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Resumo 

 

O mercado das tintas encontra-se em constante evolução devido ao aumento das exigências dos 

consumidores e à necessidade do uso de revestimentos mais sustentáveis. Estes procuram tintas 

com mais funcionalidades e com um tempo de vida maior, levando a um constante 

desenvolvimento da indústria das matérias primas e dos produtos acabados.  

Esta tese de mestrado tem como objetivo fazer o levantamento das novas soluções no mercado 

ao nível de ligantes e realizar um estudo comparativo entre as novas soluções com as 

atualmente utilizadas. O requisito mais importante das tintas de exterior é a durabilidade, logo 

as tintas de exterior devem ter boa resistência à intempérie e garantir as características do 

revestimento ao longo do tempo. 

Verificou-se a existência de ligantes com bons desempenhos, que podem dar uma resposta às 

necessidades dos clientes e que assim devem ser mais estudados de forma a avaliar o seu uso 

comercial em revestimentos da empresa CIN. 

 

 

Palavras Chave: tintas de exteriores, resinas, caracterização das 

formulações. 
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Abstract 

 

The paint market is constantly evolving as consumer demands for ever more capable and more 

reliable technologies, leading to a steady development of the industry with the launch of new 

raw materials to improve the performance of coatings for facades. 

This thesis aims at to survey the market new binders and assess their performance in reference 

paint formulations, especially concerning durability. The most important requirement of 

exterior paints is durability, so exterior paints should have good weatherability and ensure 

coating characteristics over time. 

In this work, good performing binders were identified that can ensure the needs of customers, 

which must be exploited and studied to assess their commercial use in CIN coatings. 

 

 

Keywords:  Exterior paints, binders, characterization of the 

formulations. 
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Notação e Glossário 
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Tg 

V 

W 
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Velocidade de transmissão de vapor de água 
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g m-2 dia-1 
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Letras gregas 

ΔE Diferença de cor  

 

Lista de Siglas 
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Permeabilidade ao vapor de água 

Concentração volumétrica de pigmento 

 

PVCC Concentração volumétrica de pigmento crítica  
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

Para uma empresa ser competitiva e líder do mercado, é necessário que esta se mantenha 

atualizada e possua todo o conhecimento disponível de forma a saber-se posicionar e agir. A 

indústria das tintas encontra-se em constante evolução devido ao aumento das exigências dos 

consumidores e à necessidade do uso de revestimentos mais sustentáveis. Estes procuram tintas 

com mais funcionalidades e com maior durabilidade, levando a um contante desenvolvimento 

da indústria das matérias primas e dos produtos acabados. 

Esta dissertação tem como objetivo fazer o levantamento de novas soluções presentes no 

mercado ao nível de ligantes, e realizar um estudo comparativo entre as novas soluções com as 

atualmente utilizadas pela CIN. Pretende-se que as novas tintas sejam mais resistentes à 

intempérie, tenham um maior ciclo de renovação após aplicação, o que implicará uma 

economia de consumo de matérias primas e uma redução dos custos das próprias fachadas, 

conduzindo a uma maior sustentabilidade. 

De acordo com a norma portuguesa NP41, uma tinta define-se como “uma composição 

pigmentada líquida, pastosa ou sólida que, quando aplicada em camada fina sobre uma 

superfície apropriada, no estado em que é fornecida ou após diluição, dispersão em produtos 

voláteis ou fusão, é convertível ao fim de certo tempo, numa película sólida, continua, corada 

e opaca” (1). 

As tintas são misturas homogéneas de diversos componentes, sendo compostas por resinas, 

pigmentos, solventes, cargas e aditivos que são aplicadas como um revestimento sobre os mais 

variados substratos: 

- As resinas são o componente mais importante das tintas ou vernizes, responsáveis pela 

aglutinação (ligação) das partículas sólidas e também pela formação da película seca. As resinas 

são substâncias orgânicas sólidas, semissólidas ou líquidas, amorfas, termoplásticas ou 

termoendurecíveis, más condutoras da eletricidade, em geral insolúveis na água, mas solúveis 

em certos solventes orgânicos. Estas são materiais poliméricos, ou seja, são compostos de 

elevado peso molecular resultantes da reação de polimerização de monómeros por meio de 

grupos funcionais reativos, ligações duplas ou triplas. As resinas influenciam diretamente as 

propriedades físico-químicas das tintas, particularmente a aderência à base, a resistência 

química, mecânica e ambiental (1). Existe uma enorme variedade de resinas e consoante as 

características das mesmas estas têm diferentes utilizações. Das diversas resinas existentes, 
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neste trabalho serão estudadas apenas as resinas mais utilizadas em tintas para fachadas, sendo 

estas as resinas acrílicas, as acrílicas modificadas, vinílicas, resinas de silicone e silicato.  

- Os pigmentos são substâncias sólidas finamente divididas, brancas ou coloridas, praticamente 

insolúveis em água, solventes e ligantes. São usados na preparação de tintas, com o fim de lhes 

conferir cor e opacidade ou certas caraterísticas especiais (1). Tem muita importância a 

natureza e o teor do pigmento existente na tinta, fundamentalmente por ser o único 

constituinte que lhe confere opacidade, ou seja, que proporciona poder de cobertura às 

películas de tinta. Os pigmentos possuem um papel relevante nas propriedades mecânicas, 

brilho e na durabilidade da película. 

- As cargas são substâncias inorgânicas de origem mineral que se apresentam sob a forma de 

partículas mais ou menos finas, de fraco poder de cobertura (apresentam valores de índice de 

refração inferiores aos dos pigmentos), insolúveis nos veículos, que são empregues como 

constituintes de tintas com o objetivo de lhes modificar determinadas propriedades, ora por 

razões económica, aumentando o teor de sólidos em volume de tinta, ora por razões de ordem 

técnica para conferir textura, brilho, resistência química, permeabilidade da película entre 

outros (1). Nas formulações em que existem pigmentos e cargas define-se uma relação muito 

importante denominada PVC (Concentração Volumétrica de Pigmento) que relaciona a 

concentração de pigmentos e cargas com ligante em volume, cujo cálculo é feito da seguinte 

maneira: 

PVC(%) =  
𝑉𝑝𝑖𝑔 + 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠

𝑉𝑝𝑖𝑔 + 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑉𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Para cada conjunto pigmento-ligante existe uma relação em volume que corresponde ao 

preenchimento total, pelo ligante, dos espaços deixados livres pelo pigmento, e a partir do 

qual as propriedades do revestimento, tais como a porosidade, variam bruscamente. Existem 

ainda outras características, como por exemplo, a dureza e resistência à abrasão que também 

são profundamente afetadas pela relação entre veiculo e pigmento. O brilho, a permeabilidade 

à água liquida e ao vapor de água são propriedades das formulações que dependem diretamente 

do PVC (2). A concentração volumétrica de pigmento critica (PVCC), corresponde ao PVC de 

uma película de tinta, na qual a quantidade de ligante presente é exatamente a necessária 

para revestir todas as partículas de pigmento e preencher completamente os espaços vazios 

entre elas. 
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Figura 1.1 - Fotografias obtidas por microscopia eletrónica de tinta abaixo do PVC critico 

(figura da esquerda) e acima do PVC critico (figura da direita). (2) 

 

- Os aditivos são componentes líquidos ou sólidos que são incorporados nas tintas com o fim de 

lhes alterar preponderantemente determinadas características. Este grupo de produtos 

químicos envolve uma grande variedade de componentes que têm como função específica, por 

exemplo, aumento da proteção anticorrosiva, bloqueadores dos raios ultravioleta (UV), 

catalisadores de reações, molhantes e dispersantes de pigmentos e cargas, melhoria de 

nivelamento, biocidas (fungicidas, algicidas, bactericidas e inseticidas), anti espumas e muitos 

outros. O tipo, função e quantidade depende do fim que se pretende (3). 

- Os solventes são líquidos voláteis nas condições normais de secagem que possuem a 

capacidade de dissolver/dispersar outros materiais sem alterar as suas propriedades químicas.  

 

O constituinte da tinta responsável pela formação da película é a resina, a qual determina 

também o tipo de secagem. Quanto ao seu comportamento, as resinas podem ser divididas em 

termoendurecíveis e em termoplásticas. Os filmes termoplásticos secam por evaporação de 

solventes, enquanto os termoendurecíveis, além dessa evaporação, ocorre também uma reação 

de reticulação aumentando o peso molecular dos produtos resultantes, o que explica os 

melhores níveis de dureza e de resistência aos solventes, como é o caso das resinas acrílicas, 

vinílicas e nitrocelulose (4). 

Nas dispersões acrílicas e vinílicas a película de tinta forma-se por coalescência, que consiste 

nas partículas da resina (micelas) ficarem dispersas na água. Com a evaporação da água, as 

partículas coalescem, formando uma película continua, coesa e geralmente bastante plástica 

(5).  

Nas etapas de fabricação predominam as operações físicas, mistura, dispersão, moagem, 

filtração e enchimento. A dispersão de pigmentos e cargas (partículas sólidas) num liquido 
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(veículo) exige que seja realizado trabalho, para separar os agregados em partículas primárias 

e para substituir a interface pigmento/ar por uma interface pigmento/veiculo (molhagem). 

Após o processamento da formulação, é necessário avaliar o desempenho do produto através 

de um conjunto de testes normalizados. O protocolo dos testes define as características a 

avaliar para cada produto, o método de aplicação e o ambiente a que vai estar exposto (5). 

1.2 Apresentação da Empresa  

O Grupo CIN é um dos principais intervenientes no mercado das tintas, liderando o mercado 

nacional desde 1992 e o ibérico desde 1995. A CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A., 

empresa-mãe do Grupo CIN, tem como principal atividade a produção e comercialização de 

tintas, vernizes e produtos afins. 

A CIN tem a sua estrutura operacional dividida por quatro segmentos – Decorativos, Indústria, 

Proteção Anticorrosiva e Acessórios – cujas gamas de produtos abrangem todas as necessidades 

do mercado, quer do ponto de vista particular, quer do profissional (6). 

1.3 Contributos do Trabalho 

Através do estudo das novas resinas presentes no mercado, a CIN obterá o conhecimento das 

performances e capacidades destas, e assim complementar e confirmar a sua posição ao nível 

de ligantes para revestimento de fachadas. 

1.4 Organização da Tese 

Esta dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos: o presente capítulo corresponde à 

introdução da tese, incluindo o enquadramento e a apresentação do projeto, realçando as 

motivações que levaram à sua realização e os objetivos que se pretendem atingir, e ainda, a 

exposição da forma como a tese está organizada.  

O segundo capitulo apresenta a informação mais importante encontrada sobre as tintas, 

contextualizando-a no tema do trabalho, ou seja, aborda o desenvolvimento das tintas de 

exterior e quais as principais tecnologias utilizadas desde então e as suas principais 

caraterística, terminando depois com a previsão da evolução do mercado das tintas e das 

tendências observadas. 

No terceiro capitulo é descrito os materiais e métodos usados no desenvolvimento deste 

trabalho. 

No quarto capitulo são apresentados os resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho. 
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No quinto capítulo são expostas todas as conclusões retiradas da realização deste trabalho e 

apresentadas propostas de trabalhos relacionados que possam vir a ser interessantes para 

desenvolver no futuro. 

