

o Comportamento da lixiviação melhora ligeiramente ao fim de 24 horas de 

secagem, nomeadamente na sua aplicação sem o primário. 

Em nenhum dos tempos de secagem foram detetados sinais de exsudações. 

 

4.7.2 Tinta lisa exterior com diferentes percentagens de resinas 

De seguida pretendeu-se melhorar os resultados obtidos para a tinta lisa exterior com o 

pigmento em pasta azul do sistema alternativo. Para tal, preparam-se as bases com 

diferentes percentagens de resina para analisar a influência da quantidade de resina. 

Classificaram-se os resultados obtidos de acordo com a escala de classificação já descrita, 

sumarizados na Tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10 Classificação dos resultados obtidos para a tinta lisa exterior com diferentes percentagens 

de resina, para diferentes tempos de secagem da tinta na placa, utilizando o pigmento azul exterior do 

sistema alternativo. 

Percentagem 

de resina 
4 horas 24 horas 3 dias 8 dias 

13 %  0* 1 1 1 

14,5 %  1 2 1 1 

16,5 %   1 1 2 2 

20 % 2 1 1 1 

*Gotejou-se 2 Litros de água 

 

É de salientar os resultados: 

 Não se verificou melhoria significativa e permanente com o aumento da percentagem 

da resina estireno-acrílica; 

 À medida que o tempo de secagem aumenta, a mancha fica menos acentuada, 

excetuando algumas situações como é o caso dos resultados assinalados a verde.   

Não se pode descartar desta análise a dificuldade em manter constante o caudal dos 

microaspersores (e que pode explicar resultados anómalos).  
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Em nenhum dos tempos de secagem foram detetados sinais de exsudações. 

 

4.7.3 Comparação com o pigmento azul dos diferentes sistemas de pigmentos 

Outra característica importante para o presente estudo foi analisar o comportamento do 

pigmento em pasta azul nos diferentes sistemas de pigmentos em estudo. Os resultados 

encontram-se na Tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11 Classificação dos resultados obtidos em ambos os sistemas de pigmentos (pigmento em 

pasta azul) para a tinta lisa exterior com diferentes percentagens de resina e para diferentes tempos 

de secagem. 

 Tinta 

Lisa 

exterior 

4 horas 24 horas 3 dias 8 dias 

Com sistema 

atual 

13 % 

resina 

1* 1 1 1 

16,5 % 

resina 

1 1 1 2 

20 % 

resina 

1 1 2 2 

Com sistema 

alternativo 

13 % 

resina 

0* 0 1 1 

16,5 % 

resina 

1 1 2 2 

20 % 

resina 

2 1 1 1 

 

*Gotejou-se 2 Litros de água 

 

É de salientar o seguinte: 

 À medida que o tempo de secagem aumenta, a mancha fica menos acentuada, 

exceptuando a situação assinalada a verde; 
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 Não foi encontrada relação clara entre a avaliação efectuada e a percentagem de 

resina na tinta aquosa exterior lisa com pigmento azul dos dois sistemas de pigmentos 

em pasta.  

 

4.7.4 Comparação do comportamento de diferentes cores de pigmentos do sistema 

alternativo 

Pelos resultados dos pontos 4.7.2 e 4.7.3, verificou-se que a percentagem de resina não 

influencia de forma linear o comportamento da lixiviação. Dessa forma, testou-se o 

comportamento das placas de fibrocimento com diferentes cores de pigmentos e para duas 

bases distintas com percentagens de resina diferentes. Na Tabela 4.14 estão presentes os 

resultados desta avaliação. 

 

Tabela 4.12 Classificação dos resultados obtidos para os diferentes pigmentos. 

 Corante 4 horas 24 horas 3 dias 8 dias 

13 % 

resina 

Amarelo Óx. 

ferro 

1 1 1 1 

Vermelho 

Óx. ferro   

1 1 1 2 

Vemelho 

Exterior 

1 1 2 2 

Azul Exterior 0* 0 1 1 

20 % 

resina 

Amarelo Óx. 

ferro 

1 1 1 1 

Vermelho 

Óx. ferro   

1 1 1 1 

Vemelho 

Exterior 

1 1 2 2 

Azul Exterior 2 1 1 1 

*Gotejou-se 2 Litros de água 
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É de salientar os seguintes resultados: 

 À medida que o tempo de secagem aumenta, geralmente a mancha fica menos 

acentuada exceptuando a situação assinalada a verde. 

 Nos pigmentos inorgânicos (amarelo óxido de ferro e vermelho óxido de ferro), a 

mancha é sempre percetível exceto nos 8 dias de secagem do vermelho óxido de ferro 

com 13 % resina na base. 

 O pigmento orgânico, vermelho exterior, tem melhor comportamento ao fim de 3 e 8 

dias de secagem. No entanto os pigmentos inorgânicos (amarelo e vermelho óxido de 

ferro) findo esse tempo não apresentam melhorias, o que causa um contra-senso, uma 

vez que, os pigmentos inorgânicos deveriam possuir melhor resistência à lixiviação. 

 O pigmento em pasta azul exterior, orgânico, exibe manchas acentuadas ao fim de 4 e 

24 horas de secagem na tinta com 13 % de resina, apresentando um pior 

comportamento do que na tinta com 20 % de resina. Neste caso, o aumento da 

quantidade de resina protege mais o corante. 

 

Contudo, não existe uma melhoria significativa com a alteração das diferentes cores de 

pigmentos, uma vez que continua a existir o aparecimento de manchas ao gotejar 4 litros de 

água. Depois dos diversos ensaios efetuados no ponto 4.7, conclui-se que o problema 

existente na tinta lisa de exterior será o tipo de resina que faz parte da sua constituição. É 

uma resina estireno-acrílica mas com mais quantidade de monómeros estireno, o que confere 

a dureza à resina. Sendo assim, a solução para este problema passa por substituir esta resina. 
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5 Conclusões 

A presente tese surgiu da necessidade de avaliar um novo sistema de pigmentos em pasta, 

mais económico do que o sistema de pigmentos usado pelas Tintas Lacca, de forma a 

aproximar o preço das tintas aos concorrentes diretos do mercado.  

A primeira etapa para testar o novo sistema de pigmentos consistiu em realizar os testes de 

compatibilidade e molhagem para verificar se os novos pigmentos são adequados para as 

bases já existentes. Obtiveram-se resultados aceitáveis, dentro dos parâmetros internos da 

empresa, para a maioria dos pigmentos na tinta lisa exterior. Apenas no corante violeta 

exterior e no corante laranja interior do sistema alternativo se verificou diferenças de cor na 

compatibilidade superiores ao aceitável. De forma a superar esse problema, testaram-se 

diversos dispersantes. Depois dos resultados obtidos optou-se por substituir na formulação da 

tinta lisa exterior 0,7 % do dispersante D1 por 0,5 % do dispersante D2, efetuando uma 

poupança de 51 % no custo deste aditivo. 

Também se realizou o teste de rub-out para todos os pigmentos de ambos os sistemas, não se 

verificando problemas de flooding e floating, exceto no pigmento em pasta violeta de ambos 

os sistemas. A força corante de ambos os sistemas de pigmentos foi comparada de forma a 

redefinir os fatores de doseamento na máquina de afinação automática. De uma maneira 

geral, serão necessárias efetuar as seguintes alterações ao fator de doseamento quando se 

substitui o sistema atual pelo alternativo: 

 Na tinta lisa exterior, em média, aumentar 6 %; 

 No esmalte aquosos, em média, reduzir 5 %; 

 Na tinta lisa interior, em média, reduzir 7 %; 

 No pigmento em pasta violeta, em média, reduzir 8 %; 

 No pigmento em pasta laranja, em média, aumentar 7 %; 

 No pigmento em pasta amarelo para exterior, em média, reduzir 11 %. 

Relativamente à tinta elástica verificou-se que os valores da força corante são, na sua 

maioria, bastante elevados, apresentando valores superiores a 10 %. Para colmatar esta 

diferença entre os dois sistemas de pigmentos foi testado um novo dispersante. Depois de 

vários ensaios optou-se por substituir 0,8 % do dispersante D1 por 0,3 % do dispersante D2 

denotando-se uma poupança de 74 % no custo do dispersante.  

Além destes ensaios preliminares, avaliaram-se para ambos os sistemas de pigmentos duas 

características bastante importantes para as tintas de exterior: comportamento à radiação 

solar e a resistência à lixiviação. O comportamento à radiação solar foi avaliado usando um 
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túnel de amarelecimento acelerado de radiação UV e ainda colocando cartolinas com os 

diferentes tons dos pigmentos no exterior, sujeito às condições atmosféricas (exceto chuva). 

No túnel de radiação UV analisaram-se várias passagens até ao equivalente a 5 anos de 

exposição à radiação, para a tinta lisa exterior e para o esmalte aquoso. Verificou-se um 

amarelecimento e um clareamento semelhante para ambos os sistemas de pigmentos e em 

ambas as bases. Destacando-se para o esmalte aquoso, um maior número de tons com menor 

amarelecimento no sistema alternativo do que o sistema atual.  

Na exposição dos dois tipos de tintas no exterior sujeitas às condições climatéricas 

(protegidas da chuva), verifica-se que o esmalte aquoso apresenta maior número de tons com 

indiferença no amarelecimento e clareamento dos dois sistemas de pigmentos. Na tinta lisa 

exterior verifica-se uma maior percentagem de tons com clareamento menor no sistema 

alternativo do que no sistema atual. Por outro lado, o número de tons com maior 

amarelecimento no sistema alternativo é maior. No entanto, estes resultados são aceitáveis 

uma vez que o somatório dos tons com indiferença e menor amarelecimento são bastante 

superiores a estes. 

Verificou-se um ótimo comportamento dos pigmentos à lixiviação nas tintas que possuem 

resinas com maior percentagem de acrílico, encontrando-se manchas na tinta lisa exterior 

constituída por resina estireno-acrílica. Na tinta lisa exterior, com o pigmento azul para o 

exterior de ambos os sistemas de pigmentos em pasta, a percentagem de resina não 

influencia a lixiviação. Adicionalmente, a lixiviação da tinta lisa exterior com diferentes cores 

de pigmentos, orgânicos e inorgânicos, foi avaliada e comparada com o pigmento orgânico 

azul de exterior. Novamente foram observadas manchas na tinta lisa exterior, demonstrando 

que a resina presente na base é responsável pelo comportamento sendo necessário substituir 

a resina desta base por uma resina com maior quantidade de monómeros acrilatos. 

