
Resumo 

Quando uma superfície pintada com cores fortes, isto é escuras, é riscada, por exemplo 

com uma unha, normalmente, forma-se um risco esbranquiçado. O objectivo do presente 

projecto é compreender e evitar a formação deste risco esbranquiçado. 

 Ao longo deste Projecto de Desenvolvimento foi feita a análise da influência de 

propriedades de matérias-primas de uma tinta na sua resistência à riscagem. Deste modo foi 

analisada a influência do tamanho, forma, dureza e absorção de óleo (porosidade) das cargas 

utilizadas; da natureza dos polímeros utilizados e de aditivos que possam alterar o 

comportamento superficial das tintas. Foi ainda avaliada a influência da razão PVC/PVCcrítico 

(Pigment Volume Concentration/ Critical Pigment Volume Concentration) da tinta. Depois de 

todos estes ensaios foi possível concluir-se sobre quais os factores que facilitam a riscagem e 

os que contribuem para sua diminuição. Por fim, através de uma aplicação informática de 

projecto factorial (Design of Experiments) foi possível obter-se uma formulação mais 

resistente à riscagem do que o padrão (tinta formulada e comercializada pela empresa). No 

entanto, esta tinta precisará ainda de ajustes de forma a melhorar as restantes propriedades. 

Após a observação dos resultados obtidos pôde concluir-se que, aquando a realização 

de um risco no filme de uma tinta mate, de cor escura, há destruição da estrutura do 

polímero e oclusão de ar neste. É precisamente a oclusão de ar no polímero que origina o 

risco esbranquiçado, originado pela dispersão da luz. O risco é formado pela acção directa da 

unha e indirecta das cargas arrastadas sobre a superfície da tinta. Da série de experiências 

efectuadas, podemos ainda concluir que a resistência à riscagem de uma tinta é favorecida 

por cargas com partículas de menores dimensões e esféricas, por resinas duras e pela adição 

de aditivos de superfície. Estes, além de permitirem o alisamento da superfície da tinta, 

torna-a mais escorregadia e consequentemente o polímero não é tão afectado.  
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Abstract 

When a dark colour coating surface is scratched, for example with a nail, usually there 

is a formation of a white scratch. The objective of the present project is to understand and 

avoid the formation of this white scratch. 

Over this Project of Development an analysis was made regarding the influence of the 

properties of the coating raw materials over its resistance to scratch. Accordingly, the 

influence of size, shape, hardness and absorption of oil (porosity) of the pigments was 

analysed, as also the type of resin and additives that can change the superficial behaviour of 

a coating. It was yet evaluated the influence of PVC/PVCcritical ratio (Pigment Volume 

Concentration/ Critical Pigment Volume Concentration) of the coating. At the end of all these 

tests it was possible to withdraw conclusions about which factors facilitate the occurrence of 

scratches and which contribute for reducing. Finally, applying a Design of Experiments 

methodology, an improved scratch resistant coating formulation, in comparison with the 

standard formulation (coating formulated and commercialized by CIN), was obtained. 

Meanwhile, this coating formulation requires further adjustments with the purpose of 

improving the remaining properties. 

Through the analysis of the obtained results, it is possible to conclude that, when the 

scratch is created on a mate coating of dark colour, the polymer fractures ocluding air. It is 

precisely the occlusion of air in the polymer that origins the white scratch, caused by the 

dispersion of the light. The scratch is caused by the direct action of the nail and indirect 

action of the dragged pigments, on the coating surface. From the experiments carried out, it 

can be concluded that the scratch resistance of a coating is improved by pigments of smaller 

spherical particles, by hard resins and by the incorporation of surface additives. These 

additives, besides allowing the straightening of the coating surface, turn the surface more 

slippery and in consequence the polymer less affected. 
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