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“Life is not easy for any of us. But what of that? We must have perseverance and above all 

confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something and that this 

thing must be attained.” 

 

Marie Curie
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Resumo 

A indústria das tintas e revestimentos é uma indústria de grande importância económica; em 

Portugal esta indústria gerou em 2014 cerca de 370 milhões de euros em vendas nacionais e 

em exportações. A contínua otimização dos fatores de produção é essencial na manutenção 

da competitividade de qualquer indústria e é-o no caso da indústria das tintas. Uma 

metodologia que tem sido utilizada para este fim é o chamado planeamento de experiências, 

em inglês design of experiments; esta metodologia permite uma diminuição sensível do 

número de experiências laboratoriais na otimização de produtos e de processos. 

Neste trabalho procedeu-se ao estudo da otimização de dois produtos industriais: um primário 

anticorrosivo e uma tinta termoendurecível. Foi estudado o impacto de alterações no 

processo de fabrico do primário, e a redução do custo de formulação da tinta 

termoendurecível, mantendo as suas características funcionais e desempenho anticorrosivo. O 

planeamento de experiências foi realizado recorrendo ao método de superfície de resposta e 

ao planeamento de misturas, para o primário anticorrosivo e para a tinta termoendurecível, 

respetivamente. Foram avaliadas várias características como a viscosidade e o 

comportamento em ensaios de envelhecimento acelerado, no caso do primário anticorrosivo, 

e o brilho, dureza pendular e comportamento em nevoeiro salino, no caso da tinta 

termoendurecível. 

Apesar de não se ter conseguido a otimização do primário anticorrosivo, obteve-se uma 

otimização da tinta termoendurecível. A versão otimizada desta apresenta uma redução de 

custo de 1,9 % em relação à formulação padrão, mantendo todas as suas características 

funcionais e o seu desempenho anticorrosivo. 

 

Palavras-chave: otimização, planeamento de experiências, tinta, 

metodologia de superfície de resposta, planeamento de 

misturas 
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Abstract 

The paint and coatings industry is of great economic importance; in Portugal, this industry 

generated in 2014 close to 370 million euros in domestic and export sales. Continuous 

optimization of production factors is essential in maintaining the competitiveness of any 

industry, as it is in the case of the paint industry. A methodology that has had great support 

in the optimization of production factors is design of experiments; this method particularly 

enables a significant reduction in the number of laboratory experiments in the optimization of 

products and processes. 

In this work is described the optimization of two industrial products: an anticorrosive primer 

and a thermosetting paint. It was assessed the impact of changes in the primer manufacturing 

process, and the reduction of the formulation cost of the thermosetting paint, keeping its 

characteristics and anti-corrosion performance.  The design of experiments was performed 

using the response surface methodology and mixture design for the anticorrosive primer and 

the thermosetting paint, respectively. Various characteristics were evaluated, such as 

viscosity and behavior in accelerated weathering tests in the case of the anticorrosive primer, 

and gloss, pendulum hardness and salt spray behavior, for the thermosetting paint. 

Despite not having achieved the anticorrosive primer’s optimization, an optimization of the 

thermosetting paint was obtained. This optimized version had a cost reduction of 1,9 % 

compared to the standard formulation, while maintaining  all its characteristics  and its anti-

corrosion performance. 

 

Keywords: optimization, design of experiments, paint, response 

surface methodology, mixture design 
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1 Introdução 

Neste capítulo é realizado o enquadramento do projeto, sendo depois descritas algumas 

noções teóricas de tintas. É feito o enquadramento da metodologia de planeamento de 

experiências (em inglês design of experiments – DOE) e a sua importância no contexto 

industrial e de otimização, seguindo-se uma breve descrição dos métodos de planeamento de 

experiências utilizados. 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

A indústria das tintas é de grande importância a nível mundial, tanto social como 

economicamente; além de contribuir para o desenvolvimento económico dos países, está 

igualmente presente na vida de todos, dado que muitos materiais existentes no mercado são 

revestidos, e os revestimentos decorativos influenciam e são influenciados pela sociedade. 

Estima-se que de 2014 a 2019 a procura desta indústria irá crescer a uma taxa de 2,5 % ao ano 

na Europa Ocidental, e o crescimento global será de aproximadamente 6 % ao ano, segundo 

dados da IHS (Information Handling Services, Inc.). [1] As indústrias de tintas portuguesas 

geraram, no ano de 2014, cerca de 370 milhões de euros em vendas nacionais e exportações, 

segundo o Instituto Nacional de Estatística português. [2] Espera-se ainda que o mercado 

global de tintas e revestimentos atinja os 152 000 milhões de euros em 2020. [3] Esta é, por 

isso, uma indústria competitiva, onde a constante evolução é importante para a manutenção 

da competitividade entre produtores de tintas. [1] 

O lançamento de novos produtos na indústria dá-se após investigação e desenvolvimento em 

laboratório de novas formulações. Este processo exige um elevado investimento em termos de 

tempo e dinheiro/recursos; uma tinta, por exemplo, pode levar anos a passar do laboratório 

para o mercado. O planeamento de experiências é uma metodologia de grande importância 

na racionalização de recursos em qualquer indústria. Esta ferramenta permite planear uma 

sequência de ensaios onde se efetuam alterações controladas a variáveis de entrada para que 

se possam observar, identificar e analisar as alterações nas variáveis de saída. As ferramentas 

estatísticas usadas pelo DOE permitem que haja uma diminuição do número de experiências 

laboratoriais de tentativa-erro. Isto leva a uma redução de custos, pois utilizam-se menos 

recursos humanos e materiais, e a uma redução de resíduos. Pode ainda levar a um avanço 

mais rápido da tecnologia, num mercado cada vez mais competitivo. [4] No caso específico dos 

revestimentos industriais, muitas vezes desenvolvidos para clientes específicos, esta redução 

do tempo de espera é ainda de maior relevância, na medida em que aumenta a satisfação do 

cliente com a empresa e com os produtos fornecidos. 
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A presente dissertação teve como objetivo a otimização de dois revestimentos industriais, 

recorrendo a uma metodologia de planeamento de experiências para obtenção dos resultados 

pretendidos, que são: 

 a avaliação do impacto de alterações no processo de fabrico de um primário 

anticorrosivo nas suas propriedades; 

 a redução do custo de formulação de uma tinta industrial termoendurecível, mantendo 

as suas características e o seu desempenho anticorrosivo. 

1.2 Tintas 

Segundo a norma ISO 4618:2014, uma tinta é um revestimento por pintura pigmentado que, 

aplicado sobre um substrato, forma uma película seca opaca com propriedades protetoras, 

decorativas ou propriedades técnicas específicas. Dos revestimentos por pintura fazem parte, 

além das tintas, os vernizes e os esmaltes. [5]  

As tintas e outros revestimentos por pintura são dos componentes que mais contribuem para o 

embelezamento, proteção e longevidade de muitos materiais. Os revestimentos por pintura 

proporcionam duas funções de grande importância económica: a decorativa e a de proteção. 

Sem estes, a vida útil dos materiais diminuiria drasticamente havendo alguns que poderiam 

ter grandes limitações na sua comercialização. [1] 

A indústria das tintas pode ser dividida essencialmente em 3 mercados chave: decorativo, 

industrial e proteção anticorrosiva. As tintas decorativas são utilizadas para proteger e 

decorar estruturas na construção civil, como paredes interiores e exteriores, portas, janelas, 

entre outros. As tintas industriais são desenvolvidas para as indústrias do metal, madeira, 

plástico, entre outros, e geralmente satisfazem especificações de clientes. As tintas de 

proteção anticorrosiva destinam-se à proteção anticorrosiva de estruturas de aço e betão, 

quando expostos a ambientes agressivos, à proteção passiva contra o fogo e ao revestimento 

de pavimentos (comerciais e industriais). [6] 

1.2.1 Constituição das tintas 

As tintas líquidas são sistemas dispersos constituídos por uma fase sólida (pigmentos e cargas) 

distribuída numa fase líquida (ligantes, aditivos, solventes e diluentes). Pode dizer-se que as 

tintas líquidas são constituídas por duas partes: a parte volátil (na qual figura o solvente) e a 

parte não volátil (na qual constam a resina (ou ligante), os pigmentos, as cargas e os 

aditivos).  

A resina, também conhecida como ligante ou veículo fixo, é um material polimérico e é o 

componente mais importante da tinta, definindo muitas das suas propriedades de película 

seca. Além de ser responsável pela aglutinação das partículas sólidas e pela formação da 
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película seca, é também responsável pela resistência química e à intempérie, pela aderência 

ao substrato, pela dureza, e por outras propriedades importantes da tinta, como o brilho, a 

durabilidade e a flexibilidade. Os ligantes usados em revestimentos por pintura podem ser 

sintéticos, como os acrílicos, os vinílicos, os poliuretanos ou os epóxis, ou naturais, como os 

óleos. [7]  

Os pigmentos são partículas sólidas finamente divididas, de natureza orgânica, inorgânica ou 

híbrida, insolúveis na resina e nos solventes. São usados para conferir cor e opacidade à tinta, 

ou para melhorar as propriedades físicas e funcionais da tinta, como por exemplo para 

fornecer proteção anticorrosiva. [7] Devem ainda possuir estabilidade à luz para aplicações no 

exterior, ao calor no caso de revestimentos termoendurecíveis e a agentes de corrosão para 

aplicações em metais. Podem ser classificados como inorgânicos (como os óxidos de ferro e o 

dióxido de titânio), orgânicos (como os pigmentos de antraquinona e quinacridona) e 

metálicos (zinco e alumínio).  

As cargas são substâncias inorgânicas que podem ser utilizadas em tintas para aumentar o 

teor de sólidos (diminuindo assim o seu custo de formulação), conferir textura, ajustar a 

permeabilidade, entre outras características, sem no entanto conferir força corante ou 

opacidade à mesma. Podem ser classificadas como naturais (como o sulfato de bário, o 

carbonato de cálcio, o talco e a sílica) ou sintéticas (como o sulfato de bário precipitado e a 

alumina expandida). [7] 

Os solventes, ou veículos voláteis, dispersam ou dissolvem o veículo fixo sem alterar as suas 

propriedades químicas. Podem ser constituídos por água, hidrocarbonetos (alifáticos e 

aromáticos) ou por solventes oxigenados (álcoois, acetonas, éteres e ésteres). Os solventes 

diminuem a viscosidade da tinta para que esta possa ser aplicada uniformemente no 

substrato. [7] Quando o solvente é maioritariamente orgânico, a tinta considera-se de base 

solvente; quando este é constituído por água, a tinta é de base aquosa. O solvente, depois da 

aplicação, evapora-se para permitir a formação da película seca de tinta. 

Os aditivos estão presentes nas tintas em baixas concentrações (até 5 %), tendo como 

objetivo melhorar o processamento, a aplicação e as propriedades da película seca. São 

designados pela função que desempenham na tinta, tendo influência em características como 

a aplicabilidade, secagem, comportamento reológico, entre outras. Podem também 

desempenhar funções biocidas, melhorar ou facilitar o fabrico da tinta e otimizar 

propriedades da película seca. [7] 

Na Tabela 1 são apresentados alguns tipos de aditivos e as suas funções. 
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Tabela 1 – Exemplos de aditivos utilizados nas tintas e suas funções (adaptado de [7]). 

Aditivo Função 

Dispersante Facilitar a dispersão dos pigmentos e cargas 

Molhante Diminuir a tensão superficial entre a fase sólida e a fase 

líquida da tinta 

Aditivos reológicos Controlar o comportamento reológico da tinta 

Fungicida Reduzir o ataque dos fungos e algas à película seca 

Bactericida Evitar o desenvolvimento de bactérias que levem à putrefação 

da tinta na embalagem 

Antiespuma Diminuir ou evitar a formação de espuma durante o fabrico 

e/ou processo de aplicação 

Antipele Prevenir a formação de pele na superfície da tinta durante o 

armazenamento 

1.2.2 Classificação das tintas 

As tintas podem ser classificadas de diversas formas, dependendo do critério que se 

considera. Num aspeto mais geral, pode dividir-se as tintas de acordo com a sua aplicação: 

tintas para a construção civil, tintas para automóveis, tintas para sinalização de tráfego, 

tintas para aplicação naval, tintas para aviação e tintas para artes gráficas. [8]  

Outra classificação baseia-se no mecanismo de secagem e formação da película seca - ou 

processo de cura. Estes processos são descritos na secção 1.2.4. 

As tintas podem ainda ser classificadas de acordo com a natureza química do ligante. Podem 

portanto dividir-se em tintas acrílicas, vinílicas, alquídicas, fenólicas, epóxi, entre outras. 

Uma das classificações mais importantes é, no entanto, a classificação quanto ao solvente 

utilizado na formulação da tinta. Caso o solvente utilizado seja um solvente orgânico, a tinta 

considera-se tinta de base solvente. Os solventes utilizados nestas tintas são inflamáveis, 

perigosos para a saúde e para o ambiente. Se a tinta tiver como solvente a água, então 

utiliza-se a designação de tinta de base aquosa. [9] 

As tintas que contêm água na sua constituição apresentam uma diminuição na quantidade de 

poluentes libertados para o ar e apresentam desempenhos que podem ser comparados com os 

das tintas de base solvente. [7] As tintas de base aquosa foram desenvolvidas com o intuito de 

substituir os solventes orgânicos nas tintas por água. Com a escassez de matérias-primas e a 

crescente preocupação e legislação ambiental (pois as tintas de base solvente libertam 
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compostos orgânicos voláteis, ou COV’s, para a atmosfera durante o processo de cura, e estes 

apresentam um efeito negativo para o meio ambiente), houve um maior interesse na 

substituição dos solventes orgânicos por água no desenvolvimento de revestimentos de base 

aquosa. [7] As tintas aquosas apresentam valores de COV’s muito inferiores aos valores obtidos 

para as tintas de base solvente, não sendo tão prejudiciais para o meio ambiente e saúde 

humana.  

No entanto, estas tintas apresentam também algumas desvantagens. Devem ser tidos 

cuidados especiais no seu armazenamento, verifica-se ainda um elevado custo em 

comparação com as tintas de base solvente, e a secagem ao ar é geralmente mais lenta, 

podendo depender da humidade do ar. [7]  

1.2.3 Formulação de uma tinta 

Para uma correta formulação de uma tinta, é essencial uma proporção adequada e correta 

dos seus componentes para que esta apresente as propriedades e características pretendidas. 