Pode-se concluir que, não só é vantajoso alterar o sistema de pigmentos a nível económico 

como também no bom comportamento que eles apresentaram com as bases existentes nas 

Tintas Lacca.  
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

Foi avaliado um novo sistema de pigmentos de forma a otimizar os custos das afinações das 

tintas de base aquosa. O novo sistema de pigmentos em pasta é, em média, mais económico 

49 % do que o sistema atualmente existente na empresa. As tintas produzidas com os dois 

sistemas de pigmentos foram avaliados através de testes de compatibilidade/molhagem, 

força corante, rub-out, resistência à radiação UV e os testes de lixiviação. Adicionalmente foi 

feita uma otimização da compatibilidade (na tinta lisa exterior) e da força corante (na tinta 

elástica) com adição de alguns dispersantes, de modo a evitar demasiadas alterações nos 

fatores de doseamento do sistema de afinações automática.  

Tendo em conta os resultados apresentados na presente tese, a empresa já iniciou a 

alteração do sistema de pigmentos para a afinação das tintas aquosas. 

6.2 Outros Trabalhos Realizados 

A par deste projeto existiu a oportunidade e o convite de ser oradora de uma palestra sobre 

Engenharia Química e sobre o trabalho desenvolvido nesta dissertação, no âmbito do projeto 

“Sextas-Feiras na escola”. Decorreu no dia 26 Maio de 2017 na Escola Secundária de 

Felgueiras. Além disso assisti a um webinar do ISQ sobre o tema “Formação 4.0” durante 1 

hora no dia 25 Maio de 2017. 

6.3 Limitações e Trabalho Futuro 

No decorrer deste trabalho houve uma ruptura de stock do dióxido de titânio no fornecedor 

habitual da empresa. O departamento técnico da empresa recorreu a dióxido de titânio 

proveniente de outros fornecedores levando a um amarelecimento extra das tintas base e 

consequente necessidade de acerto das cores formuladas no setor da colorimetria. Para que o 

trabalho experimental não fosse afetado decidiu-se esperar que dióxido de titânio 

tradicionalmente usado voltasse a estar disponível, atrasando o trabalho experimental. 

A avaliação da lixiviação e desenvolvimento de um sistema de simulação de chuva foi 

efetuada com algumas limitações. Não foi possível controlar a temperatura dos ensaios 

efetuados e foi verificada uma variação do caudal de “chuva” para todos os microaspersores. 

Futuramente e melhorando sistema de simulação de chuva, poderá ser substituída a resina da 

tinta lisa exterior para melhorar a resistência à lixiviação. 
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6.4 Apreciação Final 

O trabalho desenvolvido revestiu-se de enorme importância para empresa, uma vez que 

permitiu reduzir o custo das afinações das tintas aquosas, reposicionando-se no patamar da 

concorrência de modo a oferecer melhores preços para os clientes, tal como pretendido. Foi 

testado e avaliado, com sucesso, a substituição do sistema atual de pigmentos por um 

alternativo. O trabalho deu ainda indicações de forma a proceder rapidamente com a 

substituição dos sistemas de pigmentos em pasta.  

A nível pessoal realço que o estágio na empresa Tintas Lacca permitiu ter noção de todos os 

passos entre um ensaio laboratorial e um processo industrial. Ofereceram-me um ótimo 

ambiente de trabalho e foi-me dada confiança e autonomia para realizar as tarefas. Além 

disso, foi possível a discussão de resultados e de métodos alternativos com técnicos com 

bastante experiência, o que foi bastante enriquecedor. Não posso deixar de referir que fui a 

primeira estudante do Mestrado Integrado de Engenharia Química a realizar a tese de 

mestrado nas Tintas Lacca e espero ter sido uma alavanca para a empresa receber e acolher 

novos alunos nos próximos anos. Acredito que seja enriquecedor tanto para a empresa como 

para os alunos. 
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Anexos  

A1. Exposição no túnel de radiação UV 

A1.1 Tinta lisa exterior  

Os valores a cor de laranja foram desprezados da análise por não tornarem a tendência dos 

resultados lineares. Os valores a vermelho foram desprezados, devido à não utilização da 

mesma área de leitura no espetrofotómetro. Os valores a verde representam a diferença total 

de cor em cada leitura. 

 

Tabela A1.1 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos de simulação para a tinta lisa de exterior – pigmento violeta de exterior de ambos os sistemas de 

pigmentos em pasta. 

  4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Violeta 

Exterior 

Sistema 

Atual 

DL 0,57 -0,18 -0,19 0,5 0,25 0,09 0,93 0,27 0,06 1,09 0,32 0,08 

Da 0,05 -0,29 -0,08 0,07 -0,08 -0,08 0,50 -0,22 -0,12 0,19 -0,36 -0,18 

Db -0,14 0,34 0,20 -0,22 0,24 0,19 -0,98 0,39 0,29 -0,53 0,59 0,36 

DE 0,59 0,48 0,29 0,56 0,35 0,22 1,44 0,52 0,32 1,23 0,76 0,41 

Violeta 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

 

DL 1,15 0,03 0,02 0,97 0,32 0,28 0,82 0,27 0,39 0,81 0,22 0,51 

Da -0,73 -0,01 -0,12 0,00 -0,18 -0,09 0,56 -0,11 -0,16 0,42 -0,17 -0,19 

Db 0,96 0,09 0,25 -0,18 0,34 0,36 -0,94 0,32 0,54 -0,77 0,36 0,67 

DE 1,66 0,10 0,28 0,99 0,50 0,46 1,37 0,43 0,68 1,19 0,45 0,86 
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Tabela A1.2 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos de simulação para a tinta lisa de exterior - pigmentos magenta de exterior e castanho óxido de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Magenta 

Exterior 

Sistema 

Atual 

DL 1,88 -0,06 0,6 0,43 0,41 -0,19 0,7 0,23 0,14 0,44 0,37 -0,08 

Da -0,29 0,1 -0,52 -0,66 -0,31 -0,3 -0,8 -0,17 -0,25 -1,27 -0,31 -0,35 

Db -1,95 -0,05 0,27 -0,33 0,00 0,19 -0,44 -0,02 0,29 -0,39 0,07 0,32 

DE 2,72 0,13 0,84 0,85 0,51 0,40 1,15 0,29 0,41 1,40 0,48 0,48 

Magenta 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL -1,26 -0,45 -0,43 -0,9 -0,49 -0,06 -0,7 -0,47 -0,11 -0,56 -0,46 -0,12 

Da -2,64 -1,18 -0,33 -2,06 -0,80 -0,22 -2,05 -0,92 -0,39 -1,98 -0,94 -0,47 

Db -0,19 0,12 0,03 -0,04 -0,06 0,06 -0,09 -0,03 0,20 -0,24 0,06 0,33 

DE 2,93 1,27 0,54 2,25 0,94 0,23 2,17 1,03 0,46 2,07 1,05 0,59 

Castanho 

óxido 

Sistema 

Atual 

DL 0,00 0,56 0,08 -0,09 0,47 -0,25 0,33 0,54 -0,26 0,68 0,55 -0,29 

Da -0,03 0,02 -0,01 -0,09 0,01 -0,04 -0,16 -0,02 -0,04 -0,19 -0,03 -0,07 

Db -0,02 0,07 -0,02 0,06 0,04 0,02 -0,09 0,01 0,05 0,01 0,02 0,10 

DE 0,03 0,57 0,08 0,14 0,48 0,25 0,37 0,54 0,27 0,70 0,55 0,32 

Castanho 

óxido 

Sistema 

alternativo 

DL 0,89 -0,15 0,89 1,22 -0,24 0,06 1,34 -0,14 0,14 1,54 -0,21 0,01 

Da 0,25 -0,10 0,19 0,17 -0,12 -0,03 0,08 -0,10 -0,01 0,11 -0,14 -0,02 

Db 0,29 -0,14 0,41 0,27 -0,14 0,08 0,21 -0,17 0,13 0,34 -0,16 0,14 

DE 0,97 0,23 1,00 1,26 0,30 0,10 1,36 0,25 0,19 1,58 0,30 0,14 
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Tabela A1.3 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos de simulação para a tinta lisa de exterior - pigmentos amarelo de exterior e laranja interior de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Amarelo 

Exterior 

Sistema 

atual 

DL -0,52 0,78 0,02 -0,36 0,47 0,03 -0,41 0,75 0,04 -0,37 0,75 -0,01 

Da 0,66 -0,50 -0,04 0,25 -0,48 -0,04 0,17 -0,55 -0,03 0,08 -0,55 0,00 

Db -0,96 0,43 -0,10 -0,97 0,29 -0,09 -1,53 0,11 0,11 -1,50 0,13 -0,16 

DE 1,27 1,02 0,11 1,06 0,73 0,11 1,59 0,94 0,12 1,54 0,94 0,16 

Amarelo 

Exterior 

Sistema 

alternativo 

DL 0,14 0,46 -0,08 -0,33 0,32 -0,11 -0,37 0,30 -0,19 -0,40 -0,34 -0,13 

Da -0,25 -0,19 0,01 0,46 -0,15 -0,05 0,39 -0,15 0,03 0,42 -0,14 -0,04 

Db 0,53 0,26 -0,06 -1,15 -0,04 -0,23 -1,42 -0,19 -0,17 -1,59 -0,87 -0,18 

DE 0,61 0,56 0,1 1,29 0,36 0,26 1,52 0,39 0,26 1,69 0,95 0,23 

Laranja 

Interior 

Sistema 

atual 

DL -0,67 0,34 0,06 -0,32 0,16 0,33 -0,19 0,21 0,43 -0,31 0,20 0,65 

Da -0,53 -0,18 -0,12 -0,97 -0,19 -0,43 -1,02 -0,31 -0,49 -1,44 -0,29 -0,86 

Db 0,06 0,02 0,13 -1,64 -0,04 -0,02 -1,65 -0,09 0,01 -2,55 -0,16 -0,16 

DE 0,86 0,39 0,19 1,93 0,25 0,54 1,95 0,39 0,65 2,94 0,38 1,09 

Laranja 

Interior 

Sistema 

alternativo 

DL 1,11 0,19 -0,40 0,90 -0,01 -0,09 1,08 0,18 -0,41 0,96 0,10 -1,14 

Da -0,37 -0,18 -0,03 -0,81 -0,20 -0,08 -0,88 -0,25 -0,41 -1,17 -0,26 -0,76 

Db 0,14 -0,07 -0,12 -1,36 -0,14 0,09 -1,27 -0,13 -0,03 -1,99 -0,15 -0,37 

DE 1,18 0,27 0,42 1,82 0,25 0,15 1,88 0,34 0,58 2,5 0,32 1,42 
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Tabela A1.4 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos de simulação para a tinta lisa de exterior - pigmentos preto de exterior e vermelho de exterior de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Preto 

Exterior 

Sistema 

Atual 

DL 0,14 0,29 0,34 0,25 0,36 0,43 0,48 0,64 0,44 0,56 0,61 0,35 

Da -0,02 0,04 0,01 0,05 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,05 0,01 

Db 0,08 0,17 0,07 -0,06 0,16 0,11 0,05 0,21 0,14 0,07 0,25 0,21 

DE 0,17 0,34 0,34 0,27 0,4 0,44 0,48 0,67 0,47 0,56 0,67 0,41 

Preto 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,03 -0,01 -0,11 0,47 0,23 0,01 0,42 0,17 0,10 0,59 0,40 0,10 

