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“The science do not try to explain, 

They hardly even try to interpret,  

They mainly make models. 

By a model is meant a mathematical construction which, 

With the addition of some verbal interpretations,  

describes observed phenomena. 

The justification of such a construction  

Is solely and precisely 

That it is expected to work” 

  

John von Neumann 
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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.  

 

Palavras Chave                                                Tintas, Resistência à riscagem, Mar Resistance 
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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. 

 

Keywords                                                           Coatings, Scratch Resistance, Mar Resistance
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Notação e Glossário 

Lista de Siglas 

PVC Concentração volumétrica de pigmento (pigment volume 
concentration) 

 

PVCcrítico Concentração volumétrica de pigmento crítica (critical pigment volume 
concentration) 

 

CEMUP Centro de Materiais da Universidade do Porto  
ABS Acrilonitrila-butadieno-estireno  
PBT Resina de Politereftalato de Butileno  
PVC Policloreto de Vinilo  
PET Polietileno Tereftalato  
PC Policarbonato  
EPDM Terpolímero de Etileno/Propileno/Dieno  
SPM Microscópio de varrimento de sonda (Scanning probe microscope)  
SEM Microscopia electrónica de varrimento  
MACO Monómero auxiliar de cura oxidativa  
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projecto 

Uma tinta é uma composição pigmentada líquida, pastosa ou sólida que, quando 

aplicada em camada fina sobre uma superfície apropriada, no estado em que é fornecida ou 

após fusão, diluição ou dispersão em produtos voláteis, é convertível ao fim de certo tempo 

numa película sólida, corada e opaca [1]. A aplicação de tintas sobre superfícies pode assumir 

diversas finalidades, como a decoração, a limpeza, a iluminação, a protecção, entre outras.  

Uma tinta é essencialmente constituída por pigmentos, cargas, veículo fixo (óleos e 

resinas), veículo volátil (solventes e diluentes) e aditivos (dispersantes, molhantes, secantes, 

bactericidas, fungicidas, espessantes, aditivos de superfície, agentes mateantes, anti-

espuma, entre outros) [1]. 

� Os pigmentos, substâncias sólidas insolúveis no veículo, conferem opacidade e cor à 

tinta. 

� As cargas, substâncias inorgânicas insolúveis no veículo, servem para dar corpo, 

facilitar o fabrico e a aplicação, possibilitando também a conservação da tinta. 

� O veículo fixo, ligante, aglutinante e formador de película, confere coesão, 

durabilidade, estabilidade, boas propriedades mecânicas como flexibilidade ou 

dureza, é responsável pela formação da película sólida, pela aderência ao substrato e 

pela resistência química e às condições climáticas. 

� O veículo volátil é o componente que se evapora durante o processo de secagem, 

dissolve o veículo fixo e assegura a viscosidade. 

� Os aditivos, produtos líquidos, viscosos ou sólidos pulverulentos, solúveis nos veículos, 

são importantes no controle de várias propriedades durante a produção, aplicação e 

estocagem de uma tinta [1,2].  

A proporção de cada um destes constituintes na tinta depende da qualidade final, da 

finalidade do produto e dos inevitáveis factores económicos. 

 

A CIN, tal como outras empresas do ramo das tintas e vernizes, tem uma preocupação 

constante em melhorar e aperfeiçoar os seus produtos de forma a satisfazer, cada vez mais, 

os seus clientes. A resistência à riscagem das tintas, nomeadamente em cores fortes é uma 

das exigências dos clientes de tintas.  
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Quando uma superfície pintada com cores fortes, isto é escuras, é riscada, por exemplo 

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

projecto é compreender e evitar a formação deste risco esbranquiçado. Estudos preliminares, 

realizados na empresa, indicam que o risco poderá estar ligado ao desprendimento de 

partículas de cargas aquando da riscagem.  

A figura 1 é referente a fotografias obtidas por microscopia electrónica de varrimento, 

relativas a uma tinta de elevada qualidade para interior, comercializada pela empresa CIN. É 

possível ver o risco sobre a superfície (figura 1a)); nas figuras 1b) e 1c) é visível a ocorrência 

de deslocação de partículas (cargas), bem como a fracturação da resina. São precisamente as 

fracturas que ocorrem na resina com consequente oclusão de ar que originam a dispersão da 

luz e assim a formação do risco branco. 

 

 

 

  
a)Na zona do risco com uma 
ampliação de  500x. 

 

                                                                                                                 
   c) Na zona do risco com uma ampliação  
   de 3000x. 

 

 

 

 

 
b) Na zona do risco com uma ampliação de 1000x. 
 
Figura 1: Fotografia de electrões secundários de uma tinta de elevada qualidade para 

interior. a) ampliação de 500x; b) ampliação de 1000x e c) ampliação de 3000x. 
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Uma vez que tanto as cargas como a resina parecem ter um papel relevante na 

formação dos riscos, será estudada a influência destas matérias-primas na riscagem. Em 

particular será estudado a influência: 

a) do tamanho de partícula das cargas utilizadas, substituindo as cargas utilizadas na 

tinta padrão (tinta formulada e comercializada pela empresa) por equivalentes de 

menor granulometria;  

b) da dureza das cargas utilizadas, substituindo as cargas mais macias por outras de 

elevada dureza e granulometria equivalente; 

c) da natureza dos polímeros utilizados e respectiva resistência à riscagem; 

d) de aditivos que possam alterar o comportamento superficial das tintas, 

nomeadamente ceras e lubrificantes de superfície. 

 Este estudo tem como objectivo compreender e evitar a formação deste risco 

esbranquiçado, identificando quais os factores que facilitam a riscagem e os factos que 

contribuem para sua diminuição.      

É objectivo ainda obter-se uma formulação mais resistente à riscagem do que o 

padrão.  

 

1.2 Contributos do Trabalho 

Tal como dito anteriormente, a empresa CIN pretende com este projecto aumentar a 

qualidade das tintas de cores fortes, eliminando ou minimizando um problema grave e 

frequente do qual os seus clientes se queixam. Pretende-se ainda com este trabalho que a CIN 

obtenha mais informação sobre as causas da riscagem e o que fazer para as eliminar. 

 

1.3 Organização da Tese 

A presente tese encontra-se organizada em 5 partes distintas: Introdução, Estado da 

arte, Descrição Técnica e Discussão dos resultados, Conclusões e Avaliação do trabalho 

realizado. 

Na Introdução faz-se uma breve referência à causa da riscagem e aos principais 

métodos usados no projecto de forma a se perceber o que provoca a riscagem de uma tinta e 

como aumentar a sua resistência à mesma. 

No Estado da arte são referidos alguns estudos científicos e patentes que relatam sobre 

como aumentar a resistência dos polímeros e dos revestimentos das tintas, de forma a 
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aumentar a sua resistência à riscagem. É relatado ainda, um método que permite analisar 

quantitativamente a resistência à riscagem, bem como os conhecimentos que a empresa CIN 

tem sobre a resistência à riscagem de tintas, nomeadamente que o risco poderá estar ligado ao 

desprendimento de partículas de cargas aquando da riscagem.  

Na Descrição Técnica e Discussão dos resultados são apresentados os principais 

resultados do presente projecto. Deste modo são apresentados os resultados relativos à 

influência do tamanho de partícula, da forma, da dureza e da absorção de óleo das cargas 

utilizadas, da razão PVC/PVCcrítico da tinta, da natureza dos polímeros utilizados, da utilização 

de aditivos que possam alterar o comportamento superficial das tintas e da utilização de 

agentes mateantes na resistência à riscagem de tintas, com cores fortes. É ainda explicada a 

razão do porquê da formação de um risco esbranquiçado aquando o risco e como diminuí-lo. 

 Nas conclusões são apresentadas as principais conclusões do projecto. Assim são 

referidos, de forma resumida, os factores que favorecem a riscagem e como diminuí-la, além 

de referenciar o porquê do aparecimento de um risco esbranquiçado. São ainda relatadas as 

vantagens e a utilidade que os resultados obtidos no presente projecto possam ter para a 

empresa CIN.  

Na avaliação do trabalho realizado, é relatado o grau de realização de cada um dos 

objectivos referidos no capítulo 1.1. São também relatadas as limitações do trabalho 

realizado, algumas soluções alternativas ao método de avaliação da riscagem e alguns 

factores que contribuem para a sua diminuição. Por fim, é feita uma análise autocrítica ao 

trabalho.  
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2 Estado da Arte 
De forma a melhorar o comportamento dos polímeros (resinas) na resistência à 

riscagem, é conhecida a utilização de revestimentos para os mesmos. Este método, consiste 

na adição de uma ou mais camadas cerâmicas a um substrato polimérico, conseguindo-se 

deste modo as desejadas capacidades ópticas e tribológicas, como a resistência à riscagem. 

Há ainda a vantagem de haver diminuição da porosidade do filme de tinta e da forte adesão 

da camada ao substrato [3].  

 

Segundo Sharma et al. (2007), substratos poliméricos, como por exemplo, o ABS, PBT, 

PVC, PET, nylon 6, nylon 6’6, ABS/PBT e PC/ABS ou inómeros e revestimentos de composição, 

por exemplo, à base de óleo e água com resinas alquídicas, acrílicas, alquídicas acrílicas, de 

poliéster, fenólicas, melaminas, de epóxi ou de poliuretano tornam-se resistentes à riscagem 

pela incorporação das seguintes combinações de aditivos: a) copolímero ou polímero de 

olefina funcionalizado com ácido carboxílico e b) amida primária ou secundária de ácidos 

gordos. 

Os polímeros e revestimentos anteriores exibem uma boa resistência à intempérie, boa 

resistência à riscagem, boa processabilidade, boa resistência mecânica, boa retenção de 

brilho, além de não serem pegajosos [4].  

 

Baann (1999) relata uma liga de poliolefina que melhora a resistência ao risco e a dureza 

da superfície. A liga contém uma mistura de 40 % a 80 %, em peso, de um material de 

polipropileno (consistindo de um homopolímero de polipropileno ou de um copolímero de 

propileno com etileno e/ou butadieno); 1 % a 10 %, em peso, de material de polipropileno 

funcionalizado (consistindo de um enxerto homopolímero de polipropileno ou copolímero de 

propileno com etileno e/ou butadieno) e opcionalmente até 40 %, em peso, de terpolímero de 

Etileno/Propileno/Dieno (EPDM); ainda contém 1 % a 50 %, em peso, de um mineral (em que a 

superfície foi tratada com aminosilano) e 1 % a 15 %, em peso, de amida de ácido gordo 

tratada com sílica-gel, com estrutura amorfa. 

O melhoramento da dureza e da resistência ao risco da superfície da liga de poliolefina é 

devido à reacção química do material de polipropileno funcionalizado com o mineral de 

superfície tratada e com a amida de ácido gordo tratada com sílica-gel (com estrutura 

amorfa) [5]. 

 

Russell e Lindsay (1996) desenvolveram composições poliméricas com maior resistência à 

riscagem. Foi utilizado como componente principal uma mistura de resina polimérica entre 70 

% a 95% de homopolímero polipropileno, 5 % a 30 % de polietileno de baixa densidade e 5 % a 
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30 % de cargas inorgânicas lamelares. Como componentes opcionais incluí-se copolímeros de 

etileno-propileno de alta elasticidade, amidas de ácidos gordos, resinas epóxi e 

poliorganosiloxanas, como pigmentos, antioxidantes, entre outros [6]. 

Russell (1993) relata ainda que composições poliméricas baseadas no copolímero  

polipropileno, particularmente grades de médio e de médio-elevado impacto e com um 

enchimento de chapa como o talco, melhoraram a resistência ao risco pela inclusão de 

poliorganosiloxano, particularmente um polialkilsiloxano como o polidimetilsiloxano [7]. 

  

Barkac et al. (2006) relatam um revestimento com uma composição contendo resina e 

uma pluralidade de partículas dispersas na resina. O tamanho médio das partículas vai de 0,1 

a 50 µm e as partículas têm uma dureza suficiente para oferecer ao revestimento uma maior 

resistência, quando comparado com o revestimento sem essas partículas. Além disso, a 

diferença entre o índice refractivo da resina e o índice refractivo das partículas vai desde 1 a 

1,5 [8].  