Assim, é necessário ter em conta vários fatores — como o substrato e preparação de 

superfície no qual a tinta será aplicada, o respetivo método de aplicação, as condições de 

cura a que a tinta estará sujeita, entre outras — para que se possa chegar à melhor 

formulação possível. [9] 

Fases da formulação 

O modo operatório de uma formulação de tinta apresenta várias etapas: inicia-se pela fase da 

pesagem das matérias-primas, seguindo-se a fase da dispersão/moagem, acabamento e por 

fim a avaliação dos diferentes parâmetros que caracterizam uma tinta.  

Após a pesagem das matérias-primas, a adição destas deve ser feita sob agitação, 

principalmente quando se adicionam os pigmentos ou cargas. A resina, em conjunto com 

aditivos específicos, para além de estabilizar a dispersão de pigmentos e cargas, evita a 

reaglomeração das partículas. [7] 

A dispersão e moagem são processos físicos que permitem a desaglomeração dos pigmentos e 

cargas até obtenção do grau de dispersão definido. Uma deficiente dispersão dos pigmentos e 

cargas pode alterar as características da tinta, como o grau de dispersão, o brilho, a força 

corante, a opacidade, a estabilidade, entre outras. [7]  

O acabamento de uma tinta é a última etapa de fabrico, na qual são geralmente adicionados 

aditivos, solvente e ligante. Por fim, segue-se a fase de controlo de qualidade na qual se 

avaliam determinadas características da tinta. [7] 
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Figura 1 – Esquema representativo das fases de fabrico de uma tinta. 

1.2.4 Formação da película seca 

Os principais mecanismos de formação de película são: 

 Evaporação do solvente 

Este mecanismo pode dar-se sozinho ou conjugado com outro mecanismo em simultâneo. Após 

a aplicação de tinta no substrato, o solvente inicia o processo de evaporação. A coesão das 

moléculas de resina decorre da evaporação do solvente, formando a película seca de tinta. [9] 

Este é um mecanismo comum nas tintas acrílicas e vinílicas em solução. 

 Coalescência  

Este tipo de secagem ocorre em tintas baseadas em dispersões aquosas. Após a aplicação da 

tinta inicia-se o processo de evaporação da água que origina a aproximação das partículas do 

ligante, seguida da sua fusão, formando-se uma película seca e contínua de tinta. [10] 

 Oxidação 

A formação da película neste mecanismo dá-se devido à evaporação dos solventes e à 

consequente reação da resina com o oxigénio do ar. Para que este mecanismo ocorra é 

necessária a presença de ligações duplas no veículo fixo da tinta e de secantes metálicos. [8,11] 

 Polimerização 

É o principal mecanismo de formação de película seca das tintas de alto desempenho e alto 

poder impermeabilizante. O processo ocorre, geralmente, de três modos: a polimerização 

térmica, que exige energia de ativação (este fenómeno ocorre em tintas termoendurecíveis), 

a polimerização por condensação, que ocorre nas tintas multicomponente (assim que se dá a 

mistura dos componentes, inicia-se a polimerização), e ainda a polimerização por radiação, 

que recorre a radiação UV ou ionizante para iniciar uma reação em cadeia, na qual misturas 

de componentes polifuncionais são transformados numa matriz de polímero reticulado. [8,11] 

1.2.5 Avaliação das características da tinta 

Depois da formulação de uma tinta, é necessária a avaliação das suas características, pelo 

que na fase final da produção de uma tinta se deve proceder à realização de vários ensaios, 

quer à tinta líquida quer à película seca formada pela tinta.  

Pesagem Pré-mistura 
Dispersão e 

moagem 
Acabamento 

Controlo de 
Qualidade 

Produto final 
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Quanto à tinta líquida podem ser avaliadas, entre outras, as características de teor de sólidos 

em peso, densidade, viscosidade em diversos equipamentos, rendimento teórico, poder de 

cobertura e tempo de vida útil (em produtos de 2 componentes). No que respeita à película 

seca podem ser avaliadas, entre outras, as características de brilho, dureza, resistências 

mecânicas, aderência, resistências químicas, resistência à abrasão, cor e resistências ao 

envelhecimento acelerado. [9] 

1.2.6 Esquema de pintura 

A relação e interação entre o revestimento por pintura e o substrato é extremamente 

importante. Na formulação de uma tinta, é essencial saber o fim a que esta se irá destinar, 

para uma otimização da formulação da mesma. É também necessário saber como esta será 

aplicada e curada, pois todos estes passos são importantes para a formulação da tinta. 

Por vezes, para se cumprirem os requisitos de aderência, proteção anticorrosiva, efeito 

decorativo e resistência a intempérie é necessário aplicar um esquema de pintura composto 

por camadas de revestimentos por pintura com diferentes composições e funções.  

O número de diferentes camadas que compõem o esquema de pintura irá depender do tipo de 

substrato e do uso a que o objeto/estrutura será sujeito. [12] Um esquema de pintura pode ser 

composto por primário, intermédio e acabamento.  

O primário é o revestimento que fica em contacto com o substrato, devendo ter boa 

aderência a este e, no caso de substratos metálicos, promover a proteção anticorrosiva. [9] O 

intermédio pode ou não estar presente no esquema de pintura; pode ter uma função de 

enchimento/efeito barreira e deve garantir uma boa aderência entre o primário e o 

acabamento. [9] Pode também ser utilizado para alisar as irregularidades ainda presentes no 

substrato, ajudando indiretamente a garantir uma boa aplicação do acabamento. [12] O 

acabamento é a última camada do esquema de pintura, sendo responsável pelo efeito 

estético. [9] Dependendo dos requisitos do esquema, o acabamento é o responsável por 

manter o aspeto de película em termos de brilho e cor e resistência à intempérie. O esquema 

de pintura, como um todo, deve fornecer proteção ao substrato a que está aplicado. 
[12]

 

A Figura 2 ilustra um esquema de pintura, constituído por três camadas, para proteção 

anticorrosiva de um substrato metálico, com recurso a um primário com zinco em pó. 
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Figura 2 – Exemplo de um esquema de pintura com várias camadas de revestimento, para um 

primário com zinco em pó (adaptado de [13]). 

1.3 Planeamento de Experiências 

O uso de métodos estatísticos na indústria está a ganhar cada vez maior relevo, e um dos que 

apresenta maior relevância a nível de custos, aumento da produtividade e qualidade dos 

resultados é o planeamento de experiências, ou DOE (Design of Experiments).  

Hoje em dia, a metodologia mais utilizada continua a ser a de experiências tentativa-erro. 

Esta aproximação é não sistemática, levando assim à necessidade de realizar muitas 

experiências, que, mesmo assim, dificilmente levam a encontrar o ótimo procurado. [14] 

O planeamento de experiências é uma metodologia estatística que permite o estudo de vários 

fatores ao mesmo tempo e também da interação que existe entre eles, através da seleção 

criteriosa de um conjunto de ensaios. Esta metodologia consiste numa sequência de ensaios 

onde se efetuam alterações controladas a variáveis de entrada, os fatores, para que se 

possam observar, identificar e analisar as mudanças nas variáveis de saída, as respostas. [15] A 

Figura 3 apresenta um esquema representativo do planeamento de experiências, com os 

fatores controláveis e incontroláveis (como o ruído experimental), assim como as entradas e 

as saídas do processo. 

 

Figura 3 – Esquema do processo do planeamento de experiências. 
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O planeamento de experiências é amplamente usado em diversas áreas e com variadas 

aplicações, sendo principalmente utilizado na melhoria de processos de produção e na 

formulação de produtos. A sua aplicação permite que se obtenham processos mais simples, 

além de produtos com melhor desempenho, menor custo de produção e menor tempo de 

desenvolvimento.  

O DOE apresenta uma terminologia muito própria; nesta metodologia, um ensaio consiste num 

teste no qual se efetuam alterações a variáveis do processo para que se possam observar as 

mudanças que ocorrem no processo e identificar as suas causas. Às variáveis utilizadas para 

avaliar o desempenho do processo dá-se o nome de fatores. Os níveis dos fatores 

correspondem aos valores entre os quais estes podem ser variados durante os ensaios. 

Designa-se por resposta o resultado de uma experiência, ou seja, as variáveis que descrevem 

o desempenho do processo depois das alterações nos fatores. A aleatoriedade dos ensaios a 

realizar imposta pelas aplicações informáticas permite eliminar do processo todas as fontes 

de variação que não podem ser controladas durante os ensaios; isto permite que todos os 

níveis de um fator tenham a mesma probabilidade de serem afetados pelo ruído 

experimental. A replicação, outro conceito importante que consiste na repetição de um ou 

mais ensaios da experiência, permite uma estimativa mais precisa do erro experimental, e 

uma maior precisão quanto à análise da interação dos fatores. [15] 

Após a realização dos ensaios, recorre-se à análise de variância para o tratamento dos 

resultados obtidos. O que se espera é que, ao alterar os fatores, se encontrem alterações nas 

respostas, e que o DOE forneça uma ligação entre fatores e respostas, em termos de uma 

função matemática. No entanto, há sempre incerteza quanto à medição das respostas: os 

fatores podem não ser os mais indicados a estudar, o material e os equipamentos podem 

variar de ensaio para ensaio, e podem ainda existir outras fontes de variação. Todas estas 

variações alteram os resultados das experiências e são denominadas de erros estatísticos; 

estes erros vão restringir e influenciar a precisão dos modelos utilizados. [15] 

As principais razões para a utilização do planeamento de experiências na indústria química 

são a otimização de formulações, recorrendo ao planeamento de misturas, e a otimização de 

processos através de métodos de planeamento fatorial e de superfícies de resposta. [16] 

Apresenta também como principais vantagens para a indústria uma redução de custos (tanto a 

nível de recursos humanos como materiais), a redução do tempo de chegada ao mercado de 

novos produtos, e o fabrico de produtos com maior qualidade.  

Esta é uma metodologia muito vasta e completa e, como tal, existem vários métodos de 

planeamento de experiências, cada um com um uso específico consoante o resultado 

pretendido. Alguns destes tipos são, por exemplo: 

 Planeamento com um fator a vários níveis; 
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 Planeamento fatorial completo; 

 Planeamento fatorial fracionado; 

 Método de Taguchi; 

 Método de superfície de resposta; 

 Planeamento de misturas. [17] 

O planeamento com um fator a vários níveis é o mais simples dos métodos; apenas um fator é 

analisado, e o objetivo é determinar se a resposta varia significativamente com a mudança de 

nível do fator. 

 

Figura 4 – Representação gráfica de um planeamento com um fator a vários níveis (extraído 

de [18]). 

O planeamento fatorial completo é utilizado quando se pretende avaliar todos os fatores que 

estão incluídos na experiência. Neste método são estudados todas as combinações possíveis 

de fatores e dos seus níveis; são avaliados todos os efeitos e todas as interações entre 

fatores. [19] 

 

Figura 5 - Representação gráfica de um planeamento fatorial completo (extraído de [20]). 

O problema com este método é que pode exigir muitos ensaios, caso haja muitos fatores a 

serem estudados. [19] 

O planeamento fatorial fracionado é semelhante ao planeamento fatorial completo, com a 

diferença de utilizar menos ensaios. Ao utilizar este método, está a ser assumido que 

interações entre três ou mais fatores não são significativas. [19] 

 

Figura 6 – Representação gráfica de um planeamento fatorial fracionado (extraído de [20]). 
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O método de Taguchi é um método semi-empírico, utilizado para identificar os fatores que 

influenciam as respostas de um processo com um número pequeno de ensaios. [19] 

 

Figura 7 – Representação gráfica do método de Taguchi (extraído de [20]). 

O método de superfície de resposta é um método em que as respostas obtidas nos ensaios 

servem para originar equações matemáticas que descrevam como os fatores afetam as 

respostas. 

O planeamento de misturas é o único dos métodos acima mencionados que permite estudar 

como mudanças em formulações podem afetar as propriedades finais de um determinado 

produto — ao contrário dos outros métodos, onde são utilizados como fatores variáveis 

operacionais, como a temperatura, a pressão ou o tempo. [19] 

Nesta tese irão ser abordados dois métodos de planeamento de experiências: o método de 

superfície de resposta, e o planeamento de misturas. 

1.3.1 Método de superfície de resposta 

O método de superfície de resposta é uma combinação de ferramentas matemáticas e 

estatísticas utilizadas para o estudo e modelagem de processos em que as respostas são 

dependentes de variáveis operacionais. O objetivo da sua utilização é encontrar a combinação 

de fatores que otimizam a resposta pretendida, dentro dos limites dos fatores. [15] 

A este método são acrescentados pontos centrais (que são ensaios onde todos os fatores 

apresentam como nível o ponto médio dos limites inferior e superior) entre as experiências 

por dois motivos: para fornecer uma medida de estabilidade do processo, e para verificar a 

curvatura da superfície de resposta. Dois dos modelos mais reconhecidos deste método são o 

método de Box-Behnken e o método do composto central. 

Método do composto central 

Este modelo é utilizado quando se pretende verificar a existência de termos quadráticos no 

modelo de regressão. É um modelo de primeira ordem, aumentado por pontos centrais e 

axiais adicionais para permitir a estimativa dos parâmetros de ajuste a um modelo de segunda 

ordem. Este planeamento envolve 2N pontos fatoriais, 2N pontos axiais e pontos centrais 
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(sendo N o número de fatores em estudo). O método do composto central constitui uma 

alternativa ao planeamento fatorial completo na construção de modelos de segunda ordem, 

pois o número de experiências é reduzido quando comparado com o planeamento fatorial 

completo. [21]  

Desde que foi introduzido, este é o método de superfície de resposta mais utilizado para 

ajustar modelos de segunda ordem. Apresenta diversas vantagens, sendo uma delas o facto de 

permitir a análise da superfície de resposta com um número relativamente pequeno de 

ensaios. [21] 

O método de Box-Behnken apresenta um menor número de ensaios que o método do 

composto central (como se pode ver na Tabela 2); no entanto, não analisa os pontos extremos 

da região de análise, nem pontos axiais, como se pode constatar pela Figura 8. [22] 

 

 

Figura 8 – Representação gráfica do método de Box-Behnken (a) e do método do composto 

central (b) (extraído de [21]). 

Tabela 2 – Número de ensaios para os métodos de composto central e de Box-Behnken. 

