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Antonio Carlos de Oliveira
Presidente-executivo da ABRAFATI
Executive President, ABRAFATI

Todos os que já estiveram em alguma edição do nosso evento sabem que o Congresso Internacional de Tintas e a
Exposição Internacional de Fornecedores para Tintas desempenham papel fundamental no desenvolvimento
tecnológico e no avanço científico da cadeia produtiva de tintas no Brasil e em toda a América Latina, além de
contribuírem de forma marcante para o crescimento do setor e a abertura de novas frentes de negócios.
Nesta edição não será diferente. Ou melhor, será diferente no sentido de que haverá ainda mais para ver, para
conhecer, para se encantar e para transformar em oportunidades de negócios e em inovações.
Um dos grandes benefícios da ABRAFATI 2019 é a possibilidade de ter uma visão panorâmica do status atual da
indústria. Pelo que está exposto nos mais de 200 estandes, assim como por aquilo que será apresentado nos
mais de 150 trabalhos que fazem parte da programação do Congresso (incluindo a Sessão Pôster e o seminário
sobre cura por radiação), é possível entender onde estamos e para onde vamos em termos de tecnologia, de
busca de diferenciação, de produtos, processos e práticas sustentáveis, de soluções inovadoras para desafios já
existentes ou futuros. As Sessões Plenárias ocupam um lugar de destaque, com as apresentações de
personalidades reconhecidas, que farão análises, considerações e até mesmo provocações que nos abrem a
mente, geram insights, criam inquietações, apontam possíveis rumos. É disso que precisamos, nestes tempos
em que as mudanças são velozes e contínuas.
A Tinta do Futuro, tema que adotamos alguns anos atrás para uma das edições deste mesmo evento, estará ali,
transformada na Tinta do Presente. Ao mesmo tempo, serão apresentados componentes que levarão ao
desenvolvimento das tintas que serão lançadas mais adiante, com características inéditas, incorporando
funcionalidades que parecia inimagináveis ou melhorando de forma considerável o seu desempenho atual.
A ABRAFATI 2019 também é o espaço ideal para o networking: milhares de profissionais do universo das tintas
estarão circulando pelos corredores, estandes, auditórios, espaços de alimentação e outros pontos dos pavilhões
4 e 5 do São Paulo Expo. Desse enorme contingente, certamente você conhece vários. Poderá reencontrá-los,
colocando a conversa em dia, atualizando os contatos, trocando ideias, sabendo de novidades, coletando
informações, discutindo parcerias, sondando potenciais negócios, agendando reuniões posteriores, entre
inúmeras outras opções. Além dos conhecidos, há muita gente para você se apresentar ou ser apresentado,
aumentando seu círculo de relacionamentos – o que também pode significar a abertura de novos horizontes de
negócios, pesquisas e até mesmo em relação à sua própria empregabilidade.
Os benefícios de participar podem ser resumidos em duas palavras: relacionamento e conhecimento. Por sua vez,
essas são as bases para a inovação e a geração de novos negócios. É tudo o que queremos ver acontecer. Tenho
certeza de que você, como todos os que atuam na cadeia produtiva, também pensa assim. Portanto, aproveite
tudo o que a ABRAFATI 2019 tem a oferecer!

04

2019
Congresso
Internacional de Tintas
Exposição Internacional de
Fornecedores para Tintas

Everyone who has been in any edition of our event knows that the International Coatings Congress and the
International Exhibition of Coatings Industry Suppliers play a key role in the technological development, and
scientific advancement happening in the coatings supply chain in Brazil and across Latin America, while making a
marked contribution to the growth of the industry, and to opening up new business fronts.
This year's edition is going to be the same. Nay, it is going to be different in the sense that there will be even more to
see, to learn about, to be delighted by and to turn into business opportunities and innovation.
One major benefit of ABRAFATI 2019 is the ability to get a panoramic view of the current state-of-the-art in the
industry. From what is on display in the more than 200 booths, to the more than 150 papers being presented as part
of the program for the Congress (including the Poster Session and the seminar on radiation curing), attendees can
understand where we are and where we are heading to in terms of the technology and the search for differentiation
and sustainable products, processes and practices, as well as innovative solutions for currently existing or future
challenges. The Plenary Sessions play a prominent part, with keynote presentations of well-known personalities
sharing their views and concerns, and even taking a provocative approach to open our minds, while providing
insights, sparking concerns and pointing to possible pathways. That is what we need during these times of rapid
ongoing changes.
The “Coatings of the Future”, the theme we used for a past edition of this same show, is going to be there, only
turned into the “Coatings of Today”. Meanwhile, some of the components to be introduced are going to lead to the
development of paints that will launch further down the road, featuring unprecedented properties, incorporating
functionalities that seemed unimaginable, or delivering considerably improved performance relative to current
levels.
ABRAFATI 2019 is also an ideal networking space, as thousands of professionals involved with the paint and
coatings industry will be moving around the aisles, booths, auditoriums, food courts and other spots in Halls 4 and 5
at São Paulo Expo. Out of that huge contingent, you certainly know several people. You can have a meeting to catch
up, update contacts info, exchange ideas, hear the news, gather information, discuss partnerships, float potential
deals and schedule subsequent meetings, among numerous other options. In addition to your acquaintances, there
are many people you do want to be introduced or introduce yourself to, thus expanding your circles — which can
also mean opening new business horizons, doing research or even improving your own employability.
The benefits of attending can be summed up by two words: relationship and knowledge. These in turn provide the
basis for innovation and for the creation of new business ventures. That's all we want to see going on. I am certain
that you, like all of those involved in the coatings supply chain, think the same way. So just enjoy all that ABRAFATI
2019 has to offer!
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Freddy Carrillo
Presidente do Conselho Diretivo da ABRAFATI
Chairman of the Management Board, ABRAFATI

É uma grande satisfação contar com a sua participação na ABRAFATI 2019. Esta é a 16ª edição de um evento
cuja inegável história de sucesso foi sendo construída desde 1989, quando um grupo de profissionais
diferenciados percebeu a importância de estimular a circulação do conhecimento e proporcionar condições para
a interação do setor com foco nos negócios e na inovação. Um dos resultados concretos desse trabalho, que
envolveu milhares de pessoas ao longo destas três décadas, é a indústria de tintas que temos hoje no Brasil, que
está entre as maiores do mundo e produz com grau de qualidade similar ao dos principais centros internacionais.
Desde o seu início, o Congresso e a Exposição foram encarados como grandes impulsionadores do nosso setor –
e é assim que os vemos ainda hoje. O investimento feito para torná-los cada vez mais relevantes e abrangentes
permitiu que atendêssemos e nos antecipássemos às necessidades de evolução da indústria. Por isso, hoje a
ABRAFATI 2019 é reconhecida globalmente como um dos principais eventos em seu gênero, desfrutando de forte
credibilidade e reconhecimento.
Essa trajetória que nos conduziu até aqui nos deixa orgulhosos, mas não nos ilude. O mundo está em mudança
acelerada e constante e quem fica acomodado logo é ultrapassado ou se torna irrelevante. Por isso, cada vez
mais é preciso prosseguir na busca da melhoria contínua: inovar, renovar, crescer e continuar fazendo a diferença
para todos os que gravitam em torno das tintas. Muito já foi feito e muito mais ainda o será. O exemplo mais
recente desse nosso drive foi o estabelecimento, a partir deste ano, de uma parceria com a NürnbergMesse –
uma das principais promotoras de feiras e eventos do mundo – para a realização desta e das próximas edições da
ABRAFATI. O objetivo dessa aliança é agregar toda a expertise dessa empresa a um evento que já tem grande
sucesso, fazendo-o dar mais um salto qualitativo e estar alinhado ao que existe de mais inovador no mundo.
Serão, portanto, três dias muito especiais. Dias em que será possível ver – e em muitos casos antever – as
melhores soluções para os desafios enfrentados pelo nosso setor. Nos estandes e na programação técnica, um
amplo acervo de desenvolvimentos estará disponível. Ao mesmo tempo, a interação entre as pessoas chave de
fabricantes e fornecedores, do Brasil e de vários pontos do globo terrestre, contribuirá para a discussão de novas
ideias e novos negócios, que resultarão em um futuro melhor para a nossa indústria: mais forte, mais sustentável,
mais inovadora e mais capaz de superar as expectativas dos diferentes usuários das tintas.
Em nome do Conselho Diretivo da ABRAFATI, agradeço a sua participação na ABRAFATI 2019. Estou seguro de
que o evento será importante para você, do ponto de vista dos relacionamentos, do conhecimento adquirido e
das oportunidades que se abrirão. Multiplicado pelos milhares de profissionais que vivenciarão a mesma
experiência, esse efeito positivo trará um grande impulso para a evolução da cadeia produtiva.
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We are greatly pleased to have you at ABRAFATI 2019. This is the 16th edition of a show that is an undeniable
success story we have been writing since 1989, when a group of distinguished professionals realized how
important it was to encourage the spreading of knowledge and to create conditions for people in the industry to
interact, with business and innovation in focus. One of the concrete results of the underlying efforts, which have
involved thousands of people over the past three decades, is the coatings industry we have in Brazil today, which is
among the largest in the world and produces to a degree of quality that matches those of the world's leading
producing countries.
Since their inception, the Congress and the Exhibition have been viewed as great boosters to our industry—and
that's how we view them to this day. The investment into making them more and more relevant and broad-ranging
has enabled us to meet and anticipate the industry's development needs. This is why ABRAFATI is currently
recognized around the globe as one of the leading events of its kind, boasting great credibility and appreciation.
While the journey that has brought us here makes us proud, we don't let that go to our head. The world is changing
constantly at a fast pace, and those who don't keep up will soon lose touch or become irrelevant. For this reason,
one increasingly needs to move forward in search of continuous improvement—innovating, refreshing, growing
and continuing to make a difference to all those whose lives gravitate around paints and coatings. We have come a
long way, and there's an ever longer way to go. The latest example of our drive is our partnership, effective as of this
year, with NürnbergMesse—one of the world's leading organizers of trade shows and events—to hold this and the
following editions of ABRAFATI. This alliance is aimed at adding all of that company's expertise to an event that is
highly successful as it is, leading it to take a qualitative leap and get further in line with the most innovative of the
developments under the sun.
Accordingly, it's going to be a very special three days. Days when you will be able to view—and in many cases
anticipate—the best solutions for the challenges facing our industry. A large collection of developments will be
available both in the booths and on the technical program. At the same time, the interaction between key people
representing manufacturers and suppliers based in Brazil and various other parts of the world is going to contribute
to the discussion of new ideas and new deals that will lead to a better future for our industry, as it gets stronger,
more sustainable, more innovative and more capable of exceeding the expectations of different users of paints and
coatings.
On behalf of ABRAFATI's Management Board, thank you for being part of ABRAFATI 2019. I am confident it will be
an important show for you in terms of networking, gaining knowledge and seizing the opportunities to come.
Multiplied by the thousands of professionals who will be sharing the same experience with you, that positive effect
will give a great boost to development across the supply chain.

07

CONSELHO DIRETIVO / DIRECTIVE BOARD
Freddy Carrillo

SHERWIN-WILLIAMS

Marcos Allemann

BASF

Daniel Campos

AKZONOBEL

Andreas Gaudenz de Salis
Agnaldo Bergamo
Douver Gomes Martinho
Marcelo Cenacchi
Marcio Grossmann
Mateus Aquino
Milton José Killing
Reinaldo Richter
Ronaldo de Oliveira Souza

MONTANA QUÍMICA
EUCATEX
UNIVERSO
RENNER SAYERLACK
PPG IND. DO BRASIL
AXALTA
KILLING
WEG TINTAS
IQUINE

Antonio Carlos de Oliveira

ABRAFATI

FISCAL COUNCIL

Letícia Lima
Marcos Antonio L. Fernandes
Nilton Rezende

AXALTA
BASF
SHERWIN-WILLIAMS

DIRETORA DE EVENTOS

Telma L. Florêncio

ABRAFATI

Celdia Bittencourt
Eder Dela Justina
Elaine Cristina Eiras Poço
Jorge M. R. Fazenda
José Valdir Guindalini
Marcos Azevedo
Maria Cristina K. C. Carvalho
Paulo César Giglio de Souza
Ricardo Vetorazzi
Wiliam Saraiva

BASF
WEG TINTAS
AKZONOBEL
ABRAFATI
AXALTA
SHERWIN-WILLIAMS
RADTECH S. AMERICA
SHERWIN-WILLIAMS
PPG
IQUINE

COORDENAÇÃO DO CONGRESSO
CONGRESS COORDINATION

Anne Grauer
Maria Alcina Costa

PARADIGMA EVENTOS
PARADIGMA EVENTOS

PATRONO DO CONGRESSO

Ernst Blumenthal

ABRAFATI

PRESIDENTE
PRESIDENT

PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
FIRST VICE-PRESIDENT

SEGUNDO VICE-PRESIDENTE
SECOND VICE-PRESIDENT

CONSELHEIROS
COUNSELORS

PRESIDENTE-EXECUTIVO
EXECUTIVE PRESIDENT

CONSELHO FISCAL

EVENTS DIRECTOR

COMITÊ CIENTÍFICO DO CONGRESSO
SCIENTIFIC COMMITTEE

CONGRESS PATRON

08

ASSOCIADOS
MEMBERS

FABRICANTES DE TINTAS / COATINGS MANUFACTURERS
ACRILEX
AKZONOBEL
ALESSI
ANJO
AXALTA
BASF
DACAR
EUCATEX
FUTURA
HIDRACOR
HIDROTINTAS
HYDRONORTH
IBRATIN
INDUTIL
IQUINE
ISOCOAT