 

Jones et al. (1997) relatam um estudo de medição da microdureza e da resistência à 

riscagem das superfícies de tintas usando um microscópio de varrimento de sonda (SPM). A 

resistência à riscagem das tintas é analisada em termos de um “modelo de dois mecanismos e 

3 respostas”. As três respostas (fractura, elasticidade e plasticidade) podem ser medidas em 

termos quantitativos. Destas 3 respostas, apenas 2 (fractura e deformação plástica) são 

mecanismos cruzados, as deformações elásticas recuperam instantaneamente. Em alguns 

casos o Mars, que resulta da deformação plástica, pode recuperar lentamente com o tempo 

ou com a imersão em água, este fenómeno é atribuído à instabilidade viscoelástica. A 

microdureza é também medida com o SPM modificado. A quantidade denominada por “micro 

Mar Resistance” (mede a resistência ao traço de uma determinada película de tinta) é 

definida e pode ser útil para comparar diferentes revestimentos através de condições 

específicas de cruzamento. Contudo, pode não haver nenhuma quantidade individual que 

expressa o Mar Resistance de um revestimento em todas as condições [9]. 

 

Até ao momento, na empresa CIN não se tinha muita informação acerca dos factores que 

facilitavam a riscagem de tintas e os factos que contribuíam para sua diminuição. Apenas se 

sabia que o risco poderia estar ligado ao desprendimento de partículas de cargas aquando da 

riscagem e que provavelmente haveria uma destruição da estrutura do polímero e 

consequentemente exposição das cargas à superfície.  

Em projectos realizados, anteriormente, na empresa, tinha-se estudado algumas 

matérias-primas que poderiam ter influência, positiva ou negativa, no teste Mar Resistance.  
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Quanto ao método utilizado para avaliar a resistência à riscagem (Mar Resistance), a CIN 

utiliza um método qualitativo, havendo deste modo dificuldades em quantificar a intensidade 

do risco e desta forma não permitindo fazer uma análise com exactidão.  
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3 Descrição Técnica e Discussão dos Resultados 

Como referido anteriormente, a resistência à riscagem de tintas está ligada com as 

propriedades das matérias-primas utilizadas, nomeadamente das cargas e resinas. 

Deste modo, o presente projecto pode dividir-se em três partes distintas: 

 - Estudo da influência das propriedades de algumas matérias-primas na resistência à 

riscagem de tintas, em cores fortes; 

 - Compreensão do porquê da formação de um risco esbranquiçado aquando o risco e 

saber como evitá-lo ou atenuá-lo; 

 - Obtenção de uma formulação alternativa à da tinta padrão, que seja resistente à 

riscagem, utilizando uma ferramenta de desenho factorial (Design of Experiments). 

 

3.1 Influência das propriedades de algumas matérias-primas na 

resistência à riscagem de tintas 

Inicialmente foi feita uma pesquisa sobre algumas matérias-primas (cargas, resinas e 

aditivos) de uma tinta que poderão ter influência, positiva ou negativa, no teste Mar 

Resistance (mede a resistência ao traço de uma determinada película de tinta, ver o 

procedimento utilizado no Anexo C). A selecção das matérias-primas foi baseada em 2 

projectos realizados, anteriormente, na empresa CIN [10, 11].  

Posteriormente escolheram-se algumas dessas matérias-primas (ver tabelas A.1, A.2 e 

A.3) de maneira a testar-se a influência de algumas propriedades das mesmas na resistência à 

riscagem de tintas, em cores fortes. Testou-se ainda a influência da razão PVC/PVCcrÍtico da 

tinta.  

 

3.1.1 Influência do tamanho de partícula das cargas  

Começou por testar-se cargas com a mesma forma e dureza semelhante mas diâmetros 

diferentes. Foram testadas cargas caulinas (tabelas 1), cargas cristobalite (tabela 2) e de 

carbonato de cálcio (tabela 3). Para todas as tintas foi utilizada uma razão PVC/PVCcrítico de 

0,71. 
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Tabela 1: Cargas caulinas em que variou-se o diâmetro das partículas. 

Resultados 

Tempo de secagem (dias) Carga 
Forma das 

partículas2 

Absorção 

de óleo 

(g/100g)2 

Diâmetro da 

Partícula2  

(µm) 

Rugosidade 

da tinta  

(µm) 3 6 21 

Caulino 1 Esférica 43 0,4 2,98 

Caulino 21 Lamelar 62 2,0 5,10 

Caulino 3 Esférica 55 1,4 3,65 

Caulino 4 Esférica 200 7,5 3,52 

 

Melhores resultados do Mar 

Resistance para o caulino 1 

e piores resultados para o 

caulino 4. 

 

1 As partículas individualmente apresentam uma forma lamelar, mas quando sobrepostas o seu conjunto apresenta uma forma          
esférica. 

2  Dado fornecido pela ficha técnica do produto. 

 

Tabela 2: Cargas cristobalite em que variou-se o diâmetro das mesmas. 

Resultados 

Tempo de 

secagem (dias) 
Carga 

Forma das 

partículas2 

Absorção de 

óleo2 (g/100g) 

Diâmetro das 

Partículas2 

 (µm) 

Rugosidade 

da tinta (µm)  

3 6 21 

Cristobalite 1 Esférica 26 14 4,93 

Cristobalite 2 Esférica 27 5,0 2,27 

Melhores 

resultados do Mar 

Resistance para o 

cristobalite 2. 

2  Dado fornecido pela ficha técnica do produto. 

 

De salientar que, as cargas cristobalite 1 e 2, apresentam uma boa resistência ao 

polimento, húmido e seco. 
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Tabela 3: Cargas de carbonato de cálcio em que variou-se o diâmetro das partículas. 

Resultados 

Tempo de secagem 

(dias) 
Carga 

Forma das 

partículas2 

Absorção 

de Óleo2 

(g/100g) 

Diâmetro das 

Partículas2 

 (µm) 

Rugosidade 

da tinta 

 (µm) 

3 6 22 

Carbonato de cálcio 

1 
Esférica 16 2,0 3,56 

Carbonato de cálcio 

2 
Esférica 12 20 6,29 

Melhores resultados 

do Mar Resistance 

para o carbonato de 

cálcio 1. 

2  Dado fornecido pela ficha técnica do produto. 

 

Observando a figura B.1 e a figura 2, verificamos que na tinta em que se utilizou o 

caulino 1 é visível o ligante (resina) a envolver as partículas das cargas. Observa-se ainda na 

zona do risco uma destruição superficial do polímero, no entanto nem toda a zona do risco foi 

afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação     Na zona do risco com uma ampliação   
de 60x.         de 60x. 
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           Na zona do risco com uma ampliação   
           de 500x. 
 

Figura 2: Fotografia de electrões secundários da tinta em que se utilizou a carga caulino 1 no 

microscópio electrónico de varrimento. 

 

No caso da tinta em que se utilizou o caulino 2 (ver figura B.2 e figura 3) verifica-se 

uma maior área de polímero danificada encontrando-se as partículas das cargas mais soltas do 

que na tinta em que se utilizou a carga caulino 1. Observa-se também um esticamento do 

ligante e uma destruição contínua do polímero na zona do risco. A tinta após aplicada 

apresenta uma maior rugosidade que a tinta anterior. 

 

 

 

 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação   Na zona do risco com uma ampliação   
de 60x.     de 60x. 
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        Na zona do risco com uma ampliação   
        de 500x. 
 

Figura 3: Fotografia de electrões secundários da tinta em que se utilizou a carga caulino 2 no 

microscópio electrónico de varrimento. 

 

A tinta em que utilizou-se a carga caulino 3 (ver figura B.4) tem um comportamento 

semelhante à tinta em que se utilizou o caulino 2.  

Relativamente à tinta em que utilizou-se a carga caulino 4 (ver figura B.3), a 

destruição do polímero não se deu em toda a zona do risco. Observa-se ainda que algumas 

partículas das cargas não se encontram totalmente envolvidas pelo ligante.  

 

Nas figuras B.1, B.2, B.3 e B.4, encontram-se todas as fotografias obtidas por 

microscopia electrónica de varrimento, referentes à estrutura interna das tintas da tabela 1.  

Através destas figuras e dos resultados das tabelas 1, 2 e 3 podemos concluir que 

cargas com partículas de menor diâmetro favorecem a resistência da tinta à riscagem. Tal 

acontece porque, as cargas com partículas de maior diâmetro são mais facilmente 

“apanhadas”e deste modo mais facilmente arrancadas ou arrastadas aquando o risco. Além 

disso provocam uma maior destruição do polímero ao serem arrastadas. 

Verifica-se ainda que a resistência à riscagem das tintas está directamente ligada à 

rugosidade do filme de tinta após aplicada. Tal acontece porque, filmes de tinta com menor 

rugosidade apresentam uma superfície com menor atrito e mais deslizante. Deste modo ao 

induzirmos um risco na mesma não há uma destruição tão acentuada do polímero. 
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3.1.2 Influência da forma das cargas 

De seguida foram testadas cargas com dureza e diâmetro semelhantes mas forma 

diferentes. Foram testadas cargas caulinas, de carbonato de cálcio, uma barita e um branco 

fixo (tabelas 4 e 5). Para todas as tintas foi utilizada uma razão PVC/PVCcrítico de 0,71. 

 

Tabela 4: Cargas caulinas testadas em que variou-se apenas a forma das partículas. 

Resultados 

Tempo de secagem (dias) Carga 
Forma das 

partículas2 

Absorção 

de Óleo2 

(g/100 g) 

Diâmetro das 

Partículas2 

(µm) 

Rugosidade 

da tinta 

(µm) 3 6 21 

Caulino 2 Lamelar 62 2,0 5,10 

Caulino 3 Esférica 55 1,4 3,65 

Melhores resultados do 

Mar Resistance para o 

caulino 3. 

2  Dado fornecido pela ficha técnica do produto. 

 

Tabela 5: Cargas testadas em que variou-se a forma das partículas. 

2  Dado fornecido pela ficha técnica do produto. 

 

Nas figuras B.6 e B.7, encontram-se as fotografias obtidas por microscopia electrónica 

de varrimento, referentes à estrutura interna das tintas em que se utilizaram as cargas 

branco fixo 1 e barita 1, respectivamente.  

Resultados 

Tempo de 

secagem (dias) 
Carga Tipo de carga 

Forma das 

partículas2 

Absorção 

de Óleo2 

(g/100g) 

Diâmetro 

das 

Partículas2 

(µm) 

Rugosidade 

da tinta 

(µm) 
3 6 21 

Caulino 1 

Branco fixo 1 

Caulina 

Branco fixo 

Esférica 

Paralelepípedo 

51 

12 

0,4 

0,7 

2,98 

3,13 

Melhores 

resultados do Mar 

Resistance para o 

caulino 1. 

Carbonato de cálcio  1         

Barita 1 

Carbonato de 

Cálcio 

Barita 

Esférica 

Paralelepípedo 

16 

13 

2,0 

2,4 

3,56 

3,99 

Não foi possível 

distinguir qual o 

melhor resultado. 
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Observando a figura B.6, referente à tinta em que se utilizou a carga branco fixo 1, é 

visível o ligante a envolver as partículas das cargas. Observa-se ainda que na zona do risco 

nem todo o polímero foi danificado. Esta tinta tem um comportamento semelhante à tinta em 

que se utilizou a carga caulino 1. 

Quanto à tinta em que se utilizou a carga barita 1 (ver figura B.7) observa-se pouco 

arrastamento de carga, esse arrastamento não foi uniforme havendo zonas do risco em que o 

polímero não foi danificado. 

Através das fotografias obtidas por microscopia electrónica de varrimento e dos 

resultados das tabelas 4 e 5, podemos concluir que quanto à forma das cargas as que 

aumentam a resistência à riscagem das tintas são as esféricas. Tal acontece porque, cargas 

com partículas esféricas permitem a formação de um filme de tinta mais homogéneo e mais 

compacto e deste modo menos rugoso. Filmes de tinta com menor rugosidade diminuem o 

atrito, fazendo com que a unha ou qualquer objecto que “raspe” a superfície escorregue mais 

e deste modo haja uma menor destruição do polímero. 