No sexto e último capítulo são apresentadas as apreciações gerais ao desenvolvimento do 

projeto.
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2 Contexto e Estado da Arte 

 

A aplicação de um revestimento por pintura a qualquer superfície é feita com a finalidade de 

decorar ou proteger o substrato e também por razões especiais como melhorias das condições 

ambientais ou de segurança, ou a introdução de características específicas como a resistência 

a micro-organismos, à radiação UV, à intempérie, às diferenças de temperatura, à pluviosidade 

entre outros. Em geral, pretende-se que o revestimento seja multifuncional, protegendo o 

substrato ao mesmo tempo que melhora o seu aspeto visual, e que também resista à ação dos 

agentes de degradação. (7) 

A qualidade de um revestimento, qualquer que seja o motivo da sua aplicação, depende de 

vários fatores, como a qualidade da tinta e a sua adequada seleção, a qualidade da aplicação 

incluindo a preparação da tinta segundo as instruções do fabricante, as condições do substrato 

e da sua adequada preparação, as condições ambientais ou atmosféricas na altura da aplicação. 

O comportamento em serviço do revestimento depende do conjunto desses parâmetros, 

bastando que um deles seja deficiente para pôr em risco o bom desempenho do revestimento. 

(7) 

No início do século 20 a indústria de tintas estava fortemente condicionada pelo facto de, no 

campo dos polímeros obtidos por via sintética, a oferta ser ainda praticamente inexistente e a 

escolha de veículos estar limitada aos óleos e resinas de origem natural. Essa situação foi 

mudando progressivamente e a partir da década de 50 deu-se um salto qualitativo importante 

com a introdução no mercado de homopolímeros de poliacetato de vinilo que, plastificados 

externamente, começaram a ser utilizados no fabrico de tintas aquosas para paredes. 

Quando a primeira emulsão acrílica projetada para uso em tintas de casa foi introduzida em 

1953, tinha baixo odor, rápida secagem, e características de limpeza fácil. Mas, além disso, 

oferecia excelente durabilidade exterior que permitia a sua utilização em tintas exteriores. 

Durante os últimos 40 anos, tem sido a sua durabilidade a permitir que emulsões acrílicas 

substituam solventes alquidicos como aglutinante dominante no mercado tintas para exteriores 

(4).  

Para melhorar o comportamento destas primeiras tintas cedo se começaram a utilizar 

copolímeros em que um dos monómeros é um monómero duro e o outro um monómero 

flexibilizante. A escolha dos monómeros é fundamentalmente determinada pelas propriedades 

físicas e químicas necessárias no produto final e, em consequência, a maior parte das dispersões 

aquosas são produzidas usando mais do que um monómero para se poderem atingir as 

propriedades desejadas. 
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A composição do polímero geralmente inclui um monómero base, que é responsável por grande 

parte das propriedades, com destaque para a dureza e a resistência em geral, e que por essa 

razão, geralmente caracteriza o tipo de emulsão. Os principais tipos de emulsões para tintas 

de exterior são: acrílicas, acrílicas modificadas, vinílica, silicone e silicato. Na tabela 1 podem 

ser encontrados alguns dos monómeros mais utilizados nas tintas para exterior. 

Tabela 2.1 - Propriedades de alguns monómeros empregues em emulsões (7) 

Monómero Propriedades 

Estireno 

Dureza, alguma resistência química, baixo 

custo, resistência aos álcalis, baixa 

estabilidade à luz, alta resistência à tração, 

baixa absorção de água. 

Acetato vinilo 

Dureza, aderência, alta resistência à tração, 

baixa elongação, baixa resistência aos 

álcalis, resistência UV. 

Versatato de vinilo 

Flexibilidade, resistência aos álcalis, 

elevada resistência à água, boa resistência 

UV. 

Acrilato de butilo 

Flexibilidade, boa resistência aos álcalis, 

boa retenção de brilho, baixa resistência à 

tração, baixa absorção de água. 

Ácido acrílico e metracilico Dureza, reatividade. 

 

Resinas acrílicas 

Nas emulsões acrílicas, temos dois tipos de copolimeros diferentes, as emulsões acrílicas puras 

e estireno-acrílicas. Classificam-se como acrílicas puras as emulsões de polímeros cujos 

monómeros são ésteres de ácido acrílico e metacrílico. Já os copolimeros estireno-acrílico são 

compostos predominantemente por ésteres do ácido acrílico e estireno. 

 

Figura 2.1 - Estrutura de um acrilalato e de um metracrilato 

Os acrílicos ganharam aceitação generalizada no mercado como ligantes de revestimentos 

devido a propriedades excelentes, tais como estabilidade de cor, transparência e resistência 
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ao desgaste e ao envelhecimento. A boa resistência às intempéries dos polímeros acrílicos deve-

se principalmente à sua resistência à hidrólise e à sua pouca absorção da luz ultravioleta, a 

parte de alta energia do espectro de luz mais responsável pela degradação.  

As primeiras emulsões acrílicas a serem desenvolvidas foram as acrílicas puras, em meados dos 

anos 50, e que vem sendo utilizadas desde então. Por outro lado, o alto preço das emulsões 

acrílicas puras não compensava as suas vantagens técnicas, levando assim ao desenvolvimento 

de uma emulsão cujo filme apresentasse baixa absorção de água com elevada resistência 

alcalina a um custo mais competitivo no mercado (8). Este conjunto de características conduziu 

a um novo tipo de emulsão, baseado principalmente no acrilato de butilo e no estireno e assim 

em 1964 apareceu no mercado europeu a primeira emulsão estireno-acrílico. O estireno é um 

monómero muito reativo e consideravelmente mais barato do que os monómeros acrílicos. Estes 

contribuem para a resistência à água, à hidrólise e ao manchamento, mas por outro lado a sua 

presença aumenta a suscetibilidade ao amarelecimento e diminui a retenção de brilho após 

exposição ao exterior. O efeito é mais pronunciado quanto maior for o teor de estireno em 

função dos grupos aromáticos que aumentam a dureza do homopolimero e diminui a mobilidade 

dos segmentos. 

 

Resinas vinílicas 

As resinas vinílicas utilizadas em revestimentos à base de solventes, tintas e adesivos são 

copolímeros de peso molecular baixo ou médio de cloreto de vinilo, acetato de vinilo ou outros 

monómeros para melhorar a solubilidade. Os monómeros funcionais contribuem com 

propriedades específicas, assim, monómeros contendo ácido carboxílico proporcionam adesão, 

enquanto que os monómeros contendo hidroxilo contribuem para a reatividade, 

compatibilidade com outras resinas e polímeros, ou adesão a superfícies específicas (9). As 

resinas vinílicas em solução à base de acetato e cloreto de vinilo são polímeros que formam 

película por evaporação de solventes. Requer solventes fortes para ajustar a viscosidade, como 

p.e. as cetonas. Como são muito viscosos requerem muito solvente, pelo que são aplicados com 

baixo teor de sólidos em volume. A sua película seca apresenta baixa espessura (5). 

As películas de resina de vinilo podem ser degradadas por exposição a altas temperaturas ou 

por exposição prolongada à luz ultravioleta, com uma mudança resultante na cor de claro a 

âmbar, vermelho e eventualmente preto. Utilizam-se estabilizadores de calor adequados que 

permitem o processamento de revestimentos de vinilo a alta temperatura, enquanto a 

pigmentação adequada ajuda a proteger os revestimentos de vinilo do ataque pela luz UV (10).  

Estas são estáveis, têm boa retenção de cor em exterior, boa flexibilidade e resistência à 

abrasão. Possuem uma excelente resistência química e muito baixa permeabilidade, o que 
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garante boa proteção anticorrosiva, contudo apresentam fraca resistência ao ácido acético e a 

outros ácidos orgânicos. 

Os produtos vinílicos em dispersões aquosas apresentam boa aplicabilidade, sendo 

praticamente isentos de cheiro, boa cobertura e boa retenção de cor sendo por isso usadas na 

formulação de tintas decorativas, em interior e exterior (5).  

 

Resinas de Silicone 

As resinas de silicone têm uma parte inorgânica constituída por átomos de silício e de oxigénio 

e uma parte composta por grupos orgânicos alquilo. Por terem um baixo poder ligante, as 

emulsões de resinas de silicone não podem ser utilizadas isoladamente, porque assim não 

poderiam assegurar uma fixação eficaz de pigmentos e cargas. Por isso, nestas tintas, adiciona-

se sempre outro ligante acrílico ou estireno-acrílico, que, além de melhorar o poder ligante, 

melhora também outras propriedades da tinta como a estabilidade, a resistência à farinação e 

a adesão ao substrato (11). 

As tintas de silicone são formuladas a PVC elevado, não se verificando a formação de filme que 

ocorre nas tintas tradicionais, e por isso a sua superfície é muito porosa e permeável ao vapor 

de água. O efeito hidrófobo dos seus poros faz com que a superfície tenha uma excelente 

repelência à agua, minimizando assim a absorção à água liquida.  

Estas formam um filme através de um processo físico, permitindo a sua aplicação em qualquer 

tipo de substrato. No entanto, por terem fraca adesão ao substrato, torna-se necessário a 

aplicação de um primário antes da sua aplicação.  

Como desvantagens pode-se, portanto, apontar o seu fraco poder de penetração nos substratos, 

a fraca resistência à farinação e a baixa elasticidade do filme de tinta. Outra desvantagem que 

se pode indicar será relacionada com a utilização de pastas corantes inorgânicas para produzir 

cores com resistência aos raios UV. 

A resistência destas resinas à intempérie, particularmente a retenção de brilho e cor, é boa, 

assim como a sua resistência a diversos produtos químicos sendo utilizadas na pintura de 

chaminés, caldeiras, tubagens quentes ou outras superfícies (5).  
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Resinas de silicato 

As tintas de silicato são constituídas por um ligante inorgânico, o silicato de potássio e por um 

ligante orgânico, geralmente uma dispersão acrílica. O ligante orgânico adicionado funciona 

não só como estabilizante, mas também acaba por melhorar a proteção à humidade, resistência 

à farinação e a adesão. A elevada farinação destas tintas é uma das suas principais 

desvantagens. (11) 

A formação do filme ocorre através de uma reação química entre o silicato de potássio, o óxido 

de cálcio dos substratos minerais e o dióxido de carbono que existe na atmosfera. Esta reação 

é responsável por uma adesão essencialmente química e não física, que oferece algumas 

vantagens porque assim não se assistirá ao esfolar do revestimento. 

A sua natureza química permite que sejam tintas muito resistentes à alcalinidade e também 

tintas não combustíveis, à prova de fogo. 

 

Defeitos e requisitos associados à aplicação das tintas em fachadas  

Na construção civil, os suportes mais comuns destinados a serem pintados são de natureza 

mineral. Estes substratos têm várias características em comum como a alcalinidade, a 

porosidade, a presença de materiais pulverulentos à superfície e a necessidade de trocas de 

vapor (12). 

Na aplicação de revestimentos em fachadas, deve-se ter em consideração as características dos 

materiais a pintar e dos produtos de pintura, caso contrário em determinadas condições 

ambientais, adversas, podem traduzir-se no aparecimento de anomalias ou efeitos estéticos 

indesejáveis no revestimento. Estes defeitos podem surgir durante a aplicação e secagem ou, 

a curto prazo, após a aplicação. A longo prazo, o seu aparecimento deve-se principalmente ao 

envelhecimento da película por ação dos fatores climáticos (7). 

As anomalias que se detetam com maior frequência nos revestimentos aplicados em paredes 

exteriores de edifícios são: 

➢ Alteração de cor devido à falta de solidez dos pigmentos à luz ou à fraca resistência ao 

ataque alcalino e à absorção de água; 

➢ Destacamentos e falta de aderência causados por má preparação de substratos 

pulverulentos e humidade sob a película; 

➢ Empolamentos devido ao excesso de água no substrato e à baixa permeabilidade da 

película ao vapor de água; 
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➢ Fissuração devido a má formulação do produto de pintura, aplicação de espessura 

elevada numa só demão de tinta, revestimento duro e quebradiço aplicado sobre 

suporte com variações dimensionais; 

➢ Farinação causada pela ação da intempérie; 

➢ Retenção de sujidade, especialmente em superfícies irregulares, em áreas pouco 

expostas à chuva ou em ambientes muito poluídos; 

➢ Crescimento de fungos e algas devido à ausência de aditivos fungicidas e ou/algicidas 

na formulação. 

