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Resumo 

 

O PVC é um dos plásticos mais utilizados pelo Homem, devido sobretudo à sua 

versatilidade, o que o torna passível de ser aplicado em muitos sectores distintos da indústria. 

Um desses setores é a indústria dos revestimentos, onde se produz uma enorme variedade de 

revestimentos vinílicos, em todo o tipo de cores e para diversas aplicações finais. 

Um dos parâmetros mais importantes nesta indústria é a reprodutibilidade, no entanto 

a reprodução de dois artigos iguais e no mesmo tom é impossível, havendo um nível de 

tolerância no qual a diferença em termos de cor é impercetível. Quando este limite é 

ultrapassado estamos perante perda de valor e de produtividade, sendo por isso essencial 

compreender, antecipar e eliminar as causas da alteração de cor. 

Para isso foi analisado todo o processo utilizado na empresa Monteiro, Ribas – 

Revestimentos, S.A. e estudadas todas as potenciais causas para a alteração de cor, bem como 

o grau de alteração de cor verificado. A quantificação da alteração de cor foi obtida por análise 

espetrofotométrica e ponderada em termos de tonalidade e artigos. Foram também avaliados 

todos os aditivos e matérias-primas utilizados no processo produtivo.  

As conclusões indicam que a alteração de cor não depende exclusivamente de um único 

fator, mas do somatório de todos os fatores que compõe o processo, propagando-se de etapa 

para etapa. Apesar disso, a etapa da extração do ar, o envelhecimento das pastas e o peso 

parecem ser os maiores contribuidores para a alteração de cor verificada a nível industrial. As 

propriedades dos pigmentos e dos restantes componentes utilizados na formulação de plastisois 

foram estudadas, tendo-se chegado à conclusão que um dos plastificantes, dois dos aditivos e 

quatros dos pigmentos utilizados são também potencialmente responsáveis pela alteração de 

cor que se verifica. 

No entanto, devido ao grande número de artigos e tonalidades disponíveis, obtidos pela 

combinação de diversos parâmetros distintos, a obtenção de resultados mais precisos sem uma 

amostragem muito maior ou sem a concentração em apenas dois ou três parâmetros torna-se 

inexequível.  

Assim este estudo, poderá e deverá servir como base para um trabalho mais aprofundado 

sobre o tema. 

 

Palavras Chave (Tema): revestimentos vinílicos, alteração de cor, plastisol, Monteiro Ribas 

- Revestimentos  
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Abstract 

 

The PVC is one of the most used plastics by the human being, mostly because of its 

versatility, which is the reason behind its applicability in many different industrial sectors. One 

of those is the coatings industry, where a high number of vinyl coatings are produced in many 

different colours and for a diverse number of end-product applications. 

One of the foremost important factors in this industry is its reproducibility, although 

the exact reproduction of two equal products and in the same shade is impossible, there is a 

tolerance level in which the colour difference is unnoticeable. When this limit is crossed, the 

producer faces a loss of value in the product and a loss of productivity and it is why the need 

of comprehensive, anticipate and eliminate the colour changes.  

All processes in Monteiro, Ribas Revestimentos were assessed to achieve that goal and 

all the potential causes and the degree of impact of such causes for the colour alteration were 

studied. The amount of colour change was obtained for spectrophotometric analysis and 

weighted by product and colour shade. All the additives and raw materials used in this process 

were also assessed.  

The main conclusions indicate that the colour change is not derived from a single factor, 

but it is instead the sum of many factors that interfere in this kind of production and causes 

this difference to propagate along the production chain. Although this fact, the de-aeration, 

the pastes ageing and the weight of the product seems to be influencing in a bigger scale the 

colour change that occurs in this type of products. The pigments’ and remain components’ 

properties used in plastisol’s’ formulations were assessed and were concluded that one 

plasticizer, one resin and four pigments are also suspicious of causing the colour change. 

However, and because of the great number of products and shades available, obtained 

by the conjugation of many different aspects, it is hard to achieve further and precise results 

with no bigger sampling size or without focusing only in two or three variables. 

Being aware of that, this study could and should have a follow-up for a more conclusive 

analysis. 

Keywords: vinylic coatings, colour change, plastisol, Monteiro Ribas - Revestimentos
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

Desde o momento em que nascemos que somos inundados por um mundo de cor que se 

vai tornando mais complexo à medida que vamos desenvolvendo, quer a nossa capacidade de 

visão, quer a capacidade de entendermos o conceito de cor. A perceção de cor de cada ser 

humano relativamente ao mundo que o rodeia é única e é, talvez, a principal característica 

que apontamos quando queremos descrever, detalhar ou apontar algo. Esta diferença poderá 

ter várias escalas que corresponderão a diferenças na forma como o nosso cérebro interpreta 

as cores captadas pelos nossos olhos, no caso de diferenças ligeiras, ou mesmo problemas de 

saúde como cegueira parcial, cataratas ou daltonismo. 

A cor é uma das principais características que nos desperta a atenção quando olhamos 

para uma montra, loja, exposição, entre outras, e que nos cativa e impele na decisão de 

adquirir um novo artigo.  

No entanto, e como consumidores exigentes que somos, o ser humano não é capaz de 

apreciar um artigo que esteja manchado, riscado ou que vá perdendo a sua cor. No reverso da 

medalha, encontram-se os produtores que tentam evitar ao máximo que as alterações de cor 

sejam responsáveis pela perda de lucro ou clientes, quer porque o artigo não corresponde ao 

que foi encomendado, quer porque este em pouco tempo perdeu a sua tonalidade, ou 

simplesmente porque foram necessárias operações extraordinárias para que a sua produção 

fosse conseguida. 

É neste sentido que surge a necessidade de antever e eliminar os potenciais problemas 

de descoloração ou alteração de cor durante o processo produtivo, de forma que seja reduzido 

ao máximo o número de retrabalhos necessários para que o produto atinja os padrões de 

exigência numa primeira instância da própria empresa, posteriormente do cliente-empresa, 

que irá usar o couro artificial para produzir os seus artigos, e, finalmente, o consumidor final 

que vai adquirir o produto. Estes retrabalhos causam uma redução da produtividade e dos lucros 

que lhe estão associados, aumentando os desperdícios, ou obrigando à venda a preços inferiores 

aos que seriam praticados caso não existissem esses defeitos ou não conformidades. 

Neste caso, o estudo será realizado apenas na produção de revestimentos vinílicos, ou 

seja, couro artificial produzido a partir de pastas de Policloreto de Vinilo, PVC, e que serão 

posteriormente usados em estofos, calçado, automóveis, mobiliário, entre outros. 
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1.2 Apresentação da Empresa 

O Grupo Monteiro Ribas foi fundado em 1937, sob o nome de Fábrica Portuguesa de 

Curtumes de Monteiro, Bessa Ribas e Cª, Lda., como uma sociedade por quotas detida por 

Manuel Alves Monteiro e António de Bessa Ribas, situada nas antigas instalações da Companhia 

Portuguêza de Cortumes, na Estrada Exterior da Circunvalação do Porto, e representada na 

Figura 1 [1]. 

 

Apesar de existirem cerca de 50 empresas na região a operar na área dos curtumes, 

rapidamente atingiu a liderança, apostando sempre numa posição agressiva de atacar o 

mercado e, que consistiu, inicialmente, na venda direta à indústria do calçado, eliminando 

assim terceiros ou intermediários. Nos anos 40, assume-se como Fábrica Portuense de 

Curtumes [1]. 

Nos anos 50 e com a descoberta de inúmeros derivados do petróleo que surgiram como 

alternativas ao couro, foram necessários uma expansão e um alargamento dos produtos 

disponíveis, de forma a ser possível acompanhar a evolução do mercado do calçado, bem como 

a inserção em novos mercados [1]. 

É neste sentido que surgem as Indústrias da Borracha, em 1961, dos Plásticos, em 1962 

e do Couro Artificial, em 1967. Surge, já na década de 90, a Unidade de Cogeração de Energia, 

com o principal objetivo de produzir as necessidades energéticas de todo o Grupo, bem como 

de reaproveitar a energia térmica gerada pelas várias unidades, conseguindo assim uma maior 

independência da rede elétrica nacional e um maior reaproveitamento de energia elétrica e de 

energia térmica [2]. 

Com o avanço tecnológico e o surgimento de alternativas de menor custo e impacto 

ambiental, os curtumes foram perdendo a sua importância, acabando o Grupo por encerrar em 

Figura 1 – Companhia Portuguêza de Cortumes [1]. 
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2004 a unidade de acabamentos no Porto e vendendo, já em 2010, a segunda e última unidade 

deste tipo, localizada em Alcanena e que havia sido inaugurada em 1993 [1]. 

Para além de todas as Unidades já referidas e que foram construídas de raiz, o Grupo 

ainda adquiriu a Flexocol, em 1937, responsável pela produção de componentes de borracha e 

metal e a WoodMilne, já em 2003, especializada em placas de borracha [2]. 

Uma das principais características do Grupo prende-se com o facto de cada unidade ser 

legalmente independente, possuindo, por isso, modelos de gestão próprios e distintos, 

adaptados ao mercado em que se inserem. Atualmente, o Grupo é constituído pela Monteiro 

Ribas - Indústrias, S.A., responsável pela Produção de Borracha e de Componentes Técnicos de 

Borracha, pela Monteiros Ribas, Revestimentos, S.A. - antiga Unidade de Couros Artificiais -, 

Monteiro Ribas, Embalagens Flexíveis, S.A - antiga Fábrica de Plásticos- e Monteiro Ribas 

Produção e Distribuição de Energia, Lda. - antiga Unidade de Cogeração. Para além destas 

unidades, existem ainda alguns departamentos que são transversais a todas elas e que 

complementam a atividade do Grupo como os Recursos Humanos, Departamento Ambiental, 

Higiene e Segurança no Trabalho e Planeamento e Controlo de Gestão, bem como Cantina e 

Departamento Médico [2]. 

O Grupo emprega cerca de 400 trabalhadores, ocupando as suas instalações uma área 

de 44 mil m2 [2]. 

Por sua vez, a Monteiro, Ribas – Revestimentos, MRR, dedica-se exclusivamente à 

produção de couro artificial, quer com artigos de PVC, quer com artigos de Poliuretano (PU), 

podendo ainda haver artigos que resultam da utilização de PVC e de PU, tendo como principais 

consumidores a indústria do calçado, estofos, marroquinaria e automóvel. Estes artigos estão 

disponíveis em coleções e catálogos próprios de cada época, havendo ainda uma base de dados 

de cores e acabamentos disponíveis [2]. 

A MRR encontra-se dividida em cinco grandes áreas: área administrativa, onde se 

inserem todos os gabinetes e salas de reuniões que servem de apoio à unidade; área 

laboratorial, onde se realizam estudos de cor, reformulações, ensaios com novas matérias 

primas, ensaios físicos às amostras produzidas, entre outros; área produtiva, onde se engloba 

toda a produção de artigos em média e grande escala e todos os acabamentos que vão compor 

o artigo final; serviços de reparação e manutenção, responsáveis pela reparação e manutenção 

de todos os equipamentos usados na MRR e, finalmente, a área de medição e controlo final, 

que tal o próprio nome indica, revê a qualidade de todos os artigos, dimensiona-os consoante 

a encomenda do cliente, embala, lacra e identifica o cliente final, o local de expedição ou 

outras informações que se considerem relevantes, quer para expedição imediata, quer para 

armazenagem nos locais desenhados para o efeito [2]. 

Exporta 70% da sua produção anual - cerca de 1 400 000 metros lineares de artigo, 

principalmente para países europeus [3]. 
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1.3 Contributos do Trabalho 

Tal como o tema desta dissertação indica, o principal objetivo deste trabalho passa pela 

identificação das causas responsáveis pela alteração de cor na produção de revestimentos 

vinílicos, planeamento e respetiva execução das medidas preventivas e corretivas, tendo em 

vista a redução de desperdícios e do número de retrabalhos necessários até que o produto 

respeite os padrões de exigência da empresa e possa finalmente chegar ao cliente. 

A meta a que me propus atingir quando aceitei esta dissertação foi em reduzir os 

desperdícios em cerca de 25%, atentando essencialmente na redução do número de dias de 

trabalho necessários para retrabalhar produtos em que se note uma alteração de cor 

significativa na produção, neste caso cerca de 24 dias num ano, e onde é necessário aplicar 

uma laca de cor corretiva conforme a alteração que ocorreu na produção do produto.  

Neste momento, na empresa ainda não foi realizado nenhum estudo abrangente e 

completo que identifique as causas responsáveis pela variação de cor verificada na produção, 

ainda que algumas potenciais causas ou fatores suspeitos já tenham sido eliminados ou 

sinalizados, seguindo indicação dos vários responsáveis dos vários setores da empresa. 

1.4 Organização da Tese 

 A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos distintos. A introdução 

encontra-se no primeiro capítulo e pretende enquadrar o projeto, apresentar a empresa em 

que se realizou esta dissertação e sua área de atuação, bem como apresentar os objetivos 

propostos. 

No Estado da Arte, segundo capítulo, é onde se introduz e explica todos os conceitos 

teóricos necessários para uma compreensão do tema e do trabalho desenvolvido. 

No terceiro capítulo encontram-se os Materiais e Métodos, ou seja, todos os materiais 

usados, bem como a forma como foram utilizados e algumas caraterísticas específicas destes. 

Nas Conclusões, capítulo cinco, pretende-se resumir todas as conclusões obtidas para 

este projeto através dos resultados obtidos, que foram apresentados e discutidos no quarto 

capítulo, Discussão de Resultados. 

Finalmente, no sexto e último capítulo é realizada uma reflexão sobre o trabalho realizado 

e uma avaliação da concretização dos objetivos previstos no início deste projeto, as suas 

limitações do mesmo, bem como o trabalho a ser realizado futuramente.
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 PVC 

O PVC é um composto polimérico, que se caracteriza pela sua instabilidade térmica e 

enorme versatilidade inerente ao facto de ser processado com uma grande variedade de 

aditivos que lhe conferirão as suas propriedades características consoante o aditivo em causa 

ou ultrapassando as limitações deste. É uns dos mais antigos termoplásticos e um dos principais, 

sendo usado em setores tão diversos como a construção (tubos e canos), calçado (solas) ou 

embalagens (filmes transparentes). 

É um polímero formado pela repetição sequencial de um monómero, o VCM ou 

cloroeteno, segundo a IUPAC [4]. 

As duas matérias primas para a produção do PVC são o sal marinho e o petróleo, que 

veio substituir o carvão, ainda usado na China devido grande quantidade disponível no país [5].  

Independentemente do processo de polimerização, as condições de operação variam 

entre os 50 e 70 °C e os 7 a 12 bar, e ocorre na presença de iniciadores, sendo que alguns 

aditivos poderão ser adicionados nesta fase, principalmente pré-estabilizantes, de forma a 

facilitar o seu processamento [5].  

No caso de PVC a ser aplicado em pastas ou em dispersões já contendo plastificantes, o 

processo mais utilizado é a polimerização em emulsão e que tem início com a dispersão do VCM 

em fase aquosa, na presença de um agente emulsionante, p.e. sais de sódio e sulfonatos de 

alquilo, que evita a coagulação das gotículas já formadas [6,7]. Tal como foi referido 

anteriormente, é usado um iniciador solúvel em água, que tem como principal função garantir 

que a polimerização ocorre no monómero já emulsionado. Estes iniciadores são tipicamente 

compostos moleculares tensioativos que desenvolvem micelas, e que, por sua vez, vão 

incorporar o VCM, sendo que o tamanho final das partículas de PVC será aproximadamente igual 

ao tamanho das micelas formadas, isto é, 1 a 2 μm [6,8].  

As condições de operação em que ocorre a polimerização irão ser determinantes na 

morfologia do PVC, principalmente no tamanho da cadeia e das suas potenciais ramificações. 

Assim sendo, e de forma a poder uniformizar-se os critérios de classificação de um polímero de 

PVC, foi definido o valor ou parâmetro k, que define o número de repetições do VCM e que 

diminui com o aumento da temperatura e pressão de operação, já que as reações são 

aceleradas, originando polímeros de cadeia mais curta. Este valor, para além de se relacionar 

diretamente com o peso molecular da cadeia polimérica, ainda influencia parâmetros físicos 

do polímero, como a temperatura de amolecimento, a rigidez, a dureza, a estabilidade e o 

módulo de elasticidade ou de Young [5,7].  
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Apesar de não existir um limite superior do valor de k, a partir de 70 a 74, o PVC torna-

se muito difícil de processar sem adição de um plastificante, denominando-se por p-PVC ou 

PVC-P.  O processamento de PVC dá-se entre os valores de k de 54 a 68, sem adição de 

plastificante, e este denomina-se por rígido ou não plastificado, u-PVC ou PVC-U. Existem 

também classificações relativas ao processo de produção. Estas incluem o resultado de uma 

polimerização em emulsão, com tamanho de partícula entre os 1 e 2 μm, E-PVC; polimerização 

em suspensão que origina partículas entre os 50 to 200 μm, S-PVC; micro-suspensão, com 

partículas de 5 a 10 μm, MS-PVC; polimerização em massa ou solução, M-PVC, ou finalmente, 

caso após cloração, o teor de cloro seja superior ao verificado anteriormente, C-PVC [5].  

Para além disto, dois parâmetros essenciais a ter em conta são a morfologia das 

partículas, que deverão ser porosas e irregulares de forma a aumentar a área superficial, 

facilitando, assim, a absorção e dispersão dos plastificante e restantes aditivos e evitando a 

decomposição do PVC ou defeitos na sua estrutura; e a ausência de impurezas [5].   