Da -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,01 -0,03 0,02 0,05 -0,06 0,01 0,09 

Db 0,00 0,03 0,03 -0,09 0,17 0,05 0,03 0,11 0,13 0,08 0,14 0,15 

DE 0,03 0,03 0,12 0,47 0,28 0,05 0,42 0,20 0,18 0,60 0,43 0,20 

Vermelho 

Exterior 

Sistema 

Atual 

DL -0,42 -0,16 0,66 0,77 -0,31 -0,80 0,39 -0,13 -0,28 0,43 -0,17 -0,69 

Da -0,01 -0,16 0,31 0,36 -0,26 -0,01 -0,45 -0,42 -0,05 -0,94 -0,48 -0,12 

Db -0,16 -0,23 0,55 0,45 -0,22 -0,09 -0,53 -0,26 -0,10 -0,96 -0,27 -0,04 

DE 0,45 0,32 0,92 0,96 0,47 0,80 0,80 0,51 0,30 1,41 0,58 0,71 

Vermelho 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,38 -0,03 -3,78 -2,81 0,14 -0,59 -2,63 0,10 -0,6 -2,60 0,10 -0,62 

Da 0,72 0,06 1,39 -0,88 -0,09 -0,13 -1,08 -0,26 -0,16 -1,33 -0,34 -0,24 

Db 0,22 0,05 3,08 -1,34 0,01 -0,05 -1,81 -0,07 -0,03 -2,11 -0,05 0,03 

DE 0,84 0,08 5,07 3,24 0,17 0,61 3,37 0,29 0,62 3,60 0,36 0,67 
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Tabela A1.5 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos de simulação para a tinta lisa de exterior - pigmentos amarelo de interior e azul de exterior de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Amarelo 

Interior 

Sistema 

Atual 

DL 0,45 -0,55 -0,13 0,21 -0,21 -0,17 0,35 -0,28 -0,26 0,26 -0,27 -0,31 

Da -0,88 0,31 -0,04 -0,80 0,11 0,06 -0,86 0,26 0,04 -0,67 0,22 0,05 

Db 0,55 -0,92 -0,04 -0,18 -0,46 -0,06 -0,09 -0,62 -0,16 0,03 -0,57 -0,20 

DE 1,13 1,11 0,15 0,85 0,52 0,20 0,93 0,73 0,31 0,72 0,67 0,38 

Amarelo 

Interior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,08 -0,22 -0,19 0,58 -0,50 -0,53 0,56 -0,60 -0,52 0,52 -0,60 -0,55 

Da -0,08 0,23 0,02 -1,52 0,23 0,03 -1,70 0,23 0,05 -1,40 0,28 0,05 

Db -0,98 -0,40 -0,16 -1,45 -0,81 -0,14 -1,50 -0,97 -0,20 -1,78 -0,93 -0,14 

DE 0,99 0,51 0,25 2,18 0,98 0,55 2,33 1,16 0,56 2,33 1,14 0,57 

Azul 

Exterior 

Sistema 

Atual 

DL 0,45 0,46 -0,44 0,54 0,00 0,1 0,91 0,04 0,07 0,50 0,18 0,07 

Da -0,42 -0,12 0,28 -0,38 0,06 -0,09 -0,44 0,04 -0,03 -0,27 0,09 -0,07 

Db -0,79 -0,24 0,34 -1,08 0,10 0,01 -0,59 0,17 0,13 -0,74 0,32 0,15 

DE 1,00 0,53 0,63 1,26 0,12 0,14 1,17 0,18 0,16 0,94 0,38 0,18 

Azul 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 1,77 -0,01 -0,12 1,32 0,01 0,01 1,5 -0,04 0,07 1,72 -0,04 -0,01 

Da -1,49 0,15 0,41 -1,1 0,09 0,17 -1,32 0,06 -0,03 -1,29 -0,02 0,10 

Db 2,35 0,14 0,48 -1,56 0,15 0,14 -1,77 0,19 0,13 -1,67 0,12 0,28 

DE 3,30 0,21 0,64 2,32 0,18 0,22 2,67 0,20 0,16 2,72 0,13 0,30 
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Tabela A1.6 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos de simulação para a tinta lisa de exterior - pigmentos vermelho óxido de ferro e verde exterior de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Vermelho 

óxido de ferro 

Sistema Atual 

DL 0,31 -0,22 -0,43 0,51 -0,13 0,25 0,46 -0,43 0,15 0,49 -0,38 0,18 

Da 0,35 -0,26 -0,51 0,38 -0,39 0,11 0,38 -0,37 0,24 0,28 -0,39 0,05 

Db 0,23 -0,29 -0,31 0,34 -0,43 0,10 0,22 -0,45 0,25 0,20 -0,47 0,14 

DE 0,52 0,44 0,74 0,72 0,59 0,29 0,64 0,72 0,37 0,60 0,72 0,23 

Vermelho 

óxido de ferro 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,10 -0,13 -0,40 0,24 0,05 0,08 0,34 0,11 -0,07 0,54 0,20 -0,07 

Da -0,30 -0,05 -0,65 -0,13 -0,13 -0,16 -0,13 -0,19 -0,07 -0,35 -0,25 -0,23 

Db -0,12 -0,02 -0,46 -0,12 -0,10 -0,10 -0,27 -0,14 -0,01 -0,64 -0,14 -0,12 

DE 0,34 0,14 0,89 0,30 0,17 0,20 0,45 0,26 0,10 0,91 0,35 0,27 

Verde Exterior 

Sistema Atual 

DL 0,76 -0,30 -0,43 0,73 -0,43 -0,41 0,40 0,06 -0,40 -0,22 -0,15 -0,49 

Da -1,4 0,02 0,65 -1,82 0,53 0,64 -0,30 0,30 0,61 1,10 0,84 0,62 

Db 0,34 -0,10 -0,32 0,41 -0,20 -0,31 0,09 -0,04 -0,19 -0,29 -0,11 -0,17 

DE 1,63 0,32 0,84 2,00 0,71 0,82 0,50 0,31 0,75 1,16 0,86 0,81 

Verde Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,34 0,01 0,23 -0,42 -0,13 -0,35 0,67 -0,02 0,10 0,95 0,11 -0,05 

Da -0,71 0,49 -0,11 3,37 0,71 -0,13 -0,78 0,86 -0,03 0,04 0,74 0,08 

Db 0,11 0,06 0,14 -0,81 -0,17 0,01 0,26 0,04 0,16 0,09 0,09 0,15 

DE 0,79 0,50 0,29 3,49 0,74 0,37 1,06 0,86 0,19 0,96 0,76 0,17 
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Tabela A1.7 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos de simulação para a tinta lisa de exterior - pigmentos amarelo óxido de ferro e vermelho interior 

de ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Amarelo óxido 

de ferro 

Sistema Atual 

DL 0,04 -0,74 0,16 -1,89 -0,61 -0,2 -1,64 -0,53 -0,2 -2,19 -0,81 -0,11 

Da 0,07 -0,47 -0,17 -1,06 -0,46 0,02 -0,67 -0,58 0,01 -1,24 -0,57 -0,01 

Db -0,04 -0,60 0,04 3,21 -0,61 -0,03 -2,59 -0,78 -0,13 -3,81 -1,06 -0,05 

DE 0,09 1,06 0,24 3,87 0,98 0,2 3,14 1,10 0,24 4,57 1,45 0,12 

Amarelo óxido 

de ferro 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,25 -0,62 -0,15 0,70 -0,25 -0,27 0,84 -0,27 -0,13 0,57 -0,32 -0,13 

Da -0,47 -0,48 0,16 0,37 -0,23 0,05 0,22 -0,26 0,03 0,05 -0,37 0,02 

Db -0,85 -0,63 0,06 0,42 -0,39 0,02 0,22 -0,53 -0,03 -0,64 -0,67 -0,05 

DE 1,00 1,01 0,22 0,9 0,51 0,28 0,89 0,65 0,13 0,86 0,84 0,14 

Vermelho P/ 

Interior 

Sistema Atual 

DL 0,13 -0,16 0,03 0,09 -0,34 0,00 0,31 -0,21 0,12 0,33 -0,22 0,04 

Da -0,20 -0,12 -0,02 -1,58 -0,41 -0,20 -1,58 -0,38 -0,34 -1,82 -0,59 -0,27 

Db -0,34 -0,04 -0,01 -1,96 -0,16 -0,09 -2,04 -0,15 -0,11 -2,28 -0,19 0,01 

DE 0,42 0,20 0,04 2,51 0,56 0,22 2,6 0,46 0,38 2,93 0,66 0,27 

Vermelho P/ 

Interior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,06 0,10 0,17 -0,21 0,13 0,24 -0,22 0,14 0,19 -0,11 0,16 0,18 

Da -0,12 -0,22 -0,13 -0,39 -0,27 -0,13 -0,94 -0,30 -0,24 1,43 -0,3 -0,32 

Db -0,13 0,04 0,09 -0,38 0,01 0,09 -1,03 0,05 0,09 -1,70 0,05 0,15 

DE 0,18 0,24 0,23 0,58 0,30 0,28 1,41 0,33 0,32 2,23 0,34 0,40 
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Tabela A1.8 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 anos 

da simulação para a tinta lisa de exterior - pigmentos violeta de exterior e magenta de exterior de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  3 anos 4 anos 5 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Violeta P/ 

Exterior 

Sistema Atual 

DL 1,08 0,37 0,03 1,46 0,48 -0,06 1,51 0,46 0,11 

Da 0,21 -0,38 -0,20 -0,21 -0,47 -0,27 -0,26 -0,53 -0,30 

Db -0,53 0,64 0,37 0,01 0,76 0,55 0,04 0,83 0,60 

DE 1,22 0,83 0,42 1,47 1,01 0,61 1,53 1,09 0,68 

Violeta P/ 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

 

DL 0,79 0,42 0,41 1,36 0,40 0,42 1,43 0,42 0,37 

Da 0,32 -0,27 -0,25 0,11 -0,30 -0,34 -0,02 -0,42 -0,38 

Db -0,56 0,51 0,72 -0,35 0,54 0,85 -0,19 0,72 0,94 

DE 1,02 0,71 0,86 1,41 0,74 1,00 1,44 0,94 1,08 

Magenta P/ 

Exterior 

Sistema Atual 

DL 0,32 0,39 -0,02 0,26 0,39 0,00 0,33 0,45 -0,04 

Da -1,32 -0,46 -0,32 -1,77 -0,46 -0,36 -1,77 -0,55 -0,39 

Db -0,24 0,11 0,39 -0,22 0,13 0,44 -0,26 0,18 0,50 

DE 1,38 0,61 0,50 1,80 0,61 0,57 1,82 0,74 0,64 

Magenta P/ 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,55 -0,53 -0,09 -0,87 -0,52 -0,15 -0,51 -0,50 -0,37 

Da -2,19 -1,03 -0,49 -2,60 -1,12 -0,54 -2,17 -1,08 -0,61 

Db -0,33 0,07 0,37 -0,11 0,10 0,43 -0,26 0,10 0,50 

DE 2,28 1,16 0,62 2,74 1,23 0,71 2,24 1,19 0,87 
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Tabela A1.9 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 anos 

da simulação para a tinta lisa de exterior - pigmentos castanho óxido e amarelo de exterior de ambos 

os sistemas de pigmentos em pasta. 