 

3.1.3 Influência da dureza das cargas 

Posteriormente de forma a estudar-se a influência da dureza das cargas na resistência 

à riscagem de tintas, testaram-se duas cargas com forma e diâmetro semelhantes mas dureza 

diferentes. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 6. 

 

Tabela 6: Cargas testadas em que variou-se apenas a dureza das mesmas. 

Resultados 

Tempo de 

secagem (dias) 
Carga 

Forma das 

partículas2 

Absorção 

de Óleo2 

(g/100g) 

Diâmetro das 

Partículas2 

(µm) 

Rugosidade 

da tinta 

(µm) 

Dureza 2 

(Mohs) 

3 6 21 

Cristobalite 2 Esférica 27 5,0 2,27 6,0 - 6,5 

Caulino 4 Esférica 200 7,5 3,52 3,0 

Não foi 

possível 

distinguir qual 

o melhor 

resultado. 

2 Dado fornecido pela ficha técnica do produto. 

 

Apesar das duas cargas anteriores terem forma e diâmetro semelhantes, têm 

absorções de óleo bastante diferentes, daí os resultados poderem não ser os mais plausíveis. 
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Deste modo, foram feitas duas tintas utilizando a carga cristobalite 1, mas variando a 

quantidade utilizada da mesma e reduzindo ou aumentando a quantidade utilizada das outras 

cargas. Com tal, pretende-se verificar se havendo uma maior percentagem de carga dura a 

riscagem melhorava. Para todas as tintas foi utilizada uma razão PVC/PVCcrítico de 0,71. 

Os resultados obtidos para estas tintas encontram-se na tabela 7. 

 

Tabela 7: Tintas em que testou-se a carga cristobalite 1, variando-se a dureza. 

Resultados 

Tempo de 

secagem (dias) 
Carga 

Quantidade 

Utilizada  

Forma das 

partículas2 

Absorção 

de Óleo2 

(g/100g) 

Diâmetro 

das 

Partículas2 

(µm) 

Rugosidade 

da tinta 

(µm) 
3 6 21 

Maior 

quantidade 
4,93 

Cristobalite 1 

Menor 

quantidade 

Esférica 26 14 

4,91 

Não foi 

possível 

distinguir qual 

o melhor 

resultado. 

2  Dado fornecido pela ficha técnica do produto. 

 

Quanto à influência da dureza das cargas na resistência à riscagem de tintas, nada se 

pode concluir, uma vez que não foi possível distinguir quais os melhores e os piores 

resultados. 

 

3.1.4 Influência da absorção de óleo das cargas  

De forma a estudar-se a influência da absorção de óleo das cargas na resistência à 

riscagem de tintas, testaram-se duas cargas com diâmetro e forma semelhantes mas absorção 

de óleo diferentes (ver tabela 8). Para todas as tintas foi utilizada uma razão PVC/PVCcrítico de 

0,71. 
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Tabela 8: Cargas testadas em que variou-se a absorção de óleo das mesmas. 

Resultados 

Tempo de secagem 

(dias) 
Carga 

Forma das 

partículas2 

Absorção 

de Óleo2 

(g/100g) 

Diâmetro das 

Partículas2 

(µm) 

Rugosidade 

da tinta 

(µm) 

3 6 21 

Caulino 2 Lamelar 62 2,0 4,32 

Barita 1 Paralelepípedo 13 2,4 4,44 

Não foi possível distinguir 

qual o melhor resultado. 

2  Dado fornecido pela ficha técnica do produto. 

 

Quanto à influência da absorção de óleo na resistência à riscagem de tintas, nada se 

pode concluir uma vez que não foi possível distinguir quais os melhores e os piores resultados. 

 

3.1.5 Influência da razão PVC/PVC crítico  

Posteriormente testou-se a influência da razão PVC/PVCcrítico na resistência à riscagem 

de tintas. Deste modo, foi testado para as cargas da tabela 1 uma razão de 1,00 e para a 

carga caulino 1 uma razão de 0,50. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 9.  
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Tabela 9: Cargas testadas em que variou-se a razão PVC/PVCcrítico. 

Resultados 

Tempo de secagem (dias) Carga 
Razão 

PVC/PVCcrítico 

Rugosidade 

da tinta 

(µm) 
3 6 21 

0,71 

2,98 

5,10 

3,65 

3,52 

Caulino 1 

Caulino 2 

Caulino 3 

Caulino 4 
1,00 

4,24 

4,57 

3,45 

4,35 

       Melhores resultados do Mar 

Resistance para a razão 

PVC/PVCcrítico de 0,71. 

     

0,50 2,39 

Caulino 1 

0,71 2,98 

     Melhores resultados do Mar 

Resistance para a razão 

PVC/PVCcrítico de 0,50. 

2  Dado fornecido pela ficha técnica do produto. 

 

Observando os resultados da tabela 9, podemos concluir que quanto menor for a razão 

PVC/PVCcrítico maior será a resistência à riscagem das tintas. Tal acontece porque, sendo o 

PVC traduzido pela equação 1 [12]:  

               %PCV =
Volume de pigmentos e cargas

Volume de ligante+volume de pigmentos e cargas
× 100                          (1) 

 

e sendo o PVCcrítico o valor mínimo do PVC ao qual o ligante no filme de tinta molha os 

pigmentos e as cargas e preenche todos os espaços entre eles, quanto menor for a razão 

PVC/PVCcrítico , menor será o PVC e consequentemente maior a quantidade de ligante à 

superfície do filme de tinta. Deste modo, é mais difícil danificar o polímero, ficando as 

partículas das cargas mais protegidas e não sendo tão facilmente arrastadas. 

  

 



Resistência à riscagem de tintas, particularmente em cores fortes 

Descrição Técnica e Discussão dos Resultados 18 

3.1.6 Influência das resinas 

Testaram-se também algumas resinas com características diferentes. Na tabela 11, 

encontram-se os resultados do Mar Resistance obtidos para essas tintas. Para todas as tintas 

foi utilizada uma razão PVC/PVCcrítico de 0,71. 

 

Tabela 11: Resinas testadas. 

Dureza 

Pendular 4 

Dureza 

a lápis 3 4 
Resultados 

Tempo de 

secagem (dias) 

Resinas 
Características 

do Produto2 

Tinta 

Resina  

+  

Coalescente 

Tinta 

Resina  

+  

Coalescente 

Rugosidade 

da tinta 

(µm) 

3 6 21 

Resina 1 
Diâmetro da 

partícula maior 
27,0 16,7 

Dureza 

mínima 

Dureza 

mínima 
4,73 

Resina 2 

Boa agregação 

entre as 

partículas 

33,5 44,2 
Dureza 

mínima 

Dureza 

mínima 
4,04 

Resina 3 

Resina utilizada 

na formulação 

Padrão 

36,0 40,5 3B 4B 4,28 

Resina 4 
Partículas 

bastantes finas 
47,0 48,9 F 3B 3,68 

Melhores 

resultados do 

Mar Resistance 

para a resina 

4. 

      

                           ------------------------ 
2  Dado fornecido pela ficha técnica do produto. 

3 Escala:  
                                 6B   5B   4B   3B   2B   B   F   H   2H   3H   4H   5H   6H   7H   8H   9H    
                            (- Dureza)                                                                                    (+ Dureza) 

                        4 Dado obtido experimentalmente.  

 

Observando os resultados da tabela 11, concluí-se que a resina mais resistente ao risco 

é a resina 4, sendo esta a resina mais dura da tabela. Tal acontece porque, resinas mais duras 

permitem que se forme um filme de tinta mais resistente, não havendo uma destruição tão 

acentuada da mesma aquando o risco. Deste modo, as cargas não são tão arrastadas. 
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3.1.7 Influência da utilização de cargas cerâmicas 

Tendo em atenção todos os resultados obtidos nas tabelas anteriores, fez-se uma tinta 

em que incorporou-se uma carga de diâmetro pequeno (branco fixo 1) , uma carga de 

diâmetro pequeno que oferecia à tinta uma maior resistência ao polimento, húmido e seco, 

(cristobalite 2) e a resina com maior dureza testada (resina 4). Foi utilizado uma razão 

PVC/PVCcrítico de 0,6. A esta tinta atribuí-se a designação de óptimo 1. 

Foi testada ainda a influência de cargas cerâmicas na resistência à riscagem de tintas, 

substituíndo na tinta acima a carga branco fixo 1 por estas. Os resultados para estas tintas 

encontram-se na tabela 12. 

 

Tabela 12: Resultados do Mar Resistance para as tintas em que se utilizaram as cargas 

cerâmicas e para a tinta óptimo 1. 

Resultados 

Tempo de secagem 

(dias) 
Carga 

Forma das 

partículas2 

Absorção 

de Óleo2 

(g/100g) 

Diâmetro 

das 

Partículas 2 

(µm) 

Rugosidade 

da tinta 

(µm) 
3 6 21 

Cerâmica 1 Esférica 44 24 1,32 

Cerâmica 2 Esférica - 20-30 1,65 

Óptimo 1 - - - 1,25 

    Melhores resultados 

do Mar Resistance para 

a tinta Óptimo 1 e pior 

resultado para a tinta 

em que se utilizou a 

carga cerâmica 2 (mais 

mole ao riscar). 

    Todas as tintas são 

mais resistentes ao 

risco que o padrão. 

2  Dado fornecido pela ficha técnica do produto. 

 

Nas figuras B.8, B.9 e B.10, encontram-se as fotografias obtidas por microscopia 

electrónica de varrimento, referentes à estrutura interna das tintas da tabela 12. 

Observando a figura B.8, verifica-se que na tinta em que utilizou-se a carga cerâmica 1 

há esmagamento do polímero. 

Na tinta em que se utilizou a carga cerâmica 2 (ver figura B.9), o risco é extenso mas 

pouco intenso e pouco profundo. Observam-se “crateras” na tinta, no entanto estas devem 

ser devidas a prováveis bolhas de ar que a tinta tinha. 
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Na tinta óptimo 1 (ver figura B.10), observa-se um risco pouco intenso. Nem toda a 

zona do risco foi afectada. Esta tinta é a que apresenta maior resistência à riscagem até ao 

momento. 

 

3.1.8 Influência da utilização de aditivos de super fície 

Estudou-se também a influência da incorporação de aditivos de superfície na tinta 

óptimo 1. Os aditivos de superfície têm como função, tal como o nome indica, conferir 

propriedades específicas à superfície das tintas, tais como melhorar o seu deslizamento e a 

sua uniformização. 

Os resultados obtidos encontram-se na tabela 16. 

 

Tabela 16: Resultados do Mar Resistance para a tinta óptimo 1, com adição de diferentes 

aditivos de superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Tempo de secagem (dias) Tinta 

3 6 21 

Tinta óptimo 1 com adição do aditivo 1 

Tinta óptimo 1 com adição do aditivo 2 

Tinta óptimo 1 com adição de óleo de silicone 

Tinta óptimo 1 com adição de 2% de MACO 

Tinta óptimo 1 com adição de 4% de MACO + 

catalisador (Cobalto) 

Tinta óptimo 1 com adição do aditivo 3 

Tinta óptimo 1 com adição do aditivo 4 

Tinta óptimo 1 com adição do aditivo 5 

Tinta óptimo 1 com adição do aditivo 6 

       Melhores resultados do 

Mar Resistance para a tinta 

com adição do aditivo 1 

(apresenta um risco de 

brilho).  

      Todas as tintas são mais 

resistentes ao risco que o 

padrão e que a tinta sem 

aditivo de superfície. 
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A adição de aditivos de superfície em tintas favorece a sua resistência à riscagem. Tal 

acontece porque, sendo estes uma espécie de silicone fazem com que a superfície da tinta, 

após aplicada, fique mais escorregadia, diminuíndo deste modo o atrito entre a mesma e a 

unha ou qualquer objecto que “raspe” a superfície. 

O aditivo de superfície que permitiu obter melhores resultados foi o aditivo 1. Este 

aditivo é uma emulsão aquosa de elevado peso molecular de polisiloxano. Possui 

características tais que oferecem à tinta um excelente efeito anti-blocking (mesmo a 

diferentes temperaturas), melhora a sua resistência ao risco e as suas propriedades slip 

(deslizamento) [13]. 