Um dos principais fatores de degradação das fachadas e dos seus revestimentos é a água. A 

água pode entrar nas paredes por diversas formas: através do revestimento por difusão da água 

da chuva e da água presente na atmosfera, através das atividades realizadas dentro dos 

edifícios, por ruturas nas canalizações, ou ainda por capilaridade (pois os materiais de 

construção são normalmente muito porosos).  

Devido às aplicações sobre cimento, as tintas têm de ser resistentes e estáveis à alcalinidade. 

Uma fraca resistência à alcalinidade pode comprometer seriamente o tempo de vida do 

revestimento, podendo provocar alteração de cor, farinação, fissuração e perda de adesão. 

Quanto ao aspeto decorativo, pretende-se que o revestimento por pintura cubra facilmente o 

substrato e mantenha o aspeto visual pretendido, devendo para isso ser resistente à ação solar 

e ser resistente ao crescimento de fungos e algas. Deve ter boa aplicabilidade tanto na 

aplicação à trincha como a rolo sem escorrer e sem salpicar. 

Resumindo, uma tinta para fachadas deverá cumprir os seguintes requisitos: 

➢ Baixa absorção de água líquida e elevada PVA (permeabilidade ao vapor de água);  

➢ Boa aderência ao substrato;  

➢ Elevada resistência à alcalinidade;  

➢ Elevada resistência a fungos e algas 

➢ Baixa captação de sujidade;  

➢ Elevada resistência aos raios UV;  

➢ Facilidade de aplicação. (11) 
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Futuro das tintas de exterior 

A indústria das tintas continua em constante evolução consoante as necessidades das pessoas, 

do meio ambiente e do desenvolvimento de novas tecnologias.  

Os fatores responsáveis por esta constante evolução, é a procura de novas tintas com preços 

mais acessíveis, com maior funcionalidade, que conduza diretamente a uma maior 

sustentabilidade. 

Sendo a indústria das tintas uma forte utilizadora de produtos químicos, e sabendo que estes 

podem afetar a saúde humana e ambiental em qualquer altura, tem-se assistido a uma 

constante aposta na redução destes componentes tóxicos, perigosos e poluentes e a redução 

de emissões de compostos orgânicos voláteis (COV’s). Exemplos claros disso são a publicação 

recente da Diretiva 1999/13/CE e da Diretiva 2004/42/CE que obrigam à redução do conteúdo 

em solventes dos produtos atuais. Algumas das tecnologias que tendem a contrariar estes 

cenários são a produção de tintas com alto conteúdo em sólidos, em produtos de base aquosa, 

tintas em pó e produtos isentos de solventes que secam por exposição a feixes de radiação de 

baixa energia (3). O uso de polímeros acrílicos para formulação de tintas aquosas tem crescido 

de forma constante nos últimos anos sendo a principal causa desse crescimento as 

regulamentações governamentais anteriormente descritas (10). 

Uma nova classe de polímeros que vem encontrando utilização para a formulação de tintas 

isentas de emissão são os copolímeros de acetato de vinilo (VAM) e etileno. O etileno é um 

monómero gasoso extremamente macio que diminui muito eficientemente a temperatura vítrea 

(Tg) do polímero, o que permite a formulação de produtos cuja película é formada à 

temperatura ambiente sem necessidade de recorrer a adjuvantes de filmificação (coalescentes 

de filme) que são solventes e, por isso, contribuem para o aumento de compostos orgânicos 

voláteis na atmosfera. Os polímeros de VAM/etileno são obtidos através da polimerização sob 

pressão, uma vez que o etileno é um gás à pressão atmosférica. 

Outra classe de polímeros que tem interessado muito os investigadores é a dos polímeros que 

permitam obter um tempo aberto e um brilho final elevados. Este tipo de polímeros tem sido 

alvo de um enorme desenvolvimento, recorrendo à introdução de pequenas quantidades de co-

monómeros funcionais, bem como à modificação da sua morfologia, o que permitiu a obtenção 

de produtos de base aquosa com melhores desempenhos na aplicação. Mas a realidade é que 

algumas características fortes dos produtos de base solvente tais como, tempo aberto, corpo, 

lacagem ou brilho, são ainda difíceis de igualar com produtos de base aquosa. São, no entanto, 

conhecidos alguns avanços no estudo de novas resinas que fazem supor que estes problemas 

serão resolvidos, de forma satisfatória, muito em breve.  
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Qualquer que seja a nossa visão sobre como vai evoluir a sociedade humana num futuro 

próximo, nas áreas dos polímeros e das tintas, algumas das linhas de desenvolvimento a seguir 

descritas farão certamente parte dessa evolução: 

➢ aceleração do processo de automatização das operações de fabrico; 

➢ desenvolvimento de novos produtos com maior compatibilidade com superfícies menos 

bem preparadas, maior facilidade de aplicação com métodos convencionais e melhor 

adaptação à aplicação com métodos automáticos;  

➢ desenvolvimento de novos produtos com secagem mais rápida e maior compatibilidade 

com condições atmosféricas adversas;  

➢ desenvolvimento de novos produtos com maior compatibilidade com novos materiais, 

nomeadamente novos plásticos e materiais cerâmicos; 

➢ desenvolvimento de novas tecnologias que permitam a utilização de esquemas de 

pintura mais simples, em particular no que respeita ao número total de demãos;  

➢ desenvolvimento de novos produtos com maior durabilidade.  

 

A satisfação destas necessidades pode passar, por exemplo, pela modificação de copolímeros 

acrílicos e vinílicos com monómeros tradicionais dos produtos de base solvente e que possam 

sofrer um processo de cura oxidativo após a evaporação da água, tornando as películas de tinta 

mais resistentes e aumentado assim a sua durabilidade (2). 
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3 Materiais e Métodos  

Existem diversos parâmetros que são característicos de cada formulação, e que estão 

relacionados com o nível de desempenho esperado para o produto. Para a realização deste 

trabalho foram utilizados vários métodos para a caracterização das propriedades mais 

relevantes das tintas em estudo, primeiramente é efetuada a caracterização referida como 

básica, seguindo-se a caracterização seletiva e por fim a caracterização exaustiva.  

A caracterização básica é efetuada após a conclusão do fabrico, em que são avaliadas o aspeto 

da película húmida e seca, a viscosidade stormer, a viscosidade cone e prato (ICI), o pH, a 

massa volúmica da tinta, o brilho e o índice de brancura. Se a formulação apresentar estes 

parâmetros dentro das especificações de cada parâmetro, a tinta é aprovada e segue para a 

segunda fase da caraterização, a caraterização seletiva. Nesta fase, realizam-se os ensaios de 

avaliação da tinta quando manchada com água (“snail trails”) e de resistência à lixiviação de 

tensioativos (“surfactant leaching”), de forma a realizar-se uma pré-seleção das melhores 

resinas. Terminada a caracterização seletiva, segue-se a caracterização exaustiva. Esta 

caraterização é realizada de acordo com o propósito da tinta, neste caso tintas para exterior, 

realizando-se os ensaios mais indicados para estas formulações de forma a prever-se o 

comportamento das mesmas. Os testes realizados na caraterização exaustiva são a fissuração 

mudcracking, a temperatura mínima de formação de película (TMFP), a resistência à fissuração 

de uma tinta para espessuras elevadas, resistência à amónia e à água, a resistência de uma 

película de tinta às cinzas, a estabilidade acelerada, a permeabilidade ao vapor de água, a 

resistência à alcalinidade, o ensaio de envelhecimento acelerado - QUV-A, o teste de resistência 

à radiação solar (“sun test”) e os ângulos de contato. 

3.1 Caraterização básica 

Determinação do pH 

A determinação do pH foi realizada a 23ºC, usando um elétrodo com membrana de vidro como 

sensor.  

Viscosidade stormer e ICI 

A viscosidade é a responsável por diversas características numa tinta. Uma alta viscosidade 

pode ser utilizada para a obtenção de certos tipos de efeitos texturados. Em compensação, 

para uma aplicação usual, deve possuir uma baixa viscosidade, afim de viabilizar a pintura 

através de equipamentos apropriados. O aspeto final da tinta é também importante, pois a 
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viscosidade ideal faz com que a tinta tenha um bom alastramento, que não deve ser excessivo 

nem deficiente. 

A viscosidade dinâmica a um gradiente de velocidade elevada (viscosidade ICI) foi determinada 

utilizando um viscosímetro cone e prato, e o resultado dado pelo aparelho vem expresso em 

poise (1 poise= 10-1 Pa·s). 

A viscosidade stormer é medida em unidades krebs (UK) no sentido de avaliar a consistência 

das tintas e revestimentos, utilizando um viscosímetro do tipo Stormer.  

Todas as tintas são medidas no viscosímetro a 23ºC como forma comparativa visto que a 

temperatura influência a viscosidade.  

Massa volúmica 

A massa volúmica é o quociente da massa pelo volume da substância a analisar. Para a 

determinação da massa volúmica usaram-se picnómetros em metal com a capacidade de 

100mL. Na realização deste teste, usou-se uma balança de menor divisão de escala de 0,01 g, 

e as tintas em estudo encontravam-se todas a 23 ºC. 

Aspeto físico 

O aspeto físico da tinta é avaliado a olho nu. Avalia-se a sua homogeneidade, nomeadamente 

se observa-se uma separação de fases. Quando não se verificam irregularidades na consistência 

da tinta esta é considerada como tendo um bom “aspeto físico”. 

Aspeto película 

O aspeto de película avalia a aplicabilidade do revestimento e aspeto físico. Depois de aplicada 

a película numa superfície, verifica-se visualmente se não apresenta ar, grumos, crateras, 

diferenças de cor e brilho, entre outros. 

Opacidade seca 

A opacidade seca avalia a capacidade de uma película de tinta seca, com uma espessura 

aplicada de referência, em cobrir visualmente a superfície em que é aplicada. A opacidade 

seca avalia-se aplicando uma película homogénea de tinta sobre uma carta de cartolina em que 

metade da área é preta e metade é branca. A razão das refletâncias do espetro visível da 

película de tinta aplicada sobre a superfície branca e preta é designada assim de opacidade. A 

leitura das refletâncias é feira com um espectrofotómetro. 
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Brilho 

O teste do brilho foi efetuado a partir da norma NP EN ISO 2813, que se traduz na determinação 

do brilho especular de revestimentos por pintura não metálicos para vários ângulos de luz 

incidente (20º, 60º e 85º). O brilho foi determinado por um medidor de brilho e o resultado vem 

expresso em unidades de brilho (UB).  

Índice de brancura e amarelecimento 

O índice de brancura e amarelecimento tem como objetivo determinar a percentagem de 

brancura e de amarelecimento de uma tinta, assim como a variação da mesma após a tinta ser 

sujeita a determinadas condições (ex.: luz, calor ou outras condições que afetam a estabilidade 

de cor). 

 

3.2 Caraterização seletiva 

Avaliação de uma tinta quando manchada com água (“snail trails”) 

A avaliação de uma tinta quando manchada com água, “snail trails” ou caminhos de caracol, é 

a capacidade de uma película de tinta em não ficar manchada quando se lhe é aplicado um 

percurso continuo de água, numa forma de simular a chuva. Aplica-se o produto a ensaiar até 

se obter uma opacidade completa do substrato. Em seguida, após tempos determinados, deixa-

se correr, gota a gota, água desionizada e observa-se o comportamento da película de tinta. 