  3 anos 4 anos 5 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Castanho óxido 

Sistema Atual 

DL 0,47 0,11 -0,43 0,39 0,30 -0,36 0,57 0,18 -0,35 

Da -0,19 -0,06 -0,06 -0,18 -0,05 -0,08 -0,15 -0,07 -0,11 

Db -0,02 -0,06 0,18 0,01 -0,02 0,17 0,05 -0,03 0,23 

DE 0,51 0,14 0,47 0,43 0,30 0,4 0,59 0,20 0,43 

Castanho óxido 

Sistema 

Alternativo 

 

DL 2,10 -0,18 0,08 1,70 -0,42 0,01 1,81 -0,41 -0,05 

Da 0,13 -0,14 -0,02 0,06 -0,15 -0,04 0,02 -0,14 -0,07 

Db 0,46 -0,15 0,27 0,31 -0,16 0,25 0,26 -0,15 0,31 

DE 2,15 0,27 0,28 1,73 0,48 0,26 1,83 0,46 0,32 

Amarelo 

Exterior 

Sistema Atual 

DL -0,48 0,72 -0,02 -0,41 0,68 -0,04 -0,40 0,70 -0,06 

Da 0,22 -0,53 -0,01 0,08 -0,51 0,00 0,04 -0,49 0,00 

Db -1,24 0,01 -0,09 -1,34 -0,10 -0,08 -1,78 -0,19 -0,10 

DE 1,35 0,89 0,09 1,40 0,86 0,09 1,82 0,87 0,12 

Amarelo 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,47 -0,59 -0,19 -0,46 -0,38 -0,25 -0,44 -0,39 -0,39 

Da 0,51 -0,10 0,00 0,45 -0,11 0,00 0,39 -0,13 0,05 

Db -1,63 -1,06 -0,15 -1,79 -0,94 -0,29 -2,06 -1,02 -0,19 

DE 1,78 1,22 0,24 1,90 1,02 0,38 2,14 1,10 0,44 
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Tabela A1.10 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 

anos da simulação para a tinta lisa de exterior - pigmentos laranja interior e preto de exterior de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 anos 4 anos 5 anos 

TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Laranja 

Interior 

Sistema Atual 

DL -0,19 0,11 0,56 -0,13 0,19 0,61 -0,22 0,23 0,67 

Da -1,35 -0,42 -0,77 -1,34 -0,45 -0,95 -1,49 -0,53 -0,88 

Db -2,55 -0,22 -0,09 -2,51 -0,28 -0,11 -2,69 -0,27 -0,06 

DE 2,89 0,48 0,96 2,85 0,57 -0,13 3,08 0,64 1,10 

Laranja 

Interior 

Sistema 

Alternativo 

DL 1,21 -0,01 -0,45 0,97 -0,24 -0,78 1,14 -0,19 -1,03 

Da -1,03 -0,37 -0,41 -1,18 -0,62 -0,61 -1,24 -0,57 -0,68 

Db -1,49 -0,16 0,06 -2,04 -0,38 -0,10 -1,97 -0,37 -0,12 

DE 2,18 0,41 0,61 2,55 0,77 0,99 2,60 0,71 1,24 

Preto Exterior 

Sistema Atual 

 

DL 0,63 0,78 0,51 0,55 0,84 0,56 0,65 0,80 0,50 

Da -0,01 0,04 -0,02 -0,01 0,02 0,00 -0,01 0,01 -0,02 

Db 0,15 0,25 0,23 0,11 0,27 0,25 0,11 0,27 0,28 

DE 0,64 0,82 0,57 0,56 0,88 0,61 0,66 0,85 0,57 

Preto Exterior 

Sistema 

Alternativo 

 

DL 0,68 0,20 0,16 1,08 0,49 0,13 1,23 0,59 0,18 

Da -0,01 -0,37 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 0,01 -0,01 

Db 0,04 -0,04 0,19 -0,04 0,20 0,22 -0,01 0,22 0,23 

DE 0,68 0,42 0,25 1,08 0,53 0,26 1,23 0,63 0,29 
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Tabela A1.11 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 

anos da simulação para a tinta lisa de exterior - pigmentos vermelho de exterior e amarelo de interior 

de ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

 

3 anos 4 anos 5 anos 

TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Vermelho 

Exterior 

Sistema Atual 

DL 0,44 -0,12 -0,46 0,10 -0,15 -0,72 0,09 -0,20 -0,56 

Da -0,93 -0,52 -0,18 -1,59 -0,48 -0,16 -1,72 -0,53 -0,16 

Db -0,95 -0,25 0,03 -1,44 -0,23 0,10 -1,53 -0,21 0,08 

DE 1,41 0,59 0,50 2,15 0,55 0,75 2,30 0,61 0,58 

Vermelho 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL -2,5 0,20 -0,69 -2,64 0,13 -0,75 -1,73 0,11 -0,79 

Da -1,39 -0,37 -0,29 -1,39 -0,36 -0,26 -0,53 -0,40 -0,29 

Db -2,06 -0,04 0,07 -2,09 -0,01 0,14 -0,91 -0,03 0,19 

DE 3,53 0,42 0,75 3,64 0,39 0,8 2,03 0,42 0,87 

Amarelo 

Interior 

Sistema Atual 

DL 0,30 -0,37 -0,35 0,10 -0,34 -0,35 0,27 -0,35 -0,40 

Da -0,97 0,34 0,05 -0,71 0,28 0,06 -0,86 0,34 0,05 

Db 0,70 -0,55 -0,22 -0,29 -0,67 -0,25 0,33 -0,66 -0,36 

DE 1,23 0,74 0,41 0,77 0,80 0,43 0,96 0,83 0,54 

Amarelo 

Interior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,50 -0,53 -0,54 0,40 -0,56 -0,61 0,44 -0,74 -0,51 

Da -1,41 0,30 0,09 -1,54 0,30 0,09 -1,47 0,31 0,09 

Db -1,76 -0,81 -0,1 -2,18 -0,85 -0,21 -2,02 -1,30 -0,11 

DE 2,31 1,01 0,56 2,7 1,07 0,65 2,54 1,53 0,53 
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Tabela A1.12 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 

anos da simulação para a tinta lisa de exterior - pigmentos azul de exterior e vermelho óxido de ferro 

de ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  3 anos 4 anos 5 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Azul Exterior 

Sistema Atual 

DL 0,38 -0,27 0,05 0,42 0,03 0,02 0,47 0,03 0,00 

Da -0,25 0,24 -0,05 -0,40 0,14 0,01 -0,40 0,16 0,03 

Db -0,79 0,69 0,23 -0,81 0,61 0,33 -0,70 0,71 0,40 

DE 0,91 0,78 0,24 0,99 0,62 0,33 0,93 0,73 0,40 

Azul Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 1,76 -0,06 0,12 1,87 -0,03 -0,06 1,97 -0,01 -0,10 

Da -1,25 0,02 0,08 -1,48 0,01 0,10 -1,59 -0,02 0,11 

Db -1,65 0,24 0,28 -2,03 0,34 0,34 -1,94 0,35 0,44 

DE 2,71 0,25 0,32 3,13 0,34 0,36 3,19 0,35 0,46 

Vermelho 

óxido de ferro 

Sistema Atual 

DL 0,56 -0,28 0,08 0,62 -0,37 0,17 0,65 -0,27 0,13 

Da 0,21 -0,51 0,08 0,31 -0,53 0,05 0,2 -0,66 -0,05 

Db 0,14 -0,55 0,15 0,22 -0,55 0,19 0,12 -0,67 0,14 

DE 0,61 0,80 0,19 0,73 0,85 0,26 0,69 0,98 0,20 

Vermelho 

óxido de ferro 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,30 0,22 -0,11 0,38 0,24 -0,01 0,45 0,21 -0,03 

Da -0,40 -0,41 -0,29 -0,32 -0,41 -0,29 -0,25 -0,46 -0,23 

Db -0,43 -0,27 -0,15 -0,29 -0,27 -0,13 -0,27 -0,32 -0,03 

DE 0,66 0,54 0,34 0,58 0,54 0,32 0,58 0,60 0,23 
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Tabela A1.13 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 

anos da simulação para a tinta lisa de exterior - pigmentos verde de exterior e amarelo óxido de ferro 

de ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

 3 anos 4 anos 5 anos 

TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Verde Exterior 

Sistema Atual 

DL -0,21 -0,21 -0,57 -0,25 -0,25 -0,58 -0,31 -0,14 -0,62 

Da 1,95 1,07 0,90 1,14 0,95 0,75 1,21 1,09 0,87 

Db -0,5 -0,23 -0,19 -0,26 -0,11 -0,07 -0,29 -0,09 -0,05 

DE 2,02 1,11 1,09 1,19 0,99 0,95 1,28 1,11 1,07 

Verde Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,98 -0,46 -0,17 1,04 -0,31 -0,10 0,98 -0,30 -0,19 

Da 0,08 1,51 0,25 -0,38 1,54 0,28 0,16 1,46 0,32 

Db 0,04 -0,16 0,16 0,19 -0,03 0,18 0,07 0,01 0,26 

DE 0,98 1,59 0,34 1,12 1,57 0,34 1,00 1,49 0,45 

Amarelo óxido 

de ferro 

Sistema Atual 

DL -1,72 -0,91 -0,27 0,15 -0,91 -0,15 0,18 -0,75 -0,25 

Da -1,11 -0,61 -0,02 -0,18 -0,60 0,00 -0,13 -0,47 0,01 

Db -3,37 -1,18 -0,10 -0,92 -1,20 -0,03 -0,79 -0,90 -0,01 

DE 3,94 1,61 0,29 0,94 1,62 0,15 0,82 1,27 0,25 

Amarelo óxido 

de ferro 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,54 -0,31 -0,20 0,58 -0,56 -0,23 0,63 -0,88 -0,21 

Da 0,10 -0,34 -0,01 -0,07 -0,37 0,02 0,00 -0,45 0,00 

Db -0,48 -0,68 0,01 -0,93 -0,95 0,01 -0,50 -1,14 0,05 

DE 0,73 0,82 0,20 1,10 1,16 0,23 0,80 1,51 0,22 
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Tabela A1.14 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 

anos da simulação para a tinta lisa de exterior - pigmento vermelho de interior de ambos os sistemas 

de pigmentos em pasta. 