KILLING
LECHLER
LUKSCOLOR
MAX RUBBER
MAZA
MONTANA
PPG
QUALYVINIL
RENNER COATINGS
RENNER SAYERLACK
RESICOLOR
SHERWIN-WILLIAMS
SKYLACK
UNIVERSO
VALSPAR
WEG TINTAS

FORNECEDORES DO SETOR / COATINGS INDUSTRY SUPPLIERS
ANGUS
ARKEMA
BANDEIRANTE BRAZMO
BASF
BRASKEM
BYK
CABOT
CARBONO
CHEMOURS
COIM BRASIL
COVESTRO
DOW

EASTMAN
ELEMENTIS
EVONIK
GRACE
IMERYS
LUBRIZOL
NITRO QUÍMICA
OMYA
OXITENO
QUANTIQ
RHODIA SOLVAY

09

ÍNDICE
INDEX

SESSÕES PLENÁRIAS
PLENARY SESSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

CONFERÊNCIAS TÉCNICAS / PROGRAMA
TECHNICAL CONFERENCES / PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

PATROCINADORES
SPONSORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

ÍNDICE DOS RESUMOS
ABSTRACT INDEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Dia 01/Out - PALESTRAS
Day 01/Oct - LECTURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dia 02/Out - PALESTRAS
Day 02/Oct - LECTURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Dia 03/Out - PALESTRAS
Day 03/Oct - LECTURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
SESSÃO PÔSTER
POSTER SESSION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
SESSÃO POSTER /RESUMOS
POSTER SESSION / ABSTRACTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
SEMINÁRIO ABRAFATI - RADTECH DE CURA POR RADIAÇÃO
ABRAFATI - RADTECH SEMINAR ON RADIATION CURING . . . . . . . . . . 137
INFORMAÇÕES GERAIS
GENERAL INFORMATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
EQUIPE ABRAFATI
ABRAFATI TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

10

SESSÕES PLENÁRIAS
PLENARY SESSIONS

01
Out/Oct

8:30

Criando valor na cadeia produtiva de
tintas com inovação e colaboração
Creating value in the coatings productive chain
with innovation and collaboration

Thierry Vanlancker
CEO Global e Membro do Conselho de
Administração
Global CEO and Member of the Board of
Management

AkzoNobel

02
Out/Oct

8:15

O Impacto da Transformação Digital na
experiência dos seus clientes e nos resultados
The Digital Transformation impact on your customer´s
experience and results

Fabiano Sant'Ana
Diretor da Área Digital da BASF América do Sul
Digital Head of BASF South America

BASF S.A

03
Out/Oct

8:15

O avanço da sustentabilidade nos Estados
Unidos e globalmente
Advancing Sustainability in the U.S. and Globally

Andy Doyle
Presidente do Conselho Mundial de Tintas e CEO
da ACA  Associação Americana de Tintas
President of the World Coatings Council and CEO of the
American Coatings Association

American Coatings Association (ACA)/ World
Coatings Council

11

CONFERÊNCIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CONFERENCES

01

PROGRAMA
PROGRAM

Out/Oct

07:00
08:15 - 08:30
08:30 - 09:30
09:30 - 10:00

Abertura da Secretaria, inscrições e entrega de material / On-site registration and badges pick-up
Sessão de Abertura / Opening Session - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - Presidente-Executivo da ABRAFATI / Executive
President of ABRAFATI
Plenária / Plenary: Criando valor na cadeia produtiva de tintas com inovação e colaboração / Creating value in the coatings
productive chain with innovation and collaboration - Thierry Vanlancker CEO da AKZO NOBEL /AKZO NOBEL CEO
COFFEE BREAK

Auditório Resina (1)
Resin Auditorium (1)
10:00 - 10:40

Homayoun Jamasbi
SOLVAY

Auditório Pigmento (2)
Pigment Auditorium (2)
110

Melhorando as Propriedades de Desempenho
de Tintas de Revestimento Industrial à Base
de Água de Aplicação Direta no Metal (DTM)
baseadas em Resinas Funcionalizadas
Enhancing the Performance Properties of Direct
to Metal (DTM) Waterborne Industrial Coatings
Based on Functionalized Binders

10:45 - 11:25

Fabrício Guilhermino Pereira
OXITENO

111

Influência do uso de Polióis Alcoxilados em
Polimerização por Condensação e na
Composição de Sistemas Bicomponente em
Tintas Industriais
Influence of Alcoxylated Polyols at the
Condensation Polymerization and in the
Composition of 2K Industrial Coating Systems

Auditório Aditivo (3)
Additive Auditorium (3)

Amanda Cristine Tavares
132
ITAFORTE
Efeito da Alumina Hidratada em Tintas
Antichama
The Effect of Hydrated Alumina at
Flameproof Coatings

Aurélio N. Rocha
15
BYK
Nova Tecnologia de Aditivos para
Aumento da Energia Superficial em
Filmes Secos
New Technology of Additives to Increase
the Surface Energy of Dried Films

Alberto Isaac Diaz Arellano
55
CLARIANT
Dispersantes para Pigmentos à base
de Água
Dispersant for waterborne pigment
concentrates

Ruth Keiko Kuriyama
4
ANGUS CHEMICAL
Novo Aditivo Base Éter-aminica para
Aplicações em Tintas Base de Água
A Novel Multifunctional EtheramineAdditive for Waterborne Applications

11:25 - 13:00

ALMOÇO / LUNCH

13:00 - 13:40

Reginaldo Faichel da Silva
109
NITRO QUÍMICA
Sistema Polimérico VOC Free, uma nova
opção para Revestimentos a Base de
Água
VOC Free Polymer System, a New Option
for Waterborne Coatings

Paulo Henrique Moda
122
AFCONA CHEMICALS
Concentrado de Pigmentos sem Resina
Binder-free Pigments Dispersion

Sheila Belding
159
TROY CORPORATION
Efeito de Diversas Classes de
Surfactantes em Revestimentos de
baixo COV
Effects of Various Surfactant Classes on
Low VOC Coating

13:45 - 14:25

Arlene Kita Martins
53
LUBRIZOL
Dispersões Aquosas de Poliuretano
Poliamida para Aplicação Direta em
Metais
Polyamide-Based Polyurethane Waterborne
Dispersions for Direct-to-Metal Applications

Herta Luisa Lenhardt
14
X-RITE
Inovação na Medição de Cores –
Medição Espectral e por Imagem sem
Contato
Innovation in Color Measurement Spectral and Image Measurement
without Contact

Fernando Codelo Nascimento
IPEN

Mauro Silva
50
HEXION INC.
Nova Resina Híbrida Epóxi-Polissiloxano
para Topcoats Resistentes à Grafite Livres
de Isocianato
New Epoxy-Polysiloxane Hybrid Resin for
Isocyanate-Free, Graffiti Resistant Topcoats

Christoph Fleckenstein
70
BASF
Monômeros Acrílicos Especiais como
uma Alternativa para a Química das
Emulsões
Special acrylics monomers as a new
alternative for Emulsion Chemistry

Marlon Braidott
66
BASF
Aumente Performance, Não Aumente
Custos
Improve Performance without Increasing
Costs

14:30 - 15:10

12

113

Melhoria das Propriedades em Emulsões
Acrílicas Aditivadas com Dispersões
Celulósicas Processadas por Feixe de
Elétrons Associadas à ACV e Economia
Circular
Improvement of Acrylic Emulsions Properties
Additivated with Celulosic Dispersions
processed by Electron Beam associated with
LCA and Circular Economy

Auditório Arquitetônico (4)
Architectural Auditorium (4)

Auditório Industrial (5)
Industrial Auditorium (5)

Rodolfo Di Nápoli Nogueira
9
DOW
Novo Neutralizante para Tintas Arquitetônicas
– aumentando a Resistência à Água e à
Eflorescência
New Neutralizer for Architectural PaintsImproved Water and Efflorescence Resistance

Angelica Mota
LUBRIZOL
Nova Dispersão autofosqueante de
Poliuretano à Base de Poliamida para
Aplicações de Top Coat
New Self-Matting Polyamide-Based
Polyurethane Dispersion for Top Coat
Applications

Bethina Feltrin Zanellatto
97
RESICOLOR/UNESC
Estudo de Tintas Imobiliárias Aditivadas com
Silicatos de Sódio e Potássio
The Study of Architectural Paints Additivated
with Sodium and Potassium Silicates

Maria Elisa M. Martinez
INPI

Auditório Processo (6)
Process Auditorium (6)
Giuliano Albiero
NETZSCH MOAGEM
Rotor Intensivo Discus ICC
ICC Discus Intensive Rotor

81

Pedro Lazzarin Marani
73
WACKER
Nova Tecnologia de Resina para
Revestimentos de Piso com Propriedades
Aperfeiçoadas
New Binder Technology for Floor Coatings with
Improved Properties

Gregory Jakociuk
BRASKEM
Solvente Oxigenado de Baixa Tensão
Superficial
Low Surface-Tension Oxygenated-Solvent

85

Luiza A. S. Goulart
62
BASF
Primer Acabamento Base Água Brilhante
com Propriedades Anti-Corrosivas (DTM)
DTM (Direct to Metal Coating) with High Gloss
and Anticorrosive Properties

Nicolino Panebianco
162
NOLD POLITECH FILMES E EMBALAGENS
Filme Plástico de Alta Barreira com
Antiestático Permanente para Utilização em
Embalagens para Tintas Base Solventes
Plastic Film with High Barrier and Permanent
Antistatics for Applications at Packages of
Solvent-Borne Paints

Diego C. F. Moreira
48
CRODA
Soluções para Melhorar a Lavabilidade de
Pinturas Decorativas utilizando Surfactantes
Reativos
Solutions for Improving the Washability of
Architectural Paints using Reactive Surfactants

Evandro Mucedola
121
ALLNEX
Formulações de Alto Brilho e DOI
Simplificadas com Nova Tecnologia Híbrida
Acrílico-Silicone
High gloss & DOI Formulations Simplified with
New Hybrid Acrylic – Silicone Technology

Ivan Rigoletto
IMERYS
Realidade Virtual & Treinamentos de
Segurança
Virtual Reality & Safety Training

47

Steven De Backer
74
THE CHEMOURS COMPANY
Método Único para Quantificar a Cobertura de
Tinta Aplicada Mostra Oportunidades para
Diferenciar Tintas Brasileiras
Unique Method to Quantify Applied Hiding Shows
Opportunities to Differentiate Brazilian Paints

Vanessa de Souza Valério
112
3M
Análise do uso de Microesferas de Vidro
Ocas em Tintas para Melhoria de Eficiência
Térmica
Hollow Glass Microspheres in Paints for
Thermal Efficiency Improvement

Marino Otello Rampazzo
I - TECH SRL
Revestimentos Industriais/Sistemas de
Moagem Úmida
Industrial Coatings/Wet Grinding Systems

51

16

Mapeamento, por Meio de Documentos
Patentários Depositados no Brasil entre 2009 e
2013, das Tecnologias Relacionadas a
Composições de Revestimento Caracterizadas
por sua Natureza Física ou Efeitos Produzidos
Mapping of Coating Compositions
Characterized by their Physical Nature or
the Effects Produced Using Patents Filed in Brazil
from 2009 to 2013

106

13

CONFERÊNCIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CONFERENCES

02

PROGRAMA
PROGRAM

Out/Oct

07:00
08:15 - 09:15
09:15 - 10:00

Abertura da Secretaria, inscrições e entrega de material / On-site registration and badges pick-up
Plenária / Plenary: O Impacto da Transformação Digital na experiência dos seus clientes e nos resultados / Keynote: The Digital
Transformation impact on your customer's experience and results - Fabiano Sant'Ana - Diretor da Área Digital da BASF América do
Sul / Digital Head of BASF South America
COFFEE BREAK

Auditório Resina (1)
Resin Auditorium (1)
10:00 - 10:40

Zeena Cherian
63
ASHLAND
Otimizando a Reologia da Tinta através
da Quantificação da Performance do
Filme
Optimizing a Coating's Rheology Through
the Quantification of Film Performance

Auditório Pigmento (2)
Pigment Auditorium (2)
Alexandre Lucato Custódio
IMERYS

Auditório Aditivo (3)
Additive Auditorium (3)
154

Soluções Minerais Engenheiradas para
Acabamentos de Baixo PVC Possibilitando
Reduções de Resina Acrílica Sem Perda
de Resistência Mecânica e Propriedades
Óticas
Engineered-Mineral Solutions for Low PVC
Paints Enabling the Reduction of
AcrylicEmulsion without Losing the
Mechanical and Optical Properties