Na figura B.11, encontram-se as fotografias obtidas por microscopia electrónica de 

varrimento, referentes à estrutura interna da tinta óptimo 1 com adição do aditivo de 

superfície 1. Esta amostra foi também alvo de análise por electrões retro difundidos (por 

diferença de nº atómico médio) e por microanálise por raios X.  

Observando as figuras B.11 e B.12, podemos concluir que houve pouca destruição do 

filme aquando o risco, sendo o risco pouco perceptível. Além disso, nota-se uma diferença 

acentuada da intensidade do risco, entre esta tinta e a tinta sem aditivo de superfície, como 

pode ser comprovado pela figura 4 . 

 

 a) b) 

Figura 4: Fotografia de electrões secundários da tinta óptimo 1, no microscópio electrónico 

de varrimento, com uma ampliação de 60x. a) Sem aditivo de superfície b) Com aditivo de 

superfície. 
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Na figura B.13, encontram-se as fotografias obtidas por microscopia electrónica de 

varrimento, referentes à estrutura interna da tinta óptimo 1 com adição de óleo de silicone. 

Esta amostra foi também alvo de análise por electrões retro difundidos e por microanálise por 

raios X. 

Observando as figuras B.13 e B.14, verificamos que nesta tinta há esmagamento da 

resina. Esta tinta apresenta um risco mais intenso do que a tinta em que se adicionou o 

aditivo de superfície 1. 

 

Testou-se também a incorporação de aditivos de superfície na tinta em que utilizou-se 

a carga cerâmica 2. Os resultados do Mar Resistance encontram-se na tabela 19. 

 

Tabela 19: Resultados do Mar Resistance para as tintas em que se utilizou a carga cerâmica 2 

com adição de aditivos de superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos na tabela 19, comprovam o que foi dito anteriormente, que a 

adição de aditivos de superfície favorece a resistência à riscagem das tintas, sendo o melhor 

aditivo de superfície testado o aditivo 1. 

 

 

 

Resultados 

Tempo de secagem (dias) Tinta 

3 6 21 

Tinta em que utilizou-se a carga 

cerâmica 2 com adição do aditivo 1 

Tinta em que utilizou-se a carga 

cerâmica 2 com adição do aditivo 2 

    Melhores resultados do Mar 

Resistance para a tinta em que 

adicionou-se o aditivo 1. 

     Ambas as tintas são mais 

resistentes ao risco que o padrão 

e que a tinta sem aditivo de 

superfície. 
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3.1.9 Utilização da carga cristobalite 1 na tinta ó ptimo 1 com adição do aditivo de 

superfície 1 

Reproduziu-se ainda a tinta óptimo 1 com adição do aditivo 1, substituindo a carga 

cristobalite 2 pela carga cristobalite 1. Os resultados do Mar Resistance obtidos encontram-se 

na tabela 20. 

 

Tabela 20: Resultados do Mar Resistance para a tinta óptima 1 com adição do aditivo 1, 

utilizando a carga cristobalite 1 e a carga cristobalite 2. 

 

Os resultados obtidos na tabela 20, vieram comprovar o que foi dito anteriormente, 

que cargas com partículas de diâmetro menor favorecem a resistência à riscagem da tinta. 

Na figura B.15, encontram-se as fotografias obtidas por microscopia electrónica de 

varrimento, referentes à estrutura interna da tinta óptimo 1 com a adição do aditivo 1 e com 

a carga cristobalite 1. Observando estas fotografias, verifica-se que as cargas de maior 

diâmetro foram arrancadas e arrastadas aquando o risco, o que pode ser observado na 

fotografia da zona do risco com uma ampliação de 1000x.  

Através dos espectros de raio X (ver figura B.16), podemos concluir que aquando o 

risco houve arrastamento das partículas da carga branco fixo 1, uma vez que na zona do risco, 

mais precisamente na zona Z2, não há a presença do elemento químico Bário. 

 

 

 

Resultados 

Tempo de secagem (dias) Tinta 
Rugosidade 

da tinta (µm) 
3 6 21 

Tinta óptimo 1 com adição do aditivo 1 e com a 

carga cristobalite 1 
2,91 

Tinta óptimo 1 com adição do aditivo 1 1,25 

    Melhores resultados do 

Mar Resistance para a tinta 

com adição do aditivo 1. 

    Ambas as tintas são mais 

resistentes ao risco que o 

padrão. 
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3.1.10 Influência da utilização de agentes mateante s 

Dado as tintas anteriores apresentarem brilhos elevados para uma tinta mate (inferior 

a 5º para um grau de incidência de 85º) testou-se a adição de agentes mateantes. 

Os agentes mateantes têm como função, tal como o próprio nome indica, diminuir o 

brilho de uma determinada tinta, de modo a melhorar também a sua resistência ao 

polimento. 

Na tabela 21, encontram-se os resultados relativos a essas tintas. 

 

Tabela 21: Resultados do Mar Resistance para a tinta óptimo 1 com adição do aditivo de 

superfície 1, com adição de agentes mateantes. 

 

O agente mateante que permitiu obter melhores resultados no teste Mar Resistance, 

foi o agente mateante 1. Este agente mateante é preparado a partir de dióxido de silício 

amorfo, sintético e de substâncias orgânicas. Possui uma elevada eficiência mateante e 

melhora as propriedades da superfície de tinta (elevada resistência ao Burnish e à abrasão) 

[14]. 

 

Brilho a 85º Resultados 

Tempo de secagem 

(dias) Tinta 
Antes de se 

adicionar o 

agente 

mateante 

Depois de se 

adicionar o 

agente 

mateante 4 6 21 

Tinta óptimo 1 com adição do aditivo 1, 

utilizando o agente mateante 1 
6,0 

Tinta óptimo 1 com adição do aditivo 1, 

utilizando o agente mateante 2 

10,4 

6,0 

 

    Melhores resultados 

do Mar Resistance para a 

tinta em que se utilizou 

o agente mateante 1. 

     No entanto, ambas as 

tintas são menos 

resistentes à riscagem 

que a tinta sem agente 

mateante. 
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3.2 O porquê da formação de um risco esbranquiçado aquando o 

risco? 

Após a observação dos resultados obtidos anteriormente, concluí-se que aquando a 

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

do polímero, verificando-se ainda o arrastamento das cargas.  

No entanto, surge uma pergunta: porquê um risco branco? 

 

Fenómeno de dispersão e de reflexão da luz visível 

A formação de um risco esbranquiçado é devida à oclusão de ar na resina aquando da 

riscagem. Sendo o ar constituído por vários tipos de moléculas, com diversos tamanhos, cada 

molécula vai dispersar as diferentes cores da luz branca (visível) com ângulos diferentes. 

Funcionando como uma espécie de prisma, que decompõe a luz visível nas diversas cores - 

Dispersão da luz. Deste modo, as moléculas maiores dispersam as frequências mais baixas 

(vermelho, amarelo, etc) enquanto as moléculas menores dispersam as frequências mais altas 

(azul, violeta, etc). Como estas zonas da resina com ar ocluído, estão muito próximas, as 

cores dos vários comprimentos de onda da luz misturam-se rapidamente, havendo a reflexão 

de toda a gama visível. Dado a cor branca ser a soma de todas as cores do espectro visível, o 

risco apresenta essa cor.  

Este é o mesmo fenómeno que ocorre no pêlo do urso polar. Os seus pêlos individuais 

são transparentes e não têm pigmentação, no entanto aos nossos olhos o pêlo do urso é 

branco e não transparente. Tal acontece, pelas mesmas razões das nuvens, da espuma de 

água e do algodão – Reflexão e dispersão da luz visível (ver figura 5). O ar ocluído nos espaços 

ocos, existentes em cada pêlo, dispersa a luz de todos os comprimentos de onda da gama do 

visível, em várias direcções (como uma espécie de milhões de minúsculos espelhos inclinados 

com diferentes ângulos). Dados estes poros estarem muito próximos, as cores dos vários 

comprimentos de ondas da luz misturam-se rapidamente, havendo a reflexão de toda a gama 

visível [15, 16, 17].  
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Figura 5: Dispersão e reflexão da luz visível, num poro com ar ocluído. 

 

Para validar esta hipótese, fez-se uma experiência em que adicionou-se, com auxílio 

de um pincel, água na zona esbranquiçada do risco. Os resultados obtidos encontram-se na 

figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Experiência em que se adicionou água na zona do risco. 

 

Na figura 6, observa-se no ensaio em que não se adicionou água por cima do risco, um 

risco esbranquiçado. Em contrapartida no ensaio em que se adicionou água em cima do risco, 

enquanto a água não se evapora, o mesmo desaparece. Tal facto acontece porque, ao 

adicionarmos água ao risco vai haver entrada da mesma nos pequenos poros da resina, 

existentes devido ao arrastamento das partículas de cargas. Tal evita que haja dispersão da 

luz de todos os comprimentos de onda da gama do visível, em várias direcções. Além disso, 

dado o índice de refracção da água (1,33 a 20 ºC e 1 atm; [18]) ser próximo do da resina 

(cerca de 1,6 – dado fornecido pela ficha técnica do produto), a quantidade de luz reflectida 

e refractada é semelhante em ambos os casos, verificando-se uma diferença pouco 

significativa de cor [19]. 
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3.3 Como diminuir a intensidade do risco? 

De forma a diminuir a intensidade do risco deve-se usar cargas com partículas de 

menores dimensões e esféricas, resinas duras e aditivos de superfície (estes além de 

permitirem um alisamento da superfície da tinta, torna-a mais escorregadia e 

consequentemente o polímero não é tão afectado), como mencionado anteriormente.  

Além disso, deve-se utilizar cargas autolubrificantes ou mais gordurosas, dado estas 

diminuírem o atrito da película de tinta e deste modo ao induzirmos um risco a unha 

escorrega mais e não destrói tanto essa película. De maneira a testar-se o mencionado acima, 

aplicou-se, com auxílio de um pincel, óleo de silicone sob o filme de tinta aplicada. Os 

resultados obtidos encontram-se na figura 7. 

 

 

Figura 7: Experiência com a adição de óleo de silicone no filme de tinta. 

 

Estes ensaios foram alvos de microscopia electrónica de varrimento. As fotografias 

obtidas por microscopia electrónica de varrimento, relativas à estrutura interna destes 

ensaios encontram-se na figura 8. 
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                     Zona sem risco                                     Zona com risco          

                                                            (a) 
                                             

                           
                   Zona sem risco                                                       Zona com risco                                     

 (b) 

 

Figura 8: Fotografia de electrões secundários com uma ampliação de 60x, no microscópio 

electrónico de varrimento para os ensaios: (a) sem óleo de silicone e (b) com óleo de silicone. 

 

Observando-se as figuras 7 e 8, verifica-se que no ensaio em que aplicou-se óleo de 

silicone a zona do risco torna-se menos perceptível, sendo ainda notória uma camada, de óleo 

de silicone, a proteger a superfície do filme de tinta. Essa diminuição da intensidade do risco 
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é devida ao facto do óleo de silicone tornar a superfície do filme de tinta mais escorregadia e 

deste modo há uma menor destruição do polímero aquando o risco e consequentemente 

menor arrastamento de carga. 

No entanto, é de referir que o óleo de silicone induziu à superfície de tinta um aumento 

de brilho, além da mesma ficar pegajosa.  

 

3.4 Projecto Factorial  

Até ao momento, a tinta com maior resistência à riscagem é a tinta óptimo 1 com 

adição do aditivo de superfície 1 e do agente mateante 1. 

Partindo desta tinta efectuou-se um Design of Experiments, de forma a ser possível 

encontrar uma tinta que possa, ao mesmo tempo, ter uma maior resistência ao risco, um 

melhor Dry e Wet Burnish, uma viscosidade que se encontre dentro da gama exigida e um 

brilho para uma reflectância de 85º inferior a 5º. Todos estes testes encontram-se 

pormenorizados no anexo C. 

 Este software permite poupar imenso tempo e dinheiro aos seus utilizadores, uma vez 

que acelera e agiliza a selecção da melhor combinação possível de todos os parâmetros que 

se tem ao dispor no fabrico ou na concepção dum determinado produto ou processo. Ajuda-

nos a encontrar o número óptimo de experiências a serem realizadas, definindo a menor 

amostra, isto é, o menor número de combinações dentro de todas as possibilidades que é 

necessário fazer, e dizendo quais é que são essas combinações. Depois da experiência ter sido 

planeada, é possível saber o número mínimo de testes que é preciso realizar, de maneira a 

garantir que os resultados sejam fiáveis, e como é que estes testes devem ser realizados. 

