
 

Resumo 

Hoje em dia, a necessidade do uso de tintas não só para fins decorativos mas 

principalmente para proteger os materiais, tem motivado a expansão da indústria de tintas. 

Ao nível do controlo de qualidade das tintas, são efectuados diversos testes 

laboratoriais aos seus constituintes, características e formas de utilização, para determinar a 

sua aplicabilidade, o tempo de secagem, a aderência às superfícies bem como a resistência e 

durabilidade da sua película. 

No sentido de melhorar a reprodutibilidade e extinguir a imprecisão inerente às 

aplicações actualmente feitas em laboratório por um operador humano, foi criada uma nova 

tecnologia, o ROBpaint – Instrumento Laboratorial, que se pretende testar no presente 

trabalho. 

Os dois objectivos foram: compreender o modo de funcionamento do equipamento e 

comprovar a sua reprodutibilidade; utilizar o ROBpaint pela primeira vez nos laboratórios da 

Barbot enquanto ferramenta analítica que permite diferenciar certas características de 

tintas. 

 Os testes realizados compreenderam a aplicação de diversas tintas e primários e 

posterior análise dos dados recolhidos pelo equipamento, para avaliar a reprodutibilidade 

enquanto aplicador automático.  

Da análise dos dados recolhidos concluiu-se que o novo equipamento é uma 

ferramenta reprodutível na aplicação de tintas, potenciando desenvolvimentos de novas 

formulações. 
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Abstract 

Nowadays, as the need for paints is growing, not only to decorative use but also to 

material protection, the paint industry has expanded. 

Paint quality control is done by testing all its components, characteristics and 

application modes in a laboratory, in order to determinate the drying time, surface’s 

adhesion as well the resistance and pellicle durability.  

In order to achieve better reproducibility and eliminate all the subjectivity inherent to 

human applications made in laboratory, new technology was developed - ROBpaint – 

laboratorial equipment, which will be object of study in the present work. 

The main goal was to prove that the reproducibility of the automatic applications 

executed by ROBpaint allows this equipment to affirm itself as an assistant for the 

development in the paint’s industry. 

Through the selection of several paints and primaries that were tested with this new 

laboratorial equipment, it became clear that ROBpaint is a reliable tool for paints testing and 

that it can assist in the development of new formulations. 
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