10:45 - 11:25

Christoph Irle
31
COVESTRO DEUTSCHLAND AG
Poliaspárticos - Tecnologia Altamente
Eficiente em Aplicações em Construção
e Proteção a Corrosão
Polyaspartics – Highly Efficient Technology
in Construction and Corrosion Protection
Applications

11:25 - 13:00

ALMOÇO / LUNCH

12:30 - 14:30

ASSEMBLEIA LATINPIN - FEDERAÇÃO LATINO-AMERICANA DAS TINTAS

13:00 - 13:40

Thiago Luiz Teodoro Faria
21
OLIN
Novas Perspectivas em Pinturas
Epóxicas Base Água
New Perspectives of Waterborne EpoxyPaints

Torsten Clasen
127
CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG
Protegendo o que realmente importa na
vida. Proteção antichama efetiva para
aço de edifícios modernos sob
condições climáticas severas
Protecting what really matters in life.
Effective steel fire protection of modern
buildings under demanding climate
conditions

Oriol de Luis
76
MÜNZING CHEMIE
Melhora da Qualidade de Tintas
Arquitetônicas Mediante a Correta
Aditivação
Quality Improvement of Architectural
Paints by its Correct Addivation

13:45 - 14:25

Fernanda Tavares
80
CARDOLITE
Fenalcamidas - Permitindo Alto
Desempenho e Viabilidade Econômica a
Revestimentos Epóxi de baixo COV
Phenalkamides – Enabling High
Performance and Cost-Effective Low VOC
Epoxy Coatings

Herta Lenhardt
23
X-RITE INCORPORATED
Formulação de Cores - Benefícios da
Matemática de Multi-Fluxo
Color Formulation - Benefits of Multi-Flux
Mathematics

Peter Bloyce
68
LUBRIZOL
Pinte em Preto: Delineando o
Dispersante Definitivo para
Revestimentos de elevado Jetness
Paint it Black: Designing the Ultimate
Dispersant for High-Jetness Coatings

14:30 - 15:10

Kip Sharp
134
OXITENO
Surfactantes Aniônicos Livres de AFE
para Polimerização em Emusões VinilAcrílicas
APE-Free Anionic Surfactants for Emulsion
Polymerization of Vinyl-Acrylic Latexes

Alexandre Lucato Custódio
95
IMERYS
Aumento da Resistência à Abrasão
Úmida em Tintas Foscas a partir de
Novas Especialidades Minerais
Increasing Scrub Resistance in Matte
Paints from New Mineral Specialties

Neide Jiuliani
124
ARKEMA-COATEX
Novo Espessante Associativo NãoIônico Altamente Eficiente para
Revestimentos de Qualidade Superior
New Highly Efficient Nonionic Associative
Thickener for High Quality Coatings

14

Vitor Brito
118
SUNCHEMICAL
Versátil Alumínio "Pelletized” para
Tintas em Pó
Versatile Pelletized Aluminum for Powder
Coatings

Aurélio N. Rocha
27
BYK
Nova Tecnologia de Aditivos
Reológicos Líquidos
New Technology of Liquid Rheologic
Additives

Dmitry Chernyshov
56
MOMENTIVE
Promotor de Adesão baseado em
Silano-Tiol para Revestimentos
Poliuretânicos
Thiol-Based Silane Adhesion Promoter for
Polyurethane Coatings

Auditório Arquitetônico (4)
Architectural Auditorium (4)

Auditório Industrial (5)
Industrial Auditorium (5)

Auditório Processo (6)
Process Auditorium (6)

Priscila Lomas Secomandi
19
THE CHEMOURS COMPANY
O Efeito do TiO2 na Migração de Taninos em
Revestimentos à Base de Água para Madeira
Effect of TiO2 on Tannin Migration in
Waterborne Wood Coatings

Wolfgang Geuking
7
CRODA INC
Proteção e Durabilidade de Revestimentos
Protetivos Intrinsicamente Auto-Reparadores
Protection and Durability by Intrinsically
SelfHealing Protective Coatings

Zeena Cherian
64
ASHLAND
Avaliando Propriedades de Resistência a
Manchamento de Tintas Base Água usando
uma Nova Abordagem Multidisciplinar
Assessing Stain Resistance Properties of
Water-based Paints Using New Multi

Juliane Santos Pereira
OXITENO

Paula Csillag, Patricia Fecci
75
ASSOCIAÇÃO PROCOR
Tendências de Cores e Estratégia na
Indústria de Tintas e Pigmentos
Color Trends and Strategy at the Paints and
Pigments Industries

133

Caroline Reggiani da Silva
61
BASF
Impacto Positivo de Novo Coalescente Zero VOC Otimização de Formulação Semibrilho
na Resistência à Pega de Sujeira e Lixiviação de através de PE
Surfactantes de Tintas Decorativas à Base de
Optimization of a Semi-Gloss Paint using DOE

Água
Positive Impact of New Zero-VOC Coalescent for the
Dirt Pickup Resistance and the Surfactant Leaching
from Waterborne Architectural Coatings

Ana Claudia Rueda Nery
149
DOW QUÍMICA
Estudo de Mercado de Revestimentos
Arquitetônicos na América Latina
Study of Architectural Coatings at Latin
America Market

Rogério Scafutto Scotton, Mauricio
Pinheiro de Oliveira
EMBRAER-UNIFESP
O uso da Tecnologia de Impressão na
Indústria Aeroespacial
The use of Printing Technology in the
Aerospace Industry

24 Nina Hoppe
35
EVONIK
Suporte de Alto Rendimento para
Otimização Eficiente de Pacotes de Aditivos
High Throughput Support for Efficient Additive
Package Optimization

Giovanni Caritá Júnior
158
IPEL, SENAI
Correlação entre Parâmetros de Formulação
e a Resistência Microbiológica dos
Revestimentos
Correlation Between Formulation Parameters
and the Microbiological Resistance of the
Coatings

Karen Paiva
46
POLYNT-REICHHOLD
Utilização de Resinas de Alto Desempenho
para Suprir a Troca de Pigmentos Inorgânicos
a Base de Chumbo em Tintas Industriais
Use of High Performance Resins to Supply the
Exchange of Inorganic Pigments to the Base
Lead in Industrial Paints

Christian Getzmann
138
MAST / VMA-GETZMANN
Inovação em Sistemas de Dispersão e
Moagem para Laboratório e Planta Piloto
Innovation at Dispersion and Grinding Systems
for Laboratory and Pilot Plant

Martin Schierhorn
163
WACKER CHEMIE
Revolucionário Ligante Polimérico em Pó
para Tintas Arquitetônicas
Revolutionary Spray-Dried Polymeric Binders for
Architectural Coatings

Fu-Lin Chen
44
QUALIPOLY CHEMICAL
Resinas Acrílicas de Baixa Emissão para
Revestimentos Anti-Incrustrantes
Low-emission Acrylate Resins for
Antifouling Coating

Mauro Sergio da Silva
49
HEXION INC.
Evolução dos Sistemas Epóxi Bicomponentes
Base Água
The Evolution of WB 2K Epoxy Systems
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03

PROGRAMA
PROGRAM

Out/Oct

07:00

Abertura da Secretaria, inscrições e entrega de material / On-site registration and badges pick-up

08:15 - 09:00

Plenária / Plenary: O avanço da sustentabilidade nos Estados Unidos e globalmente / Keynote: Advancing Sustainability in the U.S.
and Globally - J. Andrew Doyle - Presidente do Conselho Mundial de Tintas e CEO da Associação Americana de Tintas /
President of the World Coatings Council and CEO of the American Coatings Association

09:00 - 09:30

Apresentação: Indústria da Construção Civil / Presentation: Construction Industry - José Carlos Rodrigues Martins - Presidente da
CBIC e Conselheiro Consultivo da ABRAFATI / CBIC President and ABRAFATI Board Member

09:30 - 10:00

COFFEE BREAK

Auditório Resina (1)
Resin Auditorium (1)
10:00 - 10:40

Reinaldo Alvarado-Torres
EASTMAN

Auditório Pigmento (2)
Pigment Auditorium (2)
20

Novidades em Resinas de Alto
Desempenho: A Química dos Poliois
Trazendo Resinas Versáteis e de Alto
Desempenho para o Segmento de Tintas
Protetivas e Industriais
Novelties in Protective Resins: A Versatile, HighPerformance Polyol Chemistry for Broad
Industrial and Protective Market Use

10:45 - 11:25

Richard Bonacci, Freddy Baruch
HERAEUS NOBLELIGHT

89

Aumentando sua Competitividade utilizando
Fornos e Estufas Infravermelhas a Gás, para
Processos com Tintas Líquidas e a Pó
Increasing your Competitiveness using Infrared
Catalytic Ovens, for Thermal Processes with
Liquid and Powder Coatings

Auditório Aditivo (3)
Additive Auditorium (3)

Brij Mohal
91
CHROMAFLO
Um levantamento de Intemperismo
Acelerado de Pigmentos Amarelos
Orgânicos
An Accelerated Weathering Survey of
Organic Yellow Pigments

André M. Fernandez
28
BYK
Aditivos Umectantes e Dispersantes
de Pigmentos - Nova Tecnologia
Humectants and Dispersing Additives for
Pigments - New Technology

Thomas Voit
116
ECKART
Sistemas Aquosos de Revestimentos
Metálicos
Metallic Waterborne Coatings Systems

Romain Severac
3
ANGUS CHEMICAL
Tamanho Ideal de Partículas de TiO2
Combinando Agentes Dispersantes
Regulares e Alcanolaminas
Optimum TiO2 Particle-Size by Combining
Regular Dispersing Agents and
Alkanolamines

11:25 - 13:00

ALMOÇO / LUNCH

13:00 - 13:40

Ramesh Subramanian
136
ALLNEX
Revestimentos Poliuretânicos
Bicomponente Quase-Zero COV para
Pisos a partir de Polióis de Óleo Natural
Near-Zero VOC 2K Polyurethane Floor
Coatings from Natural Oil Based Polyols

Josh Mathes
153
KAMIN LLC.
Otimizando Pacotes de Cargas para
Aplicações em Revestimentos Base
Água ou Solvente
Optimizing Extender Packages for
Waterborne and Solvent-Borne Coatings
Applications

Jim Reader
EVONIK
Novo Desaerante Zero-COV para
Revestimentos Aquosos
Novel Zero-VOC Deaerator for
Waterborne Coatings

13:45 - 14:25

Mathias Dubecq
129
VENCOREX
Novo Isocianato para Revestimentos
Poliuretânicos de Alto Desempenho
New Isocyanate for High Performance
Polyurethane Coatings

Marcos Ziravello Quindici
22
RAINBOW/X-RITE
Avaliações das Cores - Critérios e
Questões para Aprovações das Cores,
Método CIE 2000, Futuras Tecnologias
Color Evaluations - Criteria and Questions
for Color Approvals, CIE 2000 Method,
Future Technologies

Antonio Lopez
67
LUBRIZOL
Estabilização de Dispersão em
Revestimentos Aquosos: Últimos
Desenvolvimentos em
Hiperdispersantes Poliméricos
Dispersion Stabilisation in Aqueous
Coatings: the Latest Developments in
Polymeric Hyperdispersants

14:30 - 15:10

Christian Putz
WACKER
Química do Silicone para Tintas
Modernas e de Alto Desempenho
Silicone Chemistry for Modern High
Performance Paints

Jadel Baptista
135
DCC LANSCO PIGMENTS
4 Passos para a Dispersão Efetiva de
Pigmentos - partindo de conceitos
básicos
4 Steps to Achieve Effective Pigments
Dispersion: Starting from Scratch

Marina Chieregati Passarelli
86
OXITENO
Surfactantes e o seu Papel nas
Formulações de Tintas Base Água de
Alta Qualidade
The role of Surfactants in High Quality
Waterborne Paints
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72

36

Auditório Arquitetônico (4)
Architectural Auditorium (4)

Auditório Industrial (5)
Industrial Auditorium (5)

Auditório Processo (6)
Process Auditorium (6)

Leidy Luzardo
12
DOW
Melhora do Poder de Cobertura através de
Sistemas de Reologia Planejados
Applied Hiding Improved by Designed
Rheology Systems

Christoph Irle
30
COVESTRO DEUTSCHLAND AG
Revestimentos Poliuretânicos
Bicomponente Base Água para Madeira e
Construção
Waterborne 2K Polyurethane Coatings for
Wood and Construction

Diana Tosto
58
SOLVAY
Plataforma Digital impulsionando o
Desenvolvimento Ágil de Soluções
Inovadoras
Digital Platform Driving the Agile Development of
Innovative Solutions

Priscila Lomas Secomandi
2
THE CHEMOURS COMPANY
Efeito do Brilho da Parede na Iluminação da
Sala
Effect of Wall Brightness on Room Illumination