Resistência à lixiviação de tensioativos (“surfactant leaching”) 

A resistência à lixiviação de tensioativos é avaliada através da aplicação de uma gota de água 

desionizada sobre uma película de tinta, ao fim de tempos determinados da sua aplicação, 

verificando se existem alterações na película. 

 

3.3 Caracterização exaustivaa 

Fissuração “mudcracking” 

A fissuração “mudcracking” é o processo para apreciação e avaliação da película de tinta 

quando aplicada com espessuras elevadas e sujeita a secagem a baixa temperatura.  
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Temperatura mínima de formação de película (TMFP) 

A temperatura mínima de formação de película consiste na determinação da temperatura 

mínima de formação de película de uma dispersão polimérica, efetuada com base na ISO 2115. 

A TMFP é a temperatura limite acima da qual se forma uma película homogénea sem fissuração 

nem farinação. A dispersão polimérica seca a um gradiente de temperatura adequado numa 

atmosfera isenta de humidade e a temperatura fronteira entre as secções coalescidas e não 

coalescida é determinada. 

Resistência à fissuração de uma tinta para espessuras elevadas 

A resistência à fissuração de uma tinta para espessuras elevadas foi efetuada com base na 

norma NP 4378, que consiste na visualização de possíveis fissurações numa película de tinta 

quando aplicada com espessuras elevadas. Aplica-se a tinta num bloco metálico que apresenta 

na zona central um sulco em forma de cunha. Após a secagem deve-se observar o inicio do 

aparecimento de fissuração na película com o auxílio de uma lupa. 

Resistência água e à amónia 

A resistência à água e à amónia, tem como objetivo determinar a resistência de uma película 

de tinta à sua degradação por contacto com uma solução de água e/ou amónia. Aplica-se o 

produto a ensaiar numa placa de vidro e deixa-se secar à temperatura ambiente. Coloca-se 

uma pequena quantidade de solução de água liquida ou de amónia em contacto com a película 

de tinta do produto a ensaiar. Determina-se a resistência à formação de empolamento ou 

enrugamento da película de tinta. 

Resistência de uma película de tinta à sujidade  

A resistência de uma película de tinta à sujidade avalia a capacidade da película de tinta em 

manter a cor após o manchamento da mesma com cinzas. Para a realização deste ensaio, aplica-

se num suporte de vidro uma película húmida de tinta e deixa-se secar à temperatura ambiente. 

Depois deposita-se cinzas numa parte da película aplicada e deixa-se repousar. Em seguida, 

remove-se o excesso de cinzas e com o auxilio do espetrofotómetro, mede-se o ΔE entre a zona 

tapada com a folha de alumínio e a zona onde foram aplicadas as cinzas. Lava-se com água a 

zona onde foram aplicadas as cinzas e deixa-se secar de um dia para o outro. Realiza-se 

novamente outra leitura no espetrofotómetro e mede-se o novo ΔE entre a zona tapada e a 

zona onde foram aplicadas as cinzas após a lavagem. 
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Estabilidade acelerada 

A estabilidade acelerada avalia o comportamento da tinta na lata durante 30 dias a 50 ºC, com 

o objetivo de detetar possíveis alterações na viscosidade e noutras propriedades que possam 

ocorrer nas embalagens de tinta. 

Permeabilidade ao vapor de água 

A permeabilidade ao vapor de água foi efetuada com base na norma NP EN ISO 7783-2, e tem 

como objetivo a determinação da velocidade de transmissão de água. Calcula-se a massa de 

vapor de água que é transmitida num determinado período, através de um provete com 

determinada área, sob condições especificas de humidade relativa constante em cada uma das 

faces do provete. 

Resistência à alcalinidade  

A resistência à alcalinidade tem como objetivo testar a capacidade da película de tinta para 

resistir à alta alcalinidade do cimento fresco através de um simples teste visual. Constroem-se 

os provetes de cimento fresco e aplica-se as demãos necessárias para cobrir a superfície do 

mesmo com a tinta a testar. Em seguida coloca-se os provetes numa tina com areia e água até 

metade dos provetes. Depois, compara-se cada provete com o respetivo padrão, verificando se 

estes apresentam um elevado manchamento ou se retêm a cor original. 

 

Envelhecimento acelerado – QUV-A 

O teste ao QUV-A foi efetuado partindo da norma ISO 11507, tendo como objetivo determinar 

a resistência de uma película de tinta à radiação ultravioleta proveniente do sol. Para tal, é 

utilizado um equipamento que simula, neste caso, a radiação ultravioleta A, em que se expõe 

o provete com a tinta aplicada num aparelho que realiza ciclos de condensação e radiação no 

comprimento de onda respetivo da radiação ultravioleta A, permitindo verificar a resistência 

do ligante através de critérios como a diferença de cor, empolamento, fissuração, descamação 

e pulverulência. 

Resistência à radiação solar (“Sun test”)  

O teste de resistência à radiação solar, ou “sun test” foi realizado com base na norma ISO 16474 

– 2 com o objetivo de avaliar os efeitos da radiação solar nas películas de tinta. Para tal, é 

utilizado uma lâmpada de Xênon, que vai emitir radiação em todo o espetro da luz do dia, 

desde a radiação ultravioleta, à radiação visível e à radiação infravermelho (IV), visualizando-

se a diferença de cor das tintas quando sujeitas à radiação solar.  
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Ângulos de contacto 

A interação entre uma superfície e um determinado líquido pode ser estudada através da 

medida do chamado ângulo de contato. Este é definido como o ângulo entre um plano tangente 

a uma gota do líquido e um plano contendo a superfície onde o líquido se encontra depositado. 

A partir do ângulo de contato podemos observar o comportamento da película de tinta e 

perceber a sua hidrofobicidade. Para tal foram aplicados uma película de tinta numa carta, e 

posteriormente foi utilizado o equipamento de medição de ângulos de contacto (figura 3) 

disponível nos laboratórios da ARCP (Associação Rede de Competência em Polímeros) na UPTEC. 

Com o auxilio de uma seringa coloca-se a gota de água na superfície da película, e com um 

goniómetro obtém-se o ângulo de contato ao longo do tempo até a estabilização do mesmo, 

calculando-se depois o ângulo de contato médio. 

 

 

Figura 3.1 - Medidor de ângulos de contacto com goniómetro OCA. 
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4 Resultados e Discussão 

Neste projeto foram efetuados dois tipos de formulações, uma tinta de base pastel formulada 

com dióxido de titânio e usada para cores mais claras, e uma base transparente, sem dióxido 

de titânio e usada para cores mais escuras, estudando assim o comportamento dos ligantes em 

ambas. 

Na tabela 4.1 são indicadas as caraterísticas das resinas estudadas neste projeto, 

nomeadamente a natureza química, o seu teor de sólidos, a viscosidade e a temperatura mínima 

de filmificação. 

Tabela 4.1 - Características das resinas testadas. 

Formulação 
Código 

emulsão 

Natureza 

química 

Teor de 

sólidos, % 

Viscosidade 

RVT, mPa·s 
TMFP, ºC 

1 A Acrílica pura 48 80 - 500 14 

3 C Acrílica pura 50 500 19 

4 D Acrílica pura 50 500 8 

5 E Acrílica pura 49 50 - 300 22 

6 F Acrílica pura 46 80 - 280 13 

8 G 
Acrílica c/ 

sílica 
42 70 - 150 9 

9 B 
Estireno-

Acrílica 
42,5 400 - 800 -1 

10 H 
Estireno-

Acrílica 
42 80 - 600 13 

11 I Acrílica pura 46,5 < 1500 25 

12 A + H 

14 J Acrílica pura 44 400 12 

15 L Acrílica pura 45 10 - 100 2 
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As características da resina A + H não são indicadas na Tabela 3 dado tratar-se de uma mistura 

de duas resinas elementares, a resina A e a resina H. Não foi possível produzir as formulações 

#2, #7 e #13 de base pastel, com as especificações mínimas exigidas (caraterização básica). 

As formulações foram realizadas partindo da formulação #1 (que corresponde ao uso da resina 

atualmente utilizada pela empresa no fabrico destas bases), fazendo-se o ajuste na quantidade 

de resina a colocar de forma à tinta ter um teor de sólidos igual à formulação padrão, e também 

na quantidade de coalescente, devido à variação da temperatura mínima de filmificação de 

cada resina. 

De referir que nem todas as resinas apresentam o mesmo comportamento nem as mesmas 

propriedades, sendo depois realizado ajustes a outros componentes das tintas após o seu fabrico 

e efetuada a caracterização básica das mesmas, como a quantidade de espessantes, 

estabilizador de pH, aditivos entre outros. 

 

4.1 Tintas de base pastel 

Como descrito no Capitulo 3, após realizado o fabrico da tinta, estas são submetidas a uma 

primeira caracterização em que se decide a sua aprovação. Para aprovar-se o fabrico, as 

características anteriormente descritas correspondentes à caracterização básica devem estar 

dentro das especificações pretendidas para uma tinta de exterior, encontrando-se os resultados 

da caraterização básica na tabela 4.2.  

Concretizada a caraterização básica e após a validação dos fabricos, realizou-se a caraterização 

seletiva, sendo os ensaios de snail trails e surfactant leaching realizados de forma a prevermos 

o comportamento das tintas a um dos mais importantes agentes de degradação dos 

revestimentos para fachadas, a chuva. Observou-se então a capacidade da película de tinta em 

não ficar manchada ou apresentar escorridos quando sujeita à presença de água após pouco 

tempo da sua aplicação. Os resultados obtidos encontram-se nas tabelas 4.3 e 4.4. 
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Tabela 4.2 - Caracterização básica das formulações em base pastel. 

Ensaio \ Formulação 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 

Brilho 

60º 

85º, UB 

5,0 

10,0 

5,3 

11,5 

5,3 

10,6 

4,9 

10,0 

5,7 

13,4 

6,0 

10,0 

5,7 

10,0 

4,1 

11,3 

4,9 

13,7 

5,2 

12,3 

5,9 

14,8 

4,5 

16,8 

Massa volúmica 

g·ml-1 
1,37 1,36 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,36 1,37 1,38 1,41 

pH 8,9 8,7 8,7 8,8 8,7 8,8 9,0 8,7 8,7 8,8 9,3 9,2 

Viscosidade cone e prato, 

Poise 
1,4 1,0 0,8 0,8 0,8 1,4 1,0 0,7 0,9 0,8 1,0 1,0 

Viscosidade Stormer, 

UK 
106 105 101 106 99 108 100 101 112 99 97 96 

Opacidade seca, 

% 
95,2 95,1 94,5 95,0 94,5 94,5 95,7 93,3 95,6 94,9 96,0 94,7 

Índice de brancura, 

% 
88,5 89,1 88,9 88,3 88,9 88,6 84,7 86,3 87,7 87,6 85,8 87,7 
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Tabela 4.3 - Resultados dos ensaios de snail trails e surfactant leaching da formulação #1 à 

formulação #8. 