 

3 anos 4 anos 5 anos 

TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Vermelho 

Interior 

Sistema Atual 

DL 0,16 -0,27 0,00 0,35 -0,27 -0,08 0,29 -0,21 -0,09 

Da -1,51 -0,61 -0,34 -1,85 -0,75 -0,35 -1,60 -0,66 -0,37 

Db -1,88 -0,19 -0,02 -2,34 -0,24 0,06 -1,97 -0,18 0,13 

DE 2,42 0,69 0,34 3,01 0,83 0,36 2,55 0,71 0,40 

Vermelho 

Interior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,03 0,16 0,17 0,05 0,17 0,14 -0,06 0,14 0,17 

Da -1,29 -0,38 -0,35 -1,56 -0,40 -0,43 -1,33 -0,34 -0,42 

Db -1,50 0,01 0,21 -1,79 0,05 0,26 -1,46 0,08 0,30 

DE 1,97 0,41 0,44 2,38 0,44 0,52 1,98 0,38 0,54 
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A1.2 Esmalte aquoso 

Tabela A1.15 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos da simulação para o esmalte aquoso - pigmentos violeta de exterior e magenta de exterior de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses 8 meses  12 meses 2 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Violeta 

Sistema Atual 

DL 0,07 0,10 -0,02 -0,19 0,13 0,11 0,06 0,16 0,11 -0,07 0,29 -0,08 

Da -0,16 -0,12 -0,06 -0,17 -0,17 -0,07 -0,21 -0,22 -0,07 -0,07 -0,26 -0,18 

Db 0,26 0,13 0,08 0,48 0,15 0,08 0,40 0,20 0,12 0,22 0,22 0,24 

DE 0,31 0,20 0,10 0,54 0,26 0,16 0,46 0,34 0,17 0,24 0,45 0,31 

Violeta  

Sistema 

Alternativo 

 

DL 0,02 0,04 -0,19 0,04 0,01 -0,08 0,07 0,07 -0,08 0,14 0,09 -0,12 

Da 0,12 -0,12 -0,05 0,09 -0,25 -0,07 0,05 -0,21 -0,09 0,15 -0,35 -0,15 

Db -0,13 0,15 0,04 -0,07 0,32 0,12 0,03 0,26 0,15 -0,13 0,48 0,30 

DE 0,18 0,20 0,20 0,12 0,40 0,16 0,09 0,34 0,19 0,25 0,61 0,35 

Magenta 

Sistema Atual 

DL -0,34 -0,04 -0,10 -0,56 -0,09 -0,13 -0,57 -0,12 -0,13 -0,09 -0,07 -0,17 

Da -1,16 0,04 0,02 -2,09 0,03 0,02 -2,01 -0,03 0,02 -1,19 -0,13 0,09 

Db -0,43 -0,05 -0,06 -0,77 -0,08 -0,06 -0,73 -0,11 -0,09 -0,22 -0,05 -0,04 

DE 1,28 0,07 0,12 2,30 0,13 0,14 2,21 0,17 0,16 1,21 0,16 0,19 

Magenta 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,02 -0,17 -0,03 -0,01 -0,23 -0,12 -0,15 -0,26 -0,13 0,04 -0,22 -0,13 

Da -0,68 -0,10 -0,09 -0,56 -0,05 -0,09 -0,73 -0,10 -0,07 -0,61 -0,22 -0,10 

Db -0,18 0,00 -0,10 -0,12 0,00 -0,06 -0,25 0,02 0,00 -0,18 0,07 0,04 

DE 0,70 0,19 0,14 0,57 0,24 0,16 0,79 0,28 0,15 0,64 0,32 0,17 
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Tabela A1.16 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos da simulação para o esmalte aquoso - pigmentos castanho óxido e amarelo de exterior de ambos 

os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Castanho 

óxido Sistema 

Atual 

DL 0,27 -0,05 -0,05 0,18 -0,10 -0,12 0,15 -0,09 -0,05 0,23 -0,1 -0,08 

Da 0,47 0,00 0,00 0,44 -0,01 -0,02 0,50 -0,01 0,01 0,39 -0,03 -0,02 

Db 0,38 -0,08 -0,02 0,52 -0,11 0,03 0,54 -0,11 0,05 0,34 -0,11 0,06 

DE 0,66 0,1 0,05 0,71 0,15 0,13 0,75 0,14 0,07 0,56 0,15 0,10 

Castanho 

óxido Sistema 

alternativo 

DL -0,13 -0,18 -0,04 -0,11 -0,23 0,00 -0,11 -0,22 -0,08 -0,07 -0,2 0,00 

Da -0,12 0,01 0,01 -0,14 0,01 0,01 -0,04 0,01 0,01 -0,15 0,00 0,01 

Db -0,16 -0,02 0,02 -0,29 -0,03 0,01 -0,1 -0,04 0,04 -0,16 -0,05 0,09 

DE 0,24 0,18 0,04 0,34 0,23 0,02 0,16 0,22 0,09 0,23 0,21 0,09 

Amarelo 

Exterior 

Sistema atual 

DL -0,42 -0,04 -0,03 -0,48 -0,18 -0,43 -0,58 -0,06 -0,28 -0,48 0,29 0,04 

Da 0,37 -0,04 -0,1 0,56 -0,09 -0,07 0,65 -0,08 -0,11 0,53 -0,06 -0,1 

Db -0,66 -0,23 -0,19 -0,53 -0,33 -0,36 -0,81 -0,26 -0,28 -0,85 -0,06 -0,07 

DE 0,86 0,24 0,22 0,91 0,38 0,57 1,19 0,28 0,41 1,11 0,3 0,12 

Amarelo 

Exterior 

Sistema 

alternativo 

DL 0,69 -0,06 0,02 1,05 -0,11 0,23 1,08 -0,03 0,08 1,27 0,07 -0,04 

Da -0,75 0,39 0,08 -1,02 0,3 0,08 -1,1 0,3 0,08 -1,07 0,31 0,12 

Db 0,68 0,94 1,06 1,42 0,7 1,44 1,4 0,75 1,33 1,54 0,7 1,28 

DE 1,23 1,02 1,06 2,04 0,77 1,46 2,09 0,81 1,34 2,27 0,77 1,28 
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Tabela A1.17 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos da simulação para o esmalte aquoso - pigmentos laranja de interior e preto de exterior de ambos 

os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Laranja 

Interior 

Sistema atual 

DL 0,76 -0,06 -0,17 0,51 0,16 -0,26 0,67 0,06 -0,24 0,66 0,03 -0,27 

Da 0,43 0,05 -0,24 0,33 -0,1 -0,31 0,43 -0,11 -0,33 0,28 -0,3 -0,35 

Db 1,06 -0,06 -0,12 0,8 -0,2 -0,18 1 -0,25 -0,18 0,52 -0,35 -0,16 

DE 1,37 0,1 0,32 1 0,27 0,44 1,28 0,28 0,45 0,88 0,47 0,47 

Laranja 

Interior 

Sistema 

alternativo 

DL 1,18 0,11 -0,06 1,05 0,13 0,05 1,14 0,16 0,01 1,15 0,19 -0,06 

Da 0,13 0,12 0,16 0,03 0,26 0,41 0,04 0,28 0,35 -0,11 0,25 0,22 

Db 1,93 0,02 0,05 1,54 0,08 0,22 1,80 0,02 0,23 1,53 0,04 0,18 

DE 2,27 0,16 0,17 1,86 0,30 0,47 2,13 0,32 0,42 1,92 0,32 0,30 

Preto Exterior 

Sistema Atual 

DL 0,09 0,04 -0,10 0,13 0,06 -0,06 0,03 0,07 -0,11 0,3 0,17 -0,04 

Da 0,00 0,00 -0,02 0,02 0,00 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 0,01 -0,03 -0,04 

Db -0,13 -0,04 -0,02 -0,07 -0,07 -0,04 0,17 -0,06 -0,03 -0,05 -0,04 0,00 

DE 0,16 0,06 0,10 0,15 0,09 0,07 0,17 0,10 0,12 0,31 0,17 0,05 

Preto Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,05 -0,01 0,09 0,02 0,08 0,05 0,08 0,06 -0,04 0,14 0,22 0,01 

Da 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,02 0,01 -0,01 

Db -0,10 -0,12 -0,02 -0,09 -0,12 -0,07 -0,03 -0,13 -0,07 -0,10 -0,11 -0,07 

DE 0,11 0,13 0,09 0,09 0,15 0,09 0,09 0,14 0,08 0,17 0,24 0,07 
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Tabela A1.18 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos da simulação para o esmalte aquoso - pigmentos vermelho de exterior e amarelo de interior de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Vermelho 

Exterior 

Sistema Atual 

DL -0,65 -0,07 0,01 -0,61 -0,1 0,00 -0,73 -0,08 -0,02 -0,64 -0,09 -0,03 

Da -0,12 0,00 -0,25 -0,13 0,00 -0,24 -0,12 -0,01 -0,27 -0,22 -0,03 -0,22 

Db -0,04 -0,02 -0,07 -0,15 -0,01 -0,06 -0,03 0,00 -0,03 -0,17 0,04 0,06 

DE 0,66 0,07 0,26 0,65 0,11 0,25 0,74 0,08 0,27 0,70 0,10 0,23 

Vermelho P/ 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,13 -0,13 -0,01 0,11 -0,17 -0,08 0,21 -0,18 0,00 0,11 -0,14 -0,14 

Da -0,19 -0,01 -0,02 -0,11 0,06 -0,04 -0,16 0,09 -0,02 -0,16 -0,01 -0,08 

Db -0,24 0,02 -0,02 -0,06 0,05 -0,01 -0,07 0,12 0,05 -0,18 0,09 0,08 

DE 0,33 0,13 0,04 0,17 0,19 0,09 0,27 0,23 0,05 0,26 0,17 0,18 

Amarelo P/ 

Interior 

Sistema Atual 

DL -0,34 -0,13 0,12 -0,21 -0,26 0,55 -0,26 -0,21 0,55 -0,26 -0,03 0,27 

Da 0,48 -0,16 0,01 -0,01 -0,06 0,08 0,25 0,02 0,08 0,18 -0,04 0,03 

Db -0,47 -0,35 0,09 -0,31 -0,46 0,67 -0,59 -0,38 0,66 -0,39 -0,33 0,33 

DE 0,76 0,40 0,15 0,37 0,53 0,87 0,69 0,43 0,86 0,51 0,33 0,43 

Amarelo P/ 

Interior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,16 -0,11 -0,13 -0,38 -0,11 -0,32 -0,41 -0,17 -0,23 -0,28 -0,14 -0,30 

Da -0,78 0,03 -0,03 -0,48 0,08 -0,03 -0,48 0,03 -0,05 -0,84 0,06 -0,02 

Db -0,45 -0,13 -0,16 -0,88 -0,23 -0,40 -0,99 -0,33 -0,37 -0,74 -0,46 -0,38 

DE 0,91 0,17 0,21 1,07 0,27 0,51 1,17 0,37 0,44 1,16 0,48 0,49 
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Tabela A1.19 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos da simulação para o esmalte aquoso - pigmentos azul de exterior e vermelho óxido de ferro de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Azul P/ 