Michael E. O´Brien
54
STEPAN COMPANY
Novos Poliéster-Polióis de Baixa
Viscosidade para Revestimentos
Poliuretânicos Bicomponentes Sustentáveis
New Low Viscosity Polyester Polyols for
Sustainable 2K Polyurethane Coatings

Lucas Agostinelli Polito
84
BRASKEM
Inovações no Portfolio da Braskem para o
Mercado de Tintas Imobiliárias
Innovations at Braskem's Portfolio for the
Architectural Paint Market

Angelita Cristiane Saul
164
WACKER
Inovadoras Dispersões Poliméricas
Óleofóbica e Hidrofóbica para Aplicações em
Tintas Decorativas e Pisos
Innovative Oil-Resistant and Hydrophobic
Dispersions for Wall and Flooring Applications

Alexandre Carmello
71
CABOT
Revestimentos Aquosos contendo
Sílica/Alumina Calcinadas e Hidrofílicas
para Aplicações Inkjet e Proteção de Filmes
Plásticos (PET e PP) em Estufas Agrícolas
Hydrophilic Fumed Silica/Alumina Waterborne
Coatings for Aqueous Inkjet Substrates and
Agricultural Greenhouse Films

Luciana Rocha Santos
137
SENAI INOVAÇÃO EM ENG. DE
POLÍMEROS
Técnicas Analíticas Instrumentais aplicadas
para dar suporte ao Desenvolvimento e
Investigação de Formulações de Tintas
Instrumental Analytical Techniques applied to
sustain the Development and Investigation of
Paints Compounding

Luciana Rocha Magalhães de Souza 45
XOANONS
Aplicação de Resina Modificada com Silicone
no Campo de Revestimentos Antipichação de
Fácil Limpeza
Application of Silicone-Modified Resin in the
Field of Anti-Graffiti Easy-Cleaning Coating

M. Julimar Lopes
11
LOPES QUÍMICA
Agente de Cura de Resinas Epóxi, com
Propriedades Antibolha e de Fonte
Renovável
New Epoxy Curing Agent, with Anti Buble
Function and Based on Green Raw Materials

William Saraiva
167
ABNT CB-164 TINTAS
Os Impactos das Mudanças nas Normas de
Tintas Imobiliárias
Impacts of the Changes at the Norms of
Architectural Paints

Terri Carson
108
ALBERDINGK BOYLE
Polímeros Acrílicos Aquosos Versáteis para
Revestimentos Arquitetônicos e Industriais
Versatile Waterborne Acrylic for Architectural
and Industrial Coatings

Claudia Sá
59
EVONIK
Impulsionando Alto Desempenho com
Sistemas Epóxi de Baixa Emissão para
Proteção Anticorrosiva de Longo Prazo
Driving Higher Performance with Low Emission
Epoxy Systems for Long-Term Asset Protection

Jairo Cukierman, Rafael Baitz,
168
Andrea de Batista Mariano
TESIS, BAITZ & GHIZZI, CRQ-IV
Qualidade das Tintas: o Papel dos Químicos
Responsáveis
Quality of Coatings: the Role of Responsible
Chemists

17
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A ABRAFATI agradece o inestimável apoio das empresas patrocinadoras para a
realização do 16º Congresso Internacional de Tintas.
ABRAFATI hereby thanks the sponsoring companies for their invaluable support to the
organization of the 16th International Coatings Congress.
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01
Out/Oct

PALESTRAS
LECTURES

PLENÁRIA
PLENARY
Criando valor na cadeia produtiva de
tintas com inovação e colaboração
Creating value in the coatings productive chain
with innovation and collaboration

Thierry Vanlancker
CEO Global e Membro do Conselho de
Administração
Global CEO and Member of the Board of
Management

AkzoNobel

20

8:30 - 9:30

Auditório Resina (1)
Resin Auditorium (1)

10:00 - 10:40

01

110

Homayoun Jamasbi
SOLVAY
APERFEIÇOAMENTO DO DESEMPENHO DE REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS BASE ÁGUA PARA APLICAÇÃO
EM METAL BASEADOS EM BINDERS FUNCIONALIZADOS
A passagem de produtos base solvente para produtos base água continua ao redor do globo. A América Latina não é uma
exceção. O progresso feito nessa área, o qual mantém as propriedades de desempenho dos sistemas baseados em solvente
nos sistemas base água é um grande desafio. Em particular, em revestimentos industriais para aplicação em metal,
resistência à corrosão, adesão, bem como resistência à água são propriedades que não podem ser comprometidas quando
ocorre essa transição.
A Solvay, como uma empresa global de especialidades químicas, está comprometida com a sustentabilidade e soluções
químicas ambientalmente corretas. Com isso, a Solvay sabe como manter e também aprimorar as propriedades de corrosão,
adesão e resistência à água para aplicações em metais quando ocorre essa transição base solvente para base água. Isso é
realizado através do uso de funcionalidades inovadoras e diferenciadas que são incorporadas ao látex/resinas para
aperfeiçoar propriedades direct to metal.
Com base neste compromisso, a Solvay apresentará um estudo comparativo de polimerizações em emulsão com novas
funcionalidades específicas e inovadoras. Essas emulsões foram formuladas para revestimentos com aplicação direct to
metal, em diferentes graus; foi feita uma comparação em propriedades como resistência à corrosão, adesão, e resistência a
água. Tais propriedades demonstram os benefícios dessas funcionalidades diferenciadas. O principal ponto é o de que
nenhuma dessas funcionalidades é acadêmica ou experimental e todas podem ser implementadas nos sistemas
imediatamente. Assim, você pode verificar a performance superior na sua emulsão base água hoje ao invés de esperar por
futuros desenvolvimentos.
ENHANCING PERFORMANCE PROPERTIES OF WATERBORNE INDUSTRIAL COATINGS DIRECT TO METAL
(DTM) BASED ON FUNCTIONALIZED BINDERS
Conversion from solvent based to water based continues all across the globe. Latin America is no exception. As progress is
made in this area maintaining the performance properties of solvent based systems in water based systems remain to be a
major challenge. In particular in industrial coatings direct to metal (DTM) segment, corrosion resistance, adhesion properties,
as well as water resistance are properties that cannot be compromised as conversion from solvent based to water based takes
place.
Solvay as a global specialty chemical company is committed to sustainability and environmentally friendly chemical solutions.
As such Solvay know how not only maintains but also aims to improve corrosion, adhesion, and water resistance properties of
direct to metal (DTM) systems as conversion from solvent based to water based takes place. This is accomplished through the
use of innovative and differentiated functionalities to be built into latex polymers and resins to improve the performance of DTM
coatings.
Based on this commitment Solvay will present a comparative study of several emulsion polymerizations with specific new and
innovative functionalities. These emulsions are then formulated into direct to metal coatings (DTM) at different grades and a
comparison of performance properties in corrosion resistance, adhesion properties, and water resistance demonstrates the
benefits of these new differentiated functionalities. The important point is that none of these functionalities are academic or
experimental and all of them could be implemented into your systems immediately. So, you can see the superior performance
properties in your water based emulsion polymers today instead of waiting for future developments.
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Amanda Cristine Tavares, Thiago Antonio Hellmeister
ITAFORTE
EFEITO DA ALUMINA HIDRATADA EM TINTAS ANTICHAMA
A alumina tri-hidratada Al(OH)3, também conhecida como hidrato, ATH ou hidróxido de alumínio é proveniente do processo
Bayer, que foi desenvolvido por Karl Josef Bayer, em 1888, na Áustria. Essa matéria-prima possui diversas aplicações nos
dias atuais, sendo um componente importante na composição do sulfato de alumínio, material utilizado como agente
floculante no tratamento de água e em tintas, atuando como carga.
O objetivo do artigo é analisar como a aplicação da alumina tri-hidratada nas formulações de tintas pode conferir a
propriedade de retardante de chama no produto final. Demonstrando assim como o material pode ser eficaz para essa
aplicação, levantando o custo-benefício da utilização desse material. A metodologia utilizada para desenvolvimento do
estudo consiste em uma revisão bibliográfica, que ocorrerá através da pesquisa de artigos, periódicos, sites e livros
relevantes ao assunto.
Há diversas matérias-primas que quando incorporadas em materiais poliméricos promovem a propriedade antichamas, são
elas: Borato de Zinco (2ZnO.3B2O3.3,5H2O), Fosfato de Trifenila (C18H15O4P), Trióxido de Antimônio (Sb2O3), Hidróxido de
Magnésio (Mg(OH)2) e o Hidróxido de Alumínio Al(OH)3. A alumina tri-hidratada se destaca dentre eles, pois além de
conferir essa propriedade ela também auxilia na redução de custo, uma vez que possui uma maior viabilidade comercial em
relação aos demais aditivos. Atualmente a ATH já é aplicada para promover essa propriedade em outros materiais como
espumas de poliuretano.
O mecanismo de funcionamento da ATH é através do resfriamento, a liberação de água absorve o calor do processo de
combustão, o óxido de alumínio forma uma camada protetora entre a zona de combustão e a superfície do polímero. O vapor
de água atua diluindo os vapores de gases da fase condensada na região da queima.
THE EFFECT OF HYDRATED ALUMINA AT FLAMEPROOF COATINGS
Alumina trihydrate Al(OH)3, also known as hydrate, ATH or aluminum hydroxide comes from the Bayer process, which was
developed by Karl Josef Bayer in 1888 in Austria. This raw material has several applications today, being an important
component in the composition of aluminum sulfate, a material used as a flocculating agent in the treatment of water, another
application of this hydrate occurs in paints, acting as a filler.
The aim of the article is to analyze how the application of alumina trihydrate in paint formulations can confer the property of
flame retardant in the final product. Demonstrating how the material can be effective for such an application, raising the costbenefit of using such material. The methodology used to develop the study consists of a bibliographical review, which will
occur through the search of articles, periodicals, websites and books relevant to the subject.
There are several raw materials that when incorporated into polymeric materials promote the anti-flames property are: Zinc
Borate (2ZnO.3B2O3.3,5H2O), Triphenyl Phosphate (C18H15O4P), Antimony Trioxide (Sb2O3), Magnesium Hydroxide
(Mg(OH)2) and Al2(OH)3 Aluminum Hydroxide. The alumina trihydrate stands out among them, as well as conferring this
property, it also helps to reduce cost, since it has a greater commercial viability in relation to the other additives. ATH is now
applied to promote this property in other materials such as polyurethane foams.
The operating mechanism of ATH is through cooling, the release of water absorbs heat from the combustion process,
aluminum oxide is formed in which it forms a protective layer between the combustion zone and the polymer surface. Water
vapor acts by diluting condensed-phase vapor vapors in the region of the burn.
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Aurélio N. Rocha, André M. Fernandez, Andréia C. K. de Carvalho
BYK
NOVA TECNOLOGIA DE ADITIVOS PARA AUMENTO DA ENERGIA SUPERFICIAL EM FILMES SECOS
Melhorando a umectação de substratos de filmes secos
As modernas tintas base água e convencionais tintas base solvente enfrentam uma série de desafios técnicos e comerciais.
Os aditivos são cada vez mais importantes para permitir que o formulador de tintas atenda essas demandas crescentes e
avance no desenvolvimento de novas tecnologias. Propriedades de umectação de substrato, nivelamento, slip, repintura ou
facilidade de limpeza são fortemente influenciadas por aditivos ativos de superfície. Esses aditivos migram para a interface
tinta / ar (superfície) ou tinta / sólido (substrato) e alteram a superfície ou o comportamento da interface. Agora temos a
possibilidade de construir sistemas de tintas de multicamadas apenas com o aumento da energia superficial de um filme
seco (subjacente) usando aditivos hidrofílicos, o que afeta positivamente a umectação de substrato da camada de filmes
subsequentes.
NEW ADDITIVE TECHNOLOGY FOR IMPROVE SURFACE ENERGY OF CURED COATINGS
Improving recoatability of cured coatings.
Modern waterborne and conventional solvent-borne coatings are facing a number of technical and commercial challenges.
Additives are increasingly important for enabling the coating formulator to reach these ever-growing demands and advance
the technology. Wetting, leveling, slip, recoatability or easy-to-clean properties are strongly influenced by surface-active
additives. These surface additives migrate toward the coating/air or coating/substrate interface and tailor the surface or
interface behavior. A unique possibility of building up multi-layer coating systems is to increase the surface energy of an
underlying coating using hydrophilic additives, which positively affects the wetting of the subsequent coating layer.