O PVC serviu também como impulsionador para os desenvolvimentos técnicos da ciência 

polimérica, sendo de destacar o uso de peróxidos como iniciadores de polimerização de radicais 

livres, polimerizações em meios heterogéneos, a estabilização de polímeros em grande escala 

técnica e medidas ambientais face à deposição de plásticos [9].   

2.1.1  Plastisois 

No caso dos revestimentos vinílicos, o tipo de PVC usado é o p-PVC, sob a forma de 

plastisol, ou seja, partículas de resinas de PVC (com cerca de 700 a 1500 VCM) dispersas em 

líquidos orgânicos, plastificantes [7]. 

O plastisol é uma pasta líquida, resultante da agitação da resina e do plastificante, 

sendo que o tipo de resina e a quantidade e tipo de plastificante irão ser determinantes para a 

viscosidade da pasta. Consoante o efeito pretendido é possível a obtenção de pastas bastantes 

líquidas, com viscosidade bastante reduzida, até pastas com viscosidade muito elevada. Esta 

característica irá ser responsável não só pelo nível de dificuldade do seu processamento, como 

também por algumas das propriedades do produto final, como é o caso da flexibilidade, dureza, 

rigidez e aspeto [7]. 

O comportamento reológico, por sua vez, será dependente do tamanho e distribuição 

das partículas, já que estes determinarão a dispersão no plastificante e a viscosidade. Terão 

ainda influência direta na plasticidade e elasticidade quer da própria resina, quer do produto 

final [7].  

Quanto à geometria das partículas, quanto mais irregular esta for, maior será a área 

superficial e maior será a viscosidade. Tipicamente, o tamanho das partículas para a formação 

de plastisois situa-se entre 0,1 e 2 um e consoante o tipo de resina a sua distribuição será uni 

ou bimodal. O estudo reológico revela-se essencial na compreensão do comportamento de uma 

resina, devido à sua enorme variabilidade para diferentes tensões de corte [7]. 
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Consoante o tipo de processamento a aplicar ao plastisol, a sua viscosidade será avaliada 

para elevadas tensões de corte, em revestimentos, recorrendo a facas de espalhamento ou 

rolos de deposição, ou ainda pulverizações; ou para reduzidas tensões de corte, caso de 

moldação por rotação ou por injeção. Para além de serem dependentes das tensões de corte, 

as propriedades dos plastisois são também dependentes do tempo de repouso até ao seu 

processamento, também chamado de envelhecimento da pasta, devido à contínua interação 

entre as partículas [7]. 

Tal como já foi referido anteriormente, a grande variedade de produtos à base de PVC 

deve-se à grande quantidade de aditivos disponíveis no mercado, que poderão ser adicionados 

na formulação de um plastisol. Estes serão responsáveis pela diferenciação nas propriedades 

finais dos artigos e representam cerca de 47% em massa, dividindo-se em 18 categorias 

consoante a sua definição e efeito que causam na formulação, tal como é possível verificar na 

Figura 2 [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 – Vários tipos de aditivos e respetivo efeito na formulação [10]. 
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Na Tabela 1 apresentam-se os principais componentes presentes num plastisol e 

respetiva percentagem em massa. 

Tabela 1 – Principais componentes presentes num plastisol e respetiva percentagem em 

massa [11]. 

PVC 53 

Plastificante 40 

Estabilizante 1 

Cargas ou Enchimento 5 

Outros 1 

 

Tal como é possível constatar pela análise da tabela acima, o polímero é o principal 

componente de um plastisol. As suas principais características, isto é, o tipo de polímero, a 

massa molecular, a cristalinidade e o tamanho e peso das partículas serão determinantes para 

as propriedades do plastisol [7].  

 

2.1.2 Processamento de Plastisois 

O plastisol, ao qual foram adicionados todos os aditivos ajustados ao produto e 

propriedades desejadas, será homogeneizado por agitação mecânica, garantindo que não 

haverá qualquer fonte de calor externo de forma a despoletar o processamento precoce da 

pasta. O seu processamento contempla quatro fases essenciais: a pré-gelificação, a gelificação, 

fusão parcial e fusão. No início do processamento, o plastisol encontra-se na fase líquida e após 

a primeira exposição à temperatura, cerca de 60-90 °C, a solvatação é suficiente para garantir 

que o plastisol pré-gelifica. Após arrefecimento, este gelifica, possuindo uma consistência entre 

a de uma goma e do giz. A temperatura aumenta novamente, garantindo a continuidade do 

processo de solvatação, até cerca dos 140 °C e posteriormente aos 200 °C, de forma a garantir 

a pré-fusão, a fusão do plastisol, a cerca de 160 °C, e a otimização das propriedades do artigo 

final a 200 °C [12].  

Este processo encontra-se esquematizado na Figura 3. 
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Ao contrário da maioria dos termoplásticos, as propriedades do plastisol são 

desenvolvidas pela solvatação, não pelo processo de fusão, que se inicia e progride até o 

arrefecimento à temperatura ambiente, por um processo catalítico, de cura ou de 

secagem [12].  

A temperatura terá de ser controlada, pois o excesso de calor irá causar a perda de 

estabilidade do plastisol e a decomposição química do mesmo. Este fenómeno é atestado pelo 

amarelecimento do revestimento, numa primeira fase, e posterior enegrecimento, caso a 

exposição ao calor continue havendo ainda a libertação de HCl [12].  

Outros parâmetros a ter em conta durante o processamento, e que condicionarão a 

viscosidade e o comportamento da pasta, serão a espessura desejada, a natureza do substrato, 

o grau de adesão requerido, o tipo de equipamento, a velocidade de funcionamento deste e 

ainda a forma como a pasta é espalhada [7]. 

Os principais tipos de processamento de plastisois dividem-se em revestimento ou 

espalmagem, imersão, de molde e calandragem [6,12].  

De todos os processos enunciados, é de destacar o revestimento de faca, ou seja, knife-

coating, por ser o mais importante para o setor. Este processo caracteriza-se pela deposição 

direta do plastisol no substrato, tradicionalmente, papel ou malha [6], com auxílio de uma 

lâmina fixa que é responsável por limitar a quantidade de pasta depositada no material de 

base. O movimento contínuo deste substrato é responsável pela tensão de corte necessária para 

que a pasta escoe. Esta tensão de corte vai variar consoante a velocidade de funcionamento da 

máquina, o espaçamento da lâmina e o seu ângulo de inclinação. A pasta, quando aplicada, 

deverá ir-se enrolando antes da faca, garantindo assim que não são criadas zonas de estagnação 

ou de deposição de alguns componentes do plastisol [14]. 

Tal como referido anteriormente, a viscosidade será um parâmetro essencial para a 

correta produção de revestimentos vinílicos. Caso a pasta seja demasiado fluída, esta irá criar 

zonas de escoamento livre, circulando por baixo da faca e criando manchas no artigo. Se por 

outro lado, esta for demasiado viscosa, irá obrigar a faca a alterar a sua posição face ao material 

Figura 3 - Evolução do plastisol ao longo do processo, com o aumento da temperatura [13]. 
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de base, criando zonas de diferente quantidade/concentração de pasta e variações na 

quantidade de pasta, que por sua vez irá criar um artigo irregular quer em termos de aspeto, 

quer em termos de propriedades [14].  

Tal como é possível observar na Figura 4, a faca apoia sobre o rolo - processo mais 

comum industrialmente, dentro dos revestimentos de faca - e não está suspensa ou apoiada 

numa depressão, que se apresentam como as principais alternativas do processo de 

revestimento de faca apoiado [14]. 

 

Figura 4- Representação esquemática do processo de revestimento de faca sobre o rolo [14]. 

2.1.3 Processos intermédios 

Para além dos processos de dispersão e de produção, existem ainda alguns processos 

intermédios que são determinantes para o sucesso do processamento de um plastisol e com os 

quais são necessários alguns cuidados. Estes processos são a mistura, a moagem e a extração 

do ar.  

No caso da mistura, convém que esta não cause o processamento precoce do plastisol, 

ou seja, que os agitadores devido à sua ação mecânica façam a temperatura aumentar até 

valores de cerca de 60 °C, iniciando-se a pré-gelificação. Para o efeito, existem dois tipos de 

misturadores principais: os de alta e de baixa velocidade, sendo que tal como o próprio nome 

indica, a sua velocidade de rotação é a principal característica diferenciadora entre os dois. 

Para além disso, os de maior velocidade precisarão de menos tempo para misturar a pasta, 

apesar da probabilidade de aquecimento ser maior. Caso a quantidade de plastificante seja 

muito superior à de resina de PVC, recomenda-se primeiro a dispersão de toda a quantidade de 

resina em apenas metade da de plastificante, e só depois adição da restante quantidade de 

plastificante, de forma a evitar a formação de aglomerados ou zonas de dispersão deficiente. 

Pelo mesmo motivo, deverão ser primeiro misturados os componentes líquidos e só depois os 

componentes sólidos, sendo que sempre que possível estes devem ser incorporados já pré-

dispersos em plastificante, o que acelerará e facilitará a homogeneização da pasta. Caso a 

mistura se prolongue por tempo considerável e a viscosidade se apresente relativamente 

reduzida, o melhor é interromper a agitação, mesmo que a pasta ainda não se verifique 

completamente homogénea, de forma a evitar novamente a solvatação precoce da pasta [6]. 
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Outros fatores a ter em conta serão o recipiente da mistura e o diâmetro e geometria 

da pá do misturador [6]. 

O segundo dos processos intermédios é a moagem, que se caracteriza pela passagem da 

pasta num moinho de rolos, tradicionalmente de dois ou três rolos cilíndricos e em que a força 

responsável pela passagem da pasta entre os moinhos, distanciados o mínimo possível entre si, 

é o binário ou torque. Este sistema garante o esmagamento dos potenciais grumos que ainda se 

encontrem na pasta após mistura, principalmente quando são adicionados pigmentos de 

ftalocianina. O equipamento deverá possuir um sistema de refrigeração nos rolos cilíndricos de 

forma a garantir, mais uma vez, que a solvatação não se inicia [6]. 

Finalmente e, devido à quantidade de bolhas de ar que ficam retidas na pasta aquando 

da sua preparação, esta deverá ser sujeita a uma extração em vácuo que garanta que não 

existirão problemas de transparência e/ou manchas ou mesmo, em casos extremos, zonas sem 

pasta devido ao rebentamento ou borbulhamento causados pelo ar incorporado na pasta. Esta 

consequência irá influenciar não só o aspeto do artigo final, mas também as propriedades do 

produto. Esta quantidade de ar retido está relacionada, quer com as condições em que foi 

realizada a mistura, quer com as propriedades da pasta, tais como viscosidade e teor de 

emulsionantes. Poderá ser adicionado um tensioativo, como por exemplo óleo de silicone, em 

pequenas quantidades, de forma a facilitar a extração do ar [6]. 

 

2.2  Aditivos 

Tal como já foi referido anteriormente, uma das principais características do PVC é a 

sua elevada polivalência e versatilidade, devido principalmente à quantidade de aditivos 

passíveis de serem adicionados e que condicionarão o tipo de PVC formado e aplicação à qual 

se destina. 

 No entanto, existem alguns aditivos que podem ser encontrados em todas ou na maioria 

das formulações existentes e que desempenham um papel fundamental nas propriedades finais 

dos produtos. 

 

2.2.1 Estabilizantes 

A sua principal função é a de ultrapassar as limitações de estabilidade características 

do PVC, principalmente face ao calor, luz e radiação. São substâncias de forte reatividade e 

que atuam sobretudo sobre os grupos mais instáveis, ou seja, à base de cloro. São ainda 

responsáveis pela neutralização do HCl, prevenindo a sua oxidação. Tradicionalmente são 

compostos à base de chumbo, estanho, cálcio, zinco, bário e cádmio, ou obtidos pela 

conjugação de dois ou mais dos anteriores [6,15].  
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São ainda utilizados antioxidantes - compostos fenólicos e aminas aromáticas-, de forma 

a evitar a descoloração do plastisol, e estabilizantes ao ultravioleta - derivados de 

benzofenonas, cianoacrilatos e fenil salicilatos-, sendo caracterizado por um alto coeficiente 

de absorção UV, uma habilidade de reemitir UV como IV, dissipando-a sob a forma de calor, e 

pela baixa absorção de luz visível, evitando a potencial alteração de cor ou transparência [6].  

 

2.2.2  Plastificantes 

Tal como já foi referido anteriormente, a principalmente função de uma plastificante é 

atuar como meio para a dispersão para a resina de PVC, conferindo-lhe as suas propriedades 

flexíveis e reduzindo a sua dureza e rigidez [6].  

Segundo a IUPAC, plastificantes são “substâncias incorporadas na formulação de 

plásticos ou elastómeros com a finalidade de aumentar sua flexibilidade, processabilidade ou 

capacidade de alongamento. Um plastificante pode reduzir a viscosidade do fundido e a sua 

temperatura de transição de segunda ordem (temperatura de transição vítrea ou Tg) ou 

diminuir ainda o seu módulo de elasticidade” [4]. 

Tradicionalmente são líquidos insolúveis em água e de baixa volatilidade, apesar de esta 

ser superior à da verificada para o PVC, já que nas fases de gelificação e fusão do plastisol, 

uma percentagem do plastificante irá volatilizar pelos interstícios do substrato [6]. Os mais 

comuns são os ftalatos, baseados em álcoois de cadeia ramificada, os fosfatos, derivados de 

oxicloreto fosfórico com radicais alquila e arila, e os adipatos, ácidos dicarboxílicos lineares, 

apesar de serem também utilizados trimetilatos, citratos, benzoatos e parafinas [16]. 

A sua escolha terá uma influência direta nas propriedades finais do produto, 

principalmente na compatibilidade com o PVC e respetiva migração - transferência do pigmento 

ou outro aditivo para a superfície do artigo, após este já ter sido processado -, resistência à 

chama e flexibilidade/rigidez [6,16]. 

 

2.2.3 Pigmentos 

Pigmentos são partículas sólidas finas - coloridas, sem cor ou fluorescentes-, insolúveis 

no polímero [17], não sendo quimicamente afetadas pelo meio no qual são dispersos sob a forma 

de cristais ou pós [18]. São também insolúveis em água, mas poderão ser solúveis em alguns 

solventes orgânicos [9,19]. São produzidos como partículas sólidas, agregados ou aglomerados 

de partículas. Os agregados referem-se a partículas que se desenvolveram em simultâneo e na 

superfície uma das outras, não podendo ser divididas durante a dispersão. Por outro lado, os 

aglomerados poderão ser quebrados pela dispersão e são conjuntos de cristais individuais ou 

agregados que se juntaram nos espaços livres uns dos outros, mas que não se desenvolveram 

conjuntamente, ou que se desenvolveram em fases diferentes da síntese de pigmentos.  



Estudo de alteração de cor na produção de revestimentos vinílicos 

Contexto e Estado de Arte 13 

Nos pigmentos tradicionais, as suas partículas terão de ser anexadas ou fixadas ao 

substrato, por ação de compostos adicionais presentes na formulação (plastificantes ou outros 

agentes dispersivos), apesar de poderem ser aplicados em qualquer substrato polimérico, 

devido às não restrições de afinidade [20]. Tradicionalmente são adicionados à formulação já 

sob a forma de mistura seca, pasta ou masterbatch, ou seja, já se encontram pré-dispersos em 

plastificante e já desenvolveram a sua tonalidade. Esta pré-dispersão garante uma maior 

facilidade na homogeneização da pasta. 

Masterbatch é de particular relevância já que é a forma mais utilizada na indústria 

colorística e que se caracteriza pela mistura concentrada de pigmentos no plastificante. As 

razões entre a quantidade de plastificante e de pigmento são variáveis e ajustáveis consoante 

o tipo de pigmento [6].  

A alteração na aparência da formulação deve-se à forma como os pigmentos absorvem 

e dispersam seletivamente a luz [23].  

As propriedades finais dos artigos irão depender não só da fórmula química do pigmento, 

mas também das suas caraterísticas físicas (tamanho e forma). Entre as suas principais 

vantagens face às alternativas disponíveis no mercado são a maior estabilidade à temperatura, 

maior resistência à luz, à sua migração e a solventes e ainda uma maior durabilidade. Por outro 

lado, o seu poder corante e brilho, é menor, sendo mais difícil o seu processamento, motivo 

pelo qual a alteração de cor tende a ser maior [23]. 

Quanto à sua origem, os pigmentos podem ser classificados como orgânicos (cerca de 

5%) ou inorgânicos (95%) [21], sendo que os pigmentos orgânicos apesar de possuírem um custo 

mais acessível, uma força corante e um brilho mais acentuados, possuem também menos 

resistência química, térmica e à luz [6]. 

Os orgânicos mais comuns são os contendo os grupos azo, nitro, metino, índigo, 

antraquinona ou ftalocianina. Entre os inorgânicos destacam-se os à base de cádmio (sulfetos), 

chumbo (cromatos e molibdatos), titânio (dióxidos), ferro (óxidos) e cromo (óxidos) [6,24].  

A escolha dos pigmentos a usar terá de ter em consideração a tonalidade que se 

pretende atingir, as propriedades e limitações técnicas e reológicas dos pigmentos (resistências 

à luz, temperatura, solventes, meio dispersivo, entre outros) disponíveis, quer durante o 

processamento, quer no artigo final, de forma a antecipar o comportamento destes e a evitar 

alterações de cor. Para além disso, o destino final, o custo e a afinidade com outros pigmentos 

e componentes da formulação a utilizar serão outros parâmetros a considerar [6,18].  