Número de Fatores Composto Central Box-Behnken 

2 13 (5 pontos centrais) - 

3 20 (6 pontos centrais) 15 

4 30 (6 pontos centrais) 27 

1.3.2 Planeamento de misturas 

O planeamento de misturas é o método utilizado quando se pretende otimizar as proporções 

dos componentes de uma mistura, para a obtenção de um resultado desejado em termos das 

respostas.  

Neste método, assume-se que as respostas medidas dependem apenas da proporção relativa 

dos componentes na mistura, e não da quantidade dos mesmos; assim sendo, a soma de todos 

os componentes tem que ser sempre igual à unidade. Ao modificar a formulação com o intuito 

de alterar as propriedades de uma determinada mistura em estudo, as novas proporções tem 

que obedecer a essa restrição; isto significa que as proporções dos componentes não são 

independentes entre si. [23] 

(a) (b) 
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Figura 9 – Representação gráfica de um planeamento de misturas para 3 componentes 

(extraído de [24]). 

Em certos planeamentos de misturas, pode ser necessário restringir a proporção de um ou 

mais componentes que, por diversos motivos, não podem variar de 0 a 1. Com isso, o novo 

espaço experimental passa a ser uma sub-região da região anterior. A existência destas 

condições-fronteira leva a que os componentes da mistura passem então a designar-se por 

pseudocomponentes. [25] 

Este método tem sido largamente aplicado na ciência, na engenharia e na indústria em geral, 

pois muitos produtos são mistura de vários componentes, como por exemplo os produtos 

farmacêuticos, alimentares e as tintas. 

1.4 Apresentação da Empresa 

A CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. tem como principal atividade a produção e 

comercialização de tintas, vernizes e produtos afins em diversos segmentos de mercado: 

decorativos, indústria, anticorrosão e acessórios. No mercado das tintas e vernizes, o Grupo 

CIN lidera o mercado nacional desde 1992 e o mercado ibérico desde 1995. [26]  

Em 2015, o Grupo CIN encontrava-se no 53º lugar no ranking da Coatings World de fabricantes 

de tintas, revestimentos, adesivos e selantes. [27] 

1.5 Contributos do Trabalho 

O planeamento de experiências é uma metodologia de elevado potencial que permite 

melhorar o desempenho ou otimizar um dado processo ou produto. Esta metodologia permite 

otimizar a utilização de recursos humanos e materiais num dado desenvolvimento, reduzindo 

tempo e custos. Assim, recorrendo ao DOE para a otimização de revestimentos pretende-se 

melhorar a sua qualidade, tendo em vista uma maior satisfação do cliente. 
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1.6 Organização da Tese 

Esta tese encontra-se dividida em 5 capítulos: Introdução, Estado da Arte, Materiais e 

Métodos, Resultados e Discussão, e Conclusões. O capítulo 1 apresenta e enquadra o projeto, 

contendo uma breve descrição das noções básicas de tintas e do planeamento de 

experiências, assim faz a apresentação da empresa e uma descrição dos contributos do 

projeto. Segue-se o estado da arte no capítulo 2, onde se faz o ponto de situação sobre 

estudos e investigações desenvolvidas no âmbito do planeamento de experiências na área das 

tintas. O terceiro capítulo faz a descrição técnica de todos os materiais e métodos associados 

e desenvolvidos no decorrer deste projeto. No capítulo 4 são apresentados e discutidos os 

resultados obtidos da caracterização e da otimização das tintas; e por fim, no capítulo 5, são 

apresentadas as conclusões e uma breve avaliação do trabalho realizado, seguindo-se as 

referências bibliográficas e os anexos.  
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2 Estado da Arte 

O planeamento de experiências foi formalmente desenvolvido na década de 20 do século XX 

por Ronald Fisher, para a resolução de problemas relacionados com a agricultura quando este 

trabalhava no Rothamsted Research, em Inglaterra. O desenvolvimento do planeamento de 

experiências resultou da análise que Fisher realizou a dados relativos aos efeitos que diversos 

fertilizantes tinham na qualidade de colheitas em estudo. Para determinar esses efeitos e que 

outros fatores influenciavam estas colheitas (como o teor de humidade do solo ou as 

condições iniciais do solo), Fisher recorreu à análise de variância, consequentemente criando 

o planeamento de experiências. [28] 

Na década de 50, o uso da metodologia de planeamento de experiências foi alargado devido 

aos trabalhos extensivos de George Box no desenvolvimento do método de superfície de 

resposta, quando este trabalhava na Imperial Chemical Industries. Ao longo dos anos, Box 

introduziu novos métodos e noções no planeamento de experiências, como o método de Box-

Behnken e o conceito de rotatividade. [29] 

Aquando do fim da 2ª Guerra Mundial, o Japão, para melhorar a sua indústria e aumentar a 

sua competitividade, começou a recorrer a técnicas de controlo e melhoria de qualidade. 

Genichi Taguchi desenvolveu novas técnicas de planeamento de experiências aliadas à 

melhoria de qualidade, como conceitos de planeamento robusto de parâmetros e de robustez 

do processo. [30] 

Apesar da existência de artigos e estudos publicados acerca do planeamento de experiências, 

a grande maioria destes é de cariz teórico, como estudos estatísticos ou casos de estudo, 

havendo muito poucos artigos que reportem a aplicação industrial desta técnica. [29] No 

entanto, os artigos que existem relativos a aplicações industriais na área das tintas 

demonstram que o planeamento de experiências pode ser utilizado para uma grande 

variedade de fins. 

Villiger et al. (1999) [31] utilizaram o planeamento fatorial fracionado para identificar os 

parâmetros que otimizavam revestimentos de titânio e carbono, quando aplicados por 

pulverização catódica. Os resultados obtidos permitiram explicar as falhas mecânicas da 

tinta, relacionando a espessura da película com a quantidade de titânio aplicada. 

Em 2003, Hugo Machado et al. [23] usaram a ferramenta de planeamento de misturas para 

otimizar uma formulação de uma tinta da CIN — SA. A tinta otimizada mostrou o mesmo 

comportamento que a tinta de referência com um custo em matérias-primas cerca de 7,6 % 

menor. 
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Korbahti et al. (2007) [32] recorreram ao método de superfície de resposta para a otimização 

do tratamento de oxidação eletroquímica de águas residuais resultantes da indústria das 

tintas. Após otimização, os resultados obtidos demonstraram que o tratamento eletroquímico 

de águas residuais era uma boa alternativa aos métodos físico-químicos convencionais. 

O método do composto central foi utilizado por Saikaew et al. (2010) [33] para otimização do 

processo de aplicação de um revestimento por pulverização catódica. O método de superfície 

de resposta foi selecionado para determinar as condições ótimas do processo de pulverização, 

tendo esta finalidade sido atingida com sucesso. 

Venceslau et al. (2012) [34] recorreram ao planeamento de misturas para a substituição dos 

solventes de uma tinta. Concluiu-se que a utilização do planeamento de misturas para esta 

substituição, além de ser uma ferramenta útil na reformulação de misturas, permitia a 

poupança de tempo e recursos.  

Apesar de ser uma metodologia útil e expedita para a otimização e o desenvolvimento de 

novas formulações, o planeamento de experiências é ainda relativamente pouco utilizado na 

indústria. No entanto, a existência de aplicações informáticas para o planeamento de 

experiências e análise das respostas obtidas permite que esta técnica possa vir a ser mais 

utilizada. Alguns exemplos destes programas são o Minitab® (propriedade da Minitab, Inc.), o 

JMP® (propriedade da SAS Institute) ou o Design-Expert® (propriedade da Stat-Ease, Inc.). 
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3 Materiais e Métodos 

Esta secção divide-se em duas partes referentes à composição e caracterização das tintas 

formuladas, e ao planeamento de experiências, recorrendo a uma aplicação informática. 

3.1 Composição e caracterização das tintas 

As tintas produzidas no decorrer deste projeto apresentavam diferentes composições e 

características, sendo também destinadas a diferentes fins. A Tinta #1 é um primário 

anticorrosivo de base aquosa, cujo comportamento anticorrosivo e boa aplicabilidade são 

características determinantes. A Tinta #2 é uma tinta aquosa termoendurecível que se 

caracteriza por ter uma boa aderência ao substrato e apresentar um bom desempenho 

anticorrosivo. Por ser uma tinta termoendurecível, contém na sua constituição duas resinas 

distintas que reagem entre si na presença de elevadas temperaturas. A reação química ocorre 

entre os grupos hidroxilo (-OH) de uma das resinas com os grupos metoxi (-OCH3) da outra 

resina, muitas vezes na presença de um catalisador ácido. A proporção entre as duas resinas 

tipicamente pode variar entre os 90:10 e 70:30. 

Todas as tintas formuladas foram caracterizadas de acordo com uma especificação, 

recorrendo a normas internas (NCIN), nacionais (NP), internacionais (ISO) e ainda da American 

Society for Testing and Materials (ASTM).  

3.1.1 Tinta #1 

Neste primário foram determinados os seguintes parâmetros: a massa volúmica em g·ml-1, a 

viscosidade Stormer em UK (unidades Krebs); o comportamento no nevoeiro salino, o 

comportamento na câmara de humidade, a viscosidade a altas taxas de corte, e ainda a 

aderência por quadrícula. 

No entanto, como respostas a ser efetivamente avaliadas foram utilizados apenas os dados 

relativos à viscosidade Stormer, à viscosidade a altas taxas de corte, e ao comportamento em 

nevoeiro salino e câmara de humidade. 

Massa volúmica 

A massa volúmica foi medida recorrendo ao método do picnómetro, segundo a norma NP EN 

ISO 2811-1:2012. Um picnómetro de volume conhecido foi preenchido com a tinta em análise, 

e a massa volúmica desta é calculada a partir da massa de tinta no picnómetro e do volume 

do picnómetro. A massa volúmica teórica deste primário é 1,185 g·ml-1. 
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Viscosidade Stormer 

A viscosidade de um fluido é, sucintamente, a resistência ao escoamento que este fluido 

oferece quando se encontra sujeito a um esforço. [12] A viscosidade de uma tinta é muito 

importante, pois está diretamente ligada ao seu processo de aplicação. A viscosidade Stormer 

é expressa em unidades Krebs (UK). [13]  

A viscosidade Stormer foi medida conforme a norma NP 234:1995, com recurso a um 

viscosímetro rotacional Stormer. Esta viscosidade mede a força que atua num rotor quando 

este gira a uma velocidade angular constante num líquido. [12] A viscosidade Stormer desta 

tinta deve situar-se entre os 65 e 75 UK. 

Viscosidade a altas taxas de corte 

Este ensaio foi realizado no reómetro, segundo a norma ISO 3219:1993, recorrendo a uma 

geometria de cone e prato com um ângulo de 4°. O tempo de ensaio foi de 240 segundos, a 

uma temperatura de 23 °C, uma pressão de 3 bar e uma taxa de corte de 1000 s-1 (mantida 

constante). No final, analisaram-se os gráficos da variação da viscosidade ao longo do tempo 

e regista-se o valor médio, que deve estar entre os 0,08 e 0,13 Pa·s.  

Ensaios de Envelhecimento Acelerado 

Para os ensaios de envelhecimento acelerado em câmara de humidade e de nevoeiro salino, 

foram aplicados quatro provetes para cada ensaio, com pistola convencional, seguindo a 

norma ASTM D823:1995. Os provetes de ferro utilizados tinham de dimensão 

100 mm × 150 mm × 3 mm, e antes das aplicações foram tratados com decapagem por jato 

abrasivo até ao grau Sa 2 1 2⁄ , segundo a norma EN ISO 8501-1. Este método é dos mais 

utilizados para a limpeza de provetes, e envolve a limpeza mecânica através do impacto 

constante de partículas abrasivas a elevada velocidade na superfície do provete. [35] A 

decapagem do ferro aumenta a área de contacto entre o substrato e o primário aplicado, 

contribuindo para uma melhor aderência.  

Dois dos provetes tinham como finalidade a câmara de humidade, e outros dois seriam 

utilizados no nevoeiro salino. Foi aplicado um provete extra, que seria utilizado como padrão, 

mantido à temperatura ambiente. A espessura da película seca de primário a aplicar é de 60 

µm. O período de cura para este primário foi de 15 dias ao ar; ao fim deste tempo, os 

provetes foram submetidos aos ensaios de envelhecimento acelerado. 
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 Nevoeiro Salino Neutro 

Este ensaio é realizado de acordo com a norma NP EN ISO 9227:2014, segundo a qual uma 

solução de cloreto de sódio a 5 %, com pH entre 6,5 e 7,2, é atomizada numa atmosfera 

controlada, a uma temperatura de 35 °C ± 2 °C. Os ensaios de nevoeiro salino realizados para 

esta tinta tiveram a duração de 100 horas, com avaliação da corrosão generalizada (norma 

ISO 4628-3), corrosão no corte (medida em mm segundo a norma ISO 4628-8), empolamento 

generalizado (norma ISO 4628-2) e ainda delaminação no corte (medida em mm segundo a 

norma ISO 4628-8). 

 Câmara de Humidade 

Este ensaio é realizado de acordo com a norma NP EN ISO 6270-2. Neste ensaio os provetes 

são sujeitos a uma atmosfera com temperatura de 40 °C ± 3 °C e humidade relativa de 100 %. 

Os ensaios de câmara de humidade tiveram a duração de 150 horas, com avaliação da 

corrosão generalizada (norma ISO 4628-3), corrosão no corte (medida em mm segundo a 

norma ISO 4628-8), empolamento generalizado (norma ISO 4628-2) e ainda delaminação no 

corte (medida em mm segundo a norma ISO 4628-8). 

Aderência (Ensaio da quadrícula) 

Depois dos ensaios de envelhecimento acelerado, efetuaram-se ensaios de aderência por 

quadrícula. Estes tiveram como finalidade avaliar se os ensaios de envelhecimento acelerado 

tiveram impacto negativo na aderência do primário ao substrato. Este teste realiza-se 

segundo a NP EN ISO 2409:2015, no qual foi utilizado um instrumento de corte manual com 

lâminas múltiplas e espaçamento de corte de 1 mm. Depois de realizados os cortes avaliou-se 

a aderência colando uma fita adesiva sobre a quadrícula e destacando-a de seguida. Em 

função da área destacada foi avaliado o grau de aderência do revestimento e classificado de 0 

a 5, em que 0 corresponde a uma aderência perfeita e 5 ao destacamento de mais de 65 % da 

película de tinta na zona da quadrícula. [36]  

3.1.2 Tinta #2 

Para esta tinta foram analisados os seguintes parâmetros: o pH, a viscosidade Ford 4, medida 

em segundos, o brilho a 60º, em unidades de brilho, a dureza pendular, igualmente em 

segundos, o comportamento em nevoeiro salino, a aderência, e, finalmente, o custo final da 

formulação. 