Ensaio \ Formulação 1 3 4 5 6 8 

Snail Trails a) 

(4 h – 24 h 

4 dia - 7 dia) 

2 – 2 

2 - 2 

2 – 2 

2 - 2 

2 – 2 

2 - 2 

1 – 1 

2 - 2 

1 – 1 

1 - 1 

1 - 1 

2 – 2 

Surfactant Leaching b) 

(4 h – 24 h – 4 dia) 
1 - 0 - 0 1 - 1 - 0 1 - 0 - 0 1 - 1 - 0 1 - 1 - 0 1 – 0 - 0 

a) Escala de avaliação do snail trails: 0 – Nota-se manchamento de cor; 1 – O manchamento de cor é pouco percetível; 2 – Não se 

nota manchamento de cor; E – São visíveis exsudações (zonas mais brilhantes).  

b) Escala de avaliação do surfactant leaching: 0 – Sem alteração; 1 – Manchamento ligeiro ou pequenas marcas de brilho; 2 - 

Manchamento severo ou marcas de brilho evidentes. 

 

Tabela 4.4 - Resultados dos ensaios de snail trails e surfactant leaching da formulação #9 à 

formulação #15. 

Ensaio \ Formulação 9 10 11 12 14 15 

Snail Trails a) 

(4 h – 24 h 

4 dia – 7 dia) 

2 - 2 

2 - 2 

2 – 2 

2 - 2 

1 – 2 

2 - 2 

1 – 1 

2 - 2 

2 – 2 

2 - 2 

1 – 2 

2 - 2 

Surfactant Leaching b) 

(4 h – 24 h – 4 dias) 
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 

a) Escala de avaliação do snail trails: 0 – Nota-se manchamento de cor; 1 – O manchamento de cor é pouco percetível; 2 – Não se 

nota manchamento de cor; E – São visíveis exsudações (zonas mais brilhantes).  

b) Escala de avaliação do surfactant leaching: 0 – Sem alteração; 1 – Manchamento ligeiro ou pequenas marcas de brilho; 2 - 

Manchamento severo ou marcas de brilho evidentes. 

 

Na figura 4.1 é apresentado um exemplo de uma aplicação para avaliação de uma tinta quando 

machada com água (snail trails) e uma aplicação para avaliação da lixiviação de tensioativos 

(surfactant leaching).  
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Figura 4.1 Exemplo de uma placa de snail trails (esquerda) e uma carta de surfactant 

leaching (direita). 

 

Como seria de esperar, quase todas as tintas apresentaram uma boa resposta aos ensaios após 

4 e 7 dias de aplicação. Contudo, verificou-se que as formulações #5, #6, #8, #11, #12 e #15, 

apresentaram algum manchamento de cor, apesar de pouco percetível, nos ensaios realizados 

às 4 h e às 24 h, exceto as formulações #11 e #15 que não apresentaram manchamento às 24 h. 

A partir dos ensaios de surfactant leaching, observou-se a ocorrência de escorridos nas 

formulações #3, #5, #6, #11 e #12 em todos os ensaios, excetuando as formulações #5 e #6, que 

ao quarto dia não se observou qualquer escorrido.  

Depois de realizados os ensaios de snail trails e surfactant leaching, decidiu-se estudar o 

comportamento da gota de água em contato com a película de tinta, de forma a avaliar a 

hidrofobicidade das mesmas. Na figura 4.2 está representado um gráfico de barras que 

apresenta os resultados obtidos.  
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Figura 4.2 - Gráfico correspondente à média do ângulo de contacto das películas de base 

branca. 

 

Quanto maior o ângulo de contacto, maior é a hidrofobicidade da película de tinta. Através da 

leitura do gráfico de barras, verificamos que a formulação #10 é a película que apresenta um 

maior ângulo de contato, recomendando o fornecedor que seja usada com uma incorporação 

mássica de 10 % a 20 % numa resina em emulsão de forma a aumentar a sua resistência no 

ensaio de snail trails, levando ao aumento da repelência da película de tinta à água. Observa-

se também que a formulação #3, apresenta o menor ângulo de contato possuindo a película 

mais hidrofílica de todas. 

Após a realização destes ensaios, foi possível fazer uma pré-seleção das melhores resinas, 

colocando-se de parte a formulação #6;contudo foi realizada a caracterização exaustiva deste 

fabrico, sendo o seu resultado apresentado no Anexo 1.  

Prosseguiu-se com a caraterização exaustiva dos fabricos, com os testes de fissuração 

Mudcracking, TMFP, fissuração para espessuras elevadas e os ensaios de resistência à amónia, 

água e à sujidade. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Resultados da caracterização exaustiva para os testes de mudcracking, TMFP, fissuração espessura elevada, resistência à amónia e à 

água e resistência à sujidade. 

Ensaio \ Formulação 1 3 4 5 8 9 10 11 12 14 15 

Mudcracking a) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

TMFP, ºC > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 

Fissuração 

espessura elevada, µm 
> 2500 > 2500 > 2500 > 2300 > 2500 > 2500 > 2000 > 2200 > 2000 > 2500 > 2500 

Resistência amónia b), min 10 9R 6R 10 10 10 10 10 10 6R 5R 

Resistência água b), min 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8R 

Resistência à sujidade, 

ΔE após 15 min 

ΔE após lavagem 

3,1 

1,1 

2,9 

0,6 

3,5 

1,1 

2,9 

0,5 

4,3 

1,1 

8,9 

5,0 

4,7 

1,6 

2,0 

0,5 

3,0 

1,1 

4,8 

2,5 

2,0 

0,8 

a) Escala de avaliação:  1 – Fissuras visíveis a olho nu; 2 – Fissuras dificilmente visíveis a olho nu; 3 – Película aparentemente sem fissuras, embora à lupa sejam detetáveis; 4 – Película enrugada, mas isenta 

de fissuração; 5 – Película isenta de fissuração e enrugamento.  

b) Escala de avaliação: 0 a 10 minutos seguido do sufixo R-Recupera o aspeto original ou S – Apresenta amolecimento. 
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No ensaio de mudcracking, observa-se a pelicula de tinta, registando-se se estas apresentam 

fissuração ou enrugamento. Verificou-se que todas as tintas estavam isentas de fissuração e 

enrugamento. 

No teste de fissuração para espessuras elevadas, observou-se que as formulações #5, #10, #11 

e #12 apresentaram fissuração para uma espessura igual ou superior a 2000 µm, e todas as 

restantes tintas não fissuraram, sendo colocado o valor de superior a 2500 µm pois é a espessura 

máxima colocada no bloco metálico. Dado que estes revestimentos são aplicados com 

espessuras inferiores a 200 µm húmidos por demão, significa que todas as tintas são resistentes 

à fissuração para espessuras elevadas, confirmando também o visualizado através do ensaio de 

Mudcracking. 

No ensaio de TMFP verificou-se que todas as tintas apresentam uma película homogénea e sem 

fissuração nem farinação a temperaturas acima de 0ºC (temperatura mínima atingida no 

equipamento). 

Quando se determinou a resistência da película de tinta à sua degradação por contacto com 

uma solução aquosa de amónia, registou-se o instante em que a película de tinta empolou. 

Verificou-se ainda se a película de tinta recuperava o seu aspeto inicial. Observou-se 

empolamento na película de tinta nas formulações #3, #4, #14 e #15. Esta última, foi a que 

apresentou o empolamento mais rápido, logo aos 5 minutos. No dia seguinte, avaliaram-se as 

películas de tinta e observou-se que todas recuperaram o aspeto inicial. Observou-se também 

um manchamento na película de tinta no local onde foram coladas as gotas nas formulações 

#4, #14 e #15. 

Quando se efetuou o mesmo ensaio, mas com o objetivo de verificar a resistência à água, 

apenas se registou empolamento na formulação #15. Verificou-se 24 h após a secagem que a 

formulação #15 recuperou a sua forma original, embora apresentasse manchamento na zona da 

gota. 

Em seguida avaliou-se a capacidade da película de tinta em manter a cor à sujidade, após o 

manchamento da pelicula de tinta com cinzas, observando-se a diferença de cor após 15 

minutos do contacto com as cinzas, e 24 h após lavagem da película, fazendo uma reflexão 

mais profunda ao valor após a lavagem. É considerado um bom resultado quando se obtêm 

valores de ΔE de 1,0 ou inferior, valores este representativos de uma diferença de cor 

dificilmente percetível ao olho humano. Registou-se que as formulações #3, #5 e #11 são as 

películas de tinta com melhor resposta ao manchamento com cinzas, apresentando valores 

próximos de ΔE de 0,5. Todas as restantes apresentaram valores superiores a este, observando-

se uma diferença de cor entre a película manchada com cinzas e a película de tinta original, 

principalmente nas formulações #9 e #14. 
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Realizou-se o teste de alcalinidade em cimento fresco, de forma a estudar a resistência das 

películas de tinta à alta alcalinidade presente em alguns substratos. Comparou-se cada provete 

com o respetivo padrão, e os resultados estão expressos na tabela 4.6. Na figura 4.3 pode 

observar-se o provete padrão e o provete após o ensaio. 

Tabela 4.6 - Resultados obtidos do ensaio de alcalinidade em cimento fresco  

Ensaio \ Formulação 1 3 4 5 8 9 10 11 12 14 15 

Alcalinidade a) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

a) Escala de avaliação:  0 – Sem manchamento; 1 – O manchamento pouco percetível; 2 – Manchamento muito percetível. 

 

 

 

Figura 4.3 - Provete do ensaio de alcalinidade. À esquerda temos o padrão e à direita 

encontra-se o provete em que foi realizado o teste. 

 

Observou-se que apenas a formulação #1, não apresentou manchamento percetível 

comparativamente com todas as restantes amostras onde este manchamento foi observado. Em 

alguns casos com marcas mais esverdeadas na película de tinta, e noutros com marcas 

esbranquiçadas. A partir do exemplo demonstrado na figura 4.3, o provete apresenta 

manchamento percetível, com marcas brancas a aparecer na parte superior do provete. 

Na tabela 4.7 e 4.8, apresentam-se os resultados dos ensaios de QUV–A realizados para testar 

a resistência do ligante exposta à radiação ultravioleta A, com ciclos de radiação e 

condensação, verificando a existência de alteração de diferença de cor, empolamento, 

fissuração, pulverulência, brilho ou outras alterações. Os provetes foram preparados utilizando-

se dois primários diferentes (A e B) antes de aplicar a tinta, de forma a observar-se em qual 

dos primários se obteria um melhor comportamento. O teste de QUV-A tem uma duração de 

1500 h, que não foi alcançado para todas as amostras, devido a diversos fatores, pelo que se 

apresentará o resultado consoante as horas de exposição das mesmas. 
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Tabela 4.7 - Resultados obtidos de QUV-A às 1500h de exposição. 

Parâmetros \ Formulação 3 4 5 8 

Primário A B A B A B A B 

ΔE 1,1 1,0 0,9 1,1 0,80 1,0 3,0 1,9 

Alteração brilho a) 3 0 2 2 0 0 3 3 

a) Escala de avaliação:  0 – Sem alteração; 1 – alteração muito pouco percetível; 2 – alteração pouco percetível; 3 – alteração 

moderado; 4 – alteração elevado; 5 – alteração muito elevado. 

 

Tabela 4.8 - Resultados obtidos a QUV–A às 500h de exposição. 

Parâmetros \ Formulação 1 9 10 11 12 

Primário A B A B A B A B A B 

ΔE 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 0,6 

Alteração brilho a) 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 

a) Escala de avaliação:  0 – Sem alteração; 1 – alteração muito pouco percetível; 2 – alteração pouco percetível; 3 – alteração 

moderado; 4 – alteração elevado; 5 – alteração muito elevado. 

 

Verificou-se às 1500 h que nenhuma das placas apresentou fissuração, empolamento ou 

pulverulência. Na diferença de cor, considera-se que para ΔE > 1 a diferença já pode ser 

percetível a olho nu. O pior resultado obtido às 1500 h de exposição foi da formulação #8, 

apresentando uma elevada diferença de cor e também um manchamento moderado no brilho, 

enquanto as restantes formulações apresentaram valores próximos de 1. Verificou-se que não 

existiu uma grande diferença de resultados entre os primários. 