De entre os pigmentos potencialmente mais problemáticos a nível de alteração de cor, 

destacam-se os termocromáticos, principalmente os amarelos, laranjas e vermelhos, o que 

significa que a sua cor altera consoante a temperatura à superfície se altera [22]. 

De forma a facilitar a organização e identificação de cada pigmento, a CIE criou uma 

base de dados, conhecido como Colour Index, CI, e em que a cada pigmento estão associados 
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um número e um nome únicos, por exemplo o pigmento Naftol Vermelho, adquire o nome 

PR170, no CI (Pigment Red, número 170). Através desse número e nome, é possível consultar 

fichas técnicas, condições de segurança, recomendações, a composição química, entre outros 

parâmetros de extrema utilidade para todo o setor industrial que lida com pigmentos [18]. 

Antes de ocorrer a dispersão, os pigmentos terão de ser molhados e desagregados para 

que as forças dispersivas possam atuar e criar uma dispersão coloidal estável no meio 

selecionado [18]. 

A dispersão ideal consiste numa suspensão homogénea das partículas do pigmento. Este 

processo requer primeiro que o ar que envolve as partículas seja retirado, para que o agente 

humidificante as possa envolver e que depois ocorra a separação dos aglomerados de partículas, 

dependendo da dispersibilidade (mede a facilidade com que o próprio vai ser incorporado) do 

próprio pigmento, do veículo e do tipo de pigmento [18].  

Solventes orgânicos, ao contrário da água, são melhores como agente humidificante, 

pois a superfície do pigmento é hidrofóbica e terá maior afinidade em sistemas de solventes 

orgânicos ou resinas oleosas. Os melhores agentes humidificantes são resinas de grupos alquilos, 

acrílicos e poliéster. Esta fase de molhagem deverá ser acompanhada de um pré-mix que 

envolve misturar o pigmento, o veículo e a resina dispersiva num misturador de elevada 

velocidade, já que para este processo dispersivo é necessária a entrada de grandes quantidades 

de energia, de forma a se atingir uma dispersão completa e estável [18]. 

Como os aditivos responsáveis pela tonalidade adquirida pelos plastisois são os 

pigmentos, a resistência da cor de um determinado artigo depende essencialmente das 

características destes. 

Os testes mais comuns para artigos têxteis são: resistência à lavagem, resistência à luz 

e condições meteorológicas, ao esfregamento, a contaminantes atmosféricos e a solventes 

orgânicos. Duas escalas são usadas nos testes efetuados para este tipo de artigos: a escala de 

cinzentos da ISO e a Blue Wool Scale, BWS [18].  

A escala de cinzentos ISO consiste na comparação visual de duas amostras, uma que é 

conservada e outra que é sujeita ao teste. A diferença verificada entre duas é depois comparada 

com a escala de cinzentos, onde são apresentadas diferenças de 1 (pior desempenho) a 5 

(melhor desempenho) entre tons de cinzento. O operador deve selecionar qual a diferença de 

cinzentos que mais se aproxima da verificada nas amostras e será esse o resultado do teste 

[25]. A BWS consiste numa das amostras ser guardada num sítio que a conserve e que não sofra 

qualquer degradação, enquanto que a outra é sujeita ao teste juntamente com uma amostra 

da BWS. No final do teste, a tira de amostras BWS, com 8 níveis diferentes, é revista e 

determina-se até que nível houve alteração da tonalidade, sendo que o primeiro nível onde a 

amostra BWS não se alterou, será o valor correspondente à amostra. A escala vai de 1 (mínimo) 

a 8 (máximo).  
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2.2.4 Outros Aditivos 

 Agentes de expansão 

Adicionado principalmente na segunda camada com o objetivo de causar a expansão da 

pasta, consoante o tempo de exposição ao calor dentro da estufa, de forma a se atingir a 

espessura desejada. Reduz também a densidade da pasta à qual é adicionado [10]. 

De forma a serem eficientes, deverão possuir estabilidade à temperatura ambiente, 

afinidade com os restantes aditivos adicionados naquela formulação, evitando a migração ou 

reação com outro componente, facilidade de dispersão e reduzida exotermia, para que a 

temperatura não aumente de forma muito significativa e comece a degradar a própria pasta à 

qual foi adicionado [6]. 

O seu excesso, poderá causar a expansão para além do desejado, danificando o produto 

e aumento a sua espessura e peso para além dos limites pretendidos. 

O composto mais usado como agente de expansão é a azodicarbonamida [6]. 

 

 Biocidas 

A sua função é de eliminar bactérias ou vírus presentes e evitar o seu desenvolvimento 

e propagação, quer na pasta, quer após recobrimento do artigo. Especialmente aconselhado 

para artigos cujo destino final envolva a sua exposição a condições de humidade. Os mais 

comuns são derivados de arsénio. 

 

 Cargas 

É utilizado com o objetivo de dar peso a uma pasta sem alteração significativa das 

propriedades da pasta e do artigo final, dando-lhe mais corpo ou enchimento a pastas leves. 

Tradicionalmente usado como forma de reduzir os custos de produção, já que possui um preço 

bastante mais acessível do que os restantes aditivos. Poderá ser usado, ainda, com o objetivo 

de fortalecer as propriedades térmicas, mecânicas ou elétricas. Tradicionalmente são usados 

carbonato de cálcio, dióxidos de titânio e materiais à base de argila [26]. 

 

 Desmoldantes 

Usado principalmente quando o processo de produção é a moldagem e com o objetivo 

de evitar a retenção de parte ou totalidade da pasta no molde, e por consequência a ocorrência 

de defeitos, quer no artigo final, quer nos moldes utilizados, pela redução da tendência de 

adesão [10]. 
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 Espessantes 

Tem um efeito contrário aos redutores de viscosidade, aumentando a sua viscosidade 

em formulações que se encontram muito líquidas, evitando problemas de escorrimento no 

processamento. 

 

 Redutores de Viscosidade 

Tal como o próprio nome indica, é usado como aditivo na formulação em situações em 

que a pasta se encontra muito viscosa, diminuindo a sua viscosidade e evitando problemas 

posteriores no seu processamento. 

 

 Retardantes de Chama 

Usado para conferir propriedades ignífugas ao artigo produzido a partir das pastas às 

quais foi adicionado, garantido assim que este não arde ou, pelo menos, que a chama não se 

propaga pelo artigo. 

Os compostos mais usados para este fim são os compostos de antimónio, parafinas 

cloradas e os plastificantes fosfatados. 

O seu princípio de funcionamento é a captura e estabilização dos radicais livres durante 

a pirólise, ou seja, decomposição ou dissolução pela ação de temperaturas elevadas [6]. 

 

2.3  Cor 

Cor é o resultado da interpretação do olho (humano) e processamento do cérebro a um 

estímulo visual provocado pela forma como a luz incide num determinado objeto. São 

diferentes componentes da luz que são absorvidos ou refletidos de forma distinta quando 

incidem num obstáculo e se desviam da superfície deste. Os dois extremos deste conceito 

ocorrem quando toda a luz é absorvida, perceção de preto ou quando toda a luz é refletida, 

perceção de branco [22]. 

Os nossos olhos contêm dois tipos de células fotorrecetoras localizadas na retina: os 

bastonetes, responsáveis pela perceção de luminosidade e detetando apenas branco, preto e 

cinzento; e os cones, responsáveis pela perceção de tonalidade. Existem três tipos de cones, 

sendo que cada um é sensível a um comprimento de onda diferente, correspondendo a 

vermelho, verde e azul [22]. 

A forma como percecionamos cor está ainda dependente de muitos outros fatores, quer 

de origem humana a nível cultural, psicológico, clínico e de experiências passadas, quer das 

propriedades do objeto em causa, como cor, tamanho, forma, brilho e transparência, sendo 

por isso uma avaliação subjetiva e variável consoante o conjunto observador/objeto [22]. 
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O aspeto e a memória são outros dois fatores essenciais na indústria colorística, pois o 

primeiro irá influenciar a probabilidade de comprarmos ou não o produto, enquanto que o 

segundo será o critério usado para avaliarmos a qualidade do próprio produto, baseado sempre 

na consistência e em associações recentes. De forma a garantir esta consistência são usados 

mecanismos e equipamentos para controlar e avaliar a tonalidade de artigos produzidos, pela 

medição de diferenças de cor, tolerâncias e intensidades ou seja, derivados do conceito de 

colorimetria [22]. 

 

2.3.1  Organização/Caracterização 

A organização e uniformização de um sistema de classificação de cores tem sido um dos 

principais objetivos dos investigadores desta área. No entanto, e devido à complexidade deste 

estudo, esse objetivo não foi ainda concretizado [22]. 

Ainda assim, foram estudadas e organizadas inúmeras amostras, para diferentes 

observadores, baseando-se sempre em três propriedades fundamentais: tonalidade, a 

intensidade e a luminosidade. 

A tonalidade descreve a cor e apesar da grande complexidade e variação, pode ser 

reagrupada consoante o tom dominante, isto é, azul, verde, vermelho, amarelo, roxo, etc.  

Intensidade pode ser compreendida como a saturação ou concentração da cor, ou seja, 

dentro da tonalidade dos azuis, as inúmeras variações de azul, a forma como a tonalidade do 

objeto se afasta do branco ou do preto [22].  

A luminosidade descreve numa escala de preto a branco, quanta luz está a provir do 

objeto, ou seja, a sua refletância [22]. 

 Os sistemas de classificação de cor têm que reunir determinadas condições de forma a 

serem práticos e a facilitarem a avaliação de uma cor e a sua posição no respetivo sistema de 

classificação. Estas condições referem-se aos parâmetros de caracterização e à sua respetiva 

quantidade, tonalidade, cerca de 20 a 40, saturação, 5 a 10, e luminosidade, 5 a 10, resultando 

numa variação de 500 a 4000 amostras de cor, bem como à sua uniformização em escala visual 

e à sua caracterização em termos de valores de triestímulos. Apesar dos inúmeros atlas de 

cores, duas características são essenciais, a representação vertical da luminosidade e a 

distribuição circular dos tons à volta do mesmo [22]. 

Alguns dos sistemas mais consensuais no setor são o atlas de Munsell, a tabela padrão 

do DIN (Deutsches Institut für Normung), o sistema de cor da OSA (Optical Society of America) 

ou o atlas NCS (Natural Color System) [22]. 
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2.3.2  O trio fundamental 

Para uma completa experiência de cor são necessários três componentes que terão de 

coexistir em simultâneo, a fonte luminosa, o objeto e observador [22].  

Cada iluminante ou fonte luminosa possui uma diferente cor/tonalidade de luz, ou seja, 

vai afetar a cor do objeto que ilumina, baseado na temperatura, em K, associado àquela cor 

[22]. 

 A fonte luminosa mais importante é a solar, no entanto esta está dependente da altura 

do ano, do local, das condições atmosféricas e ambientais, bem como da própria hora do dia, 

sendo por isso uma fonte variável, com uma temperatura entre os 400 e 6500 K [22].   

Assim sendo e, de forma a criar um padrão que pudesse ser usado no estudo 

colorimétrico, a CIE desenvolveu um iluminante que fosse capaz de reproduzir a distribuição 

espectral da luz solar, mas que fosse constante e reprodutível [22]. 

Para além destes, foram ainda desenvolvidos diferentes iluminantes que pudessem 

servir de padrão para a colorimetria e para a indústria que depende deste estudo, 

representando a distribuição espectral de iluminantes naturais. Os iluminantes padrão mais 

importantes são o D65, luz solar a 6504 K; o A à base de tungsténio, corpo negro a 2856 K, 

pretendendo simular a luz tradicional de escritórios e habitações, e a TL-84, lâmpada 

fluorescente a 8400 K, pretendendo simular a luz de supermercados e outras superfícies 

comerciais [22]. 

É pela interação entre luz e objeto que o ser humano é capaz de percecionar cor, sendo 

este condicionado pelas características do objeto. Esta interação irá afetar a forma como a luz 

radiante será refletida ou absorvida, permitindo a classificação do objeto em opaco, parte da 

luz é refletida e parte absorvida; transparente, parte da luz é absorvida, parte é refletida e 

parte é transmitida sem haver dispersão física; e translúcido, em que a parte transmitida é 

dispersa [22]. 

 A luz refletida por um objeto ou diretamente proveniente da fonte luminosa, é absorvida 

pelos fotorrecetores presentes na retina do olho humano, sendo posteriormente interpretada 

pelo cérebro que gera a impressão que temos de cor. O cérebro recebe os triestímulos 

provenientes dos três tipos de recetores que estão localizados na retina, organiza-os e 

automaticamente coloca-os numa posição dentro do sistema tridimensional ou diagrama de cor. 

Com base nos trabalhos de Thomas Young e, posteriormente de Hermann von Helmholtz, 

concluiu-se que cada tipo de recetores seria mais sensível a três cores primárias (azul, vermelho 

e verde) e que a conjugação destas seria suficiente para gerar todas as restantes [27]. 

 Em 1878, Ewald Hering pública a teoria oponente que afirma que na retina humana 

ocorreriam três processos químicos distintos, cada um caracterizado por um par de cores e com 

o objetivo de atingir o equilíbrio entre a parte inibida e a estimulada. Esses pares seriam 
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amarelo-azul, vermelho-verde e branco-preto. Esta teoria foi, finalmente, comprovada por E. 

Muller nos anos 30, e é hoje a base tanto do NCS, como dos modelos de cor L*a*b [22]. 

Uma representação dos três fatores fundamentais e da teoria de Hering está presente na 

Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Representação da perceção de cor. Adaptado de Datacolor [22] 

 

2.3.3 Colorimetria 

Colorimetria refere-se à medição dos valores de refletância espectral dentro da zona 

visível do espectro. Estes valores são processados de forma a serem determinados dentro de 

uma escala de variáveis cromáticas, tais como, diferenças de color, tolerâncias e 

intensidades [14].  

O padrão internacional para a medição, definição e comparação de cores é a Comissão 

Internacional de Iluminação, CIE, tendo este organismo definido os três padrões/pilares 

fundamentais para o estudo colorimétrico. Estes são as fontes de iluminação, o observador e o 

aparelho de medição [23].  

Com o objetivo de conseguir recriar de forma fidedigna a perceção visual do olho 

humano e a atribuir valores que permitissem a padronização e a eliminação da subjetividade 

presente na apreciação visual, foram surgindo diversas formulações que permitiriam o cálculo 

dos diversos parâmetros de uma amostra e a forma como esta se distanciava da amostra padrão 

que se pretendia reproduzir. 

Na sua maioria, foram surgindo versões melhoradas que pretendiam corrigir as 

limitações das anteriores, sendo que de forma a facilitar a sua compreensão foi-lhes atribuído 

o nome do órgão que as desenvolveu e o seu ano de desenvolvimento. Entre elas destacam-se 

os sistemas CIE1931, CIE1964, CIE1976, CIE1994 e finalmente os dois mais utilizados atualmente 

o DIN 1999 e o CIE2000 [22]. 

O principal objetivo seria sempre a representação e cálculo de valores para as diferentes 

componentes de uma amostra em termos de cor, isto é, tonalidade, luminosidade e saturação. 
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Isto passaria pela determinação da diferença verificada entre a amostra padrão que se 

pretendia reproduzir e a amostra produzida. Para isso foram surgindo formas de representar 

num plano, todas as cores possíveis, de forma a facilitar o cálculo desse afastamento.  

O diagrama de cromaticidade representado num gráfico y versus x, onde pela Equação 

1 se pode obter z, sendo que as coordenadas de cromaticidade x, y e z são obtidos pelos valores 

dos triestímulos X (vermelho), Y (verde) e Z (azul), respetivamente, representados pelas 

equações 2, 3 e 4 [22]. 

 

𝑥 + y + z = 1   (𝟏) 

 

𝑥 =
𝑋

𝑋 + Y + Z  
 (𝟐) 

 

𝑦 =
𝑌 

𝑋 + Y + Z 
 (𝟑) 

 

𝑧 =
𝑍

𝑋 + Y + Z 
  (𝟒) 

 
  

 
Devido às limitações deste, onde diferenças de cor não são proporcionais à distância 

entre dois pontos criou-se o espaço CIELAB, sistema padrão para a medição de diferenças de 

cor. Este sistema é baseado na teoria oponente de Hering, pois os eixos a e b, surgem 

respetivamente das relações de equilíbrio vermelho(+a) /verde(-a) e amarelo(+b) /azul(-b). 

Surgiu ainda, posteriormente, o CIELCH, com C a representar a saturação - a distância dum 

ponto qualquer ao eixo da luminosidade - e H o ângulo do matiz, ou seja, o ângulo entre o vetor 

C e o eixo mais próximo deste. Em ambos os sistemas, L, representa a luminosidade e o seu 

valor varia entre 0 (preto) e 100 (branco) [28]. Uma representação esquemática de ambos 

encontra-se representada na Figura 6.  

 

 

Figura 6 – Representação dos planos CIELab e CIELCH [29]. 
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Consoante o sistema utilizado, a diferença de cor total, ΔE, entre uma amostra e um 

padrão pode ser obtido pelas Equações 5 ou 6. 

 

 

 ∆𝐸 =  √∆𝐿2 + ∆𝑎2 + ∆𝑏2    (𝟓) 

 

∆𝐸 =  √∆𝐿2 + ∆𝐶2 + ∆𝐻2   (𝟔) 

 

2.3.4 Aparelhos de Medição  

O olho humano é mais versátil e mais sensível a fatores geométricos (textura, brilho, 

forma, etc.), mas ao mesmo tempo é mais subjetivo na sua avaliação. Enquanto que apesar da 

sua pouca flexibilidade, os aparelhos de medição oferecem valores correlacionáveis com a 

apreciação visual e possuem também uma reprodutibilidade constante [23]. 