Permite ainda prever o comportamento dos factores envolvidos na experiência, determinando 

assim quais as opções mais desejáveis [20].  

 

O Design of Experiments realizou-se de acordo com o descrito no Anexo D, utilizando o 

software Design-Expert® v6.0.11. Os dados necessários a todo o procedimento de optimização 

são os apresentados de seguida. 

 

3.4.1 Factores e seus limites 

Os factores seleccionados para a optimização foram os seguintes: a carga critobalite 2, 

a carga branco fixo 1, a resina 4, o aditivo de superfície 1 e o agente mateante 1. Na tabela 

22, encontram-se os limites, inferior e superior, utilizados para esses factores. 
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Tabela 22: Limites, inferior e superior, estabelecidos para cada um dos factores utilizados na 

optimização. 

         Factores 

  Limites 
Cristobalite 2 Branco fixo 1 Resina 4 

Aditivo de 

superfície 1 

Agente 

mateante 1 

Limite inferior   

(% p/p) 
26,5 4 26,5 0,4 0 

Limite superior 

(%p/p) 
35,0 10 35,0 1,0 2 

 

3.4.2 Ensaios propostos pelo software 

Após a definição de todos os parâmetros, o software forneceu um conjunto de ensaios 

que definem o nosso espaço. O conjunto de ensaios a efectuar encontra-se na tabela 23. 

 

Tabela 23: Conjunto de ensaios a realizar no Design of Experiments. 

Run Cristobalite 2  
(%)           

Branco fixo 1  
(%) 

Resina 4 
(%) 

Aditivo de 
superfície 1 

(%) 

Agente 
Mateante 1 

(%) 
1 8,41 30,76 34,01 0,84 0,47 
2 4,00 32,80 35,00 0,70 2,00 
3 10,00 35,00 26,50 1,00 2,00 
4 10,00 35,00 28,50 1,00 0,00 
5 10,00 35,00 27,10 0,40 2,00 
6 4,05 35,00 35,00 0,45 0,00 
7 10,00 27,10 35,00 0,40 2,00 
8 7,00 29,50 35,00 1,00 2,00 
9 10,00 28,50 35,00 1,00 0,00 
10 10,00 30,75 30,75 1,00 2,00 
11 4,00 34,75 34,75 1,00 0,00 
12 10,00 26,50 35,00 1,00 2,00 
13 7,00 35,00 30,10 0,40 2,00 
14 6,94 32,53 34,01 0,54 0,47 
15 4,00 34,05 35,00 0,40 1,05 
16 10,00 29,10 35,00 0,40 0,00 
17 10,00 32,05 32,05 0,40 0,00 
18 6,41 35,00 31,63 0,65 0,81 
19 4,00 35,00 32,50 1,00 2,00 
20 4,00 32,80 35,00 0,70 2,00 
21 10,00 27,10 35,00 0,40 2,00 
22 4,00 34,05 35,00 0,40 1,05 
23 10,00 35,00 29,10 0,40 0,00 
24 8,41 34,01 30,76 0,84 0,47 
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Cada um destes ensaios foi avaliado quanto à sua resistência à riscagem, ao Dry e Wet 

Burnish, quanto ao brilho a 85º e quanto à viscosidade de Stormer. Os resultados obtidos 

encontram-se na tabela 24. 

 
 

Tabela 24: Resultados obtidos para o conjunto de ensaios que se realizou no Design of 
Experiments . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   5 Escala de resistência à riscagem: 
                           1         2         3         4        5                  
               (- resistente)                            (+ resistente) 
  
      Nota: Considerou-se que o padrão tinha uma resistência à riscagem de zero. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Run 
Brilho a 85 º 

(º) 

Viscosidade de 

Stormer (UK) 

Resistência 

à riscagem5 

Dry 

Burnish 

Wet 

Burnish 

1 14,4 138 2,0 1,5 15,3 
2 17,1 107 2,5 1,0 20,6 
3 8,2 124 1,5 1,4 16,7 
4 10,8 140 1,2 2,7 19,6 
5 9,0 134 1,0 2,3 20,5 
6 31,3 140 2,5 4,2 18,9 
7 10,6 110 2,2 0,3 12,9 
8 13,0 102 3,5 1,1 18,2 
9 14,2 140 3,5 2,3 15,0 
10 8,8 116 2,0 0,4 23,3 
11 31,2 133 4,0 2,1 21,4 
12 9,6 113 2,0 0,0 17,0 
13 12,5 140 1,5 0,1 23,4 
14 18,0 138 1,7 1,4 16,5 
15 20,9 124 2,0 0,0 19,3 
16 14,2 140 1,5 1,2 12,9 
17 12,7 140 1,5 1,3 12,3 
18 15,0 133 1,8 0,0 28,9 
19 15,2 105 3,3 0,3 18,4 
20 16,3 105 2,8 0,8 20,4 
21 9,7 112 2,3 0,6 15,1 
22 21,1 124 2,2 0,4 23,7 
23 10,4 140 1,3 1,0 17,7 
24 12,2 139 1,3 1,1 22,4 
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3.4.3 Respostas da Optimização 

Para se proceder à optimização foram seleccionadas como respostas: a resistência à 

riscagem, o Dry e Wet Burnish e o brilho a 85 º.  

Após o software ter feito uma análise dos resultados obtidos no conjunto de ensaios 

realizados, apresentou uma tabela com soluções de optimização. Depois destas soluções 

terem sido analisadas, escolheram-se as 2 soluções que foram testadas. 

Nas tabelas 25 e 26, encontram-se os parâmetros relativos de cada uma das respostas 

a optimizar de cada solução de optimização. 

 

Tabela 25: Parâmetros relativos a cada uma das respostas a optimizar, da solução 1. 

 
Resistência ao risco Dry Burnish Wet Burnish Brilho a 85º 

Objectivo Mazimizar Minimizar Minimizar  Minimizar 

Importância6 5 1 1 3 

6 Escala: 1 (menor importância) – 5 (maior importância) 

 

Tabela 26: Parâmetros relativos a cada uma das respostas a optimizar, da solução 2. 

 Brilho a 85º Quantidade de Resina utilizada 

Objectivo Minimizar “in range” 

Importância6 5 ---- 

                 6 Escala: 1 (menor importância) – 5 (maior importância) 

 

Na tabela 27, encontram-se as quantidades utilizadas de cada um dos factores 

utilizados na optimização, para cada uma das soluções de optimização. 

 

Tabela 27: Quantidades utilizadas para cada um dos factores utilizados na optimização. 

Solução de 
optimização 

Cristobalite 2 
(%)           

Branco fixo 1 
(%) 

Resina 4 
(%) 

Aditivo de 
superfície 1 

(%) 

Agente 
Mateante 1 

(%) 
1 10,00 27,00 35,00 1,00 1,32 

2 10,00 35,00 26,66 1,00 1,84 
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Cada uma destas tintas foi avaliada quanto à sua resistência à riscagem, ao Dry e Wet 

Burnish, quanto ao brilho a 85º e quanto à Viscosidade de Stormer. Os resultados obtidos 

encontram-se na tabela 28. 

 

Tabela 28: Resultados obtidos para cada uma das respostas a optimizar, para as 2 soluções de 

optimização. 

Solução de 

optimização 

Brilho a 85º 

(º) 

Viscosidade de 

Stormer  (UK)  

Resistência à 

Riscagem5 
Dry Burnish Wet Burnish 

1 10,6 101 2,0 0,6 14,2 

2 9,5 102 2,0 0,7 14,9 
 

5 Escala de resistência à riscagem: 
                           1         2         3         4        5                  
               (- resistente)                          (+ resistente) 
 
   Nota: Considerou-se que o padrão tinha uma resistência à riscagem de zero. 

 

Apesar das 2 soluções de optimização serem mais resistentes ao risco que o padrão, 

pretende-se aumentar ainda mais a mesma e melhorar as restantes propriedades da tinta. 

Desta forma, tendo em conta a formulação da tinta 1 da tabela 27 e tendo em conta a 

formulação da tinta run 11 da tabela 23 (tinta com melhor resistência à riscagem do conjunto 

de ensaios efectuados), foram realizadas mais 2 tintas, respectivamente. 

Na tabela 29, encontram-se as quantidades utilizadas para cada um dos factores 

utilizados. 

 

Tabela 29: Quantidades utilizadas para cada um dos factores utilizados na optimização. 

Tinta Cristobalite 2  
(%)           

Branco fixo 1 
(%) 

Resina 4 
(%) 

Aditivo de 
superfície 1 

(%) 

Agente 
Mateante 1 

(%) 
1 4,00 34,75 35,00 1,50 3,00 

2 10,00 27,00 35,00 1,50 4,00 

 

 

Cada uma destas tintas foi avaliada quanto à sua resistência à riscagem, ao Dry e Wet 

Burnish, ao brilho a 85º e à viscosidade de Stormer. Os resultados obtidos encontram-se na 

tabela 30. 
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    Tabela 30: Resultados obtidos para cada uma das respostas das tintas da tabela 29. 

Tinta 
Brilho a 85º 

(º) 

Viscosidade de 

Stormer (UK) 

Resistência à 

Riscagem5 
Dry Burnish 

Wet 

Burnish 

1 8,4 93 2,5 0,1 15,6 

2 11,7 109 3 0,4 16,1 
  

5 Escala de resistência à riscagem: 
                           1         2         3         4        5                  
               (- resistente)                          (+ resistente) 

                  Nota: Considerou-se que o padrão tinha uma resistência à riscagem de zero  

 

A tinta 2 da tabela 30, foi a melhor tinta que se conseguiu obter, apresentando uma 

maior resistência à riscagem do que a tinta padrão (ver figura 9). No entanto, esta tinta 

precisa de alguns ajustes, dado apresentar uma má resistência ao polimento húmido (Wet 

Burnish, ver tabela 31), apresentando ainda um brilho elevado para uma tinta mate (uma 

tinta mate tem um brilho de 5º para um grau de incidência de 85 º). Tal acontece porque, 

para se obter um baixo brilho necessita-se de aumentar o PVC ou utilizar cargas de maior 

dimensão. Ambas as situações, como foi visto anteriormente, pioram a resistência à riscagem 

da tinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Resultados do Mar Resistance para a tinta em que obteve-se melhores resultados e 

para a tinta padrão. 

 

Na tabela 31, encontram-se os resultados desta tinta em comparação com a tinta 

padrão. 
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Tabela 31: Resultados obtidos para a tinta em que obteve-se os melhores resultados, em 

comparação com a tinta padrão. 

Tinta 
Brilho a 85º 

(º) 

Resistência à 

Riscagem5 

Dry 

Burnish 

Wet 

Burnish 

Melhor 11,7 3 0,4 16,1 

Padrão 1,5 0 0,1 1,2 
                           

                                      5 Escala de resistência à riscagem: 
                                                  1         2         3         4        5                  
                                       (- resistente)                          (+ resistente) 
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4 Conclusões 

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

de um risco na superfície de uma tinta mate, de cor escura, há destruição da estrutura do 

polímero. Esta destruição é devida à riscagem directa com o dedo e ao arrastamento das 

cargas sobre a superfície. 

O facto do risco ser esbranquiçado é devido à oclusão de ar na resina aquando da 

riscagem. Tal acontece porque, o ar ocluído na resina dispersa as diferentes cores da luz 

branca (visível) com ângulos diferentes. Como estas zonas da resina com ar ocluído estão 

muito próximas, as cores dos vários comprimentos de onda da luz misturam-se rapidamente, 

havendo reflexão de toda a gama visível. Dado a cor branca ser a soma de todas as cores do 

espectro visível, o risco apresenta essa cor.  

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. De forma a melhorar-se a 

resistência à riscagem de tintas, devem usar-se ainda cargas autolubrificantes (dado estas 

diminuírem o atrito da película de tinta e deste modo ao induzirmos um risco a unha 

escorrega mais e não danifica tanto a película). Para validar esta hipótese, aplicou-se óleo de 

silicone, com auxílio de um pincel, na superfície de tinta, observando-se que não havia a 

formação de risco branco perceptível. 