Às 500 h de exposição, todas as películas de tinta ainda não apresentam uma diferença de cor 

muito significativa, apesar da formulação #9 apresentar com o primário A uma alteração de 

brilho de 2.  

Faz-se notar também que a formulação #14 e #15, apenas entrarão no equipamento no dia 04 

de Julho de 2017, devido a sobrelotação do equipamento. 

Realizou-se também o ensaio à permeabilidade ao vapor de água, e os resultados encontram-

se na tabela 4.9. Na tabela observam-se a velocidade de transmissão de vapor de água, V, que 

é expressa em grama por metro quadrado por dia, e a espessura da camada de ar de difusão 

equivalente, Sd.  
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Tabela 4.9 – Resultados da permeabilidade ao vapor de água. 

Formulação \ Permeabilidade V, g m-2 dia-1 Sd, m 

1 76 0,28 

3 94 0,22 

4 97 0,22 

5 72 0,29 

8 112 0,19 

9 84 0,25 

10 46 0,46 

11 65 0,32 

12 89 0,24 

 

A classificação da permeabilidade ao vapor de água é feita de acordo com a norma EN 1062-1, 

representada na tabela 4.10. 

Tabela 4.10 -Classificação dos resultados da permeabilidade ao vapor de água. 

Classe V, g m-2 dia-1 Sd, m 

I (elevado) > 150 < 0,14 

II (médio) 15 a 150 0,14 a 1,4 

III (baixo) < 15 > 1,4 

 

De acordo com a tabela 4.10, constatou-se que a velocidade de transmissão de vapor de água 

e a espessura da camada de ar de difusão equivalente de todas as tintas pertence à classe 

média. Os valores mais elevados de velocidade de transmissão de vapor de água foram obtidos 

pela formulação #8, #4 e #3, enquanto o valor mais baixo foi da formulação #10. 

Espera-se que uma tinta de exterior tenha uma alta permeabilidade ao vapor de água, de forma 

a que água existente nos substratos tenha uma fácil evaporação pela película de tinta, 

minimizando a ocorrência de empolamentos e fissuração das películas de tinta. Assim sendo, 

observa-se que todas as películas estão na mesma ordem de classificação quanto à 

permeabilidade ao vapor de água. 
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Não são apresentados os resultados para as formulações #14 e #15, devido ao tempo de secagem 

da película de tinta ser extenso, e não ter sido realizados a tempo da entrega da dissertação. 

Observou-se a estabilidade das tintas na lata durante 30 dias a 50ºC numa estufa, com o 

objetivo de detetar possíveis alterações na viscosidade e noutras propriedades que possam 

ocorrer durante o tempo de vida nas embalagens. As propriedades observadas nas tintas após 

os 30 dias na estufa, são a viscosidade stormer, a viscosidade ICI, o índice de brancura e 

amarelecimento para tintas brancas, a opacidade, pH e a massa volúmica. Os resultados estão 

expressos na tabela 4.11 

Tabela 4.11 – Resultados da estabilidade acelerada. 

 Stormer, 
UK 

ICI, 
Poise 

Índice de brancura, 
 % 

Opacidade, 
% 

pH 
Massa volúmica 

g·ml-1 

 Inicial 1 mês Inicial 1 mês  

1 116 0,8 88,5 86,6 95,2 94,9 8,3 1,38 

3 104 0,8 89,1 88,1 95,1 94,2 8,3 1,38 

4 104 0,6 88,9 88,1 94,5 94,3 8,5 1,38 

5 115 0,6 88,3 86,0 95,0 94,9 8,3 1,38 

8 109 0,8 88,6 87,2 94,5 93,9 8,2 1,39 

9 105 0,9 84,7 85,9 95,7 94,1 8,7 1,37 

11 126 0,9 87,7 86,0 95,6 92,5 8,2 1,37 

12 108 0,8 87,6 84,5 94,9 92,4 8,3 1,38 

14 100 1,0 85,8 75,7 96,0 95,4 9,0 1,37 

15 111 0,7 87,7 87,1 94,7 93,3 8,0 1,42 

 

A partir dos dados de estabilidade acelerada pode-se verificar a capacidade da tinta em ficar 

armazenada nas latas em condições extremas e na forma como as suas propriedades evoluirão. 

A formulação #10, não é apresentada na tabela, devido a ter aumentado imenso a viscosidade 

e não ser mensurável as propriedades básicas da mesma. Observou-se também um elevado 

aumento na viscosidade de stormer na formulação #11, ficando a tinta muito mais espessa e 

mais difícil de homogeneizar. Constatou-se um abaixamento geral na leitura do pH, o que é 

normal, devido ao estabilizador de pH ser um componente volátil que se deve ter dissipado ao 
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longo do tempo. Observou-se também que a amostra da formulação #14, após estabilidade, 

apresenta uma grande diminuição no índice de brancura e um aumento do amarelecimento. 

Por fim, realizou-se o ensaio de permeabilidade à água líquida, que podem ser consultados na 

tabela 4.12. 

Tabela 4.12 – Resultados no ensaio de permeabilidade à água líquida. 

Método \ Formulação 1 4 9 12 14 

W, kg·m-2·h0,5 0,008 0,010 0,007 0,007 0,008 

 

A classificação da permeabilidade à água líquida é feita de acordo com a tabela 4.13. 

Tabela 4.13 – Classificação dos resultados da permeabilidade à água líquida. 

Classe W, kg·m-2·h0,5 

W1 Alta > 0,5 

W2 Média ≤ 0,5 e > 0,1 

W3 Baixa ≤ 0,1 

 

Observou-se que todas as formulações apresentam valores na gama de baixa permeabilidade à 

água líquida, como é o pretendido para uma tinta de exterior. 

Na tabela 4.14, apresenta-se um quadro geral dos resultados obtidos na base pastel com base 

na caracterização seletiva e exaustiva.  

Observou-se que o fabrico padrão apresentou bons resultados em todos os ensaios. Das novas 

emulsões, o melhor comportamento foi da formulação 4, contudo esta apresentou 

manchamento muito percetível no ensaio de alcalinidade. 
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Tabela 4.14 – Quadro geral dos resultados na base pastel.  

 
1 (A) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 8 (G) 9 (B) 11 (I) 

12 
(A+H) 

14 (J) 15 (L) 

Snail trails ✓ ✓ ✓   
✓   

✓  

Surfactant 

leaching 
✓  

✓  
✓ ✓✓   

✓ ✓✓ 

Resistência 

à água 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Resistência 

à sujidade 
✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓  

✓✓ ✓  
✓✓ 

Alcalinidade ✓          

PVA ✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ - - 

Estabilidade 

acelerada 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

✓ 

Escala de avaliação PAL: Sem visto – Fora da especificação; ✓ - Dentro da especificação; ✓ ✓ - Resultado melhor que o padrão.  

 

Observou-se que o fabrico padrão apresentou bons resultados em todos os ensaios. Das novas 

emulsões, o melhor comportamento foi da formulação 4, contudo esta apresentou 

manchamento muito percetível no ensaio de alcalinidade. A emulsão B também apresentou 

bons resultados no ensaio de snail trails e surfactant leaching, contudo a sujidade fica retida 

na película com um mau resultado no ensaio com as cinzas e também no ensaio de alcalinidade. 
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4.2 Tintas de base transparente 

Para as tintas de base transparente foram usadas as mesmas resinas. Por isso o código 

anteriormente atribuído continuará a ser o mesmo. De realçar, que a formulação #1 das tintas 

de base transparente é realizada com a resina F, que é a resina referência para a base 

transparente na empresa. Encontra-se na tabela 4.15 as resinas correspondentes a cada 

formulação de fabrico. 

De referir que não existem as formulações #2, #5, #8, #11, #12 e #14 devido aos fabricos 

realizados não passarem na caracterização básica, sendo preciso realizar ajustes na formulação 

e reproduzir novamente as tintas com as novas alterações. 

 

Tabela 4.15 – Identificação das resinas correspondentes a cada formulação. 

Formulação Código resina 
Natureza 

química 

Teor de 

sólidos, % 

Viscosidade 

RVT, mPa·s 
TMFP, ºC 

1 F Acrílica pura 46 80 - 280 13 

3 C Acrílica pura 50 500 19 

4 D Acrílica pura 50 500 8 

6 E Acrílica pura 49 50 - 300 22 

7 A Acrílica pura 48 80 - 500 14 

9 G 
Acrílica c/ 

sílica 
42 70 - 150 9 

10 B 
Estireno-

Acrílica 
42,5 400 - 800 -1 

13 H 
Estireno-

Acrílica 
42 80 - 600 13 

15 I Acrílica pura 46,5 < 1500 25 

16 F + H 

17 J Acrílica pura 44 400 12 

18 L Acrílica pura 45 10 - 100 2 
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Após o fabrico, segue-se então a fase da caracterização básica para aprovação do fabrico e das 

características base dos mesmos, e os resultados podem ser consultados na tabela 4.16. 

Ao analisar a tabela 4.16, observa-se que todos os fabricos foram corretamente aprovados pois 

todos os parâmetros estão dentro das especificações. De referir apenas, que alguns 

apresentaram valores de viscosidade ICI um pouco elevados, contudo o fabrico foi aceite devido 

a não se dar desde já a prioridade na aplicação das tintas, mas sim à sua resposta aos testes da 

caracterização exaustiva que ajudará a perceber a qualidade do ligante em relação aos mais 

variados agentes. 

Como nas tintas de base branca, após a validação dos fabricos efetuou-se a caraterização 

exaustiva das tintas, começando pelo teste de snail trails e surfactant leaching. Os resultados 

obtidos encontram-se na tabela 4.17 e 4.18 
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Tabela 4.16 - Caracterização básica das formulações em base transparente. 

 

 

Ensaio \ Formulação 1 3 4 6 7 9 10 13 15 16 17 18 

Brilho 

60º 

85º, UB 

3,3 

4,8 

3,4 

5,0 

3,3 

4,9 

3,4 

5,0 

3,0 

4,3 

3,2 

4,7 

3,9 

4,7 

3,7 

5,6 

3,4 

5,1 

3,1 

4,3 

2,5 

3,8 

4,5 

6,6 

Massa volúmica 

g·ml-1 
1,19 1,19 1,23 1,19 1,21 1,21 1,19 1,20 1,18 1,22 1,23 1,20 

pH 8,8 8,8 8,8 9,1 9,1 9,0 9,1 8,5 8,7 8,9 9,5 9,3 

Viscosidade cone e prato, 

Poise 
1,4 1,6 1,5 1,4 1,2 0,8 2,2 1,0 1,2 1,2 1,9 2,1 

Viscosidade Stormer, 

UK 
104 106 106 109 109 102 103 104 110 100 113 112 

Opacidade seca, 

% 
95,4 94,1 91,5 95,7 95,2 94,1 94,0 92,5 93,9 91,5 96,4 95,4 
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Tabela 4.17 - Resultados dos ensaios de snail trails e surfactant leaching da formulação #1 à 

formulação #9. 