Existem dois tipos de aparelhos utilizados na medição de cor e que se distinguem, 

sobretudo pela diferença no tipo de análise que realizam: análise física, p.e. 

espectrofotómetro, em que são medidas e quantificadas as propriedades físicas da luz 

distribuída pelos objetos, originando a curvas espectrofotométricas que indicam a quantidade 

de luz distribuída por comprimento de onda; e análise psico-física, p.e. colorímetro, em que as 

medições realizadas correlacionam-se melhor com o olho humano, pois pretendem simular as 

interações entre o sistema olho e cérebro nas apreciações de cor [23]. 

Um colorímetro triestímulos usa três filtros distintos (vermelho, verde e azul), paralelos 

a X, Y e Z, respetivamente, de forma a obter a quantidade de luz refletida para três intervalos 

de comprimento de onda diferentes, pretendendo assim simular os detetores presentes no olho 

humano. A correspondência representada pelos filtros dependerá do tipo de iluminante 

utilizado, reproduzindo assim apenas os estímulos para um par de condições 

iluminante/observador. As suas principais vantagens é a facilidade e rapidez de operação e o 

preço bastante acessível, sendo principalmente usados para controlo de qualidade [22]. 

Já o espectrofotómetro analisa a quantidade de luz refletida ou transmitida pela 

amostra para cada comprimento de onda na zona visível do espectro, comparando com a mesma 

análise que faz para a amostra padrão. Esta divisão da luz incidente em diferentes 

comprimentos de onda é efetuada pelo difrator. Esta análise no rácio entre as quantidades 

refletidas e transmitidas, representando, assim, as características espetrofotométricas da 

amostra ou dados espectrais [22]. 
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2.3.5 Problema de alteração de cor 

Devido à complexidade e subjetividade do conceito de cor é importante definir 

corretamente os padrões a usar, de forma a ser possível a produção de artigos de couro artificial 

que satisfaçam as necessidades e as encomendas efetuadas, mantendo os clientes habituais 

satisfeitos e atraindo novos clientes.  

Apesar disso, nem sempre é possível a obtenção de artigos em que a variação da 

tonalidade, quer entre produções do mesmo artigo e em condições semelhantes, quer nas 

diferentes etapas da produção de um artigo, seja nula. Esta alteração será de diferentes graus 

a nível de valores ou complexidade da mesma, estando já previamente definida uma gama de 

valores para os quais se considera que a alteração pode ser considerada pouco significativa ou 

mesmo impercetível por análise visual. 

Por outro lado, quando a alteração for bastante significativa, obrigando, ou ao 

retrabalho de um artigo já produzido, ou à perda de valor do artigo em causa, a empresa 

produtora começa a sentir os efeitos dessas alterações a nível de produtividade e 

consequentemente de lucros ou resultados obtidos para esse mesmo período de produção. É, 

por isso, essencial reduzir ao máximo estas perdas, sendo para isso necessário um estudo e 

análise de todos os fatores que englobam a produção de um artigo, de forma a ser possível a 

identificação das causas da alteração verificada e a respetiva aplicação de medidas preventivas 

que evitem ou reduzam ao máximo a alteração verificada. 

 Considera-se que existiu alteração de cor durante a produção de um artigo, quando após 

o processo produtivo do mesmo a tonalidade ou estado deste difere da tonalidade ou estado da 

amostra padrão previamente aprovada e definida como base única comparativa para a definição 

e acerto de cor em todas as fases do processo. Os valores do espectrofotómetro, a partir dos 

quais se considera que ocorreu alteração de cor são de 0,4 no caso do ∆a, ∆b ou ∆L, ainda que 

esta possa ser visualmente impercetível. 

 Para que tal não aconteça, é essencial a correta e clara identificação e instrução da 

amostra em questão, para os diferentes processos, para que cada operador saiba qual a amostra 

que deve utilizar, garantindo assim que a comparação efetuada é aquela em que as condições 

de produção são as mais próximas possível. Tal implica um pacote de cor e artigo criado, tendo 

na sua constituição amostras de todas as etapas do processo, e que já tenha sido previamente 

analisado e aprovado, de forma a ser uma fonte fidedigna de consulta e não acentue os erros 

verificados, ou possibilite novos erros decorrentes da incorreta caracterização da amostra do 

artigo em fase de produção. 
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2.3.6 Metamerismo 

Um dos maiores problemas para quem trabalha com cor é o metamerismo. Metamerismo 

define-se como a diferença entre as curvas espectrais de duas amostras que coincidem em 

aspeto [30]. Consoante a origem da falha detetada entre as duas amostras, estamos perante 

um diferente tipo de metamerismo, ainda que o mais comum e que se tem revelado mais 

preponderante para a produção de artigos de couro artificial, seja o metamerismo de 

iluminante. Este tipo de metamerismo caracteriza-se pelo aspeto de ambas as amostras serem 

semelhantes sob um iluminante, mas diferentes sob um novo iluminante. Ou seja, a alteração 

do iluminante revela as diferenças de tonalidade existentes entre as duas amostras ou 

objetos [31]. 

Existe ainda um Índice de Metamerismo, IM, que é calculado através dos valores obtidos 

para os triestímulos (X, Y e Z) ou semelhantes (L, a e b) no caso do CIELab de duas amostras, 

estando representado na Equação 7 e em que 1 e 2 representam respetivamente amostra 1 e 

amostra 2 [32]: 

 

𝐼𝑀 = √(∆𝐿1 − ∆𝐿2)2 + (∆𝑎1 − ∆𝑎2)2 + (∆𝑏1 − ∆𝑏2)2    (𝟕)  

 

Consoante a diferença verificada, existem diferentes graus do metamerismo, presentes 

numa escala de A a E, com os seguintes intervalos A < 0,25, 0,25<B<0,5, 0,5<C<1,0, 1,0<D<2,0, 

E > 2,0 [33]. 

Esta falha na correspondência colorística é, muitas vezes, um fator determinante 

aquando da produção de couro artificial e terá de ser reduzido ao máximo de forma a satisfazer 

o cliente. É um fenómeno relativamente recente, um estudo realizado em 1988, pelo ISCC, 

International Society Color Council, mostrou que o conceito ainda não estava claro dentro da 

comunidade de coloristas industriais [34], havendo alguma confusão entre este conceito e o 

conceito de dicroísmo - uma amostra que difere de aspeto sob condições de visualização 

diferentes [30]. Para além disso, é bastante raro na natureza, mas já não o é tanto quando se 

trata de misturas de colorantes, corantes ou pigmentos, sintéticos [34]. 

O metamerismo pode até ser aceitável desde que pouco pronunciado, caso haja uma 

compensação em termos de qualidade-custo, cabendo a cada produtor decidir em que ponto 

pretende que este equilíbrio se encontre [35]. 

 Para além do metamerismo do iluminante, existem ainda mais quatro tipos diferentes 

de metamerismo conhecidos e classificados atualmente segundo a sua origem [34]. 
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2.3.6.1 Metamerismo do Observador 

 Este tipo de metamerismo caracteriza-se por uma mudança da tonalidade do artigo 

consoante o observador em questão. Neste caso e como o cérebro de cada um possui uma 

perceção diferente do conceito de cor e refrata em termos de triestímulos diferentes consoante 

os recetores da informação, cada um terá de apontar tonalidades próximas ou distantes 

consoante a sensibilidade do observador. Deficiências no sistema visual como cegueira parcial 

e/ou total ou diferentes graus de daltonismo, irão influenciar a forma como o observador vê a 

tonalidade de um artigo ou objeto.  

 Assim sendo, um IM que elimine este tipo de metamerismo é de extrema importância 

para a indústria, já que permite não só avaliar a tolerância para diferenças de cor entre 

diferentes observadores - principalmente porque o artigo produzido estará sujeito a 

compradores e observadores aleatórios-, como também ser usado, posteriormente, para a 

avaliação do metamerismo do iluminante [34]. Este IM foi proposto por Strocka (1978) [36], 

havendo ainda versões propostas por Wyszecki and Stiles (1982) [37], que por sua vez alargou 

para 20 as 18 funções de correspondência de cor obtidas por observador no trabalho 

desenvolvido por Stiles and Burch (1959) [38].  

 A base deste IM do observador é a seleção de um par metamérico, para o qual foram 

calculadas, para cada um dos 20 observadores, as diferenças de cor verificadas visualmente em 

termos de valores do CIELab [34]. 

 Devido à extensão da função proposta, surgiram ainda propostas de Allen (1969) [39], 

denominada por desvio padrão do observador e que se traduzia numa análise estatística da 

variância e covariância dos 20 observadores acima já referidos; de Nayatani et al. (1983, 1985)  

[40], em que foi usado uma aproximação analítica diferente da usada por Allen, otimizando-a 

para 22 pares metaméricos. 

  

2.3.6.2 Metamerismo Geométrico 

 É o tipo de metamerismo mais recente e menos estudado, sendo referenciado quando a 

origem do metamerismo se deve a uma mudança na geometria de iluminação e de visualização. 

As suas principais causas são o brilho e a textura das amostras ou objetos comparados [34]. 

 

2.3.6.3 Metamerismo Instrumental 

Caracteriza-se por uma igualdade das duas amostras sob um determinado número de 

condições instrumentais, mas que diferem sob outras. São exemplos disso, o uso de colorímetros 

de triestímulos diferentes ou espectrofotómetros com diferentes geometrias, fontes luminosas 

ou detetores [34].  
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2.3.6.4 Metamerismo do Campo de Visão 

 Este tipo de metamerismo ocorre quando a origem do metamerismo se deve à mudança 

das condições do campo de visão, quer seja devido à distância de visualização, altura das 

amostras, ângulo de observação, etc. [34]. 

 Pode-se ainda avaliar este tipo de metamerismo pela avaliação visual de uma cor sob 

um iluminante e com um ângulo de observação de 45º entre amostra e observador, variando, 

posteriormente este ângulo [41]. 

 

2.3.6.5 Como evitar ou reduzir metamerismo 

 A forma mais eficaz de evitar o metamerismo na produção de artigos, é usar os mesmos 

pigmentos, ou pigmentos diferentes, mas com as mesmas propriedades refletoras, ou seja, que 

produzam iguais curvas espectrais. Este objetivo pode ser facilmente atingido pelo uso de 

software disponível, que efetua uma análise dos pigmentos disponíveis ou selecionados, 

sugerindo quais e em que quantidades devem ser usados, de forma a replicar o melhor possível 

a amostra padrão, atingindo o tom mais próximo e com menor metamerismo possível [30]. No 

entanto, basta a sua aplicação num diferente substrato ou um lote de pigmento diferente que 

a curva espectral será automaticamente diferente, aumento a probabilidade de 

metamerismo [35]. 

 O uso dos mesmos pigmentos na produção de artigos, daqueles usados para produzir a 

amostra padrão, a seleção de formulações que reduzam ao máximo o metamerismo, com ajuda 

de um espectrofotómetro ou aplicação própria para o efeito - em que é avaliado a tendência 

de comportamento para cada comprimento de onda e calculado o comportamento das duas 

amostras sob diferentes iluminantes (em termos de ΔE e IM), chegando mesmo a conseguir 

curvas espectrais idênticas [41]-, a substituição regular da amostra padrão (metamérica ou 

danificada/gasta) por uma produzida nova que se revele menos metamérica e a correção de 

artigos sem adição de pigmentos que não estejam presentes na formulação original, nas 

diversas etapas de acerto de cor, são outras formas de reduzir ao máximo a probabilidade de 

metamerismo [22]. 

Para além disso, o uso de mais de três pigmentos diferentes aumenta a probabilidade 

de metamerismo. Os diversos acabamentos dados ao artigo poderão também ser a causa do 

metamerismo, sendo que neste caso a amostra será caracterizada por uma diferença bastante 

reduzida no valor do ∆E obtido no espectrofotómetro, mas uma grande diferença visual [30]. 

Finalmente a correta padronização ao longo de todo o processo produtivo é de extrema 

importância, pois define corretamente em que condições será avaliada a cor, havendo o 

cuidado de esta ter sido preparada nas condições o mais próximo possível da amostra 

padrão [22].   
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3 Materiais e Métodos  

Ao longo deste projeto foram usados alguns materiais de forma sistemática e que foram 

fundamentais para a análise, compreensão e estudo dos conceitos envolvidos, contribuindo para 

a obtenção de todos os resultados que serão discutidos e apresentados posteriormente. 

3.1  Espetrofotómetro 

O espetrofotómetro efetua a comparação de uma amostra com a padrão previamente 

estabelecida, pela fração de luz incidente refletida e transmitida pela amostra para cada 

comprimento de onda do espectro de luz visível [22]. Esta divisão é efetuada pelo elemento 

difrator, através da forma como a luz se divide ao incidir na amostra, obtendo assim o 

afastamento desta à amostra padrão em termos de luminosidade, tonalidade (pela análise do 

eixo vermelho-verde e amarelo-azul) e saturação. 

Esta análise obtida é caraterística da tonalidade da amostra, caracterizando os 

parâmetros espetrofotométricos da mesma, sendo ainda usada para a obtenção dos triestímulos 

de uma determinada amostra, para um determinado par iluminante/observador. 

É usado com três principais objetivos na indústria colorística: o de calcular a receita a 

aplicar para a reprodução de uma cor, o de orientar o operador responsável pelo acerto de cor 

através dos parâmetros L, a e b, no caso do CIELab, indicando em qual dos parâmetros a amostra 

mais se afasta da padrão e que determinados pigmentos devem ser adicionados à formulação 

para corrigir a diferença verificada e, logo após a produção, na comparação direta entre o 

artigo que foi produzido e a amostra que lhe serviu de padrão para determinar se houve 

alteração de cor. 

Por fim, e como o espetrofotómetro consegue projetar os valores dos triestímulos para 

diferentes pares iluminante/observador, é possível aferir se o par amostra-padrão é 

metamérico [22]. 

A Figura 7, representam um dos espetrofotómetros disponíveis no mercado  

 

Figura 7 – Espetrofotómetro [42].  
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Devido à sua preponderância para todo o processo industrial na produção de couro 

artificial, o espetrofotómetro foi calibrado a cada oito horas de funcionamento.  

Para além disso, todas as amostras foram lidas um mínimo de três vezes, de forma a 

poder ser contabilizada a leitura média em termos de valores e a eliminar possíveis zonas de 

tonalidade variável dentro de uma mesma amostra. Mais leituras foram apenas efetuadas, 

quando uma das três primeiras leituras se revelou muito diferente das duas anteriores. 

A Figura 8, é um exemplo de uma dessas leituras, apresentado os gráficos CIELab a duas 

dimensões, com respetivos valores obtidos para cada iluminante, neste caso com uma 

geometria de visualização de 10º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Leitura espetrofotométrica de uma amostra. 
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3.2 Secador Mathis LabDryer 

Tal como o nome indica, é um secador que adquiriu no meio colorístico o nome do maior 

produtor de estufas do gênero e a sua principal função é a de simular a produção de um artigo 

de couro artificial. 

É colocado um papel, convenientemente preso, na gaveta amovível, sendo que as várias 

camadas que farão parte no artigo serão depositadas neste e sujeitas ao calor fornecido pela 

estufa, a uma determinada temperatura e durante um determinado tempo definido pelo 

operador da máquina para que a cura seja completa e representativa da realizada na máquina 

de recobrimento. 

Deverá ser representativa de todas as etapas de recobrimento do artigo que pretende 

ser simulado, ou seja, artigos com laca, suporte específico e em papel que transportará um 

gravado para o mesmo, deverão também respeitar estas condições na sua simulação, de forma 

a poder se comparado da melhor forma possível com o padrão já estabelecido. 

Na Figura 9, encontra-se um exemplo de uma Mathis LabDryer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Mathis LabDryer [43]. 
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3.3 Câmara de observação 

Câmara ou cabine de observação tem como objetivo simular diferentes tipos de 

iluminantes para verificar qual será a tonalidade de um referido artigo e a possível alteração 

deste com a mudança de iluminante. Atualmente e, tal como foi explicado anteriormente, as 

recomendações da CIE são para a visualização de artigos industriais de couro artificial sob os 

iluminantes D65 (luz solar), A (Tungsténio) simula luzes de escritórios e habitações) e TL-84 

(fluorescente), simula supermercados, apesar de tradicionalmente ainda possuir a opção de 

lâmpada UV. As amostras deverão ser sempre analisadas sob a D65 e pelo menos outro 

iluminante, variável consoante o destino final onde o artigo será aplicado.  

Para além disso, permite ainda aferir sobre o potencial metamerismo de uma amostra, 

pela mudança rápida de iluminante.  

Na Figura 10, encontra-se um exemplo de uma cabine de luz. 

 

Figura 10 – Cabine de luz. 

 

Para além destes, foram ainda usados materiais acessórios e que não sendo obrigatórios, 

têm como objetivo de facilitar ou auxiliar a produção, bem como a de determinar alguns 

parâmetros específicos, como agitadores, balanças, moinhos. 

 

 

 

  

 



Estudo de alteração de cor na produção de revestimentos vinílicos 

Resultados e Discussão 31 

4 Resultados e Discussão 

 Após familiarização com todo o processo produtivo, foi elaborada uma lista que 

contemplava todas as potenciais causas para a alteração de cor que se verificava na produção 

de revestimentos vinílicos. Todos estes parâmetros e a forma como potencialmente poderão 

influenciar a alteração de cor serão discutidos  

Para além disso, foram recolhidas e analisadas amostras, de forma a poder determinar 

se haveria alguma tendência na alteração de cor. Os dados recolhidos eram referentes aos 

artigos e tonalidades produzidas, bem como à diferença entre as amostras padrão e as amostras 

obtidas na produção. Estes resultados encontram-se apresentados nas Figuras 11 a 15 e foram 

obtidos através duma tabela semelhante à Tabela 2.  