A Tinta #2 foi aplicada em provetes de ferro fosfatado; nestes provetes foi medido o brilho e 

a dureza pendular, e foram de seguida submetidos a ensaios de nevoeiro salino. 

Como respostas efetivamente avaliadas utilizaram-se apenas os dados relativos ao brilho a 

60º, à dureza pendular, ao comportamento em neveiro salino e ao custo de formulação.  
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pH 

O pH é um parâmetro importante para a caracterização de uma tinta aquosa; é recomendado 

que este se situe na gama de pH da resina para garantir a sua estabilidade. O pH foi medido 

segundo uma norma interna; esta medição é feita a 23 °C, com um medidor de pH 

devidamente calibrado. O pH da Tinta #2 deve situar-se entre 8,0 e 8,5. 

Viscosidade Ford 

A viscosidade Ford corresponde ao tempo que um volume fixo de líquido demora a escoar 

através de um copo com um orifício. Os copos Ford 3, 4 (ou outros) diferem no diâmetro do 

orifício por onde escoa a tinta, que pode ser de maior ou menor dimensão. [13] Este ensaio 

realiza-se seguindo a norma ASTM D1200, segundo a qual se enche o viscosímetro com a tinta 

mantendo o orifício tapado e, quando este estiver cheio destapa-se o orifício, determinando-

se o tempo de escoamento da tinta. Para a Tinta #2 a viscosidade medida foi a Ford 4 e os 

parâmetros são 50 a 55 segundos. 

Brilho 

O brilho é a impressão visual causada pelas propriedades refletoras de uma dada superfície. A 

avaliação desta característica em tintas efetua-se de acordo com a norma EN ISO 2813:2014, 

segundo a qual o brilho é medido com recurso a um brilhómetro, que mede o brilho em 3 

ângulos de incidência da luz — 20º, 60º e 85º. O ângulo de 60º é o mais abrangente permitindo 

a avaliação de todos os níveis de brilho. No entanto, quando se pretende diferenciar entre si 

tintas mate ou de alto brilho deve-se evoluir para medições com os ângulos de 85 e 20 º, 

respetivamente. [37] 

Tintas com baixo teor de pigmento e elevado teor de ligante (ou seja, baixa concentração de 

pigmento em volume, ou PVC) são mais brilhantes e formam uma película mais lisa e 

impermeável. Em contrapartida, tintas com alto PVC são tintas mate, que formam películas 

mais rugosas e permeáveis. Com o aumento do PVC, o poder de cobertura e a densidade da 

tinta aumentam. [7] 

O brilho nesta tinta foi medido a 60º em chapas de ferro fosfatado, após regime de cura da 

tinta de 15 minutos de flash-off (à temperatura ambiente), seguido de uma secagem em 

estufa de 30 minutos a 140 °C. O brilho pretendido para esta tinta, a 60º, deve estar entre 50 

e 60 UB (unidades de brilho). 
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Dureza Pendular 

A dureza pendular é, tal como o brilho, medida na película seca, após cura da tinta de 

15 minutos de flash-off (à temperatura ambiente), seguido de uma secagem em estufa de 

30 minutos a 140 °C. 

Este ensaio realiza-se de acordo com a norma NP EN ISO 1522, segundo a qual se faz oscilar 

um pêndulo sobre a película de tinta medindo-se o tempo que demora a diminuir a amplitude 

do seu movimento até um valor definido. Quanto mais curto o tempo de amortecimento 

menor a dureza do revestimento. [10] Existem dois tipos de pêndulos de medição da dureza 

pendular: o Persoz e o König; o utilizado nestes ensaios foi o pêndulo Persoz. 

Ensaio de Envelhecimento Acelerado 

A Tinta #2 foi aplicada em chapas de ferro fosfatado; a fosfatação permite que a aderência e 

a proteção anticorrosiva do revestimento sejam aumentadas. [38] A fosfatação serve como 

revestimento no qual uma solução diluída de ácido fosfórico e sais de fosfato é aplicado 

através de spray ou imersão e reage quimicamente com a superfície do substrato, formando 

uma camada de fosfatos insolúveis e cristalinos. [39] Os provetes apresentavam de dimensão 

100 mm × 150 mm × 0,5 mm, e a espessura seca de película que se deve obter é de 30 µm. 

 Nevoeiro Salino Neutro 

Este ensaio é realizado tal como descrito na secção 3.1.1. Os ensaios de nevoeiro salino 

realizados para esta tinta tiveram a duração de 400 horas, com avaliação da corrosão 

generalizada (norma ISO 4628-3), corrosão no corte (medida em mm segundo a norma ISO 

4628-8), empolamento generalizado (norma ISO 4628-2) e ainda delaminação no corte (norma 

ISO 4628-8) ao fim de 170 horas, 240 horas e 400 horas. 

Custo 

O custo de cada formulação foi calculado com base nos custos de cada uma das matérias-

primas utilizadas. O objetivo é reduzir o custo, mantendo o brilho dentro dos parâmetros de 

aceitação do produto, mantendo a dureza pendular e mantendo ou melhorando o 

comportamento em nevoeiro salino. 

Aderência 

Os ensaios de aderência à Tinta #2 foram realizados de modo diferente ao descrito na norma 

NP EN ISO 2409:2015. Neste caso, recorreu-se a fita adesiva para avaliar a aderência no corte 

do provete. Este ensaio não é regido por nenhuma norma específica. 
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3.2 Aplicação informática JMP 7.0 

A aplicação informática utilizada para o planeamento de experiências e respetiva análise 

estatística foi o JMP 7.0, da SAS Software. Com esta aplicação informática é possível, tal 

como com a maior parte das aplicações informáticas de planeamento de experiências, 

implementar as metodologias de planeamento de experiências. 

Para este projeto, foram utilizadas os métodos de superfície de resposta e planeamento de 

misturas. O procedimento para a realização do planeamento de experiências está descrito no 

Anexo 4, e todos os dados necessários para o processo de otimização são apresentados nas 

secções 3.2.1 e 3.2.2.  

No fabrico de todos os ensaios das Tintas #1 e #2, tentou reduzir-se o ruído experimental ao 

mínimo, mantendo-se todas as variáveis que não os fatores em estudo (como os lotes de 

matérias primas e os equipamentos) constantes.  

3.2.1 Tinta #1 

O objetivo desta primeira otimização foi a avaliação da influência que as condições de fabrico 

têm no desempenho do produto a avaliar; os fatores mais importantes no processo de fabrico 

que podem alterar as propriedades do produto são a temperatura e o tempo de moagem. No 

fabrico de cada um dos ensaios para a Tinta #1, nenhum dos componentes ou quantidades da 

formulação foram alterados.  

Na Tabela 3, estão explicitados os limites impostos a estes fatores. Estes limites foram 

escolhidos para verificar se havia alguma diferença a nível de respostas entre os fabricos no 

laboratório e os fabricos feitos na produção. 

Tabela 3 - Limites, inferior e superior, estabelecidos para cada um dos fatores.  

 Fatores em estudo 

Temperatura de moagem / °C Tempo de moagem / min 

Limite inferior 30 20 

Limite superior 45 40 

Nas viscosidades Stormer e a altas taxas de corte, o objetivo é que os resultados destes 

parâmetros na otimização através da aplicação informática estejam dentro da gama de 

valores definidos como mínimo e máximo. A viscosidade Stormer deve situar-se entre os 65 UK 

e 75 UK, e a viscosidade a altas taxas de corte deve estar entre os 0,08 e 0,13 Pa·s.  

Na análise e respetiva classificação aos ensaios de envelhecimento acelerado para introdução 

na aplicação informática, foram atribuídos valores aos níveis de corrosão generalizada, 

corrosão no corte, empolamento generalizado e delaminação no corte; quando menor a 
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extensão da corrosão e do empolamento no provete, menor a classificação dada aos ensaios, 

segundo uma escala pré-definida anteriormente. Assim, o objetivo da otimização quanto à 

avaliação dos comportamentos em nevoeiro salino e em câmara de humidade será a 

minimização dessa classificação.   

3.2.2 Tinta #2 

Para esta segunda parte do trabalho, foi selecionada uma tinta à qual seria necessário 

otimizar a razão entre as duas resinas presentes na mistura, assim como a quantidade de uma 

das duas cargas presentes na tinta, de forma a minimizar o custo de matérias-primas sem 

perda de características importantes (como o brilho, a dureza pendular e o comportamento 

em nevoeiro salino). Manteve-se a quantidade total de resinas constante em todos os 

fabricos, variando apenas a sua proporção, e fez-se o mesmo com as cargas. Ao considerar-se 

apenas a carga #2 como fator está-se, no entanto, a eliminar da análise do planeamento de 

experiências a análise da interação entre as duas cargas.  

Na Tabela 4, estão explicitados os limites impostos a estes fatores. A seleção dos fatores a 

estudar fez-se tendo em conta os componentes da tinta que mais influenciam o custo desta — 

daí a seleção das duas resinas e das duas cargas presentes na tinta. Os limites das resinas 

foram escolhidos com base na literatura, e as cargas foram colocadas a variar entre o mínimo 

e o máximo que se definiu poder estar presente na tinta. 

Tabela 4 - Limites, inferior e superior, estabelecidos para cada um dos fatores.  

 Fatores em estudo 

 Proporção Resina A Proporção Resina B Carga #1 / % Carga #2 / % 

Limite inferior 60 15 0 0 

Limite superior 85 40 15,1 15,1 

O principal objetivo nesta tinta é a diminuição do custo, sendo então o objetivo desta 

resposta a sua minimização. Além disso, é também objetivo manter o brilho a 60º dentro do 

intervalo já estabelecido para esta tinta, ou seja, entre as 50 e 60 unidades de brilho, e 

tentar obter um valor de dureza pendular que seja também relativamente próximo do valor 

do produto padrão - apesar de este requisito ser mais flexível, daí se ter definido a 

maximização da dureza pendular. Quanto ao comportamento em nevoeiro salino, a forma de 

proceder foi semelhante à da Tinta #1, sendo o objetivo igualmente o mesmo — a 

minimização dos defeitos após os ensaios. 
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4 Resultados e Discussão 

Este capítulo divide-se em 2 partes. Na primeira parte, são apresentados e discutidos os 

resultados para a Tinta #1, e na segunda parte é feito o mesmo para a Tinta #2.  

4.1 Tinta #1 

Após inserir os dados dos fatores e das respostas a estudar na aplicação informática, seguiu-se 

a geração de ensaios experimentais; a aplicação informática originou os níveis dos fatores 

para cada ensaio a realizar. Todos os ensaios foram efetuados de forma aleatória, tal como 

foi definido pela aplicação informática. Na Tabela 5 estão discriminados os dados dos ensaios 

obtidos relativos aos fatores em estudo. 

Tabela 5 - Conjunto de ensaios a realizar no planeamento de experiências para a Tinta #1. 

 Fatores em estudo 

 Temperatura de moagem / °C Tempo de moagem / min 

Ensaio 1 45 30 

Ensaio 2 30 40 

Ensaio 3 45 20 

Ensaio 4 30 20 

Ensaio 5 38 40 

Ensaio 6 38 30 

Ensaio 7 38 20 

Ensaio 8 38 30 

Ensaio 9 30 30 

Ensaio 10 45 40 

Cada um destes ensaios foi avaliado quanto à viscosidade Stormer, à viscosidade a altas taxas 

de corte, e ao comportamento em nevoeiro salino e câmara de humidade.  

As caracterizações dos ensaios da Tinta #1 foram realizadas 16 horas após cada fabrico. 

Nestas caracterizações foram medidas a massa volúmica, a viscosidade a altas taxas de corte 

e a viscosidade Stormer, tal como descrito na secção 3.1.1. Os resultados obtidos para cada 

ensaio apresentam-se na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Resultados obtidos para a Tinta #1: massa volúmica, viscosidade a altas taxas de 

corte e viscosidade Stormer. 

 

Massa 

volúmica 

/ g·ml-1 

Viscosidade a 

altas taxas de 

corte / Pa·s 

Viscosidade 

Stormer / UK 

Ensaio 1 1,15 0,107 71,0 

Ensaio 2 1,14 0,099 69,5 

Ensaio 3 1,14 0,091 65,9 

Ensaio 4 1,11 0,094 67,2 

Ensaio 5 1,13 0,112 70,5 

Ensaio 6 1,12 0,101 69,5 

Ensaio 7 1,15 0,094 68,6 

Ensaio 8 1,14 0,100 69,7 

Ensaio 9 1,12 0,092 68,8 

Ensaio 10 1,13 0,109 77,4 

Analisando os dados da Tabela 6, verifica-se que a massa volúmica destes ensaios é inferior à 

massa volúmica teórica; uma das razões para isto é a presença acentuada de ar emulsionado 

após o fabrico e durante o armazenamento — isto porque a agitação mecânica incorpora ar na 

tinta aquando da fase de acabamento da mesma. No entanto, este ar emulsionado só 

influencia a massa volúmica, não afetando nenhuma das propriedades da tinta ou da película 

seca. Neste caso, deveria ter-se feito nova determinação de massa volúmica após libertação 

do ar emulsionado; devido a limitações quanto ao tempo, tal não foi possível. 

Os dados obtidos na leitura da viscosidade a altas taxas de corte são apresentados em função 

do tempo graficamente no programa de leitura do reómetro; no entanto, para efeitos de 

estudo, utiliza-se a média dos valores de viscosidade. São esses os valores apresentados na 

Tabela 6.  