A adição de agentes mateantes (agentes que diminuem o brilho de uma determinada 

tinta), apesar de não favorecer a resistência à riscagem da tinta, favorece a sua resistência à 

abrasão e ao polimento, sendo estas propriedades bastante valorizadas pelos clientes de 

tintas. 

Verifica-se ainda que a resistência à riscagem das tintas está directamente ligada à 

rugosidade do filme de tinta após aplicada. Tal acontece porque, filmes de tinta com menor 

rugosidade apresentam uma superfície com menor atrito e mais deslizante e deste modo ao 

induzirmos um risco na mesma o polímero não é tão danificado. 

Foi ainda possível obter-se uma formulação de uma tinta mais resistente à riscagem do 

que o padrão. No entanto, esta tinta precisará ainda de ajustes de forma a melhorar as 

restantes propriedades da mesma. 
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5 Avaliação do trabalho realizado 

5.1 Objectivos Realizados 

De uma forma geral, foram cumpridos os objectivos propostos para o presente 

projecto.  

Foram feitos ensaios de análise da influência de algumas propriedades das matérias-

primas de uma tinta na sua resistência à riscagem. Desta forma, foi analisada a influência do 

tamanho de partícula e da dureza das cargas utilizadas; da natureza dos polímeros utilizados 

e da utilização de aditivos de superfície que possam alterar o comportamento superficial das 

tintas. Para além destes ensaios propostos no início do projecto, foram ainda realizados 

ensaios de análise da influência da forma e da absorção de óleo das cargas utilizadas e da 

razão PVC/PVCcrítico da tinta.  

Do estudo realizado, foi possível compreender a razão de o risco numa tinta ser 

esbranquiçado e dos factores que contribuem para que este se torne menos perceptível. 

Obteve-se ainda, através de uma ferramenta de projecto factorial (design of 

experiments), a formulação de uma tinta mais resistente ao risco 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 da mesma (dado estas encontrarem-se piores 

nesta tinta do que no padrão). 

 

5.2 Limitações e Trabalho Futuro 

No decorrer do projecto foram encontradas algumas dificuldades, tais como:  

a) encontrar cargas que apenas difiram entre si de apenas uma destas propriedades: a 

forma, o diâmetro, a dureza ou a absorção de óleo;  

b) dificuldades em quantificar a intensidade do risco. O único método utilizado na 

empresa é qualitativo e desta forma não permite fazer uma análise com exactidão.  

Num trabalho futuro, deve utilizar-se um método que permita obter resultados 

quantitativos para a análise da resistência à riscagem. Jones et al. (1997) relatam um estudo 

de medição da microdureza e da resistência à riscagem de tintas, usando um microscópio de 

varrimento de sonda (SPM). O SPM é promissor para caracterizar superfícies de tintas, 

obtendo-se respostas quantitativas.  

Deve-se ainda testar cargas autolubrificantes ou mais gordurosas (dado estas 

diminuírem o atrito da película de tinta e deste modo ao induzirmos um risco a unha 
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escorrega mais e não destrói tanto a película) e vernizes mates (de forma a este funcionar 

como película protectora da camada de tinta). 

 

5.3 Apreciação final 

Na minha opinião, este projecto foi vantajoso tanto para a empresa CIN como para 

mim. 

Para a empresa, uma vez que permitiu à mesma obter mais informação sobre as causas 

da riscagem em tintas e o que fazer para as eliminar ou atenuar. Com isto será possível obter 

uma tinta que seja, o mais possível, resistente à riscagem. Tal vai permitir aumentar a 

qualidade das tintas de cores fortes, eliminando um problema grave e frequente com o qual 

os seus clientes se queixam.  

Para mim, foi uma experiência enriquecedora tanto a nível profissional como pessoal, 

tendo este projecto permitido obter uma primeira experiência com o mundo empresarial. 
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Anexo A Resumo das matérias-primas testadas. 

Tabela A.1: Resinas. 

Produto 

Tamanho da 

Partícula 

(µm) 

Características do Produto 

Resina 1 0,1 

-Partículas finas; 

-Viscosidade média; 

-Boa compatibilidade com extenders 

(cargas). 

Resina 4 < 0,08 

-Partículas muito finas; 

-Permite obter filmes com elevada 

resistência ao blocking e ao mesmo 

tempo flexíveis. 

 Resina 2 - 
-Boa resistência ao blocking; 

-Boa resistência ao risco. 

R
e
si
n
as
 

A
cr

íl
ic

as
 

Resina 3 0,22 

- É usado para tintas para interior e 

para exterior  e  para tintas semi-

brilhantes.  
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Tabela A.2: Cargas. 

 

 

Produto 

 

Tamanho 

da 

partícula 

(µm) 

Absorção 

de óleo 

(g/100g) 

BET 

(m2/g) 

Dureza 

(Mohs) 

Forma das 

partículas 
Características do produto 

Caulino 1 0,4 43 - - Esféricas 

- Melhora a cor; 
- Melhora o controlo do   
brilho e a dispersão; 
- Melhora a resistência à 
nódoa. 

Caulino 3 1,4 55 - - Esféricas 

 
-Melhora a resistência à 
abrasão; 
- Boa resistência. 
 

Caulino 2 2,0 62 4 - Lamelar - Elevado brilho. 

C
au

li
n
os

 

Caulino 4 7,5 200 85 3 Esféricas - 

Cristobalite 1 14 26 1,5 6,5 Esféricas 

 
- Quimicamente inerte; 
- Distribuição uniforme do 
tamanho de partícula; 
- Excelentes propriedades 
ópticas. 
 

C
ri
st

ob
al

it
e
  

Cristobalite 2 5,0 27 3,5 6,5 Esféricas 

 
- Quimicamente inerte; 
- Distribuição uniforme do 
tamanho de partículas; 
- Excelentes propriedades 
ópticas. 
 

Carbonato de 
cálcio 2 

20 12 - - Esféricas - 

C
ar

bo
n
at

o 
de

 C
ál

ci
o 

Carbonato de 
cálcio 1 2,0 16 - 2 Esféricas - 

Cerâmica 1 24 44  6  - 

C
e
râ

m
ic

as
 

Cerâmica 2 20-30 - - - - - 

B
ra

n
co

 F
ix

o 

Branco Fixo    
1 0,7 12 - - Baritas 

- Resistente aos ácidos e aos 
álcalis; 
- Insolúvel em água e 
solventes orgânicos; 
- Baixa área superficial 
específica; 
- Produto inerte; 
- Diâmetro da partícula e 
geometria definida; 
- Baixa dureza. 

C
ar

ga
s 

Su
lf
at

o 
d
e
 B

ár
io

 

B
ar

it
a 

Barita 1 2,4 13 - 3 Baritas - 
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Tabela A.3: Aditivos. 

 

 
Produtos 

Tamanho da 

partícula (µm) 

Absorção de 

óleo (g/100g)  
Características do produto 

Aditivo 6 - - 

 
- Promovem uma forte redução da tensão 

superficial das tintas; 

 
- Promove uma boa resistência ao risco;  

 

- Melhora a umectação do substrato. 

Aditivo 2 - - 

 
- Melhora a resistência ao risco; 
 
- Boa compatibilidade; 
 
- Melhora o slip.  

 Aditivo 1 7,0 - - Melhora a resistência ao risco e o slip. 

Aditivo 3 - - 

- Melhora o levelling; 

- Melhora o Wet Burnish; 

 - Antiblock. 

Aditivo 4 - - 
- Reduz a tensão superficial; 

- Aditivo anti-block para tintas aquosas. 

A
d
it
iv

os
 d

e
 s
u
pe

rf
íc

ie
 

Aditivo 5 3,0 - 

- Melhora a resistência à esfrega; 

- Melhora o slip; 

- Melhora  suavidade da supefície.  

Agente 

mateante 2 
4,0 - 

- Dióxido de silicone produzido 

quimicamente; 

- Boa eficiência mateante; 

- Boa transparência. 

A
d
it
iv

os
 

A
ge

n
te

s 
M
at

ea
n
te

s 

Agente 

mateante 1 
5,4-6,6 300 

- Silica sintética amorfa; 

- Elevada porosidade; 

- Fácil dispersão. 
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Anexo B Fotografias de Microscopia 

Electrónica de Varrimento e Microanálise por 

Raios X 

B.1 Tinta em que utilizou-se a carga caulino 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Na zona sem risco com uma ampliação         Na zona do risco com uma ampliação   

     de 60x.                           de 60x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Na zona sem risco com uma ampliação           Na zona do risco com uma ampliação   

    de 500x.                                de 500x. 

Figura B.1: Fotografia de electrões secundários da tinta em que utilizou-se a carga caulino 1 

no microscópio electrónico de varrimento.
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B.2 Tinta em que utilizou-se a carga caulino 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação     Na zona do risco com uma ampliação  

de 60x.                                                         de 60x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação     Na zona do risco com uma ampliação  

de 500x.                                                        de 500x. 
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                                      Na zona do risco com uma ampliação de 1000x. 

 

Figura B.2: Fotografia de electrões secundários da tinta em que utilizou-se a carga caulino 2 

no microscópio electrónico de varrimento. 
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B.3 Tinta em que utilizou-se a carga caulino 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Na zona sem risco com uma ampliação             Na zona do risco com uma ampliação  

 de 60x.                                                                de 60x. 

 

   Na zona sem risco com uma ampliação           Na zona do risco com uma ampliação  

   de 500x.                                                          de 500x. 

 

  

Figura B.3: Fotografia de electrões secundários da tinta em que utilizou-se a carga caulino 4 

no microscópio electrónico de varrimento. 
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B.4 Tinta em que utilizou-se a carga caulino 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação    Na zona do risco com uma ampliação  

de 60x.                                                         de 60x. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação     Na zona do risco com uma ampliação  

 de 500x.                                                       de 500x. 
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                                 Na zona do risco com uma ampliação de 1000x. 

 

Figura B.4: Fotografia de electrões secundários da tinta em que utilizou-se a carga caulino 3 

no microscópio electrónico de varrimento. 
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B.5 Tinta em que utilizou-se a carga cristobalite 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Na zona do risco com uma ampliação de 60x.          

 

   Na zona sem risco com uma ampliação       Na zona do risco com uma ampliação  

   de 500x.                                                       de 500x. 

                        

                 

Figura B.5: Fotografia de electrões secundários da tinta em que utilizou-se a carga 

cristobalite 2 no microscópio electrónico de varrimento. 
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B.6 Tinta em que utilizou-se a carga branco fixo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação     Na zona do risco com uma ampliação   

de 60x.                  de 60x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação    Na zona do risco com uma ampliação   

de 500x.                                                       de 500x.  
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                               Na zona do risco com uma ampliação de 1000x. 

 

Figura B.6: Fotografia de electrões secundários da tinta em que utilizou-se a carga branco 

fixo 1 no microscópio electrónico de varrimento. 
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B.7 Tinta em que utilizou-se a carga barita 1 

 

Na zona sem risco com uma ampliação           Na zona do risco com uma ampliação 

de 60x.                     de 60x. 

 

Na zona sem risco com uma ampliação    Na zona do risco com uma ampliação   

de 500x.                                                      de 500x. 
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                      Na zona do risco com uma ampliação de 1000x. 

 

Figura B.7: Fotografia de electrões secundários da tinta em que utilizou-se a carga barita 1 

no microscópio electrónico de varrimento. 
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B.8 Tinta em que utilizou-se a carga cerâmica 1 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação             Na zona do risco com uma ampliação   

de 60x.                                                           de 60x. 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação       Na zona do risco com uma ampliação   

de 500x.                                                          de 500x. 
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                        Na zona do risco com uma ampliação de 1000x. 

 

Figura B.8: Fotografia de electrões secundários da tinta em que utilizou-se a carga cerâmica 

1 no microscópio electrónico de varrimento. 
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B.9 Tinta em que utilizou-se a carga cerâmica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação    Na zona do risco com uma ampliação   

de 60x.                                                        de 60x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação    Na zona do risco com uma ampliação   

de 500x.                                                      de 500x. 
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                         Na zona do risco com uma ampliação de 1000x.   