Tabela 2 – Quadro exemplo dos valores obtidos para a alteração de cor de cada amostra. 

Amostra Cor Artigo Cor Resultado 

A01 01927 4 Bege 
Mais 

Escuro 
0,74 

Menos 

Saturado 
2,10 

Menos 

Verde 
1,42 

Menos 

Azul 
0,24 

A02 01992 21 Azul 
Mais 

Claro 
0,29 

Mais 

Saturado 
0,10 

Menos 

Verde 
0,14 

Menos 

Azul 
0,31 

Já a Tabela 3, apresenta o resumo qualitativa e quantitativamente de toda a 

amostragem. 

       Tabela 3 - Quadro resumo para a alteração de cor de todas as amostras. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Caso Média Máximo Mínimo Frequência Amostras 

Mais Escuro 0,45 1,79 0,02 219 290 

Mais Claro 0,24 1,15 0,00 71 

Menos Saturado 0,53 4,45 0,01 216 

Mais Saturado 0,31 1,90 0,00 74 

Menos Vermelho 0,27 1,50 0,00 185 

Menos Verde 0,31 1,24 0,00 76 

Menos Amarelo 0,40 3,00 0,01 213 

Menos Azul 0,34 1,72 0,00 64 

Metaméricos VV 0,37 1,13 0,00 29 

Metaméricos AA 0,78 4,44 0,01 13 
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 A Tabela 4, apresenta todos os artigos dos quais foram recolhidas amostras e a respetiva 

representatividade dentro da amostragem. 

Tabela 4- Distribuição de todas as amostras por artigo. 

Artigo Distribuição Artigo Distribuição 

ART2 43,0% ART14 1,0% 

ART10 8,3% ART16 1,0% 

ART27 6,6% ART9 0,7% 

ART26 5,9% ART11 0,7% 

ART8 5,5% ART12 0,7% 

ART22 4,8% ART13 0,7% 

ART1 4,1% ART15 0,7% 

ART21 2,4% ART19 0,7% 

ART18 2,1% ART24 0,7% 

ART20 2,1% ART3 0,3% 

ART7 1,7% ART4 0,3% 

ART23 1,7% ART5 0,3% 

ART25 1,7% ART6 0,3% 

ART28 1,4% ART17 0,3% 

 

Através da análise das Figuras 12 a 15, é possível concluir que a tendência das amostras 

é perderem luminosidade, ou seja, escurecerem, perderem saturação, ou seja, perdem 

intensidade. Quanto à tonalidade têm tendência a perderem vermelho e amarelo. É também 

possível constatar que o metamerismo é mais frequente no eixo b, ou seja, vermelho-verde. A 

análise é feita pela comparação entre a amostra padrão e a amostra reproduzida. 

Figura 11 – Distribuição de todas as amostras por cor. 
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Figura 13 - Diferenças qualitativas de saturação para todas as amostras. 
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Figura 12 - Diferenças qualitativas de luminosidade para todas as amostras. 

Figura 14 – Diferenças qualitativas referentes ao eixo a. 
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Figura 15 - Diferenças qualitativas referentes ao eixo b. 
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Foi ainda analisado o problema em estudo por cor e por artigo. Para isso foram apenas 

considerados artigos com uma representatividade percentual de 2% do número total de 

amostras, ou seja, artigos número de amostras igual ou superior a 6. Estes resultados 

encontram-se representados no anexo B. 

De forma a tentar perceber qual a etapa que influencia de forma mais significativa a 

alteração de cor, foram simuladas Mathis com as pastas retiradas na etapa de formulação e na 

da produção. As duas Mathis obtidas foram comparadas com o resultado final do artigo, estando 

a diferença média obtida para caso representada na Figura 16.  

 

A figura revela que a diferença média obtida é significativamente menor no caso em 

que o resultado final foi comparado com a Mathis simulada com as pastas obtidas aquando do 

processamento, o que pressupõe que a principal causa será uma das etapas entre a formulação 

e o início do processamento dos plastisois. O processamento tem, ainda, uma tendência em 

acentuar a perda de azul face à formulação. 

4.1 Temperatura ambiente 

Após recolha de dados em cinco artigos com um comprimento elevado (acima dos 1000 

metros), foi verificada que a alteração de cor era pouco significativa. Para além disso, devido 

à dificuldade em controlar a temperatura ambiente e em implementar um sistema que 

permitisse o controlo desta numa unidade industrial das dimensões da MRR, optou-se por 

considerar que este parâmetro teria pouca influência nas alterações verificadas. 

Figura 16 – Diferenças quantitativas médias entre dois padrões distintos e o produto final.  
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4.2 Tempo de residência nas estufas 

Tendo em conta as dimensões das estufas utilizadas durante o processo e a velocidade 

de operação no circuito onde o artigo é recoberto, foi possível obter o tempo de residência 

médio nas estufas, ou seja, o tempo em que as pastas são sujeitas a elevadas temperaturas 

(entre os 150 e os 200ºC), de forma a garantir a fusão total e respetiva homogeneização da 

pasta e do artigo produzido. Esta velocidade média é tabelada consoante o artigo a produzir e 

é ajustada frequentemente pelo operador no sentido de corrigir a espessura do artigo. Por este 

motivo, é difícil quantificar a influência deste parâmetro na alteração de cor. Uma atualização 

dos manuais consoante o coeficiente de transferência de calor é aconselhado. 

4.3 Quantidade de descolagens do papel 

Através da análise da Tabela 5, parece haver uma maior tendência para as amostras se 

apresentarem ligeiramente mais vermelhas e mais saturadas do que a tendência média, quando 

o papel utilizado na produção é reutilizado. Esta diferença dever-se-á ao facto do papel 

começar a adquirir um tom mais queimado, amarelando e avermelhando à medida que vai 

sendo utilizado, fruto das diversas passagens na estufa. Após a descolagem do artigo, o papel 

transferirá uma pequena parte da tonalidade adquirida para a superfície do mesmo. Os valores 

médios de 0,05 e 0,15 para um tom menos verde e para a maior saturação, respetivamente, 

parecem indicar que fator será pouco significativo. 

Ainda assim a amostragem é muito reduzida, não permitindo maiores ilações sobre a 

influência da quantidade de descolagens do papel na alteração de cor verificada no artigo. 

Tabela 5 – Diferenças quantitativas médias entre papel novo e papel reutilizado. 

Caso Média Frequência Distribuição Amostras 

Mais Escuro 0,18 5 62,50% 8 

Mais Claro 0,16 3 37,50% 

Menos Saturado 0,21 2 25,00% 

Mais Saturado 0,15 6 75,00% 

Menos Vermelho 0,15 3 37,50% 

Menos Verde 0,05 5 62,50% 

Menos Amarelo 0,16 5 62,50% 

Menos Azul 0,16 3 37,50% 
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4.4 Componentes das formulações 

Entre a classe dos plastificantes, quatro diferentes foram utilizados, sendo que o PLAST1 

foi usado em todos os artigos, com concentração semelhante, à exceção dos artigos 22 e 26 

onde foi usada uma muito menor concentração do PLAST1 e usado o PLAST4 em compensação. 

Estes artigos foram respetivamente o que mais se alterou e o que menos se alterou dentro dos 

considerados, ou seja, com uma amostragem superior a 6. O PLAST2 e o PLAST3, foram usados 

num artigo, sendo que destes apenas o artigo onde o PLAST3 foi usado alterou de forma 

significativa. No entanto, a amostragem é reduzida para se afirmar que este possa ser uma das 

causas de alteração. 

De entre as resinas utilizadas, RES1-4, a RES4 foi apenas utilizada no artigo que mais se 

alterou, o que significa que poderá ser uma das potenciais causas de alteração de cor neste 

artigo, apesar de apenas ter sido usada em concentrações muito reduzidas. A RES2 foi também 

usada num único artigo, o segundo onde se verificou a alteração média mais elevada, motivo 

pelo qual deverá também ser acompanhado, ainda que amostragem seja também bastante 

reduzida. As RES1 e 4 foram utilizadas em quase todos os artigos, sendo por isso pouco provável 

que o seu uso seja uma das potenciais causas de alteração. 

No que diz respeito aos restantes aditivos, ADIT1-13, os aditivos 4,7,10 e 11 são usados 

praticamente em todos os artigos e com uma concentração muito semelhantes nas diversas 

formulações, portanto não serão responsáveis pela alteração de cor. À semelhança destes, os 

aditivos 3,8 e 9, são usados em cerca de 7 a 8 artigos, não sendo um fator de diferenciação 

entre as pastas muito significativo, portanto não serão responsáveis pelas diferenças verificadas 

na percentagem de alteração de cor entre artigos. Entre os restantes aditivos, os aditivos 1,6 

e 13, são usados apenas nalguns artigos e não possível observar uma correlação entre o uso 

destes aditivos e a maior ocorrência de alteração de cor. 

Finalmente, o ADIT2, um agente branqueador e o ADIT5, um redutor de viscosidade, 

aparentam ser uma potencial causa para a maior percentagem de alteração de cor verificada 

nos artigos onde estes aditivos foram utilizados. Tal como referido anteriormente, a viscosidade 

é uma das características mais sensíveis dos plastisois, motivo pelo qual o uso de aditivos que 

tenham uma influência direta nesta propriedade terá de ser mais controlado, uma vez que o 

seu uso em excesso poderá causar a alteração de cor. Ainda assim, a alteração de cor devido a 

este aditivo seria irregular e aleatória, causando sobretudo manchas pelo escoamento de pasta. 

O uso excessivo de uma agente branqueador seria responsável pela descoloração do artigo, 

fazendo com que este se apresentasse sobretudo menos saturado, o que pela análise da Tabela 

20 presente no Anexo D, se verifica. 
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4.5 Pigmentos 

Atentando às Tabelas 16 e 17 presentes no Anexo C, que traduzem as resistências dos 

pigmentos à luz e à temperatura, respetivamente, é possível constatar que o pigmento PAM1 

resiste apenas a 180 °C, ou seja, a uma temperatura inferior das atingidas no processamento 

de plastisois. Este pigmento é um hidróxido de ferro III, FeO(OH), de cor amarela, que se oxida, 

transformando-se em ao óxido de ferro (Fe2O3) que é de tonalidade vermelha escura, o que 

significa que formulações que usem este pigmento deverão apresentar uma tendência mais 

escura e menos verde, pela complementaridade do eixo vermelho/verde. Tal situação verifica-

se, tal como pode ser observado na Tabela 16.  

Para além disso, o PC1, pigmento castanho é também uma mistura de óxidos de ferro, 

entre eles o hidróxido de ferro III, apresentará a mesma tendência de oxidação da verificada 

para o pigmento amarelo.  

Todos os outros pigmentos apresentam valores de resistência superiores ou iguais à 

temperatura máxima verifica, motivo pelo qual não serão considerados como uma potencial 

causa para a alteração de cor. Para além disso, as inúmeras combinações possíveis de pigmentos 

e a sua concentração variável, torna extremamente complicada a análise do grau de influência 

destes na alteração de cor. 

Atentando agora à Tabela 19, presente no Anexo C, que traduz os pigmentos utilizados 

nos casos em que a alteração de cor foi tão elevada que exigiu um retrabalho é possível detetar 

que os pigmentos mais frequentes são o PVM1 e o PVM 4, no caso dos vermelhos, e o PAM5 e 

PAM7 no caso dos amarelos, o que significa que estes possam ter um grau de influência 

significativo ainda que no plano teórico resistam às temperaturas de processamento. O PP1 e o 

PB1, são também utilizados com grande frequência, mas isso deve-se ao fato de serem 

respetivamente preto e branco, sendo por isso utilizados em praticamente todas as 

formulações.  

4.6 Alteração de cor apenas na primeira camada 

Durante a produção e na tentativa de tentar perceber se a maior alteração de cor se 

verificava logo na primeira camada ou se ao longo das várias camadas de artigo, foram 

recolhidas amostras do artigo logo após a primeira estufa. O resumo dos resultados obtidos 

encontra-se na tabela 6.  

A amostragem é bastante reduzida, mas parece indicar que a influência é maior na 

primeira camada do que no artigo final, o que vai de encontro ao esperado, já que a primeira 

camada será a superfície do artigo e a que terá maior influência na tonalidade final deste.  

Para além disso, a tabela também parece indicar uma maior tendência das amostras em 

tornarem-se menos verdes do que a tendência média verificada para todos os artigos. Isto deve-

se ao facto de aquando da conceção dos equipamentos, o triestímulo Y, por ser o intermédio, 
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ter sido também associado ao cálculo computacional da luminosidade. A análise apenas da 

primeira camada, lida sobre um objeto opaco, de forma a garantir que o feixe do 

espetrofotómetro não lê para lá da amostra, terá uma tendência para a tornar mais escura, ou 

seja, com um valor de luminosidade mais reduzido. Pela relação direta entre luminosidade e a 

quantidade de verde, uma amostra mais escura, terá uma maior tendência em apresentar-se 

menos verde também. 

Tabela 6 – Diferenças quantitativas médias para a alteração na primeira camada. 

Caso Média Frequência Distribuição  Amostras  

Mais Escuro 0,34 3 60,00% 5 

Mais Claro 0,55 2 40,00% 

Menos Saturado 0,29 2 40,00% 

Mais Saturado 0,53 3 60,00% 

Menos Vermelho 0,09 1 20,00% 

Menos Verde 0,32 4 80,00% 

Menos Amarelo 0,37 3 60,00% 

Menos Azul 0,45 2 40,00% 

 

4.7 Extração do Ar 

 Tal como explicado anteriormente, a extração do ar é recomendada numa etapa 

anterior ao processamento do plastisol e após a sua mistura e homogeneização por dois 

principais motivos. O primeiro, porque é realizada, tradicionalmente, num misturador a vácuo, 

que remistura a pasta, diminuindo a probabilidade de esta se encontrar heterogénea e com 

zonas de diferentes tonalidades ou concentração de determinados aditivos; o segundo porque 

a existência de bolhas tornará a pasta mais clara numa fase inicial, mas acentuará a redução 

brusca de luminosidade aquando do processamento pela libertação do ar incorporado na pasta.  

Assim sendo, é recomendado que o acerto da tonalidade da pasta se efetue em conjunto 

com a extração do ar, de forma a garantir que a leitura efetuada no espetrofotómetro é 

fidedigna e não representa o ar contido no plastisol. Atentando à Tabela 7, é possível constatar 

que a diferença do valor médio entre uma amostra à qual foi retirado o ar, é já bastante 

significativo a nível de diferença de cor quando comparado com uma amostra que ainda 

contenha ar. 
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Tabela 7- Diferenças quantitativas médias para a extração do ar. 

Caso Média Frequência Distribuição Amostras 

Mais Escuro 0,63 17 100,00% 17 

Mais Claro 0,00 0 0,00% 

Menos Saturado 0,52 13 76,47% 

Mais Saturado 0,14 4 23,53% 

Menos Vermelho 0,45 9 52,94% 

Menos Verde 0,28 8 47,06% 

Menos Amarelo 0,29 16 94,12% 

Menos Azul 0,19 1 5,88% 

 

4.8 Envelhecimento das pastas 

Para esta análise foram retiradas pequenas quantidades das pastas durante a produção, 

de onde foi simulada uma primeira Mathis no próximo dia em que o determinado artigo foi 

produzido a partir destas pastas. Posteriormente, a restante quantidade foi guardada à 

temperatura ambiente, num sítio seco e protegido da luz. Após 24 h, a pasta foi agitada e 

utilizada para simular novas Mathis. Foram analisadas as diferenças verificadas, encontrando-

se estas representadas na Tabela 8.  

Após análise da referida Tabela 8, é possível verificar que não existe uma tendência 

acentuada em nenhum dos parâmetros. Para além disso, é possível constatar que os valores de 

saturação, quer no caso da redução, quer no caso do aumento desta, são ligeiramente 

superiores à média global verificada. Tal dever-se-á ao facto de o envelhecimento da pasta 

intensificar a saturação, mas mantendo a tendência natural da tonalidade do artigo em causa, 

perder ou ganhar saturação. 
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Tabela 8- Diferenças quantitativas médias para o envelhecimento das pastas. 

Caso Média Frequência Distribuição Amostras 

Mais Escuro 0,10 4 44,44% 9 

Mais Claro 0,23 5 55,56% 

Menos Saturado 0,42 4 44,44% 

Mais Saturado 0,30 5 55,56% 

Menos Vermelho 0,39 4 44,44% 

Menos Verde 0,07 5 55,56% 

Menos Amarelo 0,28 4 44,44% 

Menos Azul 0,27 5 55,56% 

 

Nalguns casos, foi igualmente testado o envelhecimento após 48 h, 72 h, 5 dias e 7 dias, 

mas os resultados não se alteraram dos verificados para 24 h, o que indica que a fase mais 

crítica para o envelhecimento das pastas será durante as primeiras 24 h. Num estudo mais 

aprofundado, poderá ser testado o envelhecimento para períodos menores do que as 24 h a fim 

de verificar se esta alteração ocorre apenas nas primeiras horas, mantendo-se constante findo 

esse período. 

 

4.9 Conjugação da Extração do Ar e do Envelhecimento das pastas 

O procedimento foi semelhante ao realizado para extração do ar, mas com as pastas a 

serem conservadas. Após 24 h, estas foram agitadas, no caso das que ainda continham ar. Os 

resultados encontram-se presentes na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Diferenças quantitativas médias para os parâmetros da extração do ar e do 

envelhecimento das pastas conjugados. 