É possível conferir que, para a mesma temperatura de moagem, a viscosidade aumenta com o 

aumento do tempo de moagem. De igual forma, para o mesmo tempo de moagem, a 

viscosidade aumenta com o aumento da temperatura. Este comportamento pode dever-se à 

evaporação de alguma quantidade de solvente da tinta; este aspeto poderia ser avaliado pelo 

teor de sólidos de cada um dos fabricos. Em teoria, o teor de sólidos de cada um dos fabricos 

é igual, pois a formulação para este produto não foi alterada. Para a obtenção do teor de 

sólidos experimental teriam que ser efetuados ensaios, que por limitações de tempo não 

foram realizados. Caso não houvesse diferenças significativas no teor de sólidos entre os 

ensaios, deveriam ser exploradas outras razões, como uma interação entre constituintes do 
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primário que se evidencie com o aumento da temperatura ou com a duração do processo de 

moagem.  

Depois da aplicação dos provetes de ferro decapado, estes tiveram 15 dias de cura seguidos 

de 100 horas em nevoeiro salino e 150 horas em câmara de humidade. Foram avaliados a 

corrosão generalizada, a corrosão no corte, o empolamento generalizado e a delaminação no 

corte, tal como descrito na seção 3.1.1. 

Na Tabela 7 são apresentados os resultados dos ensaios de envelhecimento acelerado. Na 

Figura 10 são apresentados o padrão da Tinta #1 e os resultados dos ensaios no nevoeiro 

salino e na câmara de humidade para o ensaio 1, respetivamente. No Anexo 3 é possível ver 

as fotografias dos restantes ensaios de envelhecimento acelerado. 
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Tabela 7 – Resultados dos ensaios de envelhecimento acelerado para a Tinta #1. 

 Nevoeiro Salino Câmara de Humidade 

 

Corrosão 

Generalizada 

Corrosão no 

corte / mm 

Empolamento 

Generalizado 

Delaminação no 

corte / mm 

Corrosão 

Generalizada 

Corrosão no 

corte / mm 

Empolamento 

Generalizado 

Delaminação 

no corte / mm 

Ensaio 1 Ri 4 0,25 2(S2) 0,5 Ri 0 0,75 4(S2) 1 

Ensaio 2 Ri 4 0,5 2(S2) 0 Ri 0 0,5 4(S2) 1 

Ensaio 3 Ri 4 0,5 2(S2) 
P1 – 0 

P2 – 1 
Ri 0 0,75 3(S2) 

P1 – 1 

P2 – 0,5 

Ensaio 4 Ri 4 0,5 2(S2) 0 Ri 0 0,75 3(S2) 0,5 

Ensaio 5 Ri 4 0,75 2(S2) 0 Ri 0 
P1 – 1 

P2 – 0,5 
3(S2) 0,5 

Ensaio 6 Ri 4 0,5 2(S2) 0 Ri 0 0,75 3(S3) 1 

Ensaio 7 Ri 4 
P1 – 0,75 

P2 – 1,25 
2(S2) 0 Ri 0 0,75 2(S2) 0,5 

Ensaio 8 Ri 4 0,25 2(S2) 
P1 – 1 

P2 – 0 
Ri 0 0,75 3(S2) 

P1 – 1 

P2 – 2,5 

Ensaio 9 Ri 4 0,75 2(S2) 0 Ri 0 
P1 – 0,5 

P2 – 0,75 
3(S2) 

P1 – 1,5 

P2 – 1 

Ensaio 10 Ri3 
P1 – 1,25 

P2 – 0,75 
2(S2) 0 Ri 0 

P1 – 0,5 

P2 – 0,75 
4(S3) 

P1 – 0 

P2 – 3 
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Figura 10 – Fotografias da Tinta #1: padrão (a), ensaio 1 em nevoeiro salino (b) e ensaio 1 em 

câmara de humidade (c).  

Analisando a Tabela 7, e com base nas normas relativas aos ensaios de nevoeiro salino neutro 

acima mencionadas, observa-se que todos os ensaios apresentam elevada corrosão 

generalizada. Todos apresentam algum empolamento generalizado — grau 2 quanto à 

quantidade e tamanho de defeitos nos provetes, e relativa corrosão no corte. No entanto, é 

de observar que apenas 3 ensaios apresentam delaminação no corte. 

Quanto aos ensaios em câmara de humidade, apesar de estes não apresentarem corrosão 

generalizada, apresentavam corrosão no corte. Em relação ao empolamento, apresentavam, 

em alguns casos, maior quantidade e intensidade que nos ensaios de nevoeiro salino. De notar 

ainda que todos os provetes apresentaram alterações ao nível do aspeto de película no que se 

refere a manchamento e tonalidade mais clara, quando comparado com o padrão. 

O ensaio à aderência não foi realizado para esta tinta, pois como se deu a presença de 

empolamento, não era expectável que os resultados fossem satisfatórios, e não serviriam para 

avaliar a aderência. 

O especificado para este produto é corrosão generalizada Ri 0, empolamento generalizado 0 e 

corrosão e delaminação no corte inferior a 2 mm, pelo que se verifica que em nenhum dos 

ensaios se obtiveram resultados satisfatórios. Assim sendo, não é possível prosseguir com a 

otimização, pois os ensaios de envelhecimento acelerados seriam determinantes neste 

processo. De salientar que este comportamento é absolutamente anómalo pelo que se deveria 

aprofundar o estudo no sentido de se perceber o que pode ter provocado esta situação. 

Contudo, por falta de tempo, não foi possível fazer-se esse estudo, considerando-se no 

entanto que poderá ter ocorrido uma troca não intencional de matéria-prima. 

(a) (b) (c) 
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4.2 Tinta #2 

Tal como no caso da Tinta #1, a aplicação informática originou os níveis dos fatores para cada 

ensaio a realizar. Todos os ensaios foram efetuados de forma aleatória, tal como foi definido 

pela aplicação informática. Na Tabela 8 estão discriminados os dados dos ensaios obtidos 

relativos aos fatores em estudo. 

Tabela 8 - Conjunto de ensaios a realizar no planeamento de experiências para a Tinta #2. 

 Fatores em estudo 

 Proporção Resina A Proporção Resina B Carga 1 / % Carga 2 / % 

Ensaio 1 75 25 3,00 12,1 

Ensaio 2 69 31 0 15,1 

Ensaio 3 60 40 7,55 7,55 

Ensaio 4 84 16 15,1 0 

Ensaio 5 60 40 0 15,1 

Ensaio 6 77 23 0 15,1 

Ensaio 7 75 25 12,1 3,00 

Ensaio 8 65 35 0 15,1 

Ensaio 9 85 15 7,55 7,55 

Ensaio 10 60 40 15,1 0 

Ensaio 11 81 19 15,1 0 

Ensaio 12 83 17 0 15,1 

Ensaio 13 85 15 0 15,1 

Ensaio 14 73 27 15,1 0 

Ensaio 15 74 26 0 15,1 

Ensaio 16 82 18 0 15,1 

Ensaio 17 81 19 7,55 7,55 

Ensaio 18 85 15 15,1 0 

Ensaio 19 69 31 15,1 0 

Ensaio 20 84 16 15,1 0 

Cada um destes ensaios foi depois avaliado quanto ao brilho a 60º, à dureza pendular, ao 

comportamento em nevoeiro salino, e ao custo de fabrico. 

As caracterizações dos ensaios da Tinta #2 foram realizadas, tal como as da Tinta #1, 16 horas 

após o fim dos fabricos. Nestas caracterizações foram medidos o pH, a viscosidade Ford 4, o 
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brilho a 60º e a dureza pendular, tal como descrito na secção 3.1.2. Os resultados obtidos 

para cada ensaio, assim como o custo de cada um dos fabricos, apresentam-se na Tabela 9. 

Para uma melhor compreensão dos ensaios efetuados para esta tinta, uma vez que nestes 

ensaios foram alteradas as formulações de cada um dos fabricos, cada ensaio está 

identificado com os respetivos níveis de fatores em estudo. Por exemplo, o ensaio 1 tem uma 

proporção entre resinas de 75:25 e é constituído por 12,1% de carga #2, sendo então 

identificado por Ensaio 1 (75:25; 12,1). 

Tabela 9 – Resultados dos ensaios de caracterização para a Tinta #2. 

 pH 
Viscosidade 
Ford 4 / s 

Brilho a 
60° / UB 

Dureza 
Pendular / s 

Custo / 
€·kg-1 

Ensaio 1 
(75:25; 12,1) 

7,9 39 43,8 210 1,59 

Ensaio 2 
(69:31; 15,1) 

7,7 23 73,9 227 1,60 

Ensaio 3 
(60:40; 7,55) 

8,0 43 43,3 196 1,58 

Ensaio 4 
(84:16; 0) 

8,3 28 63,3 201 1,55 

Ensaio 5 
(60:40; 15,1) 

7,7 37 69,2 201 1,60 

Ensaio 6 
(77:23; 15,1) 

7,7 32 73,0 221 1,60 

Ensaio 7 
(75:25; 3) 

8,1 57 55,1 211 1,56 

Ensaio 8 
(65:35; 15,1) 

7,7 32 72,4 207 1,60 

Ensaio 9 
(85:15; 7,55) 

8,1 45 60,0 159 1,57 

Ensaio 10 
(60:40; 0) 

8,1 59 43,8 210 1,56 

Ensaio 11 
(81:19; 0) 

8,1 42 32,3 196 1,55 

Ensaio 12 
(83:17; 15,1) 

7,7 23 66,0 196 1,60 

Ensaio 13 
(85:15; 15,1) 

7,7 50 63,8 198 1,60 

Ensaio 14 
(73:27; 0) 

8,1 56 54,5 217 1,55 

Ensaio 15 
(74:26; 15,1) 

7,6 25 56,1 222 1,60 

Ensaio 16 
(82:18; 15,1) 

7,9 41 65,9 196 1,60 

Ensaio 17 
(81:19; 7,55) 

8,0 39 50,4 201 1,57 

Ensaio 18 
(85:15; 0) 

8,1 34 62,5 187 1,55 

Ensaio 19 
(69:31; 0) 

8,1 35 43,6 213 1,55 
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 pH 
Viscosidade 
Ford 4 / s 

Brilho a 
60° / UB 

Dureza 
Pendular / s 

Custo / 
€·kg-1 

Ensaio 20 
(84:16; 0) 

8,1 57 58,4 186 1,55 

Ao analisar a Tabela 9, à primeira vista não é possível concluir quais os fatores que 

influenciam mais significativamente a viscosidade Ford 4, o brilho a 60º e a dureza pendular. 

De salientar que tanto o brilho como a dureza pendular também dependem da espessura da 

película seca de tinta no provete: quanto maior a espessura desta, maior o valor do brilho 60º 

e menor o valor da dureza pendular. Tentou homogeneizar-se esse efeito medindo estes dois 

parâmetros no mesmo provete, e fazendo sempre estas leituras no duplicado do provete com 

a espessura mais próxima dos 30 µm definidos para esta tinta. Quanto ao pH, é fácil aferir 

que quanto maior a quantidade de carga #2 presente na formulação, menor o valor do pH; no 

entanto, nada é possível concluir quanto ao efeito da variação da proporção entre resinas no 

pH. Em relação ao custo das matérias-primas, as formulações com menor custo de fabrico são 

as que tem menor quantidade de carga #2 na sua constituição; a variação da proporção entre 

as resinas praticamente não afeta o custo final, pois as duas matérias-primas apresentam um 

custo muito aproximado. 

Apesar de os provetes de ferro fosfatado desta tinta terem estado 400 horas em ensaios de 

nevoeiro salino, foram utilizadas as leituras das 240 horas para a otimização — com esta 

duração já era possível diferenciar os resultados. Na Tabela 10 encontram-se os resultados 

das leituras às 240 horas. Os resultados das 170 horas e 400 horas encontram-se no Anexo 2.1. 

As fotos dos provetes ao fim das 170, 240 e 400 horas encontram-se no Anexo 3.2. Na Figura 

11 encontram-se os resultados em nevoeiro salino do padrão (formulação atual), da 

formulação com melhor desempenho em nevoeiro salino e da formulação com pior 

desempenho em nevoeiro salino, respetivamente, ao final de 240 horas em ensaio. 

Tabela 10 – Resultados dos ensaios em nevoeiro salino para a Tinta #2. 

 240 horas 

 

Corrosão 
Generalizada 

Corrosão no 
corte / mm 

Empolamento 
Generalizado 

Delaminação no 
corte / mm 

Ensaio 1 
(75:25; 12,1) 

Ri 0 

P1 – 1 
P2 – 1,5  

(com 
escorridos) 

2(S2) 
P1 – 4,5 
P2 – 3,5 

Ensaio 2 
(69:31; 15,1) 

Ri 0 
1,25  
(com 

escorridos) 
1(S3) 

P1 – 4 
P2 – 4 

Ensaio 3 
(60:40; 7,55) 

Ri 0 
P1 – 1 

P2 – 1,25  
3(S2) 

P1 – 10 
P2 – 7 
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 240 horas 

 

Corrosão 
Generalizada 

Corrosão no 
corte / mm 

Empolamento 
Generalizado 

Delaminação no 
corte / mm 

(com 
escorridos) 

Ensaio 4 
(84:16; 0) 

Ri 0 

P1 – 1,25  
P2 – 1,75  

(com 
escorridos) 

3(S2) 
P1 – 6 

P2 – 2,5 

Ensaio 5 
(60:40; 15,1) 

Ri 0 

P1 – 1,25  
P2 – 1,75  

(com 
escorridos) 

2(S4) 7 

Ensaio 6 
(77:23; 15,1) 

Ri 0 

P1 – 1 
P2 – 1,25  

(com 
escorridos) 

1(S3) 
P1 – 4,5 
P2 – 5,5 

Ensaio 7 
(75:25; 3) 

Ri 0 

P1 – 1,25 
P2 – 1,5  

(com 
escorridos) 

1(S2) 
P1 – 2,5 
P2 – 3,5 

Ensaio 8 
(65:35; 15,1) 

Ri 0 

P1 – 1,25  
P2 – 1,5  

(com 
escorridos) 

1(S4) 
P1 – 7 

P2 – 3,5 

Ensaio 9 
(85:15; 7,55) 

Ri 0 

P1 – 0,75  
P2 – 1,25  

(com 
escorridos) 

3(S2) 
P1 – 4 

P2 – 4,5 

Ensaio 10 
(60:40; 0) 

Ri 0 1,25 2(S2) 
P1 – 1,5 
P2 – 2 

Ensaio 11 
(81:19; 0) 

Ri 0 
P1 – 1 

P2 – 1,75 
2(S2) 

P1 – 4 
P2 – 3 

Ensaio 12 
(83:17; 15,1) 

Ri 0 

P1 – 5 
P2 – 1,5  

(com 
escorridos) 

2(S4) 
P1 – 6 
P2 – 7 

Ensaio 13 
(85:15; 15,1) 

Vestígios 

P1 – 1,75  
P2 – 1,25  

(com 
escorridos) 

4(S4) 
P1 – 5,5 
P2 – 5 

Ensaio 14 
(73:27; 0) 

Ri 0 
P1 – 1,25  
P2 – 1,5 

3(S2) 
P1 – 2 

P2 – 1,5 

Ensaio 15 
(74:26; 15,1) 

Ri 0 

P1 – 1,75  
P2 – 1,25  

(com 
escorridos) 

1(S4) 3,5 

Ensaio 16 
(82:18; 15,1) 

Ri 0 1,25 3(S4) P1 – 5,5 

Ensaio 17 
(81:19; 7,55) 

Ri 0 
P1 – 1 

P2 – 1,25 
1(S2) 4 
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 240 horas 

 

Corrosão 
Generalizada 

Corrosão no 
corte / mm 

Empolamento 
Generalizado 

Delaminação no 
corte / mm 

Ensaio 18 
(85:15; 0) 

Ri 0 
P1 – 1 

P2 – 1,5 
2(S2) 

P1 – 4 
P2 – 2,5 

Ensaio 19 
(69:31; 0) 

Ri 0 1,25 2(S2) 
P1 – 3,5 
P2 – 4,5 

Ensaio 20 
(84:16; 0) 

Ri 0 

P1 – 1 
P2 – 1,5  

(com 
escorridos) 

1(S2) 
P1 – 2 

P2 – 2,5 

 

 

 

Figura 11 - Fotografias da Tinta #2 após 240 horas em nevoeiro salino: padrão (a), 

formulação com melhor desempenho (ensaio 20) (b) e formulação com pior desempenho 

(ensaio 13) (c). 