Exterior 

Sistema Atual 

DL 0,01 -0,01 0,00 0,15 -0,02 -0,05 0,11 -0,03 -0,09 0,17 0,00 -0,11 

Da -0,07 0,00 -0,05 -0,20 0,08 -0,07 -0,20 0,11 -0,04 -0,24 0,14 -0,04 

Db -0,40 0,05 -0,03 -0,32 0,12 -0,02 -0,47 0,19 0,05 -0,49 0,28 0,13 

DE 0,41 0,05 0,06 0,4 0,14 0,09 0,52 0,22 0,12 0,57 0,31 0,17 

Azul P/ 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,21 0,02 0,01 0,35 -0,02 -0,11 0,23 -0,01 -0,12 0,30 0,06 0,02 

Da -0,34 0,06 -0,05 -0,47 0,11 -0,05 -0,20 0,14 -0,06 -0,30 0,28 -0,08 

Db -0,44 0,10 -0,05 -0,59 0,14 -0,02 -0,22 0,19 0,05 -0,22 0,42 0,05 

DE 0,60 0,12 0,07 0,83 0,18 0,13 0,37 0,24 0,14 0,47 0,05 0,10 

Vermelho 

óxido de ferro 

Sistema Atual 

DL 0,09 0,1 -0,26 0,08 0,13 -0,32 0,11 0,15 -0,28 0,22 0,16 -0,29 

Da -0,09 -0,11 0,07 -0,02 -0,12 0,04 -0,11 -0,11 0,06 -0,05 -0,16 0,08 

Db 0,01 -0,12 0,14 0,00 -0,14 0,17 -0,08 -0,10 0,21 -0,06 -0,17 0,26 

DE 0,12 0,19 0,31 0,08 0,23 0,37 0,18 0,22 0,36 0,23 0,29 0,39 

Vermelho 

óxido de ferro 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,02 0,11 0,01 -0,02 -0,04 0,03 -0,01 -0,09 0,00 0,02 0,15 -0,03 

Da 0,11 0,04 0,08 0,18 -0,04 0,08 -0,19 -0,12 0,07 -0,29 -0,11 0,04 

Db 0,34 0,00 0,07 0,43 -0,05 0,1 -0,19 -0,08 0,13 -0,28 -0,15 0,12 

DE 0,36 0,12 0,11 0,47 0,08 0,13 0,27 0,17 0,15 0,4 0,23 0,13 
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Tabela A1.20 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos da simulação para o esmalte aquoso - pigmentos verde de exterior e amarelo óxido de ferro de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

 

4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 

TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Verde Exterior 

Sistema Atual 

DL -0,09 -0,03 -0,17 0,12 -0,02 -0,51 0,21 0,05 -0,29 0,32 -0,13 -0,53 

Da 0,33 0,19 0,26 0,05 0,13 0,46 0,00 -0,01 0,35 0,5 0,33 0,54 

Db -0,09 -0,08 -0,02 0,00 -0,03 -0,05 0,03 0,07 0,01 0,16 -0,02 -0,02 

DE 0,36 0,21 0,31 0,13 0,13 0,68 0,21 0,09 0,46 0,61 0,36 0,76 

Verde Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,81 0,03 0,04 -0,49 0,01 -0,11 -0,77 0,01 -0,12 -0,91 -0,06 -0,01 

Da 3,56 0,11 0,01 2,31 0,08 0,04 2,80 0,07 0,01 3,54 0,32 0,03 

Db -1,03 -0,07 -0,01 -0,65 -0,03 0,02 -0,87 0,00 0,04 -1,13 -0,09 0,04 

DE 3,79 0,14 0,04 2,45 0,09 0,12 3,03 0,07 0,13 3,83 0,33 0,05 

Amarelo óxido 

de ferro 

Sistema Atual 

DL 1,52 0,16 -0,01 1,47 0,12 -0,03 1,40 0,07 -0,01 1,31 0,05 -0,02 

Da 1,27 0,00 0,03 1,53 0,01 -0,01 1,38 -0,02 0,00 1,23 -0,03 0,01 

Db 1,63 -0,11 0,03 1,89 -0,09 0,01 1,68 -0,11 0,00 1,37 -0,21 0,03 

DE 2,57 0,19 0,04 2,84 0,15 0,03 1,58 0,13 0,01 2,26 0,22 0,04 

Amarelo óxido 

de ferro 

Sistema 

Alternativo 

DL -1,2 -0,14 0,01 -1,04 -0,17 -0,07 -1,00 -0,14 -0,08 -1,37 -0,22 -0,14 

Da -1,51 -0,13 0,04 -1,36 -0,08 0,02 -1,32 -0,09 0,00 -1,61 -0,11 0,02 

Db -1,64 -0,14 0,03 -1,39 -0,14 0,05 -1,49 -0,12 -0,03 -1,84 -0,21 0,04 

DE 2,53 0,23 0,05 2,21 0,24 0,09 2,22 0,21 0,08 2,81 0,33 0,14 
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Tabela A1.21 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos primeiros 2 

anos da simulação para o esmalte aquoso - pigmento vermelho interior de ambos os sistemas de 

pigmentos em pasta. 

  4 meses 8 meses 12 meses 2 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Vermelho 

Interior 

Sistema Atual 

DL 0,72 0,01 -0,03 0,64 -0,02 -0,13 0,83 0,00 -0,05 0,80 -0,09 -0,07 

Da 0,93 0,08 0,02 0,6 0,05 0,03 1,08 0,01 0,01 0,97 -0,15 0,03 

Db 1,33 0,01 0,02 0,84 -0,01 0,05 1,44 0,01 0,05 1,35 -0,02 0,08 

DE 1,78 0,08 0,04 1,21 0,06 0,14 1,99 0,02 0,08 1,85 0,18 0,11 

Vermelho 

Interior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,82 -0,07 -0,05 0,84 0,00 -0,19 1,54 0,03 -0,1 1,50 0,00 0,05 

Da 1,72 -0,02 0,01 1,78 0,11 0,00 2,70 0,14 -0,03 2,52 -0,08 0,01 

Db 1,55 0,00 0,00 1,69 0,03 0,05 2,51 0,01 0,09 2,33 -0,02 0,10 

DE 2,46 0,07 0,05 2,59 0,11 0,19 4,00 0,14 0,14 3,74 0,08 0,12 
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Tabela A1.22 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 

anos da simulação para o esmalte aquoso - pigmentos violeta de exterior e magenta de exterior de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  3 anos 4 anos 5 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Violeta P/ 

Exterior 

Sistema Atual 

DL 0,00 0,28 -0,08 -0,03 0,26 -0,18 0,13 0,32 -0,25 

Da -0,19 -0,33 -0,23 -0,02 -0,47 -0,33 0,00 -0,57 -0,36 

Db 0,47 0,31 0,35 0,40 0,53 0,52 0,37 0,64 0,57 

DE 0,51 0,53 0,43 0,4 0,75 0,64 0,39 0,92 0,72 

Violeta P/ 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

 

DL 0,15 0,13 -0,17 0,14 0,21 -0,05 0,28 0,14 -0,08 

Da 0,33 -0,45 -0,14 0,30 -0,49 -0,2 0,42 -0,60 -0,24 

Db -0,35 0,62 0,30 -0,12 0,65 0,42 -0,21 0,84 0,47 

DE 0,51 0,78 0,37 0,35 0,84 0,47 0,55 1,04 0,53 

Magenta P/ 

Exterior 

Sistema Atual 

DL -0,17 -0,15 -0,13 -0,34 -0,14 -0,08 -0,34 -0,22 -0,12 

Da -1,27 -0,22 -0,02 -2,03 -0,29 -0,02 -2,03 -0,39 -0,04 

Db -0,35 -0,01 0,06 -0,65 0,03 0,07 -0,71 0,04 0,13 

DE 1,33 0,27 0,15 2,16 0,33 0,10 2,17 0,45 0,18 

Magenta P/ 

Exterior 

Sistema  

Alternativo 

DL 0,12 -0,22 -0,14 0,15 0,45 -0,07 0,18 -0,09 -0,14 

Da -0,72 -0,21 -0,15 -0,77 -1,75 -0,15 -0,81 -0,25 -0,19 

Db -0,07 0,08 0,06 -0,14 1,04 0,12 -0,19 0,16 0,17 

DE 0,74 0,31 0,21 0,80 2,08 0,20 0,85 0,31 0,29 
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Tabela A1.23 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 

anos da simulação para o esmalte aquoso - pigmentos castanho óxido e amarelo de exterior de ambos 

os sistemas de pigmentos em pasta. 

 

3 anos 4 anos 5 anos 

TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Castanho óxido 

Sistema Atual 

DL 0,16 -0,11 -0,01 0,24 -0,17 -0,09 0,24 -0,17 0,33 

Da 0,45 -0,03 -0,03 0,40 -0,03 -0,04 0,43 -0,05 -0,02 

Db 0,65 -0,08 0,06 0,44 -0,08 0,10 0,56 -0,11 0,20 

DE 0,80 0,14 0,07 0,64 0,19 0,13 0,75 0,20 0,39 

Castanho óxido 

Sistema 

Alternativo 

 

DL 0,00 -0,15 -0,14 0,05 -0,21 -0,14 0,06 -0,60 -0,05 

Da -0,18 0,00 0,00 -0,15 -0,01 0,00 -0,19 -0,02 -0,02 

Db -0,20 -0,01 0,12 -0,26 -0,03 0,14 -0,28 -0,12 0,13 

DE 0,27 0,15 0,18 0,31 0,21 0,19 0,35 0,62 0,14 

Amarelo 

Exterior 

Sistema Atual 

DL -0,47 -0,07 -0,13 -0,70 -0,01 -0,18 -0,52 -0,04 -0,22 

Da 0,61 -0,05 -0,05 0,67 -0,04 -0,04 0,60 -0,03 -0,04 

Db -0,70 -0,50 -0,15 -1,39 -0,39 -0,20 -1,01 -0,52 -0,16 

DE 1,04 0,50 0,21 1,70 0,40 0,27 1,28 0,52 0,27 

Amarelo 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 1,36 -0,11 0,13 0,98 0,17 0,10 1,22 0,10 -0,02 

Da -1,10 0,33 0,11 -1,04 0,44 0,12 -1,09 0,47 0,15 

Db 1,70 0,42 1,38 0,76 0,70 1,33 1,29 0,53 1,41 

DE 2,44 0,55 1,40 1,62 0,85 1,34 2,08 0,72 1,42 
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Tabela A1.24 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 

anos da simulação para o esmalte aquoso - pigmentos laranja interior e preto de exterior de ambos os 

sistemas de pigmentos em pasta. 