23

Auditório Arquitetônico (4)
Architetural Auditorium (4)

10:00 - 10:40

01

9

Rodolfo Di Nápoli Nogueira, Heidi Salinas, Tamires e Silva, Abhisar Jain
DOW
NOVO NEUTRALIZANTE PARA TINTAS ARQUITETÔNICAS - AUMENTANDO A RESISTÊNCIA A ÁGUA E A
EFLORESCÊNCIA
A Indústria de tintas está em constante busca de alternativas nas formulações para reduzir odor, o teor de compostos
orgânicos voláteis (VOC) e incrementar as suas propriedades de aplicação. Um componente essencial para garantir uma boa
estabilidade da tinta, assim como eficiente atuação de dispersantes e modificadores de reologia, é o ajustador de pH
(também chamado de alcalinizante ou neutralizante). Mesmo sendo utilizado em pequenas quantidades, ele pode afetar em
algumas propriedades de aplicação de uma tinta base água, como por exemplo resistência a água, além de poder trazer
alguns outros benefícios, como baixo odor.
Com base nessas necessidades, a Dow desenvolveu um novo neutralizante, UCAR MF-90 pH Neutralizer, um aditivo
multifuncional, de baixo odor e com eficiência de neutralização comparado a outras produtos de mesma função. Além disso,
proporciona uma melhora na resistência a ampolamento e eflorescência alcalina.
O estudo conduzido avaliou a performance do novo neutralizante, por meio de testes de lavabilidade, resistência a
ampolamento, resistência a eflorescência, surfactant leaching, resistência a remoção de manchas. Foi comparado a outros
produtos padrão em diferentes formulações de tintas, com variados PVCs, além de ser avaliado em resinas 100% acrílicas,
estireno-acrílicas e vinil-acrílicas.
NEW NEUTRALIZER FOR ARCHITECTURAL PAINTS - IMPROVED WATER AND EFFLORESCENCE RESISTANCE
The paint industry is constantly searching for alternatives in water-borne formulations to reduce odor, content of volatile
organic compounds (VOC) and to increase its application properties. An essential component to ensure good paint stability, as
well as efficient performance of dispersants and rheology modifiers, is the pH adjuster (also called alkalizing or neutralizing).
Even being used in small quantities, it can affect in some properties of a water based paint application, such as water
resistance, and also being able to bring some other benefits such as low odor.
Based on these needs, Dow has developed a new neutralizer for architectural coatings, UCAR MF-90 pH Neutralizer, a
multifunctional, low odor and with neutralizing efficiency compared to other products of the same function. In addition, it
provides an improvement in the blister resistance and alkaline efflorescence.
The study conducted evaluated the performance of the new neutralizer in terms of scrub resistance, blister resistance,
efflorescence resistance, surfactant leaching and stain removal resistance. It was compared to other standard products in
different formulations of paints, with different PVCs, besides being evaluated in 100% acrylic, styrene-acrylic and vinyl-acrylic
resins.
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Angelica Mota, Gabor Erdodi, Miriam Peralta, Felipe Alarcia, Arlene Kita, Adriana
Pedro, Chris Swech, Anthony Capezzuto, Amanda Dechant, Naser Pourahmady
LUBRIZOL
NOVA DISPERSÃO AUTOFOSQUEANTE DE POLIURETANO À BASE DE POLIAMIDA PARA APLICAÇÕES DE TOP
COAT
Nos últimos anos, a Lubrizol desenvolveu uma tecnologia de dispersão base água de poliamida-poliuretano e mostramos que
esses novos materiais têm um equilíbrio de propriedades único, boa resistência química, maior dureza e muitas outras
propriedades vantajosas. Vários produtos de alto desempenho já foram comercializados usando a tecnologia e continuamos
a explorar a viabilidade comercial desses materiais, concentrando-nos recentemente em acabamentos auto-fosqueantes.
De acordo com pesquisas recentes, a tendência nos pisos de madeira é de revestimentos de baixo brilho e aparência natural.
O uso de aditivos foscos para reduzir o brilho tem um impacto negativo significativo na durabilidade e na aparência.
Descobrimos que as dispersões de uretano à base de poliamida possuem mecanismo de auto-fosqueamento, e forma um
filme duro e resistente, com excepcional resistência à abrasão, obtendo baixo brilho em revestimentos de alto desempenho
com pouco ou nenhum aditivo fosqueante.
NEW SELF-MATTING POLYAMIDE BASED POLYURETHANE DISPERSION FOR TOP COAT APPLICATONS
In the past few years Lubrizol developed a polyamide-polyurethane waterborne dispersion technology and we showed that
these new materials have a unique balance of properties, good chemical resistance, higher hardness and many other
advantageous properties. Several high-performance products have already been commercialized using the technology and
we continue to explore the commercial feasibility of these materials, recently focusing on self-matting finishes.
According to recent researches the trend in wood floors is for lower gloss, natural-look coatings. Using matting additives to
lower gloss has a significant negative impact on both durability and appearance. We found that polyamide-based urethane
dispersions had self-matting mechanism. It forms a hard, tough film with exceptional abrasion resistance, achieving low gloss
in high performance coatings with little to no matting additive.
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Giuliano Albiero
NETZSCH MOAGEM
DISCUS INTENSIVE
O novo moinho de esferas DISCUS INTENSIVE é uma inovação real, baseado em tecnologia comprovada. Com esta inovação
é possível melhorar a qualidade de produtos ou aumentar a produtividade de processos existentes.
NETZSCH desenvolveu um novo projeto de agitador com um novo sistema de separação. Como antes, o Sistema é bastante
flexível para produção de de dispersões pigmentárias, coberturas, defensivos agrícolas e demais aplicações.
Graças ao sistema novo e único ICC Intensive Classifying Cartridge (Cartucho Intensivo de Classificação), rotor para a
separação das esferas de moagem da suspensão, uma separação entre volume da câmera e o volume de moagem não é
mais necessário.
Adicionalmente, o a geometria dos discos de moagem como também as das buchas separadoras foram modificadas,
levando a otimização da aceleração e movimentação das esferas de moagem, tendo como resultado uma alta significante na
energia introduzida e um estreitamento na distribuição de residência no moinho.
Além disso, opcionalmente a máquina poderá ser equipada com o revestimento interno NETZSCH CERAM C. Melhoria
consideráveis na taxa de produção pode ser realizado devido ao aumento da capacidade de refrigeração, com a redução
simultânea de máquinas paradas fruto da extrema dureza e resistência a abrasão deste material.
A apresentação explica a relação entre a condutividade térmica da estrutura material, introdução de energia e taxa de
produção da máquina. Além disso, a influência da modificação geométrica do eixo agitador de discos com resultados
práticos reais.
DISCUS INTENSIVE
The new Agitator bead mill DISCUS INTENSIVE is a real innovation, based on a proven technology. With this innovation it is
possible to improve the quality of products or increase the productivity of in existing processes.
Based on the proven DISCUS technology, NETZSCH developed a new agitator design with a new grinding media separator. As
before, the new grinding system can be used very flexible and is the most suitable solution for the production of paints,
coatings, pigments, agrochemicals and other applications.
Due to the new Intensive Classifying Cartridge (ICC) rotor for the separation of grinding media from product suspension a
separation between process volume and separation volume in the grinding chamber isn´t longer necessary. Therefore, more
grinding media can be used in the same grinding chamber volume.
Additionally, the shape of the grinding discs as well as the spacer geometry between the discs was modified, leading to an
optimized acceleration and movement of the grinding media and as a result to significantly higher power inputs and tighter
residence time distribution of product material in the mill.
Furthermore, optionally the machine can be equipped with an inner line from NETZSCH CERAM C. Through the use of suitable
materials for the grinding chamber liner in agitator bead mills, considerable improvements in production rate can be realized
due to an increase of the cooling capacity, with a simultaneous reduction in machine downtime due to an extreme hardness
and wear resistance of the material.
The presentation explains the relationship between the thermal conductivity of the structural material, power input and the
production rate of the machine. Furthermore, the influence of geometrical modification of the agitator shaft will be discussed
on real results.
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Fabrício Guilhermino Pereira, Robson André Pagani, Silmar Balsamo Barrios
OXITENO
INFLUÊNCIA DO USO DE POLIÓIS ALCOXILADOS EM POLIMERIZAÇÃO POR CONDENSAÇÃO E NA COMPOSIÇÃO DE
SISTEMAS BI-COMPONENTES EM TINTAS INDUSTRIAIS
A descrição de processos de polimerização e formação de filme, aplicados em tintas e revestimentos são facilmente encontrados na
literatura, onde é possível verificar a relevância de materiais hidroxilados utilizados na formação de matrizes poliméricas para este
fim, desde seu emprego na síntese de vários tipos de resinas, assim como na composição final do filme através de sua incorporação
por reações de cura.
Tais materiais são genericamente chamados de polióis, e são caracterizados por possuírem grupos funcionais OH (hidroxilas) em
sua estrutura (macro)molecular.
A utilização de polióis em polimerização é bastante difundida na cadeia de suprimentos da indústria de tintas e revestimentos, uma
vez que resinas como as alquídicas, poliésteres, epóxis, uretânicas, entre outras, são sintetizadas a partir destes tipos de
monômeros, em reações chamadas de polimerização por condensação. Desta forma, a utilização de polióis alcoxilados se torna uma
alternativa para o formulador de resinas na busca por materiais diferenciados.
No caso da utilização de polióis em sistemas bi-componentes, sua importância é igualmente relevante, pois dentre as tecnologias
mais comuns de tais revestimentos, podemos citar os sistemas poliuretânicos (reação de polióis com poli-isocianatos), largamente
utilizados em aplicações de repintura automotiva, OEM, tintas protetivas, como também sistemas curados com resinas amínicas
(onde a resina melamina-formol é a mais comum), aplicadas em Coil Coatings, Can Coatings, etc.
A formação, e a composição do filme polimérico final do revestimento determinarão grande parte das propriedades da tinta, desde
dureza e flexibilidade da película, até sua durabilidade (resistência química, mecânica e à intempéries), sendo então, a escolha dos
polióis empregados, de extrema importância na qualidade do produto formulado.
Neste trabalho, será apresentado o impacto do uso de polióis etoxilados, em síntese de resinas, assim como em sistemas bicomponentes, demonstrando os benefícios e as alterações de performance agregadas ao uso de tais produtos, através de
determinações laboratoriais (analíticas e físico-químicas) dos polímeros estudados, assim como das propriedades dos
revestimentos obtidos em aplicação.
Os polióis considerados neste trabalho são derivados etoxilados do Bisfenol A ou do Trimetilolpropano. Espera-se poder ilustrar ao
final deste estudo, a viabilidade do uso de tais materiais na síntese de resinas (principalmente poliéster), assim como, sua influência
nas propriedades de revestimentos bi-componentes estudados como, dureza, aderência, flexibilidade, resistência química, entre
outros.
INFLUENCE OF ALCOXYLATED POLYOLS AT THE CONDENSATION POLYMERYZATION AND IN THE COMPOSITION OF
2K INDUSTRIAL COATING SYSTEMS
The elucidation of polymerization processes and polymeric film formation, for paints and coatings application are widely found in
related literature and publications, where it is easily identified how important and significant are the use of hydroxylated compounds in
the structure of such polymeric matrixes, from its use in the polymer synthesis of many types of resins, till its use as building block in the
final polymer film composition through its incorporation by curing processes.
Such hydroxylated materials are commonly referred to as POLYOLS, due to the presence of functional groups (hydroxyls, –OH) in its
molecular structure.
The use of polyols in polymerization of resins applied in paints and coatings formulations are of huge importance, once they are
necessary to the synthesis of alkyd, polyesters, epoxy and urethane resins, to name a few, through reactions called condensation
polymerization. Once hydroxylated monomers are essential to this polymers production, alcoxylated polyols become an alternative for
resin formulators in the search for differentiated materials.
In the same way, when discussing the use of polyols to build two-component coating systems, the same level of relevance is found,
due to the fact that among the most important technologies for such coatings systems we found polyurethanes (polyol reaction with
poly-isocyanates), widely applied in automotive refinish, OEM, protective coatings systems, and also, systems with aminic resins as
cross-linkers (e.g. melamine resins) largely applied in coil and can coatings, as well as in OEM.
The formation and composition of the final polymeric film will determine most of the properties found in the resulting coating, such as
hardness and flexibility, to its durability (chemical, mechanical and outdoor resistance), making the choice of the applied polyols, a
factor for the formulated product quality.
In this study, we aim to evaluate the impact of using ethoxylated polyols in resin synthesis, as well as in two-component systems,
identifying the benefits and performance changes related to such materials, through analytical and physical-chemical characterization
of obtained polymers, and by application properties evaluation of cured coating films.
The alcoxylated polyols included in this study are ethoxylated Bisphenol A and/or Trimethylolpropane. We expect, by the end of this
study, to illustrate the feasibility of applying such materials in resin synthesis (mainly polyesters), and also in two-component systems,
reflecting changes in coatings properties (hardness, flexibility, chemical resistance, adhesion, etc…)
[1] Wicks, Z. W.; Jones, F. N.; Pappas, S. P.; Wicks, D. A.; Organic Coatings: Science and Technology, Third Edition. 2006.