Em relação ao comportamento em nevoeiro salino, é possível afirmar que quanto maior a 

quantidade de carga #2 presente na formulação da tinta, pior é o desempenho em nevoeiro 

salino da mesma, para uma igual proporção entre as duas resinas presentes na formulação da 

tinta — as formulações com pior desempenho em nevoeiro salino são, portanto, as 

formulações mais caras. Considerando a mesma quantidade de carga #2 e fazendo a 

comparação entre diferentes proporções entre resinas, a sua relação não é tão clara. 

Comparando as fotos da Figura 11, é possível observar diferenças entre o ensaio da 

formulação padrão e os ensaios das formulações com melhor e pior desempenho. São notórias 

as diferenças no desempenho em nevoeiro salino entre estes dois últimos ensaios, tanto a 

nível de valores como visualmente. 

Para efeitos de inserção e análise na aplicação informática relativamente ao comportamento 

em nevoeiro salino recorreu-se a uma escala classificativa, onde cada um dos itens avaliados 

(a) (b) (c) 
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nos provetes teve o mesmo peso; ou seja, o objetivo seria que todos estes itens fossem 

minimizados. Recorreu-se então a uma soma simples onde uma classificação de Ri 0 de 

corrosão generalizada equivalia a zero, enquanto no caso do empolamento generalizado 

somou-se os valores da quantidade e do tamanho deste — uma classificação de 3(S2) 

equivaleria a um 5. Quanto aos outros dois itens de avaliação, a corrosão e delaminação no 

corte, recorreu-se a uma média dos valores dos dois provetes (pois os valores entre estes 

eram muito próximos) e somou-se os quatro itens. O resultado final foi inserido na aplicação 

informática para análise. 

Depois de realizado o ensaio das aderências, é de notar que, como seria de esperar, os 

ensaios com pior desempenho em nevoeiro salino foram igualmente aqueles que 

apresentaram pior desempenho no ensaio de aderência. Este ensaio, não sendo regido por 

nenhuma norma, não pode ser avaliado de forma classificativa, sendo apenas avaliado por 

comparação entre ensaios. 

4.2.1 Otimização 

Depois da obtenção das respostas, procedeu-se à análise do planeamento de experiências. No 

entanto, ao forçar a restrição de que a quantidade total de resina teria que ser 32 % do total 

de componentes da tinta, a aplicação informática não conseguiu otimizar a tinta. Isto 

sucedeu porque a matemática que sustenta o método do planeamento de misturas não 

permite a resolução do sistema de equações do modelo utilizado para análise. Como este 

sistema não pôde ser resolvido, foi necessário retirar do modelo os efeitos cruzados e os 

efeitos quadráticos dos fatores, sendo apenas analisados os efeitos principais. Ao fazer isto, o 

método do planeamento de misturas já permite a resolução das equações do modelo, 

permitindo também a otimização da formulação.  

De seguida são apresentadas, nas Figuras 12 a 15 e nas Tabelas 12 a 15, as várias análises 

estatísticas às respostas selecionadas para o produto em estudo. Quanto aos coeficientes de 

determinação, estes não foram fornecidos pela aplicação informática; no entanto, como o 

coeficiente de determinação é a razão entre a soma dos quadrados do modelo e a soma total 

dos quadrados, calculou-se o seu valor recorrendo aos dados da análise de variância. [15] Os 

valores obtidos encontram-se na Tabela 11, e indicam que o modelo utilizado não explica 

grande parte da variância experimental, pois quanto mais próximo de 1 for o coeficiente de 

determinação, melhor é o ajuste do modelo às respostas. 

  



Otimização de revestimentos industriais através do planeamento de experiências 

Resultados e Discussão 36 

Tabela 11 – Coeficientes de determinação para as respostas da Tinta #2. 

Resposta Coeficiente de determinação 

Brilho a 60º / UB 0,531 

Dureza Pendular / s 0,235 

Nevoeiro Salino 0,369 

Custo / €·kg-1 0,990 

Quanto aos parâmetros do modelo, quanto menor for o valor de prova destes, mais 

significante é a sua influência na resposta. Se o valor de prova for menor que 0,05, os 

parâmetros têm um efeito significativo na resposta, com um nível de confiança superior a 

95 %; caso este valor seja maior que 0,05, o parâmetro não influencia significativamente a 

resposta. [15] Estes critérios serviram para analisar quais os fatores que mais contribuíram para 

a resposta.  

Na Figura 12 e Tabela 12 está representada a análise estatística obtida pelo JMP 7.0 para o 

brilho a 60º. É possível observar que todos os fatores em estudo influenciam o brilho a 60º, 

pois os valores de prova são todos inferiores a 0,05. O coeficiente de determinação obtido é 

de 0,531. 

 

Figura 12 – Análise estatística da resposta “Brilho a 60º” – Actual by Predicted Plot. 
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Tabela 12 – Análise estatística da resposta “Brilho a 60º” – Estimativa dos parâmetros. 

Term Estimate Std Error t Ratio p-value 

Resina A 147989,2 64385,46 2,30 0,0354 

Resina B 147899,4 64376,85 2,30 0,0354 

Carga #2 -14370,63 6310,387 -2,28 0,0369 

Componentes C 

(restante) 
-14433,90 6304,468 -2,29 0,0360 

Quanto à dureza pendular, observa-se que, ao contrário do brilho a 60º, esta resposta não é 

influenciada por nenhum dos fatores principais; os valores de prova dos parâmetros são todos 

superiores a 0,05, não influenciando de forma significativa a resposta. O coeficiente de 

determinação é 0,235. 

 

Figura 13 – Análise estatística da resposta “Dureza Pendular” – Actual by Predicted Plot. 

Tabela 13 – Análise estatística da resposta “Dureza Pendular” – Estimativa dos parâmetros. 

Term Estimate Std Error t Ratio p-value 

Resina A -3042,893 107799,3 -0,03 0,9778 

Resina B -2829,663 107784,9 -0,03 0,9794 

Carga #2 536,1876 10565,35 0,05 0,9602 

Componentes C 

(restante) 
509,4735 10555,44 0,05 0,9621 

Na Tabela 14, onde se analisa a resposta do comportamento em nevoeiro salino, observa-se 

que, tal como no caso da dureza pendular, nenhum dos fatores influencia de forma 

inequívoca a resposta; os valores de prova são ligeiramente menores que os dos parâmetros 

da dureza pendular, mas não o suficiente para serem significativos. Esta é a resposta que 

menos é ajustada ao modelo de análise, com o coeficiente de determinação igual a 0,369. 
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Figura 14 – Análise estatística da resposta “Nevoeiro Salino” – Actual by Predicted Plot. 

Tabela 14 – Análise estatística da resposta “Nevoeiro Salino” – Estimativa dos parâmetros. 

Term Estimate Std Error t Ratio p-value 

Resina A -3376,322 17559,81 -0,19 0,8499 

Resina B -3375,703 17557,46 -0,19 0,8500 

Carga #2 358,3207 1721,028 0,21 0,8377 

Componentes C 

(restante) 
339,8812 1719,414 0,20 0,8458 

A análise do custo de formulação, na Tabela 15, permite observar que, apesar de não ser o 

fator predominante, a carga #2 tem a maior influência no custo, como já foi referido 

anteriormente; o valor de prova deste parâmetro é o mais próximo de 0,05. Esta é a resposta 

mais bem ajustada ao modelo, pois o coeficiente de determinação é 0,990. 

 

Figura 15 – Análise estatística da resposta “Custo” – Actual by Predicted Plot. 
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Tabela 15 – Análise estatística da resposta “Custo” – Estimativa dos parâmetros. 

Term Estimate Std Error t Ratio p-value 

Resina A 0,5973063 18,22045 0,03 0,9743 

Resina B 0,6583227 18,21802 0,04 0,9716 

Carga #2 1,880887 1,785777 1,05 0,3079 

Componentes C 

(restante) 
1,642326 1,784102 0,92 0,3710 

Após a análise a cada uma das respostas e dos fatores que as influenciam, é possível fazer 

uma otimização à mistura em estudo. Quanto às respostas, optou-se pela atribuição de uma 

maior importância ao custo, seguindo-se a importância do comportamento em nevoeiro salino 

e do brilho a 60º, e por fim a importância da dureza pendular. A melhor solução para a 

otimização desta formulação é a que apresenta um maior valor de desejabilidade 

(desirability) para os objetivos selecionados das respostas. Na Figura 16 apresenta-se o 

Prediction Profiler, que foi manipulado até se obter a otimização pretendida; os resultados 

finais estão representados na Figura 16, assim como resumidos na Tabela 16.  

 

Figura 16 – Prediction Profiler resultante da otimização da Tinta #2. 
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Tabela 16 – Fatores e respostas obtidas após otimização da Tinta #2. 

 Tinta #2 - Otimizada 

Fatores 

Proporção Resina A 81,7 

Proporção Resina B 18,3 

Carga #1 / % 15,1 

Carga #2 / % 0 

Respostas 

Brilho a 60º / UB 55,0 ± 7,82 

Dureza Pendular / s 194,9 ± 13,09 

Nevoeiro Salino 8,36 ± 2,13 

Custo / €·kg-1 1,55 ± 0,002 

Desejabilidade 0,82 

Depois do fabrico da formulação otimizada pelo JMP 7.0, as mesmas avaliações foram 

efetuadas — 16 horas após o fabrico, mediu-se o pH e a viscosidade Ford 4. Após a aplicação 

em três provetes (dois para ensaios e outro para padrão de comparação), mediu-se o brilho a 

60º, a dureza pendular e o comportamento em nevoeiro salino, e calculou-se o custo de 

formulação. Paralelamente fabricou-se a formulação padrão desta tinta, para que fosse 

possível uma melhor comparação e para avaliar se realmente tinha havido uma manutenção 

ou melhoria das características em estudo. Na Tabela 17 são apresentados os resultados dos 

ensaios de caracterização das formulações otimizada e padrão. 

Tabela 17 - Resultados dos ensaios de caracterização para a Tinta #2: formulação otimizada e 

formulação padrão. 

 pH 
Viscosidade 
Ford 4 / s 

Brilho a 
60º / UB 

Dureza 
Pendular / s 

Custo / 
€·kg-1 

Ensaio 21 - Otimizado 8,0 49 53 191 1,55 

Ensaio 22 - Padrão 8,1 50 50 221 1,58 

Comparando a formulação otimizada com a formulação padrão desta tinta, é possível aferir 

que o pH de ambas está muito próximo, tal como a viscosidade Ford 4. Verifica-se também 

que o brilho a 60º da formulação padrão está ligeiramente abaixo do que seria esperado; no 

entanto, a diferença é mínima e pode ser justificada com uma menor espessura de película 

seca do provete da tinta padrão. O brilho a 60º da formulação otimizada corresponde a um 

valor dentro do intervalo devolvido pela aplicação informática, e encontra-se igualmente 

dentro dos parâmetros definidos para esta tinta. Em relação à dureza pendular, é de referir 

que o valor da dureza pendular obtido corresponde ao valor que foi devolvido pela aplicação 

informática.  
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Em relação ao objetivo definido para esta otimização, o custo de formulação, é possível 

também observar que este diminui 1,9 % em relação ao custo da formulação padrão. Para que 

houvesse uma maior redução do custo, teria que ser feita não uma otimização das 

quantidades dos componentes já existentes na formulação, mas antes um estudo de troca de 

matérias-primas. Contudo, num produto que se vende em quantidades significativas, esta 

redução de custo é positiva.  

Quanto aos ensaios em nevoeiro salino, estes foram realizados da mesma forma que os 

anteriores ensaios; para efeitos de avaliação, serão analisados os resultados ao fim de 240 

horas de ensaio. Na Tabela 18 encontram-se os resultados das leituras às 240 horas, quanto à 

corrosão generalizada, ao empolamento generalizado, e à corrosão e delaminação no corte 

(ambos em mm). Os resultados das 170 horas encontram-se no Anexo 2.1; como os ensaios 

ainda estão a decorrer, não é possível ter resultados após as 400 horas de nevoeiro salino. As 

fotos dos provetes ao fim das 170 horas encontram-se no Anexo 3.2, e as fotos ao fim de 240 

horas de nevoeiro salino da formulação padrão e da formulação otimizada encontram-se na 

Figura 17.  

Tabela 18 - Resultados dos ensaios em nevoeiro salino para a Tinta #2: formulação otimizada 

e formulação padrão. 