Caso Média Frequência Distribuição Amostras 

Mais Escuro 0,50 8 100,00% 8 

Mais Claro 0,00 0 0,00% 

Menos Saturado 0,42 7 87,50% 

Mais Saturado 0,01 1 12,50% 

Menos Vermelho 0,25 6 75,00% 

Menos Verde 0,46 2 25,00% 

Menos Amarelo 0,18 7 87,50% 

Menos Azul 0,13 1 12,50% 

Uma segunda tabela, Tabela 10, comparativa entre os dois parâmetros isolados e o 

parâmetro conjugado encontra-se representada aqui. 

Tabela 10- Quadro resumo das diferenças obtidas isoladamente e pela conjugação da 

extração do ar e do envelhecimento das pastas. 

Caso Extração do Ar Envelhecimento EA+ENV 

Mais Escuro 0,63 0,10 0,50 

Mais Claro 0,00 0,23 0,00 

Menos Saturado 0,52 0,42 0,42 

Mais Saturado 0,14 0,30 0,01 

Menos Vermelho 0,45 0,39 0,25 

Menos Verde 0,28 0,07 0,46 

Menos Amarelo 0,29 0,28 0,18 

Menos Azul 0,19 0,27 0,13 

 

Atentando à mesma, é possível comparar que a coluna que representa os valores 

conjugados se aproxima mais dos verificados no caso da extração do ar isolada, o que significará 
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que este fator terá um maior peso no problema da alteração de cor em revestimentos vinílicos 

do que o envelhecimento das pastas. 

4.10 Peso 

Na produção de couro artificial, a quantidade de pasta aplicada é dada pela altura a 

que a faca se encontra, o que irá fazer com que a pasta possua logo uma determinada espessura. 

Quando é sujeita ao calor das estufas, o agente expansor presente na formulação, 

maioritariamente na segunda cama, atua em conjunto com a volatilização dos líquidos 

presentes, o que causa a fusão das pastas e após saída das estudas o arrefecimento e 

solidificação do artigo.  

A espessura final, tal como explicado anteriormente, irá ser determinada pelo tempo 

que as pastas estão nas estufas, o que por sua vez irá influenciar o peso final do artigo, já que 

alterará o rácio entre a espessura da primeira e segunda camada. Como estas possuem 

tonalidades diferentes, ainda que nalguns casos a tonalidade possa ser muito semelhante, as 

diferenças nas leituras do espetrofotómetro irão ser dependentes se a primeira camada é mais 

escura, mais saturada, menos vermelha ou menos azul do que a segunda camada, motivo pelo 

qual os dados médios das leituras efetuadas apenas servem para ver se ocorre ou não alteração 

de tonalidade, mas não para determinar qual a direção que esses valores terão tendência a 

tomar.  

Estas diferenças são apresentadas na Tabela 11, onde apenas se conclui de denota uma 

representatividade bastante maior da amostra produzida ser mais clara do que padrão.  

Tabela 11 - Diferenças quantitativas médias para a alteração de peso. 

Caso Média Frequência Distribuição Amostras 

Mais Escuro 0,21 1 12,50% 8 

Mais Claro 0,24 7 87,50% 

Menos Saturado 0,09 4 50,00% 

Mais Saturado 0,35 4 50,00% 

Menos Vermelho 0,08 2 25,00% 

Menos Verde 0,09 6 75,00% 

Menos Amarelo 0,10 5 62,50% 

Menos Azul 0,38 3 37,50% 
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5 Conclusões 

 

 Devido à complexidade de todo o processo industrial e à enorme quantidade de artigos 

produzidos pela MRR, em que as formulações são diferentes, pela combinação de diferentes 

aditivos em concentrações variáveis, a fim de produzir um sem número de cores utilizadas na 

produção de revestimentos vinílicos, as conclusões são obtidas são ainda parcas. 

Apesar disso, é possível concluir que a problemática de alteração de cor neste tipo de 

revestimentos, não depende exclusivamente de um único fator, mas do somatório de todos os 

fatores que compõe o processo e que, como tal, são responsáveis pela alteração de cor 

verificada ao longo da produção. De entre os fatores analisados, os que mais contribuem 

para a alteração de cor são a extração do ar, o peso do artigo e o envelhecimento das pastas. 

Os pigmentos também são uma das principais causas para a alteração de cor, pelo que os 

pigmentos sinalizados como não resistentes, como é o caso, do PAM1 e do PC1 deverão ser 

substituídos. Os pigmentos PAM5, PAM7, PVM1 e PVM4 deverão também ser acompanhados, já 

que ficou provado que formulações contendo estes pigmentos têm uma maior tendência de 

alteração, do que as outras contendo outras alternativas para pigmentos da mesma tonalidade. 

Entre os restantes componentes, o ADIT2, agente branqueador, o ADIT5, redutor de 

viscosidade, no caso dos aditivos, a RES2 e 4, no caso das resinas e o PLAST3, no caso dos 

plastificantes, foram também sinalizados já que apenas se encontram presentes nas 

formulações de artigos onde a alteração de cor foi consistente e acentuada. 

Por outro lado, os fatores que se revelaram pouco significativos na alteração de cor 

foram os restantes aditivos das pastas, já que nenhuma correlação foi encontrada entre a 

presença de determinado aditivo na formulação e a alteração de cor e ainda o papel que revelou 

diferenças médias de tonalidade entre os 0,05 e os 0,16, ou seja, ainda dentro da tolerância 

verificada para leituras espectrofotométricas. 

Para além disso, foram detetadas algumas situações de não uniformização ao longo do 

processo que deverão ser eliminadas, a fim de corrigir, ou pelo menos, minorar a alteração de 

cor e o impacto desta na produtividade industrial da MRR. 

Como um estudo deste tipo nunca havia sido realizado na MRR, motivo pelo qual foram 

tidos em conta todos os possíveis fatores responsáveis pela alteração de cor, é de extrema 

relevância que, um estudo seguinte, que se concentre nas principais causas detetadas, a fim 

de com uma maior amostragem poder quantificar de forma mais precisa o grau de influência 

destes na alteração de cor verificada.  

O facto desta dissertação ter sido realizada no período Outono/Inverno, também 

condicionou, em parte, a amostragem obtida já que na sua maioria, cerca de 37%, os tons 

destas eram de tons característicos desta altura do ano, ou seja, tons mais escuros, como 
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cinzentos, castanhos ou pretos, onde a alteração será menos significativa do que da verificada 

nos tons mais fortes ou vivos. Este facto fica comprovado pelos valores percentuais de amostras 

que alteraram, sendo para os tons de laranjas, cerca de 57%, de verdes, cerca de 54%, e os 

amarelos, cerca de 45%, o grau de tonalidade médio foi de superior a 0,8 e o de saturação 

superior a 1,5. 
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

 Os principais objetivos propostos eram a identificação das principais causas para a 

alteração de cor, bem como a implementação de ações corretivas ou preventivas que pudessem 

minorar a alteração de cor verificada. Estes dois objetivos foram cumpridos 

 

6.2 Outros Trabalhos Realizados 

  Foi também detetado um problema de scale-up deficiente que foi corrigido. Para além 

disso, foi prestado apoio em todo o processo produtivo, com especial destaque para a etapa de 

formulação de plastisois e do seu processamento. 

  

6.3 Limitações e Trabalho Futuro 

 Devido ao facto desta dissertação se ter realizado no período correspondente ao Outono 

e Inverno, a amostragem está ligeiramente condicionada, já que uma parte significativa das 

amostras é de tons mais neutros e escuros. Um estudo semelhante no período complementar, 

poderá ajudar a perceber se a alteração de cor é, tal como se acreditava ser no plano teórico 

e parece indicar pelos resultados deste estudo, mais significativa em tons mais claros e vivos.  

Para além disso, agora que já foram identificadas as principais causas de alteração de 

cor, mesmo que em alguns casos a amostragem tenha sido bastante reduzida, pretende-se a 

continuação deste estudo, de forma a ser possível aferir com maior certeza se de facto estes 

são os fatores mais significativos e em que grau são responsáveis pela alteração de cor. 

6.4 Apreciação Final 

 O objetivo principal foi cumprido, apesar das limitações de amostragem, quer em 

termos de número, quer em termos da relativa reduzida variedade em alguns dos parâmetros 

analisados. 

 Para além disso, foram ainda realizadas tarefas de valor para a empresa e há bases para 

um trabalho a desenvolver no futuro, dentro desta temática e trabalho esse de continuidade e 

que poderá aumentar a confiança dos resultados obtidos. 
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Anexo A Processo produtivo da Empresa 

A.1 Laboratório de Cor 

A empresa dispõe de um laboratório colorístico onde se efetua o estudo das cores, sendo 

este responsável por três principais funções. A primeira, pela reformulação de uma cor já 

existente, devido à descoberta de problemas causados pela utilização de um pigmento 

específico, pela interrupção da produção desse mesmo pigmento, ou ainda pela alteração da 

masterbatch desse pigmento, caso este venha em condições diferentes das habituais do 

fornecedor, quer estas sejam de origem física, química ou da própria tonalidade. A segunda, a 

produção de cores próprias para que possam, posteriormente, fazer parte do catálogo ou da 

coleção da próxima estação, para serem apresentados ou disponibilizados aos clientes. A 

terceira e última, a formulação de uma nova cor, ou seja, ainda não existente no arquivo, de 

forma a reproduzi-la a partir de uma amostra enviada pelo cliente ou apenas segundo indicações 

deste.  

Todas as cores aqui desenvolvidas são depois armazenadas num arquivo próprio e estão 

disponíveis para consulta, sendo estas as formulações usadas para a produção de artigos à 

escala industrial, após scale-up para a quantidade a produzir. 

Estas cores são desenvolvidas partindo de uma combinação feita pelo computador do 

LEA, tendo em conta os pigmentos disponíveis, sendo que depois acertos e correções são da 

responsabilidade do técnico presente. Todas estas formulações são realizadas pela adição de 

100 g de pasta virgem, livre de pigmentos, às quantidades de pigmento utilizadas para cada 

caso, sendo esta variável até se atingir a tonalidade pretendida. 

Para isso todas as amostras vão sendo lidas num espetrofotómetro a partir de uma 

amostra padrão que poderá ser um artigo já produzido, a amostra de um cliente, ou outra 

amostra que se pretenda igualar em termos de tonalidade. 

Este laboratório encontra-se equipado com duas estufas Mathis, de forma a simular o 

processo de recobrimento e que pretende reproduzir a tonalidade final do artigo em questão, 

sendo efetuados ensaios até se atingir a tonalidade pretendida ou até o técnico ou engenheiro 

responsável considerar que encontra próxima o suficiente do pretendido. 

O acerto começa pela segunda camada, devido à sua menor influência na tonalidade 

final e só posteriormente se acerta a camada superficial, com apenas pequenas variações finais 

da segunda camada de novo, consoante o grau de transparência da cor em estudo. 

A Figura 17 representa o número de ensaios realizados para o acerto de uma cor a ser 

reformulada, neste caso a 01260, cor simples de PVC de tonalidade laranja. 
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É ainda de referir que, de forma a ser estudado o mais próximo possível das condições 

de produção, a aplicação de laca, o tipo de suporte, caso necessário o seu estudo, e o release 

paper usados são sempre em concordância com as mesmas. 

A.2 Cozinha de Pastas 

Na cozinha de pastas, seguindo a formulação exata tendo em conta o artigo e a cor 

encomendados pelo cliente, são cuidadosamente pesados todos os componentes da pasta e 

adicionados a uma cuba adequada (tendo em conta a quantidade de pasta a pesar), que passa 

a conter um rótulo identificativo e que contém os códigos da pasta e da cor nela presentes. 

  Depois de serem misturados até formar pasta visualmente homogénea, são adicionados 

os pigmentos consoante a ficha formulação da cor e artigo a produzir, sendo a nova mistura 

agitada num agitador industrial até garantir a total dispersão visual dos pigmentos na resina.   

A.3 Preparação de Lacas  

 Neste posto, todas as lacas ou componentes que irão formar lacas ou tintas específicas, 

quer para retrabalho ou estampagem de um artigo, são vistoriados consoante o estado em que 

chegaram às instalações e comparados com o encomendado, tendo especial atenção algumas 

características que poderão indicar alguma anomalia no produto, como a tonalidade, 

transparência ou viscosidade. 

A.4 Laboratório de Apoio 

São retiradas amostras de ambas as camadas e simulada a sua produção recorrendo a 

uma estufa de menores dimensões, Mathis LabDryer, sendo esta mantida a 200 °C, e em que a 

galga aplicada varia consoante o artigo, como demonstrado o exemplo genérico presente na 

Tabela 12. 

Figura 17 – Número de ensaios realizados para o acerto de uma cor. 
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Tabela 12 - Exemplo de especificações para a simulação de artigos. 

Artigo Massa 1ª 
camada / g  

Massa 2ª 
camada / g 

Massa 1ª+2ª 
camada / g 

Espessura 
1ª+2ª / mm 

Artigo x 150 250 400 0,45-0,55 

Artigo y 170 600 670 0,95-1,05 

 

É ainda de realçar que em cores mais transparentes, ou que alterem significativamente 

quando a leitura é realizada com suporte, deverá ser adicionada uma terceira camada, 

responsável pela adesão da pasta, depois de seca, ao suporte aplicado. 

Os tempos a que são sujeitas as diferentes camadas dentro da estufa são cerca de 20 s 

a primeira e 1 minuto a segunda para produtos mais simples. Caso exista uma terceira camada, 

a segunda é apenas sujeita a 10 s, sendo após adição da terceira e do suporte sujeita ao mesmo 

minuto que em condições normais. Estes 10 s são suficientes para garantir a gelificação parcial 

da segunda camada e assim impedir a mistura da segunda e terceira camadas. Poderá ainda 

existir uma laca, caso faça parte da constituição do artigo e que passa a ser a primeira camada 

a aplicar no papel, específico consoante a encomenda, sendo sujeita a aproximadamente 5 s 

na estufa. 

Após saída da estufa, a amostra é arrefecida, retirada do release paper e comparada 

visualmente pelo operador com a padrão previamente estabelecida, sendo de seguida lida no 

espectrofotómetro, onde é comparada com a padrão previamente gravada no computador 

associado ao aparelho. O resultado é um gráfico semelhante à Figura 8 e que serve de linhas 

orientativas para o responsável saber qual a diferença entre a amostra padrão e amostra 

simulada. Caso esta diferença seja pouco significativa, a cuba segue para os moinhos de forma 

a garantir a dispersão completa e a homogeneização total e eficiente da pasta. 

 Por outro lado, caso a diferença seja significativa o responsável opta por deixar a cor 

seguir, confiando na reduzida diferença visual detetada por este ou adiciona novos pigmentos 

à cuba em questão, de forma a corrigir a diferença lida pelo espetrofotómetro. Após esta 

adição, a pasta é misturada e de novo simulada na estufa até o responsável estar satisfeito com 

a diferença detetada no espetrofotómetro, seguindo, tal como no primeiro caso, para os 

moinhos. 
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 Os moinhos, presentes na Figura 18, são constituídos por um sistema de três cilindros 

paralelos encostados de forma a garantir que a homogeneização da pasta é completa e que 

nenhum grumo ou manchas de pigmentos passe incólume.  

 Após os moinhos, o artigo é, novamente, simulado na estufa de forma a garantir que a 

homogeneização não alterou significativamente a tonalidade da amostra, ou seja, que a 

amostra retirada antes das pastas passarem nos moinhos era fidedigna e proveniente de pastas 

homogéneas. Caso a tonalidade se tenha alterado de forma significativa, é efetuado um novo 

acerto pelo operador e são repetidos todos os passos anteriormente descritos, até que após 

aprovação pré e pós-moinhos a pasta siga para extração do ar. 

 Na extração do ar, a cuba com a pasta para a primeira camada é imobilizada, colocada 

num sistema de vácuo, isolada e agitada, de forma a poder ser-lhe extraído todo o ar presente, 

seguindo depois para a etapa de recobrimento.  

A.5 Recobrimento  

 Nesta etapa, o equipamento é constituído essencialmente por zonas de aplicação de 

pasta, denominadas por cabeças, e por estufas, onde se procede, essencialmente, à gelificação 

e cura das diferentes pastas. Para além disso, todo o sistema é composto por roldanas por onde 

circula o release paper, onde serão aplicadas, por ordem inversa as pastas que compõe o 

respetivo artigo. Isto significa que, por exemplo, para um artigo lacado com três camadas, este 

terá aplicado numa máquina de recobrimento de 4 cabeças. Na primeira será aplicada a laca, 

passando de seguida por uma primeira estufa. Na segunda cabeça será aplicada a pasta da 

primeira camada, indo a uma segunda estufa. Na terceira cabeça será aplicada a segunda 

camada, sendo sujeita à passagem na terceira estufa. Finalmente na quarta cabeça será 

aplicada a terceira camada, colocado o suporte com auxílio de uma roldana superior a toda a 

máquina, e irá passar pela quarta e última estufa, de forma a ocorrer quer adesão do suporte 

Figura 18 - Exemplo de moinho tri-cilíndrico, fase de limpeza. 
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ao artigo e cura das camadas que ainda não curaram completamente, quer para ocorrer a 

expansão da segunda camada até à espessura desejada.  

As cubas são dispostas consoante a cor e o tipo de pasta a aplicar na cabeça indicada, 

consoante o artigo a produzir.  

É ainda de realçar que vão sendo efetuados cortes periódicos no rolo em produção, ou 

seja, a recolha de pequenas amostras das diferentes camadas, de forma a garantir que o peso 

se encontra dentro do pretendido para aquele determinado artigo. 