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Alberto Isaac Diaz Arellano
CLARIANT
DISPERSANTE À BASE DE ÁGUA
Na preparação de uma pasta de pigmento, há muitos desafios que o formulador deve resolver: espuma que é gerada durante
o processo de moagem, baixo poder de tingimento, problemas de tixotropia e sinérese, assim como a alta complexidade ao
formular por conta da compatibilidade entre pigmentos e agentes dispersantes.
Entre os surfactantes presentes no mercado há um grupo que é classificado como não-migratório ou não-lixiviável, mas seu
uso é principalmente difundido em processos de polimerização em emulsão com vantagens muito interessantes, como o
aumento da resistência à água, aumento de brilho e etc;
Por isso, a Clariant, na busca de novas tecnologias que ajudem nossos clientes, está ampliando o uso desses materiais nãomigratórios, bem como as tecnologias existentes como dispersantes para pigmentos de alto desempenho. Tentando cobrir a
maioria das tecnologias em pigmentos e beneficiando o trabalho dos formuladores, otimizando o uso de agentes
dispersantes.
O Dispersogen PLF 100 consegue misturar várias vantagens dos surfactantes existentes, tais como:
Espuma baixa. Mesmo após a adição de antiespumantes, os formuladores enfrentam ter que conter a geração de espuma
por processos mecânicos e a porosidade dos pigmentos, o Dispersogen PLF 100 evita a geração de espuma além de eliminar
os gerados nos processos de moagem até 40%;
Além de eliminar a presença de microespuma na aplicação final.
Em relação à estabilidade de armazenamento que dá ao Dispersogen PLF 100 é muito maior do que com surfactantes
convencionais, alcançando estabilidade por até 2 anos sem problemas de tixotropia:
Finalmente, o aumento no poder de tingimento ajuda os formuladores a tirar o máximo proveito dos pigmentos.
A sinergia de todas essas vantagens permite obter um agente dispersante de alto desempenho que consegue ser
multifuncional para os diferentes pigmentos (orgânicos, inorgânicos e negros) e solventes (polares e não polares) existentes
no mercado. Além de um perfil toxicológico baixo para os rótulos ecológicos que os formuladores precisam (APEO free, Low
VOC,).
WATER-BASED DISPERSANT
In the preparation of a pigment paste, there are many challenges that the formulator must solve: foam that is generated during
the grinding process, low dyeing power, problems of thixotropy and syneresis, as well as the high complexity when formulating
due to the compatibility between pigments and dispersing agents.
Among the surfactants on the market there is a group that is classified as non-migratory or non-leachable, but its use is mainly
diffused in emulsion polymerization processes with very interesting advantages such as increased water resistance, increased
gloss and etc;
Therefore, Clariant, in the pursuit of new technologies to help our customers, is expanding the use of these non-migratory
materials as well as existing technologies as dispersants for high-performance pigments. Trying to cover most technologies in
pigments and benefiting the work of formulators, optimizing the use of dispersing agents.
Dispersogen PLF 100 can mix several advantages of existing surfactants, such as:
Low foam. Even after the addition of antifoams, formulators face having to contain foam generation by mechanical processes
and porosity of the pigments, the Dispersogen PLF 100 avoids the generation of foam in addition to eliminating those generated
in the grinding processes up to 40%;
In addition to eliminating the presence of microfoam in the final application.
Regarding the storage stability it gives to Dispersogen PLF 100 it is much larger than with conventional surfactants, achieving
stability for up to 2 years without problems of thixotropy:
Finally, increased dyeing power helps formulators get the most out of pigments.
The synergy of all these advantages allows to obtain a dispersing agent of high performance that can be multifunctional for the
different pigments (organic, inorganic and black) and solvents (polar and nonpolar) on the market. In addition to a low toxicological
profile for the eco-labels that formulators need (APEO free, Low VOC,).
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J. Quinn, Chunzhao Li, Jackeline Pereira da Silva
ANGUS Chemical
UM NOVO ADITIVO ETERAMINA MULTIFUNCIONAL PARA FORMULAÇÕES BASE ÁGUA
Processos de revestimento eficientes são essenciais para a fabricação sustentável de produtos automotivos e industriais. Os
aditivos base amina são componentes chave das formulações de revestimento base água, que afetam tanto o processo de
cura quanto as propriedades finais do filme. A ANGUS desenvolveu um novo aditivo, uma eteramina que permite a cura em
baixas temperaturas, proporcionando simultaneamente um melhor desempenho do revestimento. Esta apresentação
destacará características exclusivas de propriedade da estrutura, que fornecem benefícios multifuncionais, incluindo
catálise, solvência e coalescência. Nossos resultados demonstram um melhor desenvolvimento de dureza, brilho e
resistência ao amarelecimento. Antecipamos amplo interesse de fabricantes e formuladores que buscam melhorar o
rendimento, reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho de revestimentos e tintas base água.
A NOVEL MULTIFUNCTIONAL ETHERAMINE ADDITIVE FOR WATERBORNE APPLICATIONS
Efficient coating processes are essential for sustainable manufacturing of automotive and industrial products. Amine additives
are a key component of waterborne coating formulations that impact both the curing process and the final film properties.
ANGUS has developed a new etheramine additive that enables low-temperature curing while simultaneously providing better
coating performance. This presentation will highlight unique structure-property features that provide multifunctional benefits
including catalysis, solvency and coalescence. Our results demonstrate improved hardness development, gloss and yellowing
resistance. We anticipate broad interest from manufacturers and formulators seeking to improve throughput, reduce energy
consumption, and enhance performance of waterborne coatings and inks.
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Bethina Feltrin Zanellatto, Emerson Colonetti, Graziela Pandolfo, Rosita Luciano
RESICOLOR
ESTUDO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS ADITIVADAS COM SILICATOS DE SÓDIO E POTÁSSIO
Tintas imobiliárias possuem uma extensa área de atuação na construção civil, com a finalidade de proteger, decorar e
renovar superfícies, prolongando a vida útil dos materiais e estruturas. Tintas a base de silicato, são conhecidas no mercado
como tintas minerais. Os silicatos utilizados nessas formulações podem ser obtidos por fusões de sílica com carbonato de
metal alcalino como por exemplo: lítio, potássio e sódio. Propriedades como viscosidade e resistência química, são
dependentes da proporção e tipo de silicato utilizado na formulação da tinta.
O comportamento reológico é aspecto fundamental a ser avaliado para que uma tinta tenha um bom desempenho. O estudo
reológico indica a qualidade na aplicação de uma tinta, podendo melhorar o nivelamento, diminuir o escorrimento entre
outras características. A viscosidade é uma análise que pode ser utilizada para descrever as características reológicas de um
fluido, influenciando na sua formulação até o seu armazenamento.
No presente trabalho avaliou-se o desempenho reológico de tintas imobiliárias à base de água aditivadas com silicatos de
sódio e potássio. Também foram estudadas formulações com diferentes resinas acrílicas e a adição de um aditivo
estabilizante de viscosidade. As tintas foram expostas a uma temperatura de 60°C e avaliadas a cada 7 dias por um período
de 28 dias, essa avaliação é essencial para observar o comportamento das interações dos componentes de fórmula. A
quantidade elevada de álcalis presentes nos silicatos e reações com as matérias primas das formulações pode ter causado
as variações observadas. Sugere-se realizar o mesmo trabalho utilizando sílica coloidal no lugar de silicatos alcalinos para
observar comportamento reológico e demais características.
THE STUDY OF ARCHITECTURAL PAINTS ADDITIVATED WITH SODIUM AND POTASSIUM SILICATES
Immobiliary paints are widely used in civil construction in order to protect, decorate and renew surfaces, extending the lifetime
of materials and structures. Silicate based paints are known as mineral paints. Silicates used in said formulations are obtained
by fusion of silica with alkaline metal carbonates, such as lithium, potassium and sodium. Properties such viscosity and
chemical resistance depend on the type and proportion of the silicate used.
The rheological behavior is a key parameter to be evaluated in order to ensure the good performance of the paint. Rheological
studies can lead to improvements in the application quality, leveling, reducing the dripping of a given paint formulation. Among
these studies, viscosity analysis can be used to describe the flow behavior of a fluid, reflecting their formulation and even their
storage history.
In this work, the rheological behavior of water-based immobiliary paints additivated with sodium and potassium silicates was
evaluated. Different formulations containing acrylic resins and viscosity-stabilizing additives were also studied. The paints
were exposed at 60C for 28 days, and analysis were performed every 7 days in order to follow the behavior and interaction of
the different compounds of the formulas. The high alkali content and reaction with other raw materials could be the explanation
of the observed differences. It is suggested to study the rheological profile of equivalent formulation containing colloidal silica
instead of alkaline silicates in order to better understand the interactions of the other compounds of the formula.
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Pedro Lazzarin Marani, Udo Goedecke, Udo Anders
WACKER
NOVA TECNOLOGIA DE RESINA PARA REVESTIMENTOS DE PISO COM PROPRIEDADES APERFEIÇOADAS
Novos polímeros terminados em silano (SMP), que têm o mecanismo da cura através da umidade do ar, são apresentados
para aplicações de revestimentos de piso. A tecnologia consiste em um polímero de baixo peso molecular e baixa
viscosidade com extremidades silânicas, com capacidade de reticulação potencializada por um agente à base de silicone,
fornecendo aos materiais e revestimentos, após sua cura, melhorias nas propriedades de resistência a abrasão e a
riscamento.
As aplicações típicas são em revestimentos transparentes para pisos cimentícios, em que o produto pode penetrar na
substrato e impregnar seus poros, curar e melhorar as propriedades mecânicas do substrato, em uma maneira similar a
outros endurecedores, tais como materiais à base de silicatos ou silanos. Em comparação com essas tecnologias, os SMPs
proporcionam propriedades antimanchas extremamente superiores, mesmo contra manchas pesadas como óleo de motor
usado, vinho tinto e café. Adicionalmente, estes revestimentos transparentes não são inflamáveis, permitindo seu uso
mesmo em aplicações tais como áreas de solda e de desbaste angular.
A tecnologia pode ser usada igualmente para a formulação de revestimentos transparentes ou de revestimentos
pigmentados coloridos, com propriedades finais similares a revestimentos a base de Epoxy ou Poliuretano. Em comparação
com essas tecnologias tradicionais, os SMPs podem ser utilizadas no desenvolvimento de formulações monocomponente,
com a umidade atmosférica atuando como agente de reticulação, que podem ser aplicadas em filmes muito finos, com
superiores aderência e resistência mecânica. A aplicação em filmes finos permite que o revestimento seja respirável,
eliminando a ocorrência de bolhas, assim como reduzindo o tempo de tack, já que uma menor quantidade de material
necessita passar pelo processo de cura. Revestimentos preparados com SMPs desenvolvem aderência superior a uma
grande variedade de substratos, incluindo revestimentos base Epóxi e Poliuretano, e têm um desenvolvimento de resistência
mecânica mais rápido do que os revestimentos Epóxi e Poliuretano (após 24 horas a cura, filmes finos de SMPs resultam na
mesma dureza filmes grossos de Epóxi curados por 3 dias ou de Poliuretano curados por 7 dias).
NEW BINDER TECHNOLOGY FOR FLOOR COATINGS WITH IMPROVED PROPERTIES
Novel silane-terminated-polymers, which have moisture-curing mechanism, are presented for floor coating applications. The
technology consists of a low viscous low-molecular weight silane-terminated polymer, end capped with a silicone-based
enhancer, which increases the material crosslinking density, providing, after the material cures, exceptional abrasion and scratch
resistance properties to the coating.
Typical applications are clear transparent coatings for cementitious floors, in which the product can penetrate into the substrate
and impregnate its pores, cure and improve the substrate mechanical resistance properties, in a similar way to other surface
hardeners such as silicate-based and silane-bases materials. In comparison to these technologies, silane-terminated-polymers
provide extremely superior anti-stain properties, even against heavy stains like used engine oil, red wine, coffee and ink.
Additionally, these clear transparent coatings are not flammable, allowing its use even in applications such as welding and
angular grinding workshops.
The technology can be also used for the formulation of transparent clear coatings or colored pigmented coatings, with final
properties similar to Epoxy and Polyurethane coatings. In comparison to these traditional technologies, silane-terminatedpolymers can provide one-component formulation, with the atmospheric moisture acting as crosslinking agent, that can be
applied in very thin films, with superior adhesion and mechanical resistance properties. The application in thin films, allows the
coating to be breathable, eliminating the occurrence of blistering, as well as reducing the tack free time, as a lower amount of
material needs to cure. Coatings prepared with silane-terminated-polymers develop superior adhesion profile to a high variety of
substrates, including Epoxy and PU-based base coats, and have a faster development of mechanical strength than Epoxy and PUbased top coats (after 24 hours curing, thin films of silane-terminated-polymers result in the same hardness of 3 days cured Epoxy