  3 anos 4 anos 5 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Laranja  

Interior 

Sistema Atual 

DL 0,46 0,03 -0,23 1,07 -0,01 -0,28 0,75 -0,01 -0,25 

Da 0,06 -0,34 -0,38 0,38 -0,34 -0,41 0,28 -0,34 -0,36 

Db -0,09 -0,40 -0,11 0,97 -0,39 -0,10 0,63 -0,40 -0,04 

DE 0,47 0,53 0,46 1,49 0,52 0,51 1,02 0,53 0,44 

Laranja 

Interior 

Sistema 

Alternativo 

DL 1,12 0,27 -0,01 1,13 0,19 -0,28 1,08 0,24 -0,17 

Da -0,03 0,30 0,28 -0,08 0,05 0,06 -0,18 0,18 0,07 

Db 1,51 0,06 0,23 1,33 -0,04 0,13 1,09 -0,03 0,17 

DE 1,88 0,41 0,36 1,75 0,20 0,31 1,55 0,30 0,25 

Preto Exterior 

Sistema Atual 

 

DL 0,38 0,27 -0,07 0,46 0,35 -0,02 0,38 0,45 0,08 

Da 0,02 0,00 -0,04 0,04 -0,01 -0,04 0,04 0,00 -0,05 

Db -0,06 -0,08 -0,01 -0,05 -0,07 0,01 0,04 -0,09 0,02 

DE 0,39 0,28 0,09 0,47 0,36 0,04 0,39 0,45 0,10 

Preto Exterior 

Sistema 

Alternativo 

 

DL 0,38 0,25 0,04 0,30 0,33 0,09 0,29 0,42 0,12 

Da 0,00 0,00 -0,02 0,01 0,00 -0,01 0,04 -0,02 -0,02 

Db -0,16 -0,10 -0,03 -0,05 -0,13 -0,01 -0,11 -0,12 -0,04 

DE 0,41 0,27 0,06 0,31 0,36 0,09 0,31 0,44 0,13 
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Tabela A1.25 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 

anos da simulação para o esmalte aquoso – pigmentos vermelho exterior e amarelo de interior de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  3 anos 4 anos 5 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Vermelho 

Exterior 

Sistema Atual 

DL -0,76 -0,03 -0,06 -0,65 -0,07 -0,23 -0,70 -0,14 -0,10 

Da -0,32 -0,30 -0,04 -0,28 -0,08 -0,30 -0,29 -0,16 -0,33 

Db -0,42 0,07 0,05 -0,28 0,05 0,11 -0,21 0,04 0,11 

DE 0,92 0,30 0,09 0,76 0,12 0,39 0,79 0,22 0,36 

Vermelho 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,04 -0,16 -0,13 0,30 -0,17 -0,10 0,16 -0,22 -0,04 

Da -0,28 -0,01 -0,11 -0,13 -0,12 -0,10 -0,17 -0,16 -0,11 

Db -0,47 0,11 0,09 -0,12 0,12 0,16 -0,23 0,11 0,22 

DE 0,55 0,20 0,19 0,35 0,24 0,21 0,33 0,29 0,25 

Amarelo 

Interior 

Sistema Atual 

DL -0,24 -0,33 0,30 -0,44 -0,07 -0,15 -0,50 -0,22 -0,11 

Da 0,16 -0,06 0,04 0,45 0,10 0,10 0,36 -0,06 0,11 

Db -0,71 -0,76 0,30 -0,88 -0,4 0,10 -1,20 -0,79 0,07 

DE 0,77 0,83 0,43 1,09 0,41 0,21 1,35 0,82 0,17 

Amarelo 

Interior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,44 -0,19 -0,32 -0,49 -0,2 -0,32 -0,51 -0,17 -0,32 

Da -0,26 0,09 -0,03 -0,27 0,11 0,00 -0,32 0,15 0,00 

Db -1,21 -0,61 -0,45 -1,27 -0,71 -0,43 -1,43 -0,82 -0,59 

DE 1,31 0,65 0,55 1,38 0,75 0,54 1,55 0,85 0,67 
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Tabela A1.26 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 

anos da simulação para o esmalte aquoso – pigmentos azul exterior e vermelho óxido de ferro de ambos 

os sistemas de pigmentos em pasta. 

  3 anos 4 anos 5 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Azul P/ 

Exterior 

Sistema Atual 

DL 0,21 -0,01 -0,14 0,25 -0,16 -0,04 0,24 -0,14 -0,14 

Da -0,29 0,18 -0,03 -0,29 0,37 -0,06 -0,32 0,32 -0,01 

Db -0,26 0,38 0,21 -0,35 0,74 0,23 -0,44 0,78 0,31 

DE 0,44 0,42 0,25 0,52 0,84 0,25 0,6 0,86 0,34 

Azul P/ 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,44 0,06 -0,03 0,29 0,08 -0,37 0,30 0,11 -0,06 

Da -0,43 0,23 -0,03 -0,14 0,27 0,01 -0,20 0,33 -0,03 

Db -0,33 0,40 0,14 -0,03 0,50 0,26 -0,15 0,55 0,22 

DE 0,70 0,47 0,15 0,32 0,58 0,45 0,39 0,65 0,24 

Vermelho 

óxido de ferro 

Sistema Atual 

DL 0,26 0,13 -0,28 0,25 0,24 -0,26 0,27 0,20 -0,33 

Da -0,21 -0,22 0,07 -0,34 -0,24 0,04 -0,41 -0,31 0,02 

Db -0,35 -0,19 0,26 -0,56 -0,26 0,25 -0,50 -0,29 0,26 

DE 0,48 0,32 0,39 0,70 0,42 0,36 0,7 0,47 0,42 

Vermelho 

óxido de ferro 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,10 -0,09 0,02 -0,04 0,02 0,02 0,05 0,03 0,04 

Da -0,05 -0,18 0,05 -0,12 -0,25 0,03 -0,16 -0,30 0,01 

Db -0,08 -0,17 0,15 -0,13 -0,21 0,16 -0,14 -0,26 0,16 

DE 0,14 0,27 0,16 0,17 0,33 0,17 0,22 0,40 0,16 
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Tabela A1.27 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 

anos da simulação para o esmalte aquoso – pigmentos verde exterior e amarelo óxido de ferro de 

ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  3 anos 4 anos 5 anos 

  TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Verde Exterior 

Sistema Atual 

DL 0,19 -0,17 -0,53 0,06 -0,27 -0,55 0,24 -0,21 -0,69 

Da -0,29 0,49 0,52 0,29 0,45 0,58 -0,28 0,67 0,65 

Db 0,09 -0,06 0,01 -0,10 -0,06 0,04 -0,01 -0,04 0,06 

DE 0,36 0,52 0,74 0,31 0,53 0,80 0,37 0,70 0,95 

Verde Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,75 -0,03 0,03 -0,79 -0,01 -0,08 -0,84 -0,01 -0,11 

Da 2,92 0,36 0,09 3,58 0,47 0,10 3,82 0,59 0,15 

Db -0,95 -0,09 0,03 -1,07 -0,09 0,10 -1,18 -0,09 0,12 

DE 3,16 0,38 0,10 3,82 0,48 0,17 4,08 0,59 0,22 

Amarelo óxido 

de ferro 

Sistema Atual 

DL 1,27 0,05 0,05 1,40 0,06 0,17 1,50 0,03 0,09 

Da 1,26 0,00 0,01 1,34 0,00 0,04 1,36 0,02 -0,01 

Db 1,11 -0,17 0,04 1,24 -0,24 0,13 1,25 -0,29 0,07 

DE 2,11 0,18 0,07 2,30 0,25 0,22 2,38 0,30 0,12 

Amarelo óxido 

de ferro 

Sistema 

Alternativo 

DL -1,21 -0,21 -0,11 -1,40 -0,20 -0,11 -1,13 -0,20 -0,14 

Da -1,60 -0,14 0,03 -1,71 -0,12 0,01 -1,51 -0,11 0,05 

Db -1,90 -0,24 0,09 -2,13 -0,25 0,08 -2,07 -0,27 0,13 

DE 2,76 0,34 0,14 3,07 0,34 0,14 2,79 0,35 0,19 
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Tabela A1.28 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao longo dos últimos 3 

anos da simulação para o esmalte aquoso – pigmento vermelho interior de ambos os sistemas de 

pigmentos em pasta. 

 

3 anos 4 anos 5 anos 

TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 TC 1/3 1/25 

Vermelho 

Interior 

Sistema Atual 

DL 0,84 0,04 -0,03 0,77 0,06 -0,09 0,9 0,09 -0,02 

Da 1,03 -0,09 0,07 0,67 -0,15 0,03 0,95 -0,21 -0,04 

Db 1,52 -0,01 0,13 0,94 0,00 0,14 1,32 -0,01 0,14 

DE 2,02 0,10 0,15 1,39 0,16 0,17 1,86 0,22 0,15 

Vermelho 

Interior 

Sistema 

Alternativo 

DL 1,55 0,08 0,04 1,57 0,12 -0,12 1,61 0,51 -0,02 

Da 2,62 -0,05 0,03 2,52 -0,05 -0,03 2,56 0,17 -0,02 

Db 2,39 -0,02 0,14 2,33 0,03 0,14 2,36 0,16 0,16 

DE 3,87 0,10 0,15 3,77 0,13 0,18 3,84 0,56 0,16 
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A2 Exposição à radiação solar 

A2.1 Tinta lisa exterior 

Tabela A2.1 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao fim de 4 meses de 

exposição solar – pigmentos violeta de exterior, magenta de exterior, castanho óxido e amarelo de 

exterior de ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses   4 meses 

  TC 1/3 1/25     TC 1/3 1/25 

Violeta Exterior 

Sistema Atual 

DL 2,24 3,18 1,75 
Violeta Exterior 

Sistema 

Alternativo 

 

DL 2,94 4,77 2,77 

Da -2,11 -2,05 -1,17 Da 1,38 -3,65 -2,06 

Db 2,36 3,22 2,66 Db -2,51 5,83 3,96 

DE 3,88 4,97 3,39 DE 4,10 8,37 5,25 

Magenta 

Exterior Sistema 

Atual 

DL 1,88 0,92 0,38 

Magenta 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,87 0,28 -0,22 

Da -3,11 -2,25 -1,25 Da -4,13 -3,18 -1,39 

Db 0,16 1,29 1,33 Db 0,20 1,63 1,08 

DE 3,63 2,76 1,87 DE 4,22 3,58 1,77 

Castanho óxido 

Sistema Atual 

DL 2,24 0,39 0,62 

Castanho óxido 

Sistema 

Alternativo 

DL 1,71 0,71 -0,16 

Da -0,29 -0,11 0,13 Da -0,32 -0,11 0,07 

Db -0,54 -0,26 0,44 Db -0,34 -0,17 0,40 

DE 2,33 0,48 0,77 DE 1,77 0,73 0,44 

Amarelo 

Exterior 

Sistema atual 

DL -0,25 -0,09 -0,26 
Amarelo 

Exterior 

Sistema 

alternativo 

DL 0,21 -0,02 -0,69 

Da 0,23 0,20 0,41 Da -0,50 0,17 0,60 

Db -4,69 -3,91 -1,87 Db -3,01 -2,42 -1,21 

DE 4,70 3,92 1,94 DE 3,05 2,42 1,51 
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Tabela A2.2 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao fim de 4 meses de 

exposição solar – pigmentos laranja de interior, preto de exterior, vermelho de exterior, amarelo de 

interior e azul de exterior de ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses   4 meses 