Existem alguns parâmetros que deverão ser controlados durante a produção de artigos, 

como o caso da espessura do artigo, que irá condicionar a velocidade de funcionamento da 

máquina e, respetivamente, o tempo que cada camada estará dentro da estufa. Este tempo 

deverá garantir a correta adesão da última camada ao suporte selecionado, a expansão da 

segunda camada, a gelificação da primeira camada e a secagem da laca. No entanto, não pode 

ser excessivo ao ponto de haver sobre-exposição, causando entre outros problemas a oxidação 

de determinados pigmentos ou a ocorrência de manchas de queimado.  

Para além disso, são também controlados o peso do artigo, ao longo do eixo longitudinal, 

pelo corte de uma rodela de 1 cm2 no centro, direita e esquerda do rolo em produção, a adesão 

pelo ensaio de adesão efetuado pelo operador e largura do rolo. 

No final da produção é ainda retirada uma amostra do artigo, de forma a ser comparada 

com amostra padrão, por leitura no espetrofotómetro, determinando se a tonalidade obtida 

está conforme o pretendido e acertado no laboratório de apoio. 

Caso esta esteja de acordo com a tonalidade pretendida pelo cliente, segue para os 

acabamentos específicos para aquele artigo. Por outro lado, caso exista uma diferença 

significativa na tonalidade do artigo, este segue para ensaio, a fim de determinar se os 

restantes acabamentos irão atenuar a diferença obtida ou intensificá-la, ou segue diretamente 

para retrabalho. Este retrabalho consiste no recobrimento do artigo com uma laca de cor que 

corrija a diferença detetada após o recobrimento inicial do artigo e que aproxime da tonalidade 

pretendida.  

A.6 Gravação 

 A gravação pode ser efetuada de duas formas distintas: pelo próprio release paper usado 

no recobrimento, que já se encontra gravado e transportará esse efeito para a superfície do 

artigo ou recorrendo a um cilindro de gravação. Este cilindro gravará a superfície do artigo a 

diferentes níveis, ou seja, uma gravação mais ou menos profunda, consoante o nível de aperto 

ou desaperto dado pela prensa de infravermelhos a elevada temperatura, que causará 

novamente a fusão parcial da superfície do artigo. Para além disto e de forma a suavizar o 

aquecimento efetuado pela prensa e a reduzir a hipótese de o artigo queimar, existe um pré-

aquecimento, causado por um tambor onde circula óleo térmico. Nesta fase, o cilindro de 
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gravação estará em rotação e gravará à medida que o artigo for passando na interface criada 

entre este cilindro e um cilindro de borracha fixo que sofrerá o encosto (ou ataque) do cilindro 

que contém o padrão a gravar no artigo. 

 Este tipo de cilindro, caracteriza-se por possuir depressões e saliências consoante o 

efeito que se pretende aplicar no artigo, sendo este um negativo do que se pretende gravar e 

que causará a textura final ao artigo. 

 É necessário ter em atenção o aperto aplicar, bem como a espessura do artigo a gravar, 

de forma a evitar a queima da superfície ou o aparecimento de manchas resultantes da segunda 

camada começar a aparecer pelo transparecimento da camada superior. O arrefecimento é 

efetuado com água fria ou gelada, imediatamente após passagem pelo cilindro, de forma a 

garantir que o gravado é permanente e suficiente pelo choque térmico provocado ao artigo.  

 Nesta fase, a largura do artigo é controlada através de lâminas que vão cortando as 

ourelas consoante a largura pretendida pelo cliente e especificada aquando da encomenda do 

cliente.  

A.7 Estampagem  

 O artigo chega a esta fase normalmente após gravação ou diretamente do recobrimento. 

Na estampagem, ao artigo poderá apenas ser aplicada uma laca, para realçar tonalidade e/ou 

brilho, ou poderá ser estampado recorrendo a cilindro próprios, quer sem cor, estampados mais 

leves e discretos, ou com tonalidade, contrastante com o tom inicial do artigo. 

O processo de estampagem é realizado num equipamento próprio e que consiste num 

circuito complexo de roldanas por onde passará o artigo, sendo que a estampagem ocorrerá 

pelo contacto de dois ou três cilindros, consoante a máquina. O primeiro é o que está 

estampado, onde está a passar o rolo do artigo a estampar e o segundo, que em funcionamento 

estará a passar no reservatório onde é colocada a laca ou tinta com que se irá realizar o 

estampado. Assim garante-se a uniformidade do estampado, já que a superfície do artigo é 

raspada, com auxílio de uma faca, retirando assim o potencial excesso de tinta ou laca. Antes 

de chegar à cabeça da máquina, passa por uma estufa onde é pré-aquecido, de forma a facilitar 

a estampagem do artigo. 

O cilindro de estampagem mais comum, chamado de mil pontos, é constituído por 

depressões alveolares piramidais (\/) ou piramidais truncadas (semelhante a um trapézio ou 

pirâmide com o cume cortado (\_/), estampando também a negativo e com diferentes graus de 

detalhe consoante o tipo de estampado aplicar. Este detalhe é causado pelo tamanho do 

alvéolo, sendo que é possível para uma mesma área de estampagem, haverem dois cilindros 

com diferente número de alvéolos e, por conseguinte, com diferentes tamanhos de detalhe 

estampado. Poderão ainda existir cilindros de pintar fundo, ou seja, cilindros repletos de 



Estudo de alteração de cor na produção de revestimentos vinílicos 

Anexo A Processo Produtivo da Empresa 57 

alvéolos e com o objetivo de aplicar uma laca ou tinta por todo e sem qualquer desenho, padrão 

ou detalhe associado. 

Neste caso e, ao contrário, do que acontece na gravação, o cilindro de borracha está 

fixo e serve como mesa de trabalho para o cilindro de estampagem.  

Também nesta fase, são realizados ensaios no artigo de forma a acertar a tonalidade da 

tinta a aplicar, consoante amostra previamente definida e disponibilizada ao operador. 

O ensaio consiste na fixação de uma amostra do artigo no primeiro cilindro, que será 

descido até entrar em contacto com o segundo, que passa no reservatório, é envolto em tinta 

e que, por sua vez, irá estampar a amostra do artigo consoante o padrão do cilindro em uso 

para o artigo em questão. O artigo resultante é comparado visualmente com a amostra e caso 

o ensaio seja aprovado, o rolo com o artigo a estampar é posto na máquina, sendo estampado 

conforme o descrito anteriormente. 

A.8 Fulonagem 

 No fulão, a amostra é inserida agrafada com as partes exteriores em contacto, de forma 

a garantir que não há danos causados na superfície do artigo e tem como principal objetivo a 

quebra do artigo, ou seja, o amassamento constante e total do artigo, perdendo este a dureza 

e ficando mais macio, podendo nalguns casos a segunda camada vir ao de cima e criando um 

padrão no artigo.  

O tempo do artigo dentro do fulão depende das especificações do artigo e do parecer 

do operador, já que após findo o tempo supostamente necessário, o artigo é analisado pelo 

operador que decide se este é enrolado e segue para controlo final ou se regressa para dentro 

do fulão, caso ainda não esteja no estado pretendido.  

A.9 Esmerilagem 

 O processo de esmerilagem consiste essencialmente em polir ou lixar a superfície do 

artigo, dando-lhe uma aspeto e textura mais próximo do veludo, ou seja, mais macio e 

agradável ao toque. Os artigos a serem esmerilados, terão apenas duas camadas e o suporte, 

sendo que neste caso, a camada expansiva ou segunda camada, será a superfície do artigo e é 

esta que será esmerilada, a outra camada funciona para lhe dar consistência. 

É efetuado num esmerilador industrial próprio para o efeito e que consiste na passagem 

do artigo em roldanas que o vão raspando e polindo à medida que este vai circulando. Mais uma 

vez, a velocidade de funcionamento do equipamento, dependerá sempre da espessura final que 

se pretenda que o artigo atinja/possua.  

Este processo tem vindo a perder importância já que o tipo de release paper, os 

constituintes da primeira camada ou outros acabamentos como gravação e estampagem, já 

conseguem reproduzir na totalidade o efeito obtido. 
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A.10 Medição e Controlo Final 

 Depois de serem efetuados todos os acabamentos necessários para que o artigo seja 

concluído, este chega à medição e controlo final, é posto a circular num equipamento próprio, 

onde todo o rolo é meticulosamente vistoriado pelo operador responsável por aquele 

equipamento. O operador verifica a possível existência de defeitos pontuais ou cíclicos, como 

por exemplo riscos, manchas, sujidade (restos de tinta, pastas, lixo, óleo ou outros de origem 

pontual), falhas (gravado ou estampado), entre outros que poderão ter ocorrido durante toda 

a produção do artigo e que não tenham sido captados nos restantes processos ou equipamentos. 

 Caso não exista qualquer defeito, o rolo que aqui chega é dividido em rolos menores 

consoante as especificações do cliente aquando da encomenda, largura, comprimento e 

diâmetro do rolo. Posteriormente, é embalado, identificado e armazenado, caso seja para stock 

ou expedição posterior à data de processamento, ou expedido de imediato consoante a urgência 

ou necessidade do cliente. 

 Se por outro lado, forem encontrados defeitos, o artigo é caracterizado consoante o tipo 

de defeito em 1ª qualidade, 2ª qualidade, saldo ou não-qualidade, sendo que lhe poderá estar 

associado nenhum desconto na venda, desconto automático ou calculado consoante o defeito 

e para escoamento do stock e rentabilização do artigo.  
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Anexo B Graus de alteração de cor 

Para uma melhor compreensão de como a cor alterava, as diversas amostras foram 

analisadas e foram definidos intervalos, a partir dos quais se considerava que alteração era de 

Grau 1 a 4.  

O Grau 1 contempla as amostras em que pelo menos um dos parâmetros ∆L, ∆a ou ∆b, foi 

superior a 0,4 ou ∆C superior a 0,6. Estes dois limites foram aumentando, respetivamente, para 

0,6 e 1,0 no caso do Grau 2, para 0,8 e 1,5 no caso do Grau 3 e finalmente para 1,0 e 2,0 no 

caso do Grau 4. 

 

Tabela 13 – Diferentes graus de alteração de amostras e respetivo representatividade. 

 Graus Totais Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4  

Amostras 290 182 120 78 60 

Quantidade 100,0% 62,8% 41,4% 26,9% 20,7% 

B.1 Por tonalidade 

 Pela análise da Tabela 14, é possível constatar que as tonalidades mais afetadas pela 

alteração de cor foram os laranjas, verdes e amarelos. Por outro lado, as tonalidades de 

cinzento, bege, rosa e roxo praticamente não registaram alteração de cor acima do Grau 1. 

Tabela 14 – Alteração de cor consoante a tonalidade. 

Cor Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4  Total 

Castanho 74,14% 46,55% 27,59% 24,14% 58 

Cinzento 36,36% 15,91% 6,82% 6,82% 44 

Vermelho 73,17% 56,10% 41,46% 26,83% 41 

Azul 58,97% 41,03% 20,51% 17,95% 39 

Verde 83,33% 79,17% 54,17% 45,83% 24 

Bege 50,00% 15,38% 11,54% 11,54% 26 

Branco 61,54% 46,15% 30,77% 15,38% 13 

Laranja 100,00% 57,14% 57,14% 28,57% 7 

Rosa 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4 

Amarelo 80,00% 60,00% 45,00% 30,00% 20 

Roxo 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 8 

Preto 42,86% 14,29% 14,29% 14,29% 7 
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B.2 Por artigo 

Pela análise da Tabela 15, é possível constatar que nos artigos ART22e ART26 foram onde 

se verificou uma maior alteração de cor. Por outro lado, os artigos ART6, ART9, ART13 e ART23 

nem sequer alteraram para os valores definidos para o Grau 1, mas a sua amostragem é muito 

reduzida para se poderem tirar ilações sobre os mesmos. De entre os artigos com uma 

amostragem considerada razoável, os que menos sofreram alteração de cor foram o ART2, o 

ART8 e o ART27. 

Tabela 15 – Alteração de cor consoante o artigo. 

Código Artigo Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Total 

ART2 59,5% 40,5% 24,6% 15,9% 126 

ART10 75,0% 50,0% 33,3% 29,2% 24 

ART27 57,9% 36,8% 21,1% 15,8% 19 

ART26 82,4% 64,7% 47,1% 41,2% 17 

ART8 37,5% 25,0% 18,8% 18,8% 16 

ART22 85,7% 50,0% 28,6% 28,6% 14 

ART1 83,3% 41,7% 33,3% 33,3% 12 

ART21 71,4% 57,1% 28,6% 28,6% 7 

ART18 66,7% 50,0% 33,3% 16,7% 6 

ART20 66,7% 50,0% 50,0% 33,3% 6 

ART7 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 5 

ART23 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5 

ART25 60,0% 60,0% 40,0% 20,0% 5 

ART28 50,0% 25,0% 25,0% 25,0% 4 

ART14 100,0% 33,3% 33,3% 33,3% 3 

ART16 100,0% 100,0% 66,7% 33,3% 3 

ART9 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 2 

ART11 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 2 

ART12 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 

ART13 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 

ART15 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 

ART19 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 

ART24 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 2 

ART3 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 

ART4 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 

ART5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1 

ART6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 

ART17 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 
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Anexo C Dados sobre os Pigmentos 

Segundo dados de fornecedores ou testes próprios já realizados na MRR, foi possível 

comparar as resistências dos diversos pigmentos utilizados face à temperatura. Da Tabela 16, 

pode-se constatar que o PAM1 e o PC1, aparentam ser os únicos problemáticos no 

processamento de plastisois. 

Tabela 16 – Dados sobre a resistência dos pigmentos à temperatura. 

Código Tonalidade Teste 
Valor 

180ºC/30min 200ºC/10min 

PAM1 Amarelo S/dados 180ºC 

PAM2 Amarelo S/dados 260ºC 

PAM3 Amarelo S/dados 220ºC 

PAM4 Amarelo S/dados >500ºC 

PAM5 Amarelo S/dados >500ºC 

PAM6 Amarelo ISO Gray Scale 5 5 

PAM7 Amarelo ISO Gray Scale 5 5 

PAM8 Amarelo S/dados 200ºC 

PAZ1 Azul ISO Gray Scale 5 5 

PAZ2 Azul ISO Gray Scale 5 5 

PB1 Branco S/dados >200ºC 

PC1 Castanho S/dados 180ºC 

PP1 Preto S/dados >220ºC 

PP2 Preto S/dados >200ºC 

PR1 Rosa ISO Gray Scale 5 5 

PVD1 Verde ISO Gray Scale 5 5 

PVD2 Verde ISO Gray Scale 5 5 

PVM1 Vermelho S/dados 800ºC 

PVM2 Vermelho ISO Gray Scale 5 5 

PVM3 Vermelho ISO Gray Scale 4-5 4-5 

PVM4 Vermelho ISO Gray Scale 5 5 

PVM5 Vermelho ISO Gray Scale 5 5 

PVM6 Vermelho ISO Gray Scale 5 5 

PVL1 Violeta ISO Gray Scale 5 5 

PVL2 Violeta ISO Gray Scale 5 5 
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De seguida e seguindo a mesma metodologia, foram analisadas as resistências dos 

diversos pigmentos face à luz. Estes dados encontram-se apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17- Dados sobre a resistência dos pigmentos à luz. 

Código Tonalidade Escala 
Valor 

Full-shade Redução 

PAM1 Amarelo BWS Entre 7 e 8 

PAM2 Amarelo BWS 7 

PAM3 Amarelo BWS 7 

PAM4 Amarelo BWS >7 

PAM5 Amarelo BWS >7 

PAM6 Amarelo BWS 7 6 

PAM7 Amarelo BWS 8 Entre 7 e 8 

PAM8 Amarelo BWS Entre 7 e 8 

PAZ1 Azul BWS 8 Entre 7 e 8 

PAZ2 Azul BWS 8 8 

PB1 Branco BWS 6 

PC1 Castanho BWS Entre 6 e 7 

PP1 Preto BWS 8 

PP2 Preto BWS 8 

PR1 Rosa BWS 8 Entre 7 e 8 

PVD1 Verde BWS 8 Entre 7 e 8 

PVD2 Verde BWS 8 8 

PVM1 Vermelho BWS Entre 7 e 8 

PVM2 Vermelho BWS 8 8 

PVM3 Vermelho BWS Entre 6 e 7 Entre 5 e 6 

PVM4 Vermelho BWS 8 8 

PVM5 Vermelho BWS 6 Entre 5 e 6 

PVM6 Vermelho BWS 8 Entre 7 e 8 

PVL1 Violeta BWS 8 Entre 6 e 7 

PVL2 Violeta BWS Entre 7 e 8 7 

Figura 19- Escala de Cinzentos usada pela ISO [44]. 
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A escala de Azuis é avaliada para testar a resistência à luz, encontrando-se os seus níveis 
apresentados na Tabela 18. 

 

Tabela 18- Escala de Azuis usada pela ISO [44]. 

Descrição 
Escalas 

de 
Medida 

Exposição Direta 
Condições 
normais 

Resistência BWS Summer Winter  

Muito Pobre 1   < 2 anos 

Pobre 
2   

2–15 anos 
3 4–8 dias 2–4 seman 

Razoável 
4 2–3 sem 2–3 meses 

15–50 anos 
5 3–5 sem 4–5 meses 

Muito Boa 6 6–8 sem 5–6 meses 50–100 anos 

Excelente 
7 3–4 mes 7–9 meses 

> 100 anos 
8 mais de 1,5 anos 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 20 – Exemplo de um teste BWS, de valor 6 [45]. 
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Atentando à Tabela 19, onde estão representados os dados sobre a utilização dos diversos 

pigmentos nas formulações que, após processamento, deram origem aos artigos onde uma 

alteração de Grau 4 ou superior foi verificada, é possível constatar a frequência e a quantidade 

média destes pigmentos nesses mesmos artigos. 