 

Figura B.9: Fotografia de electrões secundários da tinta em que utilizou-se a carga cerâmica 

2 no microscópio electrónico de varrimento. 
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B.10 Tinta óptimo 1 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação       Na zona do risco com uma ampliação   

de 60x.                                                           de 60x. 

 

Na zona sem risco com uma ampliação       Na zona do risco com uma ampliação   

de 500x.                                                         de 500x. 
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 Na zona sem risco com uma ampliação       Na zona do risco com uma ampliação   

 de 1000x.                                                      de 1000x. 

 

Figura B.10: Fotografia de electrões secundários da tinta óptimo 1 no microscópio 

electrónico de varrimento. 
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B.11 Tinta óptimo 1 com adição do aditivo de superfície 1 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação     Na zona do risco com uma ampliação   

de 60x.                                                         de 60x 

 

Na zona sem risco com uma ampliação    Na zona do risco com uma ampliação   

de 500x.                                                      de 500x. 
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                  Na zona do risco com uma ampliação de 1000x. 

 

Figura B.11: Fotografia de electrões secundários da tinta óptimo 1 com adição do aditivo de 

superfície 1 no microscópio electrónico de varrimento. 
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Esta amostra foi também alvo de análise por electrões retro difundidos (por diferença 

de nº atómico médio). Na figura 2.12, encontram-se as imagens obtidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação     Na zona do risco com uma ampliação   

de 60x.                                                              de 60x. 

 

Figura B.12: Fotografia de electrões retro difundidos da tinta óptimo 1 com adição do aditivo 

de superfície 1 no microscópio electrónico de varrimento. 
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B.12 Tinta óptimo 1 com adição de óleo de silicone 

                                                                                   

Na zona sem risco com uma ampliação       Na zona do risco com uma ampliação   

 de 60x.                                                          de 60x. 

 

   Na zona sem risco com uma ampliação       Na zona do risco com uma ampliação   

   de 500x.                                                      de 500x. 

 

 

 

 

 

 



Resistência à riscagem de tintas, particularmente em cores fortes 

Anexo B – Fotografias de Microscopia Electrónica de Varrimento e Microanálise por Raios X  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Na zona do risco com uma ampliação de 1000x. 

 

Figura B.13: Fotografia de electrões secundários da tinta óptimo 1 com adição de óleo de 

silicone no microscópio electrónico de varrimento. 

 

 

Esta amostra foi também alvo de análise por electrões retro difundidos (por diferença 

de nº atómico médio) e por microanálise por raios X. Na figura 2.14, encontram-se as imagens 

obtidas. 
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   Na zona sem risco com uma ampliação         Na zona do risco com uma ampliação   

   de 60x.                                                          de 60x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Na zona do risco com uma ampliação de 1000x. 
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Espectro de raio X na zona Z1. 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Espectro de raio X na zona Z2. 

 

 

Figura B.14: Fotografia de electrões retro difundidos da tinta óptimo 1 com adição de óleo de 

silicone no microscópio electrónico de varrimento, bem como a respectiva microanálise por 

raios X. 
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B.13 Tinta óptimo 1 com adição do aditivo de superfície 1, com a 

carga cristobalite 1 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação de           Na zona do risco com uma ampliação de 

60x.                                                                    60x. 

 

Na zona sem risco com uma ampliação          Na zona do risco com uma ampliação de 

500x.                                                                de 500x. 
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                                  Na zona do risco com uma ampliação de 1000x. 

 

Figura B.15: Fotografia de electrões secundários da tinta óptimo 1 com adição do aditivo de 

superfície 1, com carga cristobalite 1 no microscópio electrónico de varrimento. 

 

 

Esta amostra foi também alvo de análise por electrões retro difundidos (por diferença 

de nº atómico médio) e por microanálise por raios X. Na figura 2.16, encontram-se as imagens 

obtidas. 
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      Imagem BE - Na zona do risco com uma ampliação de 1000x. 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

Espectro de raio X na zona Z1. 
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Espectro de raio X na zona Z2. 

 

 

Figura B.16: Fotografia de electrões retro difundidos da tinta óptimo 1 com adição do aditivo 

de superfície 1, com a carga cristobalite 1 no microscópio electrónico de varrimento, bem 

como a respectiva microanálise por Raios X. 
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B.14 Tinta padrão 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação de          Na zona do risco com uma ampliação de      

60x.                                                                60x. 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação de          Na zona do risco com uma ampliação de      

500x.                                                               500x 
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                                 Na zona do risco com uma ampliação de 1000x. 

 

Figura B.17: Fotografia de electrões secundários da tinta Padrão no microscópio electrónico 

de varrimento. 

 

 

Esta amostra foi também alvo de análise por electrões retro difundidos (por diferença 

de nº atómico médio) e por microanálise por raios X. Na figura 2.18, encontram-se as imagens 

obtidas. 
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Na zona sem risco com uma ampliação de          Na zona do risco com uma ampliação de      

60x.                                                                  60x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona do risco com uma ampliação de 1000x. 
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Espectro de raio X na zona Z1. 

 

 

 

Espectro de raio X na zona Z2. 

 

 

 

Espectro de raio X na zona Z3. 

 

Figura B.18: Fotografia de electrões retro difundidos da tinta padrão no microscópio 

electrónico de varrimento, bem como a respectiva microanálise por Raios X. 
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B.15 Tinta padrão com óleo de silicone 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação de        Na zona do risco com uma ampliação de      

60x.                                                                60x. 

 

 

Na zona sem risco com uma ampliação de        Na zona do risco com uma ampliação de      

60x.                                                                60x. 

 

Figura B.19: Fotografia de electrões secundários da tinta Padrão com óleo de silicone no 

microscópio electrónico de varrimento. 
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Anexo C Métodos e procedimentos usados na 

caracterização das tintas 

C.1 Mar Resistance 

A sua determinação foi feita segundo a norma NCIN 121. No entanto, foram feitas 

algumas alterações relativamente ao método inicial. 

 

Objectivo e Campo de Aplicação: 

Este método destina-se a fixar procedimentos para determinar a resistência ao traço de 

uma determinada película de tinta. 

 

Material a utiilizar: 

- Tinta; 

- Placa de Pladur; 

- Rolo Antigota. 

 

Técnica: 

Aplicar a tinta com um rolo antigota, numa placa de pladur protegida com o Primário 

Cinolite, de acordo com a especificação do produto. 

Aplicar em paralelo, e do mesmo modo, as tintas a comparar com esta. 

Secar à temperatura ambiente durante 3, 6 e 21 dias.  

Com a unha efectuar um traço sobre a tinta e avaliar a resistência ao traço, 

comparando-a com as restantes tintas. 

 

Apesar de na norma indicar que a tinta deve ser aplicada em placas de pladur, também 

se aplicou as tintas em vidros.  

Para uma melhor visualização do fenómeno da riscagem utilizou-se um microscópio – 

TUKON. Com a sua ajuda foi possível a visualização de pequenas depressões no filme de tinta, 

devidas provavelmente ao arrastamento de partículas de cargas aquando a riscagem. Esta 
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visualização foi feita em placas de pladur e em vidros. No entanto, é de salientar que a 

utilização de vidros utilizando um aplicador de 150 µm permite uma melhor visualização.  

Utilizou-se apenas as objectivas de menor amplitude (10 e 20) uma vez que na de 50 a 

imagem parece distorcida, não permitindo distinguir a zona do risco.   

 

C.2 Determinação do Brilho a 85º 

A sua determinação foi feita segundo a norma ISO 2813. Este teste tem como objectivo 

determinar o brilho de uma película de tinta a um grau de incidência de 85º.  

Para este ensaio, aplica-se uma película de 100 µm húmidos sobre uma placa de vidro. 

Deixa-se secar o filme à temperatura ambiente durante 24h. De seguida, lê-se o brilho com 

um medidor adequado em diferentes partes da película. O resultado é expresso em graus (º). 

 

C.3 Determinação da Viscosidade de Stormer 

A sua determinação foi feita segundo a norma NP 234. O presente método visa 

determinar a viscosidade de Stormer utilizando para o efeito um viscosímetro de Stormer.  

Para este ensaio a tinta é colocada num copo do viscosímetro procedendo-se à medição 

da viscosidade de acordo com o procedimento de utilização do aparelho. 

As medições deverão ser efectuadas com a tinta à temperatura de 23 ºC e os resultados 

vêm expressos em UK (unidades Krebs). 

 

C.4 Determinação do Dry Burnish 

A sua determinação foi feita segundo a norma NCIN 112. Este teste tem como objectivo 

determinar o polimento de uma tinta à abrasão, neste caso seca.  

A tinta a ensaiar é aplicada numa carta LENETA com o aplicador de 180 µm húmidos e 

deixada a secar à temperatura ambiente durante uma semana. Posteriormente efectua-se 

várias medições de brilho a 85º ao longo da  película de tinta que irá estar sujeita à abrasão, 

antes do ensaio, efectuando-se uma média. De seguida colocam-se as esponjas  de 

poliuretano secas nos suportes do equipamento de resistência à esfrega. Coloca-se depois a 

carta LENETA com a tinta aplicada, no vidro do equipamento e de seguida o contador de 

ciclos a zero, terminando o teste aos 500 ciclos.  
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Retirar a carta de ensaio e limpar cuidadosamente a película de tinta com papel 

absorvente. Efectuar várias medições de brilho a 85º ao  longo da película de tinta que esteve 

sujeita à abrasão, efectuando uma média. 

Calcular a diferença entre o brilho final e inicial. O aumento das unidades de brilho é 

um valor numérico indexado à resistência da película de tinta aumentar o brilho quando 

sujeita a uma acção de polimento. 

 

C.5 Determinação do Wet Burnish 

A sua determinação foi feita segundo a norma NCIN 111. Este teste tem como objectivo 

determinar o polimento de uma tinta à abrasão húmida. 

A tinta a ensaiar é aplicada numa carta LENETA com o aplicador de 180 µm húmidos e 

deixada a secar à temperatura ambiente durante uma semana. Posteriormente efectua-se 

várias medições de brilho a 85º ao longo da  película de tinta que irá estar sujeita à abrasão, 

antes do ensaio, efectuando-se uma média. De seguida molham-se as esponjas de poliuretano 

com solução a 1,0% em Teepol e sacode-se para remover o excesso, colocando-as depois nos 

suportes do equipamento de resistência à esfrega.  

Coloca-se depois a carta LENETA com a tinta aplicada, no vidro do equipamento e 

coloca-se 10 ml da solução a 1,0% em Teepol ao longo da carta.  

Colocar o contador de ciclos a zero. Adicionar em cada 400 ciclos 2 ml de solução a 1,0 

ml em Teepol. O teste termina quando uma quantidade significativa de película de tinta é 

removida ou aos 2000 ciclos. 

Retirar a carta de ensaio e limpar cuidadosamente a película de tinta passando a carta 

por água corrente. Deixar secar durante pelo menos 16 horas.  

Posteriormente efectua-se várias medições de brilho a 85º ao longo da  película de tinta 

que esteve sujeita à abrasão, efectuando uma média. Calcular a diferença entre o brilho final 

e inicial. O aumento das unidades de brilho é um valor numérico indexado à resistência da 

película de tinta aumentar o brilho quando sujeita a uma acção de polimento. 

 

C.6 Determinação da rugosidade do filme de tinta 

Para medir a rugosidade do filme de tinta, utilizou-se um aparelho de nome Mitutoyo S.J. 

400, de acordo com a norma ISO 1997. 
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Anexo D Design of Experiments [21] 

 

D.1 Procedimento para o Design of Experiments: Design-Expert® 

v6.0.11. 

 

D.1.1 Escolha do método a utilizar  

Para se iniciar o programa basta fazer um duplo click no ícone do Design-Expert®. De 

seguida abrir um novo documento pressionando no ícone com a forma de uma folha branca, 

situado na barra de ferramentas ou deslocando-se ao menu e pressionar em file e de seguida 

em New Design.  

Aparecerá uma interface, no lado esquerdo dessa estão quatro separadores com 

diferentes grupos de métodos para o Design of Experiments (Crossed, Mixture, Response 

Surface e Factorial). No presente caso, dado se tratar de uma mistura pressionou-se no 

separador mixture.  