and 7 days of Polyurethane thick films).
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Gregory Jakociuk, Luiza Roza, Fernanda Ribaski, Barbara Lupinetti,
Carlos Tomassini
BRASKEM
SOLVENTE OXIGENADO DE BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL
Os solventes empregam um papel fundamental nas tintas, são responsáveis por dissolver as resinas que formarão o filme no
substrato, bem como harmonizar todos os demais componentes de uma formulação. As propriedades dos solventes
utilizados em uma tinta terão grande impacto em suas características, acabamento e aplicação, entre essas a tensão
superficial cumpre um papel fundamental.
Pela equação de Young podemos deduzir que quanto menor for a tensão superficial de um líquido, melhor será sua
molhabilidade em um dado substrato, transportando este princípio ao mundo das tintas tem-se que o ajuste da tensão
superficial proporcionará um filme sem falhas, de melhor aspecto e que terá melhor adesão ao substrato.
Este trabalho apresenta um novo solvente oxigenado, de fonte renovável e baixa tensão superficial que, utilizado como
diluente, tem a capacidade de aprimorar a adesão, alastramento e o aspecto do filme de tinta. No caso estudado focou-se
em tintas e vernizes de nitrocelulose destinados ao mercado madeireiro, e comparou-se o desempenho daquelas após
diluídas por i) um diluente padrão e ii) um diluente composto pelo novo solvente proposto.
Entre as vantagens observadas pode-se citar melhor adesão ao substrato, verificada pelo método ASTM D3359, melhor
aspecto do filme na faixa de shortwave e melhor brilho na tinta. Para além da aplicação, o solvente proposto possuí baixa
densidade, alta taxa de evaporação e do ponto de vista ambiental, em concordância com os doze princípios da química
verde, possui emprego de matérias primas renováveis em seu processo produtivo e menor MIR (Maximum Incremental
Reactivity), menor toxicidade e menor toxicidade quando comparado aos solventes hidrocarbônicos, sobretudo os
aromáticos.
LOW SURFACE-TENSION OXYGENATED-SOLVENT
Solvents play a key role in coatings, they are responsible for dissolving resins that form the film on the substrate, as well as
harmonize all the components in a formulation. The properties of the solvents used in a solvent-borne coating are of high
impact in their characteristics, finishing and application, among which the surface tension plays a fundamental role.
By Young's equation, we can deduce that the lower the surface tension of a liquid, the better is the wettability in a given
substrate; applying this concept in paints and coatings, adjusting the surface tension will provide a flawless film and improve
adhesion to the substrate.
This work presents a new oxygenated solvent, of a renewable source and low surface tension that, used as diluent, has the
capacity to improve adhesion, spreading of the coating and the appearance of the coating film. The case studied, focused on
nitrocellulose solvent-borne coatings and varnishes for timber market. It was carried out dilution of the above nitrocellulose
based coatings and varnishes in order to compare the performance with i) a standard diluent and ii) a diluent composed of the
proposed new solvent.
Among the observed advantages, it is possible to cite better adhesion to the substrate, as verified by the ASTM method D3359,
better aspect of the film in the short range and better gloss of the coating film. In addition to the application, the proposed
solvent has low density, high evaporation rate and from the environmental point of view, in accordance with the twelve
principles of green chemistry, it has the use of renewable raw materials in its production process and the lower MIR (Maximum
Incremental Reactivity ), lower toxicity and lower toxicity when compared to hydrocarbon solvents, especially aromatics.
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Reginaldo Faichel da Silva, Pedro de Souza Sanches Trecco
NITRO QUÍMICA
SISTEMA POLIMÉRICO VOC FREE, UMA NOVA OPÇÃO PARA REVESTIMENTOS A BASE DE ÁGUA
A Nitro Química é uma empresa que, motivada pelos avanços tecnológicos do mercado de tintas, constantemente busca o
desenvolvimento de novos produtos e a modernização dos já existentes. Com foco na satisfação dos consumidores cada vez
mais exigentes em qualidade e custo, a Nitro Química inova combinando competitividade e desempenho tecnológico com o
NQ Acquasys: uma resina acrílica contendo derivados de celulose emulsionados em água.
Do ponto de vista da sustentabilidade, o Acquasys ocupa posição de destaque pois é uma resina biodegradável, atóxica,
inodora, livre de solventes orgânicos voláteis (VOC) e possui matérias-primas de fonte renovável. Formulações contendo
Acquasys conferem excelente espalhamento do revestimento, ótima resistência térmica e à pressão em sistemas de
moldagem gráfica, lixabilidade, secagem rápida e livre de tacking, versatilidade em composições brilhantes ou foscas e de
fácil manuseio.
Na indústria de tintas e vernizes, o crescimento de mercado das formulações base água em detrimento dos sistemas base
solvente é uma resposta às restrições legais de certas substâncias e processos. Esse movimento tem subsidiado uma
transformação na indústria química ao redor do mundo.
O Acquasys pode ser aplicado em formulações base água em diversas linhas de tintas e vernizes, como revestimentos para
couro, madeira e agroindústria.
VOC FREE POLYMER SYSTEM, A NEW OPTION FOR WATERBORNE COATINGS
Nitro Química is a company that, driven by the technological advances of the paint market, constantly seeks the development
of new products and the modernization of existing ones. Nitro Química innovates by combining competitiveness and
technological performance with NQ Acquasys: an acrylic resin containing cellulose derivatives emulsified in water.
From the standpoint of sustainability, Acquasys occupies a prominent position because it is a biodegradable, non-toxic,
odorless resin, free of volatile organic solvents (VOC) and has raw materials from renewable sources. Formulations containing
Acquasys provide excellent spreadability, excellent thermal and pressure resistance in graphical molding systems, sandbility,
quick drying and tack free, flexibibility in glossy or matte compositions and easy handling.
In the paints and varnishes industry, the market growth of water based formulations over solvent based systems is a response
to the legal constraints of certain substances and processes. This movement has been estimulating a transformation in the
chemical industry around the world.
Acquasys can be applied in water based formulations in several lines of paints and varnishes, such as leather, wood and
agroindustrial coatings.
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Paulo Henrique Moda
AFCONA/TRUE COLOR
CONCENTRADO DE PIGMENTOS SEM RESINA
Devido à grande necessidade de redução de custos de formulação e de processo, bem como a redução de resíduos
industriais, a tecnologia de se formular um concentrado de pigmentos compatível com o máximo de sistemas de resinas
possível e com excelente desenvolvimento das características tintoriais vem justamente para atender essa necessidade.
Um concentrado de pigmentos sem resinas (RFPC) atende à demanda da atual e moderna indústria de tintas.
Um concentrado de pigmentos sem resina consegue ser muito mais compatível com os diversos tipos de resinas presentes
nas fábricas, extrai as propriedades colorimétricas dos pigmentos utilizados (força tintorial, tonalidade) e reduz tanto o
tempo de processo em máquina para a produção dos concentrados de pigmentos quanto reduz substancialmente a
quantidade de solventes necessários para limpeza dos equipamentos e, consequentemente, os resíduos industriais
gerados, que é uma preocupação constante que temos com a preservação do meio ambiente.
Esta tecnologia só é possível com um dispersante polimérico com alto peso molecular (HMDW – High Molecular Dispersant
Weight ) que a AFCONA Additives oferece ao mercado.
RESIN FREE PIGMENT CONCENTRATES
Due to the great need for reduction of formulation and process costs, as well as the reduction of industrial waste, the
technology of formulating a pigment concentrate compatible with as several resin systems as possible and with excellent
development of pigments characteristics comes precisely to meet that all these need. A resin-free pigment concentrate
(RFPC) meets the demand of today's modern paint and coatings industry.
A resin-free pigment concentrate can be far more compatible with the many types of resins present in factories, extract the
colorimetric properties of the pigments used (tint strength, tint) and reduce both machine process time for producing pigment
concentrates. substantially reduces the amount of solvents needed to clean equipment and, consequently, the industrial waste
generated, which is a constant concern that we have with the preservation of the environment.
This technology is only possible with a High Molecular Dispersant Weight (HMDW) that AFCONA Additives offers to the
market.
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Steven Chan, Sheila Belding
TROY CORPORATION
EFEITO DE DIVERSAS CLASSES DE SURFACTANTES EM REVESTIMENTOS DE BAIXO COV
A tendência na indústria de revestimentos é o uso de produtos base água e baixo ou zero COV, devido às regulações
governamentais, ou mesmo à consciência do mercado consumidor. Surfactantes são um dos aditivos-chave usados em
revestimentos aquosos, especialmente em formulação baixo ou zero COV, para melhora de propriedades umectantes.
Surfactantes com baixa tensão superficial podem afetar também o desempenho de outras propriedades de revestimentos
aquosos. Três tipos de surfactantes, aniônico, não-iônico (diol acetilênico) e silicones, foram avaliados em revestimentos
aquosos. Será apresentado o desempenho de suas propriedades, como a umectação, adesão entre revestimentos, fluidez e
nivelamento, brilho e facilidade de deslizamento.
EFFECTS OF VARIOUS SURFACTANT CLASSES ON LOW VOC COATINGS
The trend in the coatings industry is towards waterborne and low or zero VOC products due to government regulations or
consumer awareness. Surfactants are one of the key additives used in waterborne coatings especially in low or zero VOC
formulations to enhance wetting properties. Surfactants with lower surface tension can also affect other performance
properties of the waterborne coatings. Three types of surfactants, anionic, non-ionic (acetylenic diol) and silicones were
evaluated in a waterborne coating. Their performance properties such as wetting, intercoating adhesion, flow and leveling,
gloss and slip will be presented.
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Maria Elisa Marciano Almeida Martinez , Mauricio Da Silva Martins
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)
MAPEAMENTO, POR MEIO DE DOCUMENTOS PATENTÁRIOS DEPOSITADOS NO BRASIL ENTRE 2009 E 2013,
DAS TECNOLOGIAS RELACIONADAS A COMPOSIÇÕES DE REVESTIMENTO CARACTERIZADAS POR SUA
NATUREZA FÍSICA OU EFEITOS PRODUZIDOS
Este estudo é um aprofundamento do mapeamento tecnológico realizado para o setor de tintas para o as tecnologias mais
relevantes apontadas naquele documento (MARTINEZ, 2017). Este artigo tem por objetivo oferecer subsídios e reforçar o
apoio à tomada de decisões baseadas em fatos importantes e evidências concretas sobre a dinâmica do desenvolvimento
tecnológico do setor de corantes e tintas, em especial a respeito das tecnologias relacionadas a composições de
revestimento caracterizadas por sua natureza física ou efeitos produzidos em território nacional por meio de mapeamento de
documentos de patentes depositados no Brasil entre 2009 e 2013, avaliando a evolução das tecnologias envolvidas nessas
tecnologias. Para a execução do panorama dessas tecnologias foram utilizados os dados dos documentos patentários
extraídos da base do INPI-BR de abrangência nacional, utilizando os seguintes critérios: (1º) país = BR; (2º) IPC: grupo
“C09D5”; (3º); e, período: entre 2009 e 2013. A evolução temporal do número de depósitos no período, no Brasil, das
aludidas tecnologias apresentou uma leve tendência crescente, com pico em 2011. Nos resultados obtidos, as principais
tecnologias encontradas são: composições de revestimento gerais caracterizadas por sua natureza física ou efeitos
produzidos (“C09D5/00”), tintas anti-incrustrantes ou subaquáticas (“C09D5/16”), tintas anticorrosivas (“C09D5/08 a
C09D5/12”), tintas em emulsão (“C09D5/02”), tintas em pó (“C09D5/03”) e tintas contendo biocidas (“C09D5/14”). De
modo geral, a principal forma de depósito utilizada é a PCT (exceto para tinta anticorrosiva que a principal forma de depósito é
a CUP) que são depósitos via internacional. O depósito de residentes no Brasil – via nacional apareceu de forma considerável
para a tecnologia de tintas contendo biocidas. Quanto aos países de origem, temos uma distribuição concentrada, uma vez
que os três primeiros detêm 81% dos depósitos de pedidos de patente. São eles: Estados Unidos (45%), União Europeia
(18%) e com origem no Brasil (18%). O mapeamento também nos mostra que a distribuição entre as empresas de tinta
encontra-se de forma levemente concentrada, pois 36% do mercado pertencem a 13 detentores dos documentos
patentários, com destaque para a AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL e a ROHM and HAAS com 15 documentos
patentários cada. Dentre os titulares brasileiros destacam-se a empresa Colortec - Tintas e Vernizes Cesario Lange
(“C09D5/00”) e o inventor Miguel Pisaturo (“C09D5/14”) com 3 documentos patentários cada.
MAPPING OF COATING COMPOSITIONS CHARACTERIZED BY THEIR PHYSICAL NATURE OR THE EFFECTS
PRODUCED USING PATENTS FILED IN BRAZIL FROM 2009 TO 2013
This study is a deepening of the technological mapping carried out for the paint sector in the most relevant technologies
previously identified (MARTINEZ, 2017). This article aims to provide subsidies and to support decision-making based on
important facts and concrete evidence on the dynamics of technological development of the dye and ink industry, especially
about the technologies related to coating compositions characterized by their physical nature or effects produced in Brazil by
the means of analysis of patent documents filed in Brazil between 2009 and 2013. For the execution of this technology
landscape, the patent data extracted from the INPI-BR national database were used according to the following criteria: (1st)