 240 horas 

 
Corrosão 

Generalizada 
Corrosão no 
corte / mm 

Empolamento 
Generalizado 

Delaminação no 
corte / mm 

Ensaio 21 – Otimizado Ri 0 

P1 — 1,5 

P2 — 1 

(com escorridos) 

3(S2) 
P1 — 1,5 

P2 — 4,5 

Ensaio 22 - Padrão Ri 0 
P1 — 1,25 

P2 — 2 
3(S3) 

P1 — 5 

P2 — 3 

A formulação otimizada é muito semelhante à formulação padrão quanto ao comportamento 

em nevoeiro salino. Ambas apresentam ausência de corrosão generalizada, com os valores de 

corrosão no corte muito próximos, sendo que a formulação otimizada apresenta valores 

inferiores. É no empolamento generalizado que se observa a maior diferença, com ambos os 

ensaios a apresentaram uma quantidade moderada de empolamento, e com a formulação 

padrão a apresentar um empolamento claramente mais visível que a formulação otimizada. 

Quanto à delaminação no corte, pode observar-se que os valores se encontram novamente 

muito próximos, sendo no entanto nos ensaios da formulação padrão mais acentuados esses 

defeitos.  



Otimização de revestimentos industriais através do planeamento de experiências 

Resultados e Discussão 42 

Recorrendo à escala classificativa de desempenho em nevoeiro salino descrita anteriormente, 

a formulação padrão obteve um valor ligeiramente superior à formulação otimizada, 

encontrando-se esta última dentro do valor previsto pela aplicação informática. 

 

 

Figura 17 – Fotografias da formulação otimizada (a) e da formulação padrão (b) após 240 

horas de ensaio em nevoeiro salino. 

Comparando as fotos da Figura 17, é possível observar ligeiras diferenças entre o ensaio da 

formulação padrão e o ensaio da formulação otimizada. Observa-se de forma clara uma 

melhoria em questão de empolamento, e pode concluir-se que esta otimização, além da 

redução do custo e manutenção das características, apresenta uma ligeira melhoria em 

relação ao comportamento em nevoeiro salino. No entanto, esta ligeira melhoria da 

formulação otimizada em relação à formulação padrão pode dever-se à diferença de 

espessura seca dos provetes de ensaio, pois as espessuras dos provetes da formulação padrão 

são ligeiramente menores do que as espessuras dos provetes da formulação otimizada. Para 

efeitos práticos, considera-se então que se manteve igual o desempenho em nevoeiro salino. 

Em suma, apesar da formulação otimizada não ser a que em todos os ensaios apresenta os 

melhores resultados quando comparada com as outras formulações (nomeadamente quanto ao 

desempenho em nevoeiro salino), é a formulação que consegue um compromisso entre todas 

as características da tinta, com a vantagem da redução do custo, que é o principal objetivo 

desta otimização.  

(a) (b) 
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5 Conclusões 

Esta dissertação avalia o impacto de alterações nas condições de fabrico de um primário 

anticorrosivo, e a redução de custo de uma tinta termoendurecível, mantendo as suas 

características e desempenho anticorrosivo. 

Na otimização do primário recorreu-se ao método de superfície de resposta; este sugeriu a 

realização de 10 ensaios. Foi estudada a resposta da tinta em termos de viscosidade Stormer, 

viscosidade a altas taxas de corte e comportamento em envelhecimento acelerado, em 

função de dois fatores, a temperatura de moagem e o tempo de moagem. No entanto, 

observaram-se problemas nos ensaios de envelhecimento acelerado que impediram de tirar 

conclusões do estudo realizado.  

A otimização da formulação da tinta termoendurecível foi realizada recorrendo-se ao método 

de planeamento de misturas. Realizaram-se 20 ensaios, tendo como fatores a proporção entre 

duas resinas e a quantidade de uma das duas cargas presentes na formulação da tinta. As 

respostas a analisar foram o brilho a 60º, a dureza pendular, o comportamento em nevoeiro 

salino e o custo de formulação. Apesar de alguns problemas que surgiram na etapa de 

otimização, foi realizada uma otimização com a análise dos efeitos principais; a proporção 

entre resinas foi de 81,7:18,3, com a formulação otimizada a não incluir a carga #2. O 

resultado foi um brilho a 60º de 53 unidades, uma dureza pendular de 191 segundos, com uma 

manutenção do comportamento em nevoeiro salino e uma redução de custo de 1,9 %. 

Atendendo aos resultados obtidos conclui-se que a metodologia de planeamento de 

experiências permite a otimização eficiente do processo de produção e da formulação de 

tintas. A aprendizagem realizada durante o decorrer do projeto deverá permitir à empresa o 

uso mais alargado da metodologia e desta forma uma otimização de mais processos e 

formulações. 

5.1 Objetivos Realizados 

Os objetivos desta dissertação foram a avaliação do impacto de alterações no processo de 

fabrico de um primário anticorrosivo, e a redução do custo de formulação de uma tinta 

industrial termoendurecível. O primeiro objetivo não foi possível ser atingido, por motivos 

ainda por determinar. No entanto, e apesar dos problemas que surgiram aquando da 

otimização da tinta termoendurecível, o seu objetivo foi conseguido – a diminuição do custo 

de formulação mantendo as suas características e o seu desempenho em nevoeiro salino. 
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5.2 Outros Trabalhos Realizados 

No decorrer deste projeto foram também realizados, em provetes revestidos com a Tinta #1, 

ensaios de impedância eletroquímica, recorrendo ao método AC-DC-AC, para testar a 

resistência dos mesmos à corrosão e para validar os resultados obtidos nos ensaios de 

nevoeiro salino. Foi testado um provete com a tinta fabricada neste projeto, e outro com 

tinta fabricada com diferentes lotes de matérias-primas. Estes ensaios serviram também para 

que houvesse um contato e conhecimento desta técnica.  

5.3 Limitações e Trabalho Futuro 

Uma das limitações neste projeto, se não a maior, foi a falta de tempo. Por este ser um 

método que exigia algum know-how, foi necessário algum tempo para o conhecimento do 

modo de funcionamento da aplicação informática e de noções e metodologia do planeamento 

de experiências. Por fim, o tempo necessário para o processo de cura dos provetes (no caso 

da Tinta #1) e para os ensaios de envelhecimento acelerado (no caso da Tinta #2) impediam 

que, caso se desse algum erro, fosse possível repetir ensaios. 

Uma das sugestões de trabalho futuro seria a realização do estudo do que impediu o sucesso 

na otimização da Tinta #1, ou seja, despistar se ocorreu alguma troca não intencional em 

alguma matéria-prima. Outra sugestão, que não pôde ser testada devido à limitação do 

tempo, seria, no caso da Tinta #2, a realização de um estudo aprofundado quanto à influência 

das interações entre os fatores em estudo. É importante continuar a investir na utilização do 

planeamento de experiências, pois este pode, no futuro, permitir um desenvolvimento e 

otimização de formulações mais expeditos, sendo isto de elevado interesse para a empresa. 

5.4 Apreciação final 

O trabalho desenvolvido no decorrer deste projeto permitiu cimentar bases para a adoção da 

metodologia do planeamento de experiências no Grupo CIN, abrindo portas para a 

continuação da sua utilização.  

Em termos pessoais e académicos, este projeto permitiu-me o contacto com um método de 

desenvolvimento e otimização de processos e produtos, além da aquisição de conhecimentos 

e ferramentas cruciais para o desempenho de engenharia no futuro. Além disso, permitiu um 

primeiro contacto (na minha opinião bem sucedido) com o meio industrial e empresarial da 

área da engenharia química. As dificuldades sentidas ao longo deste projeto e deste estágio 

possibilitaram o meu crescimento pessoal e profissional. 
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Anexo 1 Dados da Tinta #1 

Neste anexo estão listadas as espessuras dos provetes aplicados com a Tinta #1 que foram 

submetidos a ensaios de envelhecimento acelerado: ensaios de nevoeiro salino e de câmara 

de humidade. 

1.1 Espessuras dos ensaios de envelhecimento acelerado 

A espessura definida para estes ensaios é de 60 µm; o provete que serve de padrão tem uma 

espessura de película de 58 µm. Na Tabela A.1 estão transcritas as espessuras de película 

para os provetes destinados a ensaios de envelhecimento acelerado. 

Tabela A. 1 – Espessuras dos provetes da Tinta #1 para os ensaios de envelhecimento 

acelerado 

 Espessuras (µm) 

 Nevoeiro Salino Câmara de Humidade 

 Provete 1 Provete 2 Provete 1 Provete 2 

Ensaio 1 51 57 58 58 

Ensaio 2 51 59 50 64 

Ensaio 3 52 57 54 56 

Ensaio 4 54 57 53 55 

Ensaio 5 50 57 53 61 

Ensaio 6 61 62 50 57 

Ensaio 7 53 55 54 57 

Ensaio 8 53 57 50 66 

Ensaio 9 59 63 51 56 

Ensaio 10 54 64 52 58 
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Anexo 2 Dados da Tinta #2 

Neste anexo são apresentadas, na Tabela A.2, as espessuras de película obtidas para os 

ensaios em nevoeiro salino. De salientar que não foi aplicado nenhum provete extra que 

servisse de padrão para cada um dos ensaios. São também apresentados os dados das 

observações ao fim de 170 horas e 400 horas, quanto à corrosão generalizada, corrosão no 

corte, empolamento generalizado e delaminação no corte, na Tabela A.3. 

Tabela A. 2 - Espessuras dos provetes da Tinta #2 para os ensaios de nevoeiro salino 

 Espessuras (µm) 

 Provete 1 Provete 2 

Ensaio 1 20 23 

Ensaio 2 24 27 

Ensaio 3 22 24 

Ensaio 4 30 31 

Ensaio 5 24 30 

Ensaio 6 25 30 

Ensaio 7 26 31 

Ensaio 8 31 33 

Ensaio 9 26 29 

Ensaio 10 30 32 

Ensaio 11 27 28 

Ensaio 12 22 25 

Ensaio 13 22 22 

Ensaio 14 20 29 

Ensaio 15 23 35 

Ensaio 16 26 32 

Ensaio 17 23 26 

Ensaio 18 27 30 

Ensaio 19 23 28 

Ensaio 20 30 31 

Ensaio 21 - Otimizado 22 29 

Ensaio 22 - Padrão 23 27 
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Tabela A. 3 – Dados dos provetes de Tinta #2 após 170 horas e 400 horas de ensaios em 

nevoeiro salino 

 170 horas 400 horas 

 
CG CC (mm) EG DC (mm) CG CC (mm) EG DC (mm) 

Ensaio 1 
(75:25; 12,1) 

Ri 0 
P1 – 0,75 
P2 – 1,25 

0 
P1 – 4,5 
P2 – 3 

Ri 0 

P1 – 1 
P2 – 2 
(com 

escorridos) 

3(S2) 
P1 – 6 

P2 – 4,5 

Ensaio 2 
(69:31; 15,1) 

Ri 0 

P1 – 0,75 
P2 – 1 
(com 

escorridos) 

0 
P1 – 2,5 
P2 – 4 

Ri 0 

P1 – 2 
P1 – 1,75 

(com 
escorridos) 

2(S2) 
P1 – 7,5 
P2 – 4 

Ensaio 3 
(60:40; 7,55) 

Ri 0 

P1 – 1 
P2 – 1,25 

(com 
escorridos) 

1(S2) 
P1 – 6 
P2 – 5 

Ri 0 

P1 – 1,75 
P2 – 1,5 

(com 
escorridos) 

3(S2) 
P1 – 13 
P2 – 7,5 

Ensaio 4 
(84:16; 0) 

Ri 0 
P1 – 1,25 

P2 – 1 
0 

P1 – 3,5 
P2 – 2,5 

Ri 0 
P1 – 1,75 

P2 – 2 
4 (S2) 

P1 – 8 
P2 – 2,5 

Ensaio 5 
(60:40; 15,1) 

Ri 0 

P1 – 1,25 
P2 – 1 
(com 

escorridos) 

1(S3) 
P1 – 4,5 
P2 – 6,5 

Ri 0 

P1 – 1,25 
P2 – 2,5 

(com 
escorridos) 

3(S4) 7 

Ensaio 6 
(77:23; 15,1) 

Ri 0 0,75 1(S2) 2,5 Ri 0 
1,5 

(com 
escorridos) 

2(S4) 
P1 – 6,5 
P2 – 9 

Ensaio 7 
(75:25; 3) 

Ri 0 
P1 – 1 

P2 – 0,75 
0 

P1 – 1,5 
P2 – 2,5 

Ri 0 
2 

(com 
escorridos) 

1(S2) 
P1 – 2,5 
P2 – 3,5 

Ensaio 8 
(65:35; 15,1) 

Ri 0 
P1 – 1,5 
P2 – 1 

0 
P1 – 4,5 
P2 – 2,5 

Ri 0 

P1 – 1,25 
P2 – 1,5 

(com 
escorridos) 

1(S4) 
P1 – 7 
P2 – 4 

Ensaio 9 
(85:15; 7,55) 

Ri 0 0,75 1(S2) 
P1 – 3 
P2 – 4 

Ri 0 

P1 – 1,75 
P2 – 1,5 

(com 
escorridos) 

3(S2) 
P1 – 5 
P2 – 8 

Ensaio 10 
(60:40; 0) 

Ri 0 1 1(S1) 
P1 – 1 

P2 – 1,5 
Ri 0 

P1 – 1,25 
P2 – 1,75 

2(S2) 
P1 – 1,5 
P2 – 2,5 

Ensaio 11 
(81:19; 0) 

Ri 0 
P1 – 0,75 

P2 – 1 
1(S2) 3 Ri 0 

P1 – 1,5 
P2 – 1,75 

(com 
escorridos) 

3(S2) 
P1 – 7,5 
P2 – 3,5 

Ensaio 12 
(83:17; 15,1) 

Ri 0 

P1 – 0,75 
P2 – 1 
(com 

escorridos) 

1(S2) 
P1 – 4 
P2 – 7 

Ri 0 

P1 – 1,75 
P2 – 1,25 

(com 
escorridos) 

5(S5) 
P1 – 6 
P2 – 7 

Ensaio 13 
(85:15; 15,1) 

Vestígios 
1,25 
(com 

escorridos) 
3(S3) 

P1 – 5,5 
P2 – 5 

Ri 4 

P1 – 1,75 
P2 – 1,25 

(com 
escorridos) 

5(S4) 
P1 – 5,5 
P2 – 5 

Ensaio 14 
(73:27; 0) 