Neste separador encontram-se escolhas extensivas para o design dispostas sob a forma 

de grafos (Simplex Lattice, Simplex Centroid, Sreening, D-optimal, Distance –Based, Modified 

Distance e User-Defined). No caso em estudo escolheu-se o método D-optimal, dado que nas 

formulações de tintas a mistura não é regular, isto é, a amplitude da gama em que os 

componentes (factores) presentes no Design podem variar não é igual para todos eles. 

 

D.1.2 Factores e respectivos limites 

Inicialmente introduz-se o número de componentes da mistura que foram considerados 

factores. Para o efeito basta alterar o valor que se encontra no campo Mix Components. De 

seguida introduz-se a informação relativa a cada um dos factores, como o nome e os limites 

inferior e superior (Name, Low, High). Deve-se ainda colocar o valor da soma de todos os 

factores da mistura preenchendo o campo Total e inserindo as suas unidades em Units. Para 

continuar primir o botão Continue, que encontra-se no canto inferior direito. No caso em 

estudo utilizou-se 5 factores. 
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D.1.3 Formatar o modelo utilizado 

Neste ponto do Design é necessário definir qual a ordem do polinómio que se espera 

ser a mais apropriada para o ajuste dos resultados do sistema em estudo. No presente 

projecto, optou-se por um polinómio de segunda ordem, dado que estes ajustavam 

matemática e estatisticamente bem este sistema, além de ter a vantagem de reduzir o 

número de experiências necessárias relativamente aos polinómios de terceira ordem. 

Para escolher o modelo pressionar o botão Edit Model e no campo Order alterar o grau 

do polinómio. O campo Model deve manter-se tal como pré-definido, ou seja, Scheffé. 

Para alterar o número de replicações (formulações repetidas para a determinação do 

erro associado ao procedimento), alterar o campo Replicates, que se encontra no canto 

inferior esquerdo. É também fornecida informação acerca do número de experiências que se 

terá de executar para a realização do design em Total Experiments. 

De forma a aceitar estas definições e continuar para o próximo passo do processo de 

design of experiments pressionar em Continue. 

 

D.1.4 Introduzir informações relativas às respostas  

O primeiro passo é introduzir a informação do número de respostas (variáveis 

dependentes, isto é, variáveis que serão medidas ao longo do processo para posteriormente 

serem avaliadas e consideradas na optimização), preenchendo o campo Responses. Na tabela 

abaixo deste campo devem ser introduzidas as informações relativas às respostas, como os 

seus nomes e unidades, preenchendo os campos Name e Units, respectivamente. 

O próximo passo é pressionar em Continue e o Design-Expert® completará o processo 

e fornecerá a lista de experiências ou corridas a realizar. Vai aparecer no visor uma tabela 

com diversas experiências a realizar e nas duas primeiras colunas aparece o Std e o Run. 

Existe uma diferença entre o valor referido em Std e em Run. Esta diferença deve-se ao facto 

do software criar os pontos de design onde devem ser realizadas as experiências e obtidas as 

respostas, atribuindo-lhes o número padrão e em seguida distribui-as de forma aleatória e 

atribui o número de corrida (Run). As experiências devem ser realizadas na ordem das 

corridas. 

Para imprimir esta folha, com a lista de experiências a realizar, basta pressionar o 

ícone com uma impressora desenhada, situada na barra de ferramentas. 

Para facilitar a obtenção das respostas para cada ponto do design, é possível recorrer 

a uma folha específica, que contém para cada experiência a quantidade utilizada de cada 

factor e uma tabela para posteriormente completar com as respectivas respostas. Para ter 

acesso a esta folha deve-se clicar no menu View e pressionar em Data Entry Sheet. 
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D.1.5 Guardar os resultados num ficheiro 

Se iniciar um novo Design e se proceder de igual forma como se procedeu até este 

passo vai-se obter os mesmos pontos do espaço mas a ordem a que corresponderão as corridas 

é diferente, porque o processo de atribuição do índice “Run” é aleatório. Logo, é prudente 

guardar os dados num ficheiro. Para tal pressionar o item File do menu e seleccionar Save As. 

O programa apresenta uma caixa de diálogo, na qual se deverá definir o nome do ficheiro 

onde será colocado com a extensão .dx6 e de seguida pressionar em Save. 

Sempre que se necessitar consultar os resultados do Design ou proceder à análise de 

resultados e optimização deve-se abrir este ficheiro. 

 

D.2 Análise de resultados 

 

D.2.1 Introduzir os valores das respostas na folha de intrusão de dados 

Abrir a folha de intrusão de dados, como explicado anteriormente no passo das 

informações relativas às respostas, e introduzir os valores das respostas de cada ponto do 

Design. 

 De seguida deve-se passar para a folha de disposição do Design (onde aparece a lista 

das várias experiências a realizar), deslocando-se ao menu View seguido de Design Layout. 

Com o botão direito do rato pressionar no botão que diz Block e seleccionar o item Diplay 

Point Type e de seguida Sort By Point. Aparecerá uma folha do Design com todas as 

experiências a realizar e as respectivas respostas. 

 

D.2.2 Transformação da resposta 

O passo seguinte é a análise de dados. Para se iniciar a análise pressionar no grafo RC 

do módulo Analysis, no lado esquerdo da janela. Aparece uma janela onde se pode escolher 

as transformações a aplicar aos dados, de forma a diminuir o erro no ajuste. No caso em 

estudo, não é necessário aplicar transformações, pelo que se deve permanecer como pré-

definido, ou seja None. Proceder de igual modo para todas as outras variáveis. 
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D.2.3 Descrição dos ajustes 

De seguida pressionar no item Fit Summary. Neste passo vai-se realizar a apresentação 

dos dados correspondentes ao ajuste dos pontos através de polinómios linear, quadrático, 

cúbico e cúbico especial aos valores das respostas.  

O software apresenta ainda uma tabela sumário de medidas estatísticas dos modelos 

de ajuste. 

O Design-Expert® pondera os resultados estatísticos e refere qual o polinómio que 

ajusta os resultados com um maior grau de confiança, sublinhando os seus parâmetros e 

marcando com a palavra Suggested. No caso em estudo o modelo utilizado foi o quadrático. 

Deve-se proceder de igual modo para todas as outras variáveis. 

 

D.2.4 Selecção do modelo 

Ao pressionar o item model aparece uma janela que apresenta opções quanto ao 

modelo que melhor ajusta os pontos. É possível escolher o modelo que melhor ajusta os 

pontos, assim como proceder a algumas alterações nos seus parâmetros de iteração. 

 

D.2.5 Análise estatística 

Pressionar o item ANOVA. Na sua interface, aparecerão dados estatísticos referentes 

aos ajustes. 

Aparecerá ainda três tabelas, que referem o valor dos parâmetros de ajuste para cada 

resposta em termos de componentes reais (ou fracções), de componentes actuais (conforme o 

definido no Design) e pseudo-componentes. Para o presente caso, apenas interessam os 

parâmetros definidos em termos de componentes actuais. 

Deve-se proceder de igual modo para todas as variáveis. 

 

D.2.6 Rever os gráficos do diagnóstico 

Pressionar o botão Diagonostic para abrir uma janela com ferramentas de diagnóstico. 

O Design-Expert® providencia uma completa selecção de gráficos que ajudarão a validar a 

análise estatística. A melhor forma de observar estes gráficos é na forma Studentized. 

Dos muitos gráficos que se podem obter deve-se dar especial atenção ao que 

apresenta a probabilidade normal dos resíduos. Este gráfico apresenta uma normalidade dos 

erros dos termos.  
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Outro gráfico importante é o que apresenta os resíduos em função do valor previsto. 

Para aceder a este gráfico deve-se pressionar o botão Predicted, na janela de ferramentas de 

diagnóstico. Neste gráfico, os pontos que saem fora dos limites estabelecidos pelas linhas 

vermelhas são os pontos cujos erros residuais estão fora dos valores estabelecidos para um 

limite de confiança de 95%. No presente caso, não há nenhum ponto fora do limite, se tal 

acontecesse dever-se-ía repetir o ensaio. 

Pode-se ainda obter uma representação dos valores previstos, que o software prevê 

com base no polinómio de ajuste, em função dos valores das respostas obtidas 

experimentalmente, pressionando para o efeito o botão Actual nas ferramentas de 

diagnóstico. 

Proceder de igual modo para todas as variáveis. 

 

D.2.7 Examinar os gráficos das respostas 

Para visualizar os gráficos das respostas, de acordo com o polinómio de ajuste, deve-

se pressionar o botão Model Graphs.  

É possível fazer uma representação 3D. Para tal basta clicar no menu View e 

pressionar em 3D Surface. Se quiser-se rodar este gráfico, para uma melhor visualização, 

existe uma janela identificada por Rotation onde se pode alterar o ângulo de rotação 

horizontal e vertical. 

Deve-se proceder de igual modo para todas as variáveis. 

 

D.3 Optimização da mistura 

D.3.1 Previsão da resposta 

Este software permite fazer uma previsão do valor da resposta de um determinado 

ponto da mistura. Para tal basta pressionar em Point Prediction, por baixo do módulo 

Optimization. 

As coordenadas dos pontos devem ser inseridas na caixa de ferramentas, do lado 

esquerdo, Factors Tool, deslocando as barras para valores mais exactos. Seleccionar o factor 

com um click e escrever o valor na célula a branco. 

Aparecerá uma tabela com os valores das respostas previstas pelo modelo – Prediction. 

Também se deve olhar para os valores de “95 % PI low” e “95 % PI high”, que se referem aos 

valores limites, inferior e superior respectivamente, para um intervalo de confiança de 95%. 
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D.3.2 Optimização numérica 

O software é capaz de optimizar (maximizar ou minimizar) o valor de uma resposta, 

uma resposta sujeita a limites e outras respostas até optimizar combinações de duas ou mais 

respostas. 

 Para entrar neste processo basta pressionar o item Numerical no módulo Optimization. 

Como não se pretende fazer a optimização fora dos limites impostos para cada um dos 

factores, as definições relativas a cada um deles devem ser mantidas como pré-definidas 

anteriormente. É apenas necessário proceder a alterações nos objectivos das respostas. 

 Por exemplo, no presente caso o valor da resistência à riscagem pretendido é o 

máximo possível. Deve-se pressionar o item resistência à riscagem, imediatamente surgirão 

parâmetros relativos a esta resposta. Como o objectivo é uma formulação com resistência à 

riscagem máxima deve-se definir o campo Goal como is maxium. Existe ainda um parâmetro 

Importance, que define a importância que se deve atribuir a este parâmetro. Deste modo, se 

for pouco importante que obedeça ao objectivo atribui-se o peso 1 (+), se for muito 

importante atribui-se o peso 5 (+ + + + +), igualmente para valores intermédios. Este campo é 

essencial para o programa calcular o parâmetro de desirability.  

 Para as restantes respostas procede-se de forma análoga, de acordo com as tabelas 25 

e 26. 

 

D.3.3 Proceder à optimização 

Para se iniciar a optimização pressiona-se o botão solutions e o software apresenta 

uma tabela com soluções de optimização, de acordo com o definido no passo anterior. Pode 

acontecer o caso de apresentar mais do que uma solução. Contudo o software selecciona a 

solução mais indicada, com base no parâmetro desirability, sublinhando os seus parâmetros e 

marcando com Selected. 

Se se voltar a pressionar o botão Criteria, alterar ligeiramente os objectivos das 

respostas e regressar a Solutions pode-se obter soluções diferentes das anteriores. 

É necessário fazer um levantamento das várias soluções que o software apresenta e só 

depois é que se deve fazer uma pré-selecção e fazer uma análise exaustiva destas soluções. 

Para ver o relatório das soluções noutro formato, rampas e histogramas, pressionar em 

Ramps ou Histogram, respectivamente, na janela Solution Tool. 

 

Escolhidas as soluções que se irão testar exaustivamente, deve ser feito um 

levantamento de todos os testes a realizar à tinta. Realizados todos os testes, devem ser 
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ponderados os resultados e escolhida a formulação que melhor preenche os requisitos. Se 

nenhuma das soluções passar nos testes deve-se realizar novas optimizações com diferentes 

objectivos para as respostas. 
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