 

Tabela 19- Representatividade dos diversos pigmentos nos artigos com alteração de Grau 4. 

 1ª Camada 2ª Camada 

  

Frequência 
Quantidade 
média / kg 

Distribuição 
dentro da 
tonalidade 

Frequência 
Quantidade 
média / kg 

Distribuição 
dentro da 
tonalidade 

PAM1 6 1,056 10,0% 8 1,703 18,6% 

PAM2 5 1,771 8,3% 4 0,651 9,3% 

PAM3 8 1,314 13,3% 0 0,000 0,0% 

PAM4 5 2,363 8,3% 2 1,550 4,7% 

PAM5 12 1,403 20,0% 15 0,825 34,9% 

PAM6 0 0,000 0,0% 14 2,561 32,6% 

PAM7 15 2,589 25,0% 0 0,000 0,0% 

PAM8 9 1,233 15,0% 0 0,000 0,0% 

PAZ1 10 1,485 58,8% 11 1,526 78,6% 

PAZ2 7 0,884 41,2% 3 0,872 21,4% 

PB1 43 2,861 100,0% 34 2,825 100,0% 

PC1 3 1,030 100,0% 3 1,685 100,0% 

PP1 32 0,389 100,0% 32 0,857 100,0% 

PP2 32 0,389 100,0% 32 0,857 100,0% 

PR1 5 0,511 100,0% 0 0,000 0,0% 

PVD1 6 0,309 66,7% 4 0,927 66,7% 

PVD2 3 0,897 33,3% 2 1,620 33,3% 

PVM1 13 0,364 25,5% 10 0,542 26,3% 

PVM2 11 1,027 21,6% 0 0,000 0,0% 

PVM3 4 0,296 7,8% 0 0,000 0,0% 

PVM4 21 1,174 41,2% 2 0,787 5,3% 

PVM5 0 0,000 0,0% 26 1,227 68,4% 

PVM6 2 1,735 3,9% 0 0,000 0,0% 

PVL1 1 1,000 20,0% 0 0,000 0,0% 

PVL2 4 0,745 80,0% 0 0,000 0,0% 
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Anexo D Dados sobre os aditivos 

 

Tabela 20 – Utilização dos diversos aditivos nos artigos produzidos. 

Ordem de Alteração 3º 8º 10º 4º 6º 7º 5º 2º 1º 9º 

Artigo ART1 ART2 ART8 ART10 ART18 ART20 ART21 ART22 ART26 ART27 

Camada 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

ADIT1  X        X           

ADIT2                 X    

ADIT3    X  X  X    X  X  X     

ADIT4 X X X X X X  X  X X X  X  X  X  X 

ADIT5               X      

ADIT6                 X  X  

ADIT7   X  X  X  X  X  X  X  X  X  

ADIT8    X  X  X    X  X  X     

ADIT9   X    X  X  X  X  X    X  

ADIT10    X X X  X    X  X  X X X X X 

ADIT11    X X X  X    X  X  X X X X X 

ADIT13  X        X        X  X 

RES1 X X X X X X X X X X X X X X  X     

RES2               X      

RES3   X X X X X X X X  X X X  X X X X X 

RES4                 X    

PLAST1 X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X 

PLAST2                   X  

PLAST3               X      

PLAST4     X X           X X   
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Anexo E Apresentação de resultados adicionais 

E.1 Por tonalidade 

Amarelo 

 

Tabela 21 - Quadro resumo para a alteração de cor em amarelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,40 18 90,0% 20 

Mais Claro 0,35 2 10,0% 

Mais Saturado 0,53 6 30,0% 

Menos Saturado 0,62 14 70,0% 

Menos Vermelho 0,38 9 45,0% 

Menos Verde 0,64 5 25,0% 

Metamérico VV 0,34 6 30,0% 

Menos Amarelo 0,57 12 60,0% 

Menos Azul 0,59 4 20,0% 

Metamérico AA 0,48 4 20,0% 

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Figura 21 – Representação da alteração de cor em amarelos. 
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Azul 

 

Tabela 22 - Quadro resumo para a alteração de cor em azuis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,36 25 65,8% 38 

Mais Claro 0,31 13 34,2% 

Mais Saturado 0,40 17 44,7% 

Menos Saturado 0,60 21 55,3% 

Menos Vermelho 0,18 15 39,5% 

Menos Verde 0,30 19 50,0% 

Metamérico VV 0,23 4 10,5% 

Menos Amarelo 0,41 18 47,4% 

Menos Azul 0,52 19 50,0% 

Metamérico AA 0,14 1 2,6% 

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Figura 22 - Representação da alteração de cor em azuis.  
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Bege 

 

Tabela 23 - Quadro resumo para a alteração de cor em beges.   

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,45 20 76,9% 26 

Mais Claro 0,13 6 23,1% 

Mais Saturado 0,10 5 19,2% 

Menos Saturado 0,28 21 80,8% 

Menos Vermelho 0,16 16 61,5% 

Menos Verde 0,19 10 38,5% 

Menos Amarelo 0,26 22 84,6% 

Menos Azul 0,07 4 15,4% 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Representação da alteração de cor em beges. 

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado
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Branco 

 

Tabela 24 - Quadro resumo para a alteração de cor em brancos.   

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,21 8 61,5% 13 

Mais Claro 0,17 5 38,5% 

Mais Saturado 0,28 5 38,5% 

Menos Saturado 0,73 8 61,5% 

Menos Vermelho 0,27 10 76,9% 

Menos Verde 0,18 3 23,1% 

Menos Amarelo 0,71 8 61,5% 

Menos Azul 0,30 5 38,5% 

 

 

 

 

 

 

Mais Saturado Menos Saturado

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Mais Escuro Mais Claro

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Figura 24 - Representação da alteração de cor em brancos. 
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Castanho 

 

Tabela 25 - Quadro resumo para a alteração de cor em castanhos.  

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,60 46 79,3% 58 

Mais Claro 0,20 12 20,7% 

Mais Saturado 0,31 9 15,5% 

Menos Saturado 0,50 49 84,5% 

Menos Vermelho 0,25 43 74,1% 

Menos Verde 0,21 10 17,2% 

Metamérico VV 0,40 5 8,6% 

Menos Amarelo 0,42 46 79,3% 

Menos Azul 0,29 9 15,5% 

Metamérico AA 0,64 3 5,2% 

 

 

 

 

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Figura 25 - Representação da alteração de cor em castanhos. 
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Cinzento 

 

 

Tabela 26-  Quadro resumo para a alteração de cor em cinzentos.  

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,37 30 68,2% 44 

Mais Claro 0,20 14 31,8% 

Mais Saturado 0,09 7 15,9% 

Menos Saturado 0,27 37 84,1% 

Menos Vermelho 0,12 40 90,9% 

Menos Verde 0,05 3 6,8% 

Metamérico VV 0,17 1 2,3% 

Menos Amarelo 0,27 42 95,5% 

Menos Azul 0,09 2 4,5% 

 

 

 

 

 

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Figura 26 - Representação da alteração de cor em cinzentos. 
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Laranja 

 

Tabela 27 - Quadro resumo para a alteração de cor em laranjas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,55 5 71,4% 7 

Mais Claro 0,24 2 28,6% 

Mais Saturado 0,34 4 57,1% 

Menos Saturado 1,39 3 42,9% 

Menos Vermelho 0,61 2 28,6% 

Menos Verde 0,63 4 57,1% 

Metamérico VV 0,00 1 14,3% 

Menos Amarelo 0,75 6 85,7% 

Menos Azul 0,51 1 14,3% 

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Figura 27 - Representação da alteração de cor em laranjas. 
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Preto 

 

Tabela 28 - Quadro resumo para a alteração de cor em preto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,28 3 42,9% 7 

Mais Claro 0,42 4 57,1% 

Mais Saturado 0,10 4 57,1% 

Menos Saturado 0,13 3 42,9% 

Menos Vermelho 0,04 2 28,6% 

Menos Verde 0,11 5 71,4% 

Menos Amarelo 0,13 4 57,1% 

Menos Azul 0,12 3 42,9% 

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Figura 28 - Representação da alteração de cor em preto. 
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Rosa 

 

Tabela 29- Quadro resumo para a alteração de cor em rosas. 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,25 4 100,0% 4 

Mais Claro 0,00 0 0,0% 

Mais Saturado 0,02 1 25,0% 

Menos Saturado 0,29 3 75,0% 

Menos Vermelho 0,13 3 75,0% 

Menos Verde 0,00 0 0,0% 

Metamérico VV 0,44 1 25,0% 

Menos Amarelo 0,32 3 75,0% 

Menos Azul 0,00 0 0,0% 

Metamérico AA 0,26 1 25,0% 

 

 

 

 

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Figura 29 - Representação da alteração de cor em rosas. 
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Roxo 

 

Tabela 30 - Quadro resumo para a alteração de cor em roxos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Média Frequência Percentagem Total 

Mais Escuro 0,18 5 62,5% 8 

Mais Claro 0,16 3 37,5% 

Mais Saturado 0,12 4 50,0% 

Menos Saturado 0,30 4 50,0% 

Menos Vermelho 0,11 6 75,0% 

Menos Verde 0,06 1 12,5% 

Metamérico VV 0,76 1 12,5% 

Menos Amarelo 0,15 4 50,0% 

Menos Azul 0,17 4 50,0% 

Metamérico AA 0,00 0 0,0% 

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Figura 30 - Representação da alteração de cor em roxos. 
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Verde 

 

Tabela 31 - Quadro resumo para a alteração de cor em verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,59 23 95,8% 24 

Mais Claro 0,13 1 4,2% 

Mais Saturado 0,12 3 12,5% 

Menos Saturado 0,85 21 87,5% 

Menos Vermelho 0,20 8 33,3% 

Menos Verde 0,37 11 45,8% 

Metamérico VV 0,33 5 20,8% 

Menos Amarelo 0,60 19 79,2% 

Menos Azul 0,02 2 8,3% 

Metamérico AA 1,70 3 12,5% 

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Figura 31 - Representação da alteração de cor em verdes. 
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Vermelho 

 

Tabela 32 - Quadro resumo para a alteração de cor em vermelhos. 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,42 32 78,0% 41 

Mais Claro 0,32 9 22,0% 

Mais Saturado 0,58 9 22,0% 

Menos Saturado 0,67 32 78,0% 

Menos Vermelho 0,60 31 75,6% 

Menos Verde 0,58 5 12,2% 

Metamérico VV 0,54 5 12,2% 

Menos Amarelo 0,39 29 70,7% 

Menos Azul 0,32 11 26,8% 

Metamérico AA 0,85 1 2,4% 

  

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Figura 32 - Representação da alteração de cor em vermelhos. 
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E.2 Por artigo 

  

Artigo 1 

Tabela 33 - Quadro resumo para a alteração de cor para o ART1. 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,37 11 91,7% 12 

Mais Claro 0,07 1 8,3% 

Mais Saturado 0,34 4 33,3% 

Menos Saturado 0,63 8 66,7% 

Menos Vermelho 0,19 4 33,3% 

Menos Verde 0,30 7 58,3% 

Metamérico VV 0,39 1 8,3% 

Menos Amarelo 0,21 4 33,3% 

Menos Azul 0,65 8 66,7% 

 

 

  

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Figura 33 – Representação da alteração de cor para o ART1. 
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Artigo 2 

 

Tabela 34 - Quadro resumo para a alteração de cor para o ART2. 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,45 101 80,2% 126 

Mais Claro 0,15 25 19,8% 

Mais Saturado 0,29 32 25,4% 

Menos Saturado 0,45 94 74,6% 

Menos Vermelho 0,27 83 65,9% 

Menos Verde 0,34 30 23,8% 

Metamérico VV 0,29 13 10,3% 

Menos Amarelo 0,38 97 77,0% 

Menos Azul 0,24 23 18,3% 

Metamérico AA 0,18 6 4,8% 

 

 

  

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Figura 34 - Representação da alteração de cor para o ART2. 
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Artigo 8 
 

Tabela 35 - Quadro resumo para a alteração de cor para o ART8. 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,38 13 81,3% 16 

Mais Claro 0,16 3 18,8% 

Mais Saturado 0,17 5 31,3% 

Menos Saturado 0,58 11 68,8% 

Menos Vermelho 0,27 10 62,5% 

Menos Verde 0,09 5 31,3% 

Metamérico VV 0,01 1 6,3% 

Menos Amarelo 0,48 11 68,8% 

Menos Azul 0,29 5 31,3% 

 
  

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Figura 35 - Representação da alteração de cor para o ART8. 
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Artigo 10 
 
 
 

Tabela 36 - Quadro resumo para a alteração de cor para o ART10.  

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,51 20 87,0% 23 

Mais Claro 0,28 3 13,0% 

Mais Saturado 0,09 2 8,7% 

Menos Saturado 0,59 21 91,3% 

Menos Vermelho 0,32 16 69,6% 

Menos Verde 0,27 4 17,4% 

Metamérico VV 0,59 3 13,0% 

Menos Amarelo 0,51 20 87,0% 

Menos Azul 0,10 2 8,7% 

Metamérico AA 0,26 1 4,3% 

  

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Figura 36 - Representação da alteração de cor para o ART10. 
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Artigo 18 
 
 
 

Tabela 37- Quadro resumo para a alteração de cor para o ART18.  

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,51 4 66,7% 6 

Mais Claro 0,12 2 33,3% 

Mais Saturado 0,12 2 33,3% 

Menos Saturado 0,65 4 66,7% 

Menos Vermelho 0,48 4 66,7% 

Menos Verde 0,37 2 33,3% 

Metamérico VV 0,00 0 0,0% 

Menos Amarelo 0,38 4 66,7% 

Menos Azul 0,45 2 33,3% 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Representação da alteração de cor para o ART18. 

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Mais Escuro Mais Claro

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Mais Saturado Menos Saturado
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Artigo 20 
 
 

Tabela 38 - Quadro resumo para a alteração de cor para o ART20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Caso Média Frequência Percentagem Total 

Mais Escuro 0,73 5 83,3% 6 

Mais Claro 0,03 1 16,7% 

Mais Saturado 0,00 0 0,0% 

Menos Saturado 0,33 6 100,0% 

Menos Vermelho 0,23 6 100,0% 

Menos Verde 0,00 0 0,0% 

Menos Amarelo 0,62 4 66,7% 

Menos Azul 0,19 2 33,3% 

Figura 38 - Representação da alteração de cor para o ART20. 

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV
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Artigo 21 
 
 

Tabela 39 - Quadro resumo para a alteração de cor para o ART21. 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,51 5 71,4% 7 

Mais Claro 0,26 2 28,6% 

Mais Saturado 0,03 2 28,6% 

Menos Saturado 1,00 5 71,4% 

Menos Vermelho 0,58 4 57,1% 

Menos Verde 0,18 3 42,9% 

Menos Amarelo 0,60 5 71,4% 

Menos Azul 0,44 2 28,6% 

 
  

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Figura 39 - Representação da alteração de cor para o ART21. 
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Artigo 22 
 
 

Tabela 40 - Quadro resumo para a alteração de cor para o ART22. 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,71 10 71,4% 14 

Mais Claro 0,22 4 28,6% 

Mais Saturado 0,42 6 42,9% 

Menos Saturado 0,63 8 57,1% 

Menos Vermelho 0,14 7 50,0% 

Menos Verde 0,57 5 35,7% 

Metamérico VV 0,23 2 14,3% 

Menos Amarelo 0,41 9 64,3% 

Menos Azul 0,70 5 35,7% 

 
  

Figura 40 - Representação da alteração de cor para o ART22. 

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Mais Saturado Menos SaturadoMais Escuro Mais Claro
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Artigo 26 
 
 

Tabela 41 - Quadro resumo para a alteração de cor para o ART26. 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,47 11 64,7% 17 

Mais Claro 0,39 6 35,3% 

Mais Saturado 0,13 1 5,9% 

Menos Saturado 1,05 16 94,1% 

Menos Vermelho 0,45 12 70,6% 

Menos Verde 0,14 2 11,8% 

Metamérico VV 0,56 3 17,6% 

Menos Amarelo 0,56 15 88,2% 

Menos Azul 0,00 0 0,0% 

Metamérico AA 3,04 2 11,8% 

  

Figura 41 - Representação da alteração de cor para o ART26. 

Mais Escuro Mais Claro

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Mais Saturado Menos Saturado

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA
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Artigo 27 
 
 

Tabela 42 - Quadro resumo para a alteração de cor para o ART27. 

Caso Média Frequência Distribuição Total 

Mais Escuro 0,29 11 57,9% 19 

Mais Claro 0,29 8 42,1% 

Mais Saturado 0,82 2 10,5% 

Menos Saturado 0,44 17 89,5% 

Menos Vermelho 0,22 13 68,4% 

Menos Verde 0,35 5 26,3% 

Metamérico VV 0,24 1 5,3% 

Menos Amarelo 0,34 14 73,7% 

Menos Azul 0,17 4 21,1% 

Metamérico AA 1,40 1 5,3% 

 
 

Menos Vermelho Menos Verde

Metamérico VV

Mais Escuro Mais Claro Mais Saturado Menos Saturado

Menos Amarelo Menos Azul

Metamérico AA

Figura 42 - Representação da alteração de cor para o ART27. 