Ensaio \ Formulação 1 3 4 6 7 9 

Snail trails a) 

4 h – 24 h 

4 dia – 7 dia 

0 – 1 

1 - 2 

0 – 0 

0 - 0 

0 – 1 

1 - 1 

0 – 0 

0 - 0 

1 – 1 

1 - 1 

0 – 0 

0 - 0 

Surfactant leaching b) 

4 h – 24 h – 4 dia 
1 - 0 -0 1 - 1 -0 1 - 1 -0 2 - 2 -2 2 - 2 -2 2 – 2 – 2  

a) Escala de avaliação do snail trails: 0 – Nota-se manchamento de cor; 1 – O manchamento de cor é pouco percetível; 2 – Não se 

nota manchamento de cor; E – São visíveis exsudações (zonas mais brilhantes).  

b) Escala de avaliação do surfactant leaching: 0 – Sem alteração; 1 – Manchamento ligeiro ou pequenas marcas de brilho; 2 - 

Manchamento severo ou marcas de brilho evidentes. 

 

Tabela 4.18 - Resultados dos ensaios de snail trails e surfactant leaching da formulação #10 à 

formulação #18. 

Ensaio \ Formulação 10 13 15 16 17 18 

Snail trails a) 

4 h – 24 h 

4 dia – 7 dia 

1 – 1 

2 - 2 

1 – 1 

1 - 1 

0 – 0 

0 - 0 

0 – 0 

1 - 1 

0 – 0 

0 - 0 

2 – 2 

2 - 2 

Surfactant leaching b) 

4 h – 24 h – 4 dia 
1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 2 - 2 - 2 0 - 0 - 0 

a) Escala de avaliação do snail trails: 0 – Nota-se manchamento de cor; 1 – O manchamento de cor é pouco percetível; 2 – Não se 

nota manchamento de cor; E – São visíveis exsudações (zonas mais brilhantes).  

b) Escala de avaliação do surfactant leaching: 0 – Sem alteração; 1 – Manchamento ligeiro ou pequenas marcas de brilho; 2 - 

Manchamento severo ou marcas de brilho evidentes. 

 

Na figura 4.4, temos representados duas placas de snail trails como exemplo, em que se vê 

claramente a diferença entre uma placa manchada com o percurso efetuado pela água e outra 

em que não se observa o mesmo comportamento, e na figura 4.5 pode-se observar uma carta 

de surfactant leaching que apresentou escorridos. 
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Figura 4.4 – Exemplo de placas de snail trails (nota-se manchamento de cor na placa da esquerda). 

 

 

Figura 4.5 - Exemplo de uma carta de surfactant leaching com escorridos. 

 

A partir das tabelas 4.17 e 4.18, confere-se que as melhores respostas obtidas para o ensaio de 

snail trails foram das formulações #10 e #18, que apesar de apresentar alguns escorridos às 4 

h e 24 h (formulação #10), aos 4 e 7 dias não apresentam qualquer manchamento na película. 

Os piores resultados observados foram das formulações #3, #6, #9, #15 e #17 onde o 

manchamento do percurso de água era muito percetível. 

Analisando o comportamento das películas no teste de surfactant leaching, observou-se um 

comportamento melhor em quase todas as tintas, menos das formulações #6, #7, #9 e #17 que 

apresentaram escorridos. 

Também para a base transparente, realizou-se o estudo dos ângulos de contato da gota de água 

com a película de tinta de forma a compreender a hidrofobicidade destas. Na figura 4.6 está 

representado um gráfico de barras com os resultados obtidos.  
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Figura 4.6 - Gráfico correspondente à média do ângulo de contacto da superfície em estudo. 

 

Analisando a figura 4.6, observa-se desde logo que os ângulos de contato das tintas de base 

transparente comparativamente com os de base branca são inferiores, o que pode justificar os 

piores resultados obtidos em relação aos ensaios de snail trails e surfactant leaching. Esta 

diminuição, deve-se sobretudo à adição de uma quantidade significativa de pastas corantes 

para se obter uma cor escura, diminuindo a repelência da água em contato com a placa e 

permitindo assim a extração de lixiviantes à tinta. 

Verifica-se na mesma que a resina H é a que mantém o maior ângulo de contato e a película 

mais hidrofóbica, e que em conjunto com a resina F, aumenta significativamente o seu ângulo 

de contacto e por consequência a sua hidrofobicidade da película. Observa-se também, que na 

base transparente a resina J apresenta a película mais hidrofílica. 

Após a realização destes ensaios, realizou-se a pré-seleção das melhores resinas, colocando-se 

de parte a formulação #3, #6, #9, #15 e #17 (contudo realizou-se a caracterização exaustiva 

destes fabricos, sendo os seus resultados apresentados no Anexo 2).  

Prosseguiu-se com a caraterização exaustiva dos fabricos, com os testes de brilho, fissuração 

Mudcracking, TMFP, fissuração para espessura elevada e os ensaios de resistência à amónia, 

água e às cinzas. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 4.19. 
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Tabela 4.19 – Resultados da caracterização exaustiva para os testes de mudcracking, TMFP, fissuração espessura elevada, resistência à  

amónia e à água e resistência à sujidade. 

 

a) Escala de avaliação:  1 – Fissuras visíveis a olho nu; 2 – Fissuras dificilmente visíveis a olho nu; 3 – Película aparentemente sem fissuras, embora à lupa sejam detetáveis; 4 – Película enrugada, mas isenta 

de fissuração; 5 – Película isenta de fissuração e enrugamento.  

b) Escala de avaliação: 0 a 10 minutos seguido do sufixo R-Recupera o aspeto original ou S – Apresenta amolecimento. 

 

 

Ensaio \ Formulação 1 4 7 10 13 16 18 

Mudcracking a) 5 5 5 5 5 5 5 

TMFP, ºC > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 

Fissuração 

 espessuras elevadas, µm 
> 2500 > 2500 > 2500 > 2500 > 2500 > 2500 > 2500 

Resistência amónia b), min 5R 3R 7R 10 10 5R 8R 

Resistência água b), min 10 10 10 10 10 9R 10 

Resistência à sujidade, 

ΔE após 15min 

ΔE após lavagem 

3,1 

0,5 

3,8 

0,3 

4,3 

0,2 

2,5 

2,4 

3,2 

0,6 

4,0 

0,5 

3,0 

0,7 
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Na fissuração mudcracking verificou-se que nenhuma das tintas produzidas apresentou fissuras 

ou enrugamento nas suas películas. 

No teste de fissuração para espessuras elevadas, observou-se que todas as tintas não fissuraram, 

colocando-se o valor de > 2500 µm, uma vez que é a espessura máxima de tinta colocada no 

bloco metálico. Dado que estes revestimentos são aplicados com espessuras inferiores a 200 

micrómetros húmidos por demão, significa que todas as tintas são resistentes à fissuração para 

espessuras elevadas, confirmando também o visualizado através do ensaio de mudcracking. 

No ensaio de TMFP verificou-se que todas as tintas apresentam uma película homogénea e sem 

fissuração ou farinação a temperaturas acima de 0ºC (temperatura mínima atingida no 

equipamento). 

Posteriormente realizaram-se os ensaios de resistência à amónia e à água, observando-se o 

instante em que a película de tinta apresentava empolamento ou enrugamento, e se recuperava 

o seu aspeto inicial no dia seguinte. Constatou-se que no teste à amónia, as formulações #10 e 

#13 não apresentaram empolamento ou enrugamento na película de tinta, e que a formulação 

#4 apresentou empolamento aos 3 minutos de teste. É de referir também que todas as películas 

apresentaram manchamento na zona aonde foi colocado a gota, com a exceção da formulação 

#13. No dia seguinte, todas as formulações que tinham apresentado empolamento recuperaram 

o seu aspeto inicial.  

Testemunhou-se que para a água apenas a formulação #16 apresentou empolamento aos 9 

minutos, recuperando o seu aspeto original no dia seguinte. Contudo, registou-se manchamento 

da película nas formulações #7, #10 e #18. 

Avaliou-se a resistência da película de tinta em manter a cor após o manchamento com cinzas, 

em que o valor sobre o qual se reflete é o ΔE após a lavagem observando-se a diferença de cor 

após 15 minutos do contacto com as cinzas, e 24 h após lavagem da película, fazendo uma 

reflexão mais profunda ao valor após a lavagem. Verificou-se que a formulação #10 apresenta 

um ΔE elevado após os 15 minutos e após a lavagem, que se deve a uma captação do pó das 

cinzas, que origina a uma perda de brilho, resultante num valor de diferença de cor mais 

elevado, mas a olho nu não é tao percetível. 

As restantes tintas apresentaram uma diferença de cor inferior a 0,5, o que demonstra que as 

películas de tinta não são muito afetadas pelo manchamento com cinzas. 

Realizou-se o teste de alcalinidade em cimento fresco, de forma a estudar a resistência das 

películas de tinta à alta alcalinidade presente em alguns substratos. Comparou-se cada provete 

com o respetivo padrão, e os resultados estão expressos na tabela 4.20. Na figura 4.7 pode-se 

observar dois provetes dos ensaios efetuados. 



Avaliação de novas tecnologias para revestimento de fachadas 

Resultados e Discussão 43 

Tabela 4.20 – Resultados obtidos no teste de alcalinidade ao cimento fresco. 

Ensaio \ Formulação 1 4 7 10 13 16 18 

Alcalinidade a) 2 1 2 1 1 2 2 

a) Escala de avaliação:  0 – Sem manchamento; 1 – O manchamento pouco percetível; 2 – Manchamento muito percetível. 

 

 

Figura 4.7 – Provetes do ensaio de alcalinidade em base transparente. 

 

Observou-se manchamento muito percetível nas formulações #1, #7, #16 e #18, através de um 

elevado clareamento na película de tinta, como pode se verificar através da figura 4.7. Já os 

provetes da formulação #1, #4, #10 e #13 não apresentaram um manchamento muito 

acentuado, como se pode verificar através do provete da direita presente na figura 4.7, que 

apresenta um clareamento nas partes laterais da amostra, mas pouco visível. 

Na tabela 4.21 e 4.22, apresentam-se os resultados dos ensaios de QUV–A verificando-se a 

existência de alteração de diferença de cor, empolamento, fissuração, pulverulência, brilho ou 

outras alterações. Os provetes foram preparados como anteriormente explicados para a base 

branca, utilizando-se dois primários diferentes (A e B). O teste de QUV-A tem uma duração de 

1500h, que não foi alcançado para todas as amostras, devido a diversos fatores, pelo que se 

apresentará o resultado consoante as horas de exposição das mesmas. 
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Tabela 4.21 – Resultados obtidos no ensaio de QUV-A após 1500 h. 

Parâmetros \ Formulação 1 4 7 

Primário A B A B A B 

ΔE 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 

Alteração brilho a) 0 0 0 0 0 2 

a) Escala de avaliação:  0 – Sem alteração; 1 – alteração muito pouco percetível; 2 – alteração pouco percetível; 3 – alteração 

moderado; 4 – alteração elevado; 5 – alteração muito elevado. 

 

Tabela 4.22 – Resultados obtidos no ensaio de QUV-A após 500 h. 

Parâmetros \ Formulação 10 13 16 

Primário A B A B A B 

ΔE 0,9 0,9 0,6 0,6 0,5 0,9 

Alteração brilho a) 3 3 0 0 0 3 

a) Escala de avaliação:  0 – Sem alteração; 1 – alteração muito pouco percetível; 2 – alteração pouco percetível; 3 – alteração 

moderado; 4 – alteração elevado; 5 – alteração muito elevado. 

 

Verificou-se às 1500 h que nenhuma das placas apresentou fissuração, empolamento ou 

pulverulência. Na diferença de cor, considera-se que um ΔE acima de 1 unidade já é uma 

diferença percetível a olho nu, verificando-se que todas as tintas apresentaram valores 

inferiores a este. 

Às 500 h de exposição, todas as películas de tinta ainda não apresentam uma diferença de cor 

muito significativa. 

De referir também que as formulações #17 e #18, apenas entrarão no equipamento no dia 04 

de Julho, devido a sobrelotação do mesmo. 