country = BR; (2nd) IPC: group "C09D5"; and (3rd) period between 2009 and 2013. The temporal evolution of the patent
applications numbers presented a slight increasing tendency, with peak in 2011. In the results, the key technologies found are:
general coating compositions characterized by their physical nature or the effects produced ("C09D5/00"), anti-fouling or
underwater paint ("C09D5/16"), anti-corrosive paints ("C09D5/08 to C09D5/12"), emulsion paints ("C09D5/02"), powdery
paints ("C09D5/03") and paints containing biocides ("C09D5/14"). In general, the main form of deposit used is the PCT (except
for anticorrosive paint that the main form of deposit is via CUP) that are international applications. The deposits of residents in
Brazil national route appeared in a considerable way for the technology of paints containing biocides. As for the countries of
origin, it was noted a concentrated distribution since the first three hold 81% of the applications: the United States (45%), the
European Union (18%) and Brazil (18%). In terms of paint enterprises, the mapping also shows that the technology is lightly
concentrated, since 36% of the market belong to 13 patent document holders, particularly the AKZO NOBEL COATINGS
INTERNATIONAL and the Rohm and Haas each with 15 patent documents; among Brazilian holders stand out Colortec – Tintas
e Vernizes Cesario Lange Ltda company ("C09D5/00") and Michael Pisaturo ("C09D5/14"), inventor, 3 applications each.
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Luiza A. S. Goulart, Décio Lima
BASF
PRIMER ACABAMENTO BASE ÁGUA BRILHANTE COM PROPRIEDADES ANTI-CORROSIVAS (DTM)
A busca por soluções que apresentem um balanço entre desempenho, custo, sustentabilidade e segurança pessoal e
ambiental é um objetivo permanente do mercado de tintas industriais. No mercado brasileiro, tintas anticorrosivas com
propriedades de primer e acabamento ou dupla função, também chamadas de DTM (direto no metal, da sigla em inglês), são
baseadas principalmente em tecnologias base solvente como resinas alquídicas ou poliuretânicas bi-componente.
Com aplicações em diversos segmentos de mercado, a proposta deste tipo de tinta é garantir alguma proteção anticorrosiva
do material ao mesmo tempo em que mantém condições de aspecto como brilho e cobertura com uma única e comumente
baixa camada de tinta.
O investimento em tecnologias de dispersões poliméricas tem se intensificado na busca por produtos de alta performance
base água. A associação de polímeros que garantem uma excelente adesão e proteção anticorrosiva com aditivos de alta
performance permite ao formulador desenvolver uma tinta que atenda ao requisito de resistência em teste de névoa salina
(salt spray), apresentando elevado brilho, boa adesão e solidez a intempéries.
A utilização de sistemas base água traz benefícios como baixa emissão de compostos orgânico voláteis, manuseio e
armazenagem de produtos que não são classificados como inflamáveis, o que reduz consideravelmente custos de seguro e
oferece condições de ambiente de trabalho menos insalubres tanto para formuladores quanto para empresas que fazem as
aplicações.
Este trabalho apresenta os resultados obtidos por formulações monocomponentes baseadas em dispersões acrílicas base
água de última geração, desenvolvidas para o uso em tintas de primer acabamento sem que seja necessária a adição de
componentes que atuam como aditivos anticorrosivos. Dessa forma, esta nova tecnologia não apenas contribui para a
redução do uso de recursos, o que tem um impacto ambiental positivo, como também abre espaço para otimização de
custos totais, colaborando para o desenvolvimento de formulações de tintas mais competitivas.
Os testes realizados que serão apresentados exibem excelente resultado de resistência à corrosão em salt spray, mesmo na
ausência de pigmentos anticorrosivos; propriedades de elevado brilho e muito boa adesão.
DTM (DIRECT TO METAL COATING) WITH HIGH GLOSS AND ANTICORROSIVE PROPRIETIES
The industrial coatings Market is constantly looking for solutions that can provide balance between performance, costs,
sustainability personal and environmental safety.
In Brasil the usual technology for direct to metal coatings are based on solvent based technologies as alkyd and polyurethane
2-K resins.
The DTM coating has application in several market segments, the propose of this coating is guarantee the anticorrosive
protection keeping high gloss and good aspect usually with a thin layer of coating.
There is a high investment in development of water base polymeric dispersion seeking for high performance products. The
combination of polymers that can provide high adhesion and anticorrosive proprieties within high performance additives allow
the formulators reach coatings that exhibits excellent salt spray resistance, high gloss, very good adhesion and weatherability.
The water base systems have benefits like low VOC emissions, handling and storage of nonflammable products which reduce
the insurance costs and guarantee less insalubrity work conditions.
This job shows the results of 1K formulations based on the last generation of acrylic emulsions for DTM (direct to metal)
application without use of anticorrosive additives. This new technology not only contribute for resources reduction but also has
a positive impact in environmental conditions and allow the development of more competitive DTM coatings formulations.
The tests that will be presented show excellent corrosion resistance in salt pray, even with no anticorrosive pigments, high
gloss and very good adhesion.
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Nicolino Panebianco
NOLD POLITECH
FILME PLÁSTICO DE ALTA BARREIRA COM ANTIESTÁTICO PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO EM EMBALAGENS PARA TINTAS
BASE SOLVENTES
A Nold Politech é fabricante de filmes plásticos de mono e multi camadas, destinados a embalagens plásticas para indústria alimentícia,
farmacêutica e de produtos químicos.
Em parceria com a Intertank desenvolvemos um filme multi camadas, para fornecimento de um forro plástico interno (liner), aplicável aos tanques
de aço inox, cúbicos ou cilíndricos, de 500, 1000 e 1500 litros, bem como a tambores metálicos de 200 litros, com as seguintes propriedades:
PROPRIEDADES DO FILME
Filme plástico na cor preta, com espessura 0,130 mm (130 µm) por parede, composto por 7 lâminas: POLIETILENOS, POLIAMIDA E EVOH.
Característica alta barreira a solventes petroquímicos e álcoois, presentes em tintas automotivas e vernizes.
Filme aditivado com negro de fumo condutivo que confere resistividade elétrica superficial na faixa de 105 &#8486;/sq a 108 &#8486;/sq
(NORMAS DE REFERÊNCIA: ANSI ESD S-4.1; ASTM D-257).
Aditivo que confere a propriedade dissipativa é o negro de fumo condutivo (carbono / grafite), altamente estável, inerte, compatível com os
produtos a serem acondicionados no liner, desempenho permanente (não necessita de condições ambientais como temperatura e umidade
relativa ambiente, para desempenhar a condução de cargas estáticas, diferentemente dos aditivos antiestáticos migratórios).
PROPRIEDADES DO FORRO
Liner plástico com a geometria e volume dos tanques padrões, com duto de saída e colarinho de envase, adaptáveis ao implante no tanque,
construído com filme e resina com as propriedades acima descritas, além de resistência mecânica e solda tipo pouch, que garantem a
estabilidade do sistema de embalagem tanque/liner no ciclo da logística da tinta automotiva, sem vazamentos.
VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DO LINER
Evitar lavagem de tanque pós-consumo da tinta; - Diminuir despesas com tratamento de efluentes; Aumentar o giro dos tanques na cadeia
logística, entre o processo de envase, desenvase e higienização doo equipamento; Manter o nível de segurança no envase e desenvase de
produtos inflamáveis, através da dissipação eficiente de cargas estáticas superficiais do liner plástico para o tanque metálico aterrado; Liner pósuso destinado à incineração, se possível em usina que realiza a recuperação energética da queima. O valor calórico de 1 kg de resíduo polimérico é
comparável ao de 1 L de óleo combustível e maior que o do carvão, com a vantagem que o resíduo polimérico não contem halogênios (cloro ou
flúor) em suas cadeias (não geram dioxinas).
OUTRAS APLICAÇÕES DO FILME ALTA BARREIRA DISSIPATIVO
Em ambientes com atmosfera inflamável na forma de embalagens, forro de solo, mesa e parede (com aterramento), capas de tanques ou
tambores e salas de pintura que necessitam de forração antiestática dissipativa.
PLASTIC FILM WITH HIGH BARRIER AND PERMANENT ANTI-STATIC FOR APPLICATIONS AT PACKAGES OF SOLVENT-BORNE
PAINTS
Nold Politech is a manufacturer of mono and multi-layer plastic films for food, pharmaceutical and chemical industry packaging.
In partnership with Intertank we have developed a multilayer film to provide the industrial bulk container, applicable to 500, 1000 and 1500 liters,
cubic or cylindrical tank, as well as to 200 liters metal drums, with the following properties:
FILM PROPERTIES
Plastic film with conductive carbon black*, thickness from 0,100 mm up to 0,130 mm; - Manufactured by co-extrusion 7 layers: POLYETHYLENE,
POLYAMIDE AND EVOH; Compatible with most solvents, paints, alcohols and adhesives
Anti-static film with surface electrical resistivity – range from 105 Ω/sq up to 108 Ω/sq (can be checked using: ANSI ESD S-4.1; ASTM D-257).
(*) Conductive Carbon black provides optimal conductivity or electrostatic dissipative properties (ESD), with continuous performance (does not
require specifics environmental conditions such as temperature and moisture to an efficient dissipation of static charges, unlike migratory anti-static
additives). Sufficiently stable and inert, compatible with products in several industrial segments such as chemical, paint and varnishes.
LINER PROPERTIES
Liner design like tank standards, with discharge hose and filling nozzle are easy to use. Made from several materials that guarantee sealing process
and chemical barrier, liner welds are stronger than standard material, which ensures the stability of the tank / liner packaging system in the
automotive paint logistics cycle. 2
ADVANTAGES IN USING LINER
Eliminates tank cleaning costs and tank transportation costs for cleaning facilities;
Reduces effluent treatment costs; Increases the rotation of the tanks in the logistics chain, between the process of filling, unloading and sanitizing
process of the equipment; Safety in the process of filling inflammable products, through efficient dissipation of static charges; Post-used liner can be
sent to incineration, if possible at the site that makes the energy recovery from burning. The calorific value of 1 kg of polymeric waste is comparable
to that of 1 L of fuel oil, and higher than of coal. The polymeric residue does not contain halogens (chlorine or fluorine) in their chains (do not
generate dioxins).
OTHER HIGH BARRIER DISSIPATIVE FILM APPLICATIONS
In places with a flammable atmosphere, the film can be used for packaging, floor, table and wall coating, in painting rooms that require dissipative
anti-static coating.
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Gabor Erdodi, Chris Swech, Anthony Capezzuto, Amanda Dechant, Naser
Pourahmady, Arlene Kita, Adriana Pedro, Angelica Mota
LUBRIZOL
DISPERSÃO BASE ÁGUA DE POLIURETANO POLIAMIDA PARA APLICAÇÕES DIRETAS AO METAL
Nos últimos anos, a Lubrizol desenvolveu uma tecnologia de dispersão à base de água de poliamida-poliuretano e mostramos
que esses novos materiais têm um equilíbrio de propriedades único, boa resistência química, maior dureza e muitas outras
propriedades vantajosas. Vários produtos de alto desempenho já foram comercializados utilizando a tecnologia e
continuamos a explorar a viabilidade comercial desses materiais, concentrando-nos recentemente em substratos metálicos
e aplicações direto ao metal. As dispersões convencionais de uretano à base de água têm um desempenho insatisfatório em
aplicações diretas ao metal, devido a problemas de formação de película e à natureza hidrofílica / ácida dos dispersantes.
Descobrimos que as dispersões de uretano à base de poliamida tiveram uma resistência à corrosão significativamente maior
do que os uretanos tradicionais à base de água, o que pode ser atribuído à estabilidade hidrolítica do segmento de poliamida e
sua boa adesão a substratos metálicos. As dispersões de uretano à base de poliamida podem fornecer soluções de camada
única com resistência à corrosão e recursos de proteção.
POLYAMIDE-BASED POLYURETHANE WATERBORNE DISPERSIONS FOR DIRECT-TO-METAL APPLICATIONS
In the past few years Lubrizol developed a polyamide-polyurethane waterborne dispersion technology and we showed that
these new materials have a unique balance of properties, good chemical resistance, higher hardness and many other
advantageous properties. Several high performance products have already been commercialized using the technology and we
continue to explore the commercial feasibility of these materials, recently focusing on metal substrates and direct-to-metal
applications. Conventional waterborne urethane dispersions perform poorly in direct-to-metal applications due to film
formation issues and the hydrophilic/acidic nature of the dispersants. We found that polyamide-based urethane dispersions
had significantly higher corrosion resistance than traditional waterborne urethanes, which can be attributed to the hydrolytic
stability of the polyamide segment and its good adhesion to metal substrates. Polyamide-based urethane dispersions can
provide single coat solutions with both corrosion resistance and protective features.
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Herta Luisa Lenhardt
X-RITE
INOVAÇÃO NA MEDIÇÃO DE CORES MEDIÇÃO ESPECTRAL E POR IMAGEM SEM CONTATO
O setor de tintas sempre teve necessidade de facilitar a medição de alguns produtos em diferentes apresentações como
pós, pastas, líquidos e tintas úmidas, bem como melhoria na precisão de medições de produtos com textura acentuada. Com
a nova tecnologia para medição sem contato é possível facilitar a preparação das amostras tanto de matérias-primas como
de produtos semi-acabados e acabados para uma medição direta na superfície do produto sem a necessidade de
acondicionamento em cubetas ou entre lentes de quartzo que