Ri 0 1,25 1(S2) 1 Ri 0 
P1 – 1,5 

P2 – 1,75 
3(S2) 

P1 – 4 
P2 – 3,5 

Ensaio 15 
(74:26; 15,1) 

Ri 0 

P1 – 1 
P2 – 1,25 

(com 
escorridos) 

1(S2) 3,5 Ri 0 

P1 – 1,5 
P2 – 2 
(com 

escorridos) 

3(S4) 3,5 

Ensaio 16 
(82:18; 15,1) 

Ri 0 
P1 – 1,25 
P2 – 0,75 

2(S2) P1 – 4 Ri 0 
1,25 
(com 

escorridos) 
5(S5) P1 – 5,5 
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 170 horas 400 horas 

 
CG CC (mm) EG DC (mm) CG CC (mm) EG DC (mm) 

Ensaio 17 
(81:19; 7,55) 

Ri 0 
P1 – 1 

P2 – 0,75 
0 

P1 – 3 
P2 – 3,5 

Ri 0 
P1 – 2 

P2 – 1,75 
2(S2) 

P1 – 3,5 
P2 – 6 

Ensaio 18 
(85:15; 0) 

Ri 0 
P1 – 1 

P2 – 1,25 
0 

P1 – 2,5 
P2 – 2,5 

Ri 0 
P1 – 2,25 
P2 – 1,75 

3(S2) 
P1 – 5,5 
P2 – 3,5 

Ensaio 19 
(69:31; 0) 

Ri 0 1 1(S2) 
P1 – 3,5 
P2 – 2 

Ri 0 
P1 – 2,25 
P2 – 1,25 

3(S2) 
P1 – 8 

P2 – 4,5 

Ensaio 20 
(84:16; 0) 

Ri 0 
P1 – 0,75 
P2 – 1,25 

0 
P1 – 2 

P2 – 2,5 
Ri 0 

P1 – 1,75 
P2 – 2 
(com 

escorridos) 

2(S2) 
P1 – 3 
P2 – 2 

Ensaio 21 – 
Otimizado 

Ri 0 

P1 – 1 
P2 – 1 
(com 

escorridos) 

3(S2) 
P1 – 1 

P2 – 3,5 
Ri 0 

P1 – 1,75 
P2 – 1,25 

(com 
escorridos) 

3 (S4) 
P1 – 2 
P2 – 6 

Ensaio 22 – 
Padrão 

Ri 0 
P1 – 1 

P2 – 1,25 
1(S2) 

P1 – 4 
P2 – 1,5 

Ri 0 
P1 – 1,75 
P2 – 2,25 

3 (S4) 
P1 – 5 
P2 – 6 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

CG – Corrosão generalizada 

CC – Corrosão no corte 

EG – Empolamento generalizado 

DC – Delaminação no corte 
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Anexo 3 Fotos dos ensaios de Envelhecimento 

Acelerado 

Neste anexo são apresentadas as fotografias dos resultados dos ensaios de nevoeiro salino e 

de câmara de humidade da Tinta #1, na secção 3.1, e de nevoeiro salino da Tinta #2, na 

secção 3.2. 

3.1 Tinta #1 

Nas secções que se seguem são apresentadas as fotos dos resultados da Tinta #1 em ensaios 

de envelhecimento acelerado: nevoeiro salino e câmara de humidade. 

3.1.1 Nevoeiro Salino 

 

Figura A. 1 – Ensaio 2 da Tinta #1 após nevoeiro salino. 
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Figura A. 2 - Ensaio 3 da Tinta #1 após nevoeiro salino. 

 

Figura A. 3 – Ensaio 4 da Tinta #1 após nevoeiro salino. 

 

Figura A. 4 - Ensaio 5 da Tinta #1 após nevoeiro salino. 
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Figura A. 5 - Ensaio 6 da Tinta #1 após nevoeiro salino. 

 

Figura A. 6 - Ensaio 7 da Tinta #1 após nevoeiro salino. 

 

Figura A. 7 - Ensaio 8 da Tinta #1 após nevoeiro salino. 
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Figura A. 8- Ensaio 9 da Tinta #1 após nevoeiro salino. 

 

Figura A. 9- Ensaio 10 da Tinta #1 após nevoeiro salino. 
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3.1.2 Câmara de Humidade 

 

Figura A. 10- Ensaio 2 da Tinta #1 após Câmara de humidade. 

 

Figura A. 11- Ensaio 3 da Tinta #1 após Câmara de humidade. 
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Figura A. 12- Ensaio 4 da Tinta #1 após Câmara de humidade. 

 

Figura A. 13- Ensaio 5 da Tinta #1 após Câmara de humidade. 

 

Figura A. 14- Ensaio 6 da Tinta #1 após Câmara de humidade. 
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Figura A. 15- Ensaio 7 da Tinta #1 após Câmara de humidade. 

 

Figura A. 16- Ensaio 8 da Tinta #1 após Câmara de humidade. 

 

Figura A. 17- Ensaio 9 da Tinta #1 após Câmara de humidade. 
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Figura A. 18- Ensaio 10 da Tinta #1 após Câmara de humidade. 
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3.2 Tinta #2 

3.2.1 Nevoeiro Salino 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura A. 19 – Ensaio 1 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de nevoeiro salino. 

 

(a) 

(b) 

(c) 



Otimização de revestimentos industriais através do planeamento de experiências 

 

Anexo 3 – Fotos dos ensaios de Envelhecimento Acelerado 64 

 

 

 

 

 

 

Figura A. 20 - Ensaio 2 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura A. 21 - Ensaio 3 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino. 
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Figura A. 22 - Ensaio 4 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 23 - Ensaio 5 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 24 - Ensaio 6 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 25 - Ensaio 7 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 26 - Ensaio 8 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 27 - Ensaio 9 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 



Otimização de revestimentos industriais através do planeamento de experiências 

 

Anexo 3 – Fotos dos ensaios de Envelhecimento Acelerado 72 

 

 

 

 

 

 

Figura A. 28 - Ensaio 10 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 29 - Ensaio 11 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 30 - Ensaio 12 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 31 - Ensaio 13 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 32 - Ensaio 14 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 33 - Ensaio 15 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 



Otimização de revestimentos industriais através do planeamento de experiências 

 

Anexo 3 – Fotos dos ensaios de Envelhecimento Acelerado 78 

 

 

 

 

 

 

Figura A. 34 - Ensaio 16 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 35 - Ensaio 17 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 36 - Ensaio 18 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 37 - Ensaio 19 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 38 - Ensaio 20 da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) de 

nevoeiro salino.  

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 39 - Ensaio 21 (Otimizado) da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas 

(c) de nevoeiro salino. 

  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura A. 40 - Ensaio 22 (Padrão) da Tinta #2 após 170 horas (a), 240 horas (b) e 400 horas (c) 

de nevoeiro salino. 

(a) 

(b) 

(c) 



Otimização de revestimentos industriais através do planeamento de experiências 

 

Anexo 4 – Procedimento no JMP 7.0 85 

Anexo 4 Procedimento no JMP 7.0 

Este anexo serve como guião do procedimento básico da aplicação informática do 

planeamento de experiências utilizado neste projeto. Não é de forma alguma exaustivo, 

estando neste anexo descritos apenas os passos principais para a obtenção de um 

planeamento de experiências e consequente análise dos dados bem-sucedidos. 

4.1 Planeamento de Experiências 

4.1.1 Método a escolher 

Ao iniciar a aplicação informática, esta abre por definição um menu JMP Starter com as 

várias opções possíveis para começar a trabalhar com a aplicação informática, quer seja 

iniciar um novo ficheiro ou abrir um ficheiro já existente. Para a realização do planeamento 

de experiências, seleciona-se a opção DOE no JMP Starter, ou a opção DOE na barra de 

ferramentas. 

Após a seleção da opção DOE, surgem várias hipóteses de métodos para escolher: Custom 

Design, Screening Design, Response Surface Design, Nonlinear Design, Space Filling Design, 

Full Factorial Design, Taguchi Arrays, Mixture Design, Augment Design). Nos casos em estudo, 

selecionou-se Response Surface Design e Mixture Design para as Tintas #1 e #2, 

respetivamente. 

 

Figura A. 41 – Menu inicial do planeamento de experiências do JMP 7.0. 

4.1.2 Fatores, respostas e limites 

Após a escolha do método, a janela seguinte corresponde à seleção e definição dos fatores, 

limites e respostas. É nesta janela que se escolhe o tipo e o número de fatores existentes no 

planeamento, além dos seus limites, no campo Factors. É também aqui que se seleciona o 
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tipo e o número de respostas pretendidas, assim como os seus limites inferiores e superiores, 

e ainda o objetivo (maximizar, minimizar, nenhum ou valor alvo), no campo Responses. De 

notar que, por exemplo, no Mixture Design todos os fatores tem que obrigatoriamente fazer 

parte da mistura, e no Response Surface Design todos os fatores são contínuos. Para se poder 

ensaiar e analisar vários tipos de fatores (variáveis operacionais e frações de uma mistura, 

por exemplo) na mesma experiencia é necessário selecionar o Custom Design. 

Depois de tudo estipulado e definido, e para continuar, prime-se o botão Continue. 

4.1.3 Modelo 

É neste menu que se define o modelo que se espera ser o mais apropriado para o ajuste dos 

resultados do sistema em estudo. 

No caso do Response Surface Design, é possível escolher entre os vários métodos do composto 

central e o método de Box-Behnken (caso o caso em estudo tenha 3 ou mais fatores); este 

menu fornece também o número de ensaios necessários realizar para cada um dos métodos 

possíveis de ser escolhidos. No caso em estudo neste projeto, foi escolhido o método do 

composto central normal. No caso do Mixture Design, é possível escolher o tipo de modelo: 

Optimal, Simplex Centroid, Simplex Lattice, Extreme Vertices ou ABCD Design. Neste caso, 

escolheu-se o Optimal. 

 

 

Figura A. 42 – Menu do Response Surface Design (a) e do Mixture Design (b). 

Premir outra vez Continue. 

No caso do Response Surface Design, é neste ponto possível editar o número de pontos 

centrais e replicações, e ainda os valores axiais a ensaiar. 

(a) (b) 
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No caso do Mixture Design, é neste ponto que se podem definir as condições fronteiras e 

restrições aos ensaios, escolher o modelo de análise de dados, o número de ensaios e quais os 

efeitos que se pretendem estudar. 

4.1.4 Ensaios 

Após isto, é então apresentada uma tabela com os ensaios e níveis dos fatores em estudo. 

Nesta aplicação informática, só a partir deste passo é que é possível gravar o ficheiro — isto é 

realizado premindo o botão Save. De realçar que, para manter a ordem dos ensaios, é 

necessário guardar o ficheiro, pois se se recomeçar a programar a experiência, mesmo 

mantendo as variáveis e os seus níveis, a ordem dos ensaios é alterada, devido à 

aleatoriedade característica do planeamento de experiências.   

É nesta tabela que serão inseridas as respostas. É possível alterar as informações relativas aos 

fatores e às respostas; para tal basta selecionar o fator ou resposta no menu Columns, do lado 

esquerdo do ecrã e selecionar se se quer alterar o tipo ou os limites dos fatores/respostas, ou 

então premir o botão direito do rato em cima do nome do fator/resposta na tabela. Para 

adicionar novos fatores/respostas, pode-se também premir o botão direito do rato no 

cabeçalho da tabela e selecionar New Column.  

4.2 Análise 

Para inserir as respostas, basta abrir o ficheiro guardado com os ensaios, premindo Open e 

selecionando o ficheiro guardado. Após inserir as respostas para cada ensaio, deve-se 

pressionar no botão Model, no menu com o nome do ficheiro em estudo, no lado esquerdo do 

ecrã.  

De seguida, é apresentada uma janela de especificações do modelo, onde é possível 

selecionar a importância das respostas a analisar. É também possível selecionar o modelo e 

ênfase a ser dado pela aplicação informática. No caso dos dois casos em estudo, foi 

selecionado o pré-definido pela aplicação informática, ou seja, o método dos quadrados 

mínimos, e com ênfase em Effect Screening. É também aqui que se seleciona o tipo de 

interações e efeitos que se quer estudar, no menu Construct Model Effects. É possível 

adicionar e eliminar efeitos a analisar.  
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Figura A. 43 – Janela de especificações do Response Surface Design (a) e Mixture Design (b). 

Para avançar, prime-se Run Model. 

Nesta etapa é apresentada a análise de variância dos dados inseridos. Esta análise está 

dividida para cada uma das respostas em análise. Neste menu aparecem já predefinidos o 

Actual by Predicted Plot e o Summary of Fit, por exemplo. No entanto, a secção onde se 

descreve quais os fatores ou interações que maior efeito tem na resposta em análise é a 

Parameter Estimates. Neste caso, a aplicação informática apresenta um * ao lado do valor dos 

fatores ou interações com maior importância. 

 

Figura A. 44 – Exemplo de um menu de análise no Response Surface Design. 

Para aceder a mais menus de análise, pressiona-se a seta vermelha na resposta em análise. 

Nesses menus, é possível ter acesso aos gráficos de contorno e aos gráficos de superfície da 

resposta em questão, entre outras ferramentas. A função matemática com a qual é possível 

descrever as respostas do processo é acessível através destes menus; no submenu Estimates, 

seleciona-se Show Prediction Expression. 

(a) (b) 
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4.3 Otimização 

A última secção desta análise é o Prediction Profiler. Estes gráficos permitem ver as respostas 

teóricas às alterações feitas aos fatores. Pode recorrer-se à função Maximize Desirability para 

otimizar a resposta. É possível manipular os gráficos da Desirability para selecionar os valores 

que se pretende nas respostas, obtendo os níveis de fatores correspondentes. Pode também 

atribuir-se importância a cada uma das respostas para a otimização; ao fazer duplo clique 

num dos 3 pontos do gráfico, é aberta uma janela que permite a seleção da importância e dos 

valores que se pretendem para a resposta a que aquele gráfico corresponde. Após isto, é 

necessário clicar na seta vermelha em Prediction Profiler, selecionar Maximize Desirability, e 

é então possível observar os valores dos fatores que irão otimizar o problema em estudo, no 

eixo horizontal, os valores das respostas que serão obtidas (em teoria) ao reproduzir a 

experiência com os níveis dos fatores, no eixo vertical. 

 

Figura A. 45 – Exemplo de Prediction Profiler no Response Surface Design. 