  TC 1/3 1/25     TC 1/3 1/25 

Laranja Interior 

Sistema atual 

DL 1,37 2,42 1,70 

Laranja Interior 

Sistema 

alternativo 

DL 1,18 3,57 2,49 

Da -2,16 -5,16 -3,64 Da -2,34 -7,41 -5,42 

Db -4,78 -4,08 -1,12 Db -5,64 -5,30 -1,43 

DE 5,42 7,01 4,17 DE 6,22 9,79 6,14 

Preto Exterior 

Sistema Atual 

DL 1,26 3,16 1,17 

Preto Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,37 3,05 1,79 

Da -0,04 -0,06 0,00 Da -0,01 -0,16 -0,04 

Db 0,04 0,32 0,22 Db -0,01 0,32 0,51 

DE 1,27 3,18 1,19 DE 0,37 3,07 1,86 

Vermelho 

Exterior Sistema 

Atual 

DL -1,57 0,20 0,03 

Vermelho 

Exterior Sistema 

Alternativo 

DL -2,74 0,08 -0,79 

Da -2,76 -2,18 -0,60 Da -4,06 -1,62 -0,88 

Db -2,19 -0,72 0,24 Db -3,87 -0,35 0,36 

DE 3,86 2,31 0,64 DE 6,25 1,66 1,23 

Amarelo Interior 

Sistema Atual 

DL -0,22 -0,33 -0,24 

Amarelo Interior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,33 -0,62 -0,47 

Da -0,11 0,47 0,62 Da 0,56 0,71 0,95 

Db -2,69 -4,90 -4,06 Db -2,85 -6,14 -4,71 

DE 2,70 4,93 4,11 DE 2,93 6,21 4,82 

Azul Exterior 

Sistema Atual 

DL 1,03 1,26 1,75 

Azul Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 1,61 1,52 0,52 

Da -4,19 -0,90 0,52 Da -3,72 -1,46 0,51 

Db 3,42 6,63 5,43 Db 0,82 5,30 3,34 

DE 5,50 6,81 5,73 DE 4,14 5,70 3,42 
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Tabela A2.3 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao fim de 4 meses de 

exposição solar – pigmentos vermelho óxido de ferro, verde de exterior, amarelo óxido de ferro e 

vermelho de interior de ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses   4 meses 

  TC 1/3 1/25     TC 1/3 1/25 

Vermelho óxido 

de ferro Sistema 

Atual 

DL 1,17 0,39 -0,75 

Vermelho óxido 

de ferro Sistema 

Alternativo 

DL 1,80 0,46 -0,01 

Da -3,14 -1,06 -0,96 Da -2,31 -1,03 -0,16 

Db -3,68 -0,90 -0,43 Db -2,87 -0,78 0,04 

DE 4,97 1,44 1,3 DE 4,10 1,37 0,17 

Verde Exterior 

Sistema Atual 

DL 3,55 1,56 1,02 

Verde Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 2,34 1,69 0,61 

Da 0,23 3,55 2,35 Da -0,43 3,31 2,36 

Db -0,50 -0,21 0,25 Db 0,08 -0,11 0,50 

DE 3,60 3,88 2,57 DE 2,38 3,72 2,49 

Amarelo óxido 

de ferro Sistema 

Atual 

DL -0,24 0,08 -0,15 

Amarelo óxido 

de ferro Sistema 

Alternativo 

DL -0,66 -0,12 -0,64 

Da -0,59 0,05 0,15 Da -1,72 -0,18 0,35 

Db -4,51 -2,30 -1,34 Db -4,50 -1,10 -0,03 

DE 4,55 2,30 1,35 DE 4,86 1,12 0,73 

Vermelho 

Interior Sistema 

Atual 

DL 1,39 3,49 3,12 

Vermelho 

Interior Sistema 

Alternativo 

DL 2,08 4,31 2,26 

Da -2,67 -6,26 -3,94 Da -2,08 -5,29 -3,71 

Db -3,15 -2,07 -0,21 Db -3,54 -1,77 0,30 

DE 4,36 7,46 5,03 DE 4,60 7,05 4,36 
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A2.2 Esmalte aquoso 

Tabela A2.4 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao fim de 4 meses de 

exposição solar – pigmentos violeta de exterior, magenta de exterior, castanho óxido e amarelo de 

exterior de ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses   4 meses 

  TC 1/3 1/25     TC 1/3 1/25 

Violeta Exterior 

Sistema Atual 

DL -0,05 1,93 0,97 
Violeta Exterior 

Sistema 

Alternativo 

 

DL 0,06 1,58 1,44 

Da -0,12 -1,44 -0,81 Da 0,68 -1,43 -1,09 

Db 0,08 1,78 1,60 Db -1,31 1,82 1,92 

DE 0,15 3,00 2,04 DE 1,47 2,80 2,63 

Magenta 

Exterior Sistema 

Atual 

DL -0,19 0,07 0,09 

Magenta 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,40 0,10 0,13 

Da -1,17 -0,95 -0,52 Da -1,00 -1,13 -0,26 

Db 0,46 0,72 0,47 Db 0,45 0,49 0,41 

DE 1,27 1,19 0,71 DE 1,17 1,24 0,50 

Castanho óxido 

Sistema Atual 

DL 0,24 0,05 0,12 

Castanho óxido 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,03 0,11 -0,10 

Da 0,49 0,00 0,02 Da -0,11 -0,01 0,01 

Db 0,41 -0,01 0,10 Db -0,08 -0,10 0,12 

DE 0,68 0,06 0,16 DE 0,14 0,15 0,15 

Amarelo 

Exterior 

Sistema Atual 

DL 0,40 -0,07 -0,18 
Amarelo 

Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,72 0,07 0,41 

Da 0,48 -0,10 0,19 Da 1,89 1,19 0,98 

Db 1,00 -2,30 -1,42 Db -1,09 -5,43 -4,51 

DE 1,18 2,30 1,44 DE 2,30 5,55 4,64 
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Tabela A2.5 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao fim de 4 meses de 

exposição solar – pigmentos laranja de interior, preto de exterior, vermelho de exterior, amarelo de 

interior e azul de exterior de ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses   4 meses 

  TC 1/3 1/25     TC 1/3 1/25 

Laranja Interior 

Sistema Atual 

DL 0,62 0,80 0,23 

Laranja Interior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,78 0,21 -0,51 

Da 0,22 -1,39 -0,97 Da 0,37 -1,03 -1,14 

Db -0,63 -1,45 -0,14 Db 1,19 -0,83 0,04 

DE 0,91 2,16 1,00 DE 1,47 1,34 1,25 

Preto Exterior 

Sistema Atual 

DL -0,30 0,37 0,16 

Preto Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,19 0,41 0,02 

Da 0,00 -0,02 -0,02 Da -0,01 0,00 -0,02 

Db 0,25 -0,06 -0,02 Db -0,01 0,10 -0,04 

DE 0,39 0,38 0,17 DE 0,19 0,42 0,05 

Vermelho 

Exterior Sistema 

Atual 

DL -0,02 0,27 0,17 

Vermelho 

Exterior Sistema 

Alternativo 

DL 0,35 0,22 0,20 

Da -0,03 -0,40 -0,32 Da -0,11 -0,39 -0,49 

Db -0,07 -0,35 0,03 Db -0,12 -0,06 -0,06 

DE 0,08 0,60 0,36 DE 0,38 0,46 0,54 

Amarelo Interior 

Sistema Atual 

DL 0,00 0,32 -0,06 

Amarelo Interior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,58 -0,05 0,20 

Da 1,30 0,67 0,88 Da 2,48 0,68 0,76 

Db 0,33 -4,87 -4,15 Db -1,63 -6,13 -4,02 

DE 1,34 4,92 4,24 DE 3,02 6,17 4,09 

Azul Exterior 

Sistema Atual 

DL 0,68 0,28 -0,05 

Azul Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL 0,60 0,07 -0,03 

Da -0,82 -0,05 0,20 Da -0,37 -0,21 0,15 

Db 0,54 1,29 1,07 Db 1,72 1,55 0,89 

DE 1,19 1,32 1,09 DE 1,86 1,56 0,90 
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Tabela A2.6 Resultados obtidos no espetrofotómetro dos parâmetros CIELab ao fim de 4 meses de 

exposição solar – pigmentos vermelho óxido de ferro, verde de exterior, amarelo óxido de ferro e 

vermelho de interior de ambos os sistemas de pigmentos em pasta. 

  4 meses   4 meses 

  TC 1/3 1/25     TC 1/3 1/25 

Vermelho óxido 

de ferro Sistema 

Atual 

DL -0,08 0,15 -0,06 

Vermelho óxido 

de ferro Sistema 

Alternativo 

DL -0,14 0,31 -0,20 

Da -0,03 -0,02 -0,01 Da -0,34 0,08 -0,06 

Db 0,07 -0,04 0,12 Db -0,17 -0,08 -0,05 

DE 0,11 0,15 0,14 DE 0,41 0,33 0,21 

Verde Exterior 

Sistema Atual 

DL -1,28 -0,10 -0,01 

Verde Exterior 

Sistema 

Alternativo 

DL -0,60 0,70 -0,11 

Da 4,28 1,69 1,45 Da 3,03 0,56 1,23 

Db -1,16 -0,32 0,07 Db -0,65 -0,08 0,04 

DE 4,62 1,72 1,45 DE 3,16 0,90 1,24 

Amarelo óxido 

de ferro Sistema 

Atual 

DL 0,00 0,16 0,16 

Amarelo óxido 

de ferro Sistema 

Alternativo 

DL -0,27 -0,23 -0,16 

Da 0,14 0,26 0,49 Da -0,37 0,03 0,07 

Db -0,92 -1,48 -0,57 Db -0,67 -0,21 0,06 

DE 0,93 1,51 0,77 DE 0,81 0,32 0,18 

Vermelho 

Interior Sistema 

Atual 

DL 1,24 1,16 0,87 

Vermelho 

Interior Sistema 

Alternativo 

DL 0,53 1,07 0,83 

Da 2,04 -1,56 -1,10 Da 0,63 -1,51 -1,00 

Db 2,06 -0,74 -0,26 Db 0,66 -0,72 0,05 

DE 3,15 2,08 1,42 DE 1,06 1,98 1,31 

 