Para as tintas de base transparente efetuou-se ainda o sun test, com o objetivo de observar a 

diferença de cor associada à massa corante presente na formulação quando exposta à radiação 

solar. Os resultados encontram-se na tabela 4.23. 

Tabela 4.23 – Resultados do ensaio de sun test às 500 h de exposição. 

Parâmetro \ Formulação 1 4 7 10 13 16 18 

ΔE 1,4 1,4 1,3 1,8 1,1 1,4 1,7 
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Pela tabela verifica-se, que após 500h do ensaio de sun test que a formulação #10 e #18, ou 

seja, a resina B e L, apresentam a maior diferença de cor comparativamente com os outros 

ensaios. 

Analisou-se a estabilidade acelerada das tintas de base transparente como efetuada para as 

tintas de base branca, em que se visualizou a evolução da viscosidade stormer, a viscosidade 

ICI, a opacidade, o pH e a massa volúmica. Os resultados estão expressos na tabela 4.24. 

Tabela 4.24 - Resultados da estabilidade acelerada. 

 Stormer, 
UK 

ICI, 
Poise 

Opacidade seca, 
% 

pH 
Massa volúmica, 

g·ml-1 

 Inicial 1 mês  

1 103 1,4 95,4 95,9 8,7 1,20 

4 104 1,4 91,5 96,0 8,6 1,23 

7 112 1,6 95,2 95,1 8,6 1,22 

10 108 1,6 94,0 91,4 8,9 1,20 

13 105 0,8 92,5 95,0 8,3 1,20 

16 93 0,8 91,5 96,4 8,5 1,21 

18 107 1,6 96,4 97,0 9,1 1,21 

 

Verificou-se que as propriedades foram mantidas num cômpito geral, observando-se apenas na 

formulação #16 uma aparência mais liquida que se refletiu num valor de viscosidade stormer 

inferior. 

Na tabela x, está apresentado o quadro geral com todos os resultados obtidos nos ensaios da 

caracterização seletiva e exaustiva na base transparente. 
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1 (F) 4 (D) 7 (A) 10 (B) 16 (F+H) 18 (L) 

Snail trails ✓   
✓✓  

✓✓ 

Surfactant leaching ✓   
✓ ✓✓ ✓✓ 

Resistência à água ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

Resistência à 

sujidade 
✓ ✓✓ ✓✓  

✓ ✓ 

Alcalinidade  
✓  

✓   

Sun test ✓ ✓✓ ✓✓  
✓  

Estabilidade 

acelerada 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Escala de avaliação quadro geral: Sem visto – Fora da especificação; ✓ - Dentro da especificação; ✓ ✓ - Resultado melhor que o 

padrão.  

 

A partir da tabela 4.24, verifica-se que a formulação padrão apresenta bons resultados em 

todos os ensaios exceto no ensaio de alcalinidade. Observou-se também que a formulação 13, 

apresenta bons resultados em todos os ensaios, exceto no ensaio de snail trails, onde apresenta 

manchamento da pelicula em todas os ensaios. A emulsão L, apresentou o melhor resultado no 

ensaio de snail trails, contudo apresenta um mau comportamento no teste de alcalinidade e 

no sun test. 
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5 Conclusões 

Verificou-se que as resinas utilizadas pela empresa continuam na linha da frente para satisfazer 

as necessidades dos clientes. No entanto, existem no mercado resinas com potencial de 

melhorar a durabilidade de algumas das tintas da empresa CIN. 

Nas tintas de base pastel, observou-se que o melhor comportamento ao teste snail trails foi 

obtido pelas resinas B, C, D, H e J. A tinta formulada com a resina H apresentou uma elevada 

viscosidade no teste de estabilidade acelerada, revelando não conferir a estabilidade 

necessária para armazenamento da tinta. Após caracterização exaustiva das tintas formuladas 

observou-se um bom comportamento da emulsão D comparativamente com as outras emulsões, 

contudo esta apresentou manchamento muito percetível no ensaio de alcalinidade 

comparativamente com o padrão. 

Nas formulações de base transparente, verificou-se que o melhor comportamento no ensaio de 

snail trails foi o da tinta formulada com a resina B e L. Quando caraterizadas exaustivamente, 

observou-se um bom comportamento da tinta formulada com a emulsão H para todos os ensaios 

enquanto a emulsão L que apresentou o melhor resultado em snail trails não apresentou bons 

resultados no ensaio de alcalinidade e de sun test.  

Concluiu-se então que a emulsão D apresenta-se como uma possível alternativa à base pastel, 

contudo deve-se tentar otimizar de forma a melhorar o seu comportamento no ensaio de 

alcalinidade, e na base transparente as emulsões H e L também se apresentam com um forte 

potencial, contudo deve-se estudar um possível melhoramento no ensaio de snail trails para a 

emulsão H e de alcalinidade e sun test na emulsão L. De forma a ser possível o uso destas 

resinas em produtos comerciais é necessário concluir a caracterização exaustiva das tintas 

formuladas com estas resinas e a avaliação dos respetivos custos de produção. 

Em suma, verificou-se que a CIN continua na linha da frente, apresentando as melhores 

tecnologias para o revestimento de fachadas com as atualmente presentes no mercado de 

outras concorrências. 
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

Esta tese de mestrado tinha como objetivo fazer o levantamento das novas resinas no mercado 

e realizar um estudo comparativo entre as novas soluções com as atualmente utilizadas, e 

concretizou-se os objetivos propostos, com a apresentação de três resinas com potencial para 

satisfazer as necessidades dos clientes. Todos os ensaios e resultados apresentados nesta 

dissertação são da minha autoria. 

6.2 Limitações e Trabalho Futuro 

Na indústria das tintas, quando se pensa numa tinta de exterior, pensa-se numa tinta a longo 

prazo que dê as garantias aos consumidores de excelentes performances, garantindo as suas 

características por um longo período de tempo, e se possível a um baixo custo. Como tal, uma 

empresa que queira ser líder do mercado e pretenda ter as melhores soluções, testa 

exaustivamente as suas tintas, com um elevado número de testes de longa duração, de forma 

a ter resultados mais aproximados da vida real possível, o que leva a diversas limitações num 

estágio com uma duração tão curta. 

6.3 Apreciação Final 

No nível de concretização do objetivo do trabalho, este foi concretizado apesar de alguns testes 

estarem ainda a decorrer. 

Pessoalmente, este estágio proporcionou-me trabalhar com um leque muito variado de 

técnicas, instrumentos e metodologias que certamente me enriqueceram enquanto candidato 

a ser engenheiro químico. Permitiu-me aplicar o conhecimento cientifico e desenvolver o 

espirito crítico, e aplicar o conhecimento cientifico através das avaliações sucessivas dos testes 

realizados, e acima de tudo, fez-me crescer enquanto pessoa, futuro trabalhador e ser humano.
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Anexo 1 Resultados da tinta de base branca 

excluída 

Tabela 0.1- Resultados da formulação #6 à caraterização exaustiva. 

Ensaio \ Formulação 6 

Mudcracking a) 5 

TMFP, ºC > 0 

Fissuração 

espessura elevada, µm 
> 2500 

Resistência amónia b), min 7R 

Resistência água b), min 10 

Resistência à sujidade 

ΔE após 15min 

ΔE após lavagem 

2,7 

0,5 

Alcalinidade c) 2 

a) Escala de avaliação:  1 – Fissuras visíveis a olho nu; 2 – Fissuras dificilmente visíveis a olho nu; 3 – Película aparentemente sem 

fissuras, embora à lupa sejam detetáveis; 4 – Película enrugada, mas isenta de fissuração; 5 – Película isenta de fissuração e 

enrugamento.  

b) Escala de avaliação: 0 a 10 minutos seguido do sufixo R-Recupera o aspeto original ou S – Apresenta amolecimento. 

c) Escala de avaliação:  0 – Sem manchamento; 1 – O manchamento pouco percetível; 2 – Manchamento muito percetível. 

 

Tabela 0.2- Resultados ao ensaio de QUV-A a 1500h. 

Parâmetro \ Formulação 6 

Primário B B 

ΔE 1,0 0,5 

Alteração brilho a) 0 0 

a) Escala de avaliação:  0 – Sem manchamento; 1 – O manchamento muito pouco percetível; 2 – manchamento pouco 

percetível; 3 – Manchamento moderado; 4 – Manchamento elevado; 5 – Manchamento muito elevado. 
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Tabela 0.3 - Permeabilidade ao vapor de água da formulação #6 

Formulação \ Permeabilidade V, g·m-2·dia-1 Sd, m 

6 87 0,24 

 

Tabela 0.4 - Resultados estabilidade acelerada da formulação #6. 

 Stormer, 
UK 

ICI, 
Poise 

Índice de brancura, 
 % 

Opacidade, 
 % 

pH 
Massa volúmica, 

g·ml-1 

 Início 1 mês Inicio 1 mês  

6 100 0,6 88,9 87,6 94,5 95,9 8,6 1,38 
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Anexo 2 Resultados das tintas de base 

transparente excluídas 

Tabela 0.5 - Resultados das formulações excluídas à caraterização exaustiva. 

Ensaio \ Formulação 3 6 9 15 17 

Mudcracking a) 5 5 5 5 5 

TMFP, ºC > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 

Fissuração 

espessura elevada, µm 
> 2500 > 2500 > 2500 > 2500 > 1300 

Resistência amónia b), min 6R 10 10 10 4R 

Resistência água b), min 10 10 10 10 5R 

Resistência à sujidade, 

ΔE após 15min 

ΔE após lavagem 

4,2 

0,3 

4,3 

0,3 

4,7 

0,2 

6,0 

0,2 

5,2 

0,2 

Alcalinidade c) 2 2 2 2 2 

a) Escala de avaliação:  1 – Fissuras visíveis a olho nu; 2 – Fissuras dificilmente visíveis a olho nu; 3 – Película aparentemente sem 

fissuras, embora à lupa sejam detetáveis; 4 – Película enrugada, mas isenta de fissuração; 5 – Película isenta de fissuração e 

enrugamento.  

b) Escala de avaliação: 0 a 10 minutos seguido do sufixo R-Recupera o aspeto original ou S – Apresenta amolecimento. 

c) Escala de avaliação:  0 – Sem manchamento; 1 – O manchamento pouco percetível; 2 – Manchamento muito percetível. 

 

Tabela 0.6 - Resultados ao ensaio de QUV-A às 1500 h da formulação #3, #6 e #9, e às 500 h 

da formulação #15. 

Parâmetro \ Formulação 3 6 9 15 

Primário A A A A B A A B 

ΔE 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 

Alteração brilho a) 2 0 0 0 0 0 4 0 

a) Escala de avaliação:  0 – Sem manchamento; 1 – O manchamento muito pouco percetível; 2 – manchamento pouco percetível; 3 

– Manchamento moderado; 4 – Manchamento elevado; 5 – Manchamento muito elevado. 
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Tabela 0.7 - Resultados do ensaio de sun test às 500 h de exposição. 

Parâmetro \ Formulação 3 6 9 15 17 

ΔE 1,6 1,2 4,0 1,3 1,3 

 

Tabela 0.8 - Resultados estabilidade acelerada. 

 Stormer, 
UK 

ICI, 
Poise 

Opacidade 
% 

pH 
Massa Volúmica, 

g·ml-1 

 Inicio 1 mês  

3 102 1,2 94,1 95,0 8,5 1,21 

6 110 1,4 95,7 95,2 8,7 1,20 

9 99 0,6 94,1 95,4 8,6 1,20 

15 114 1,4 93,9 93,9 8,5 1,20 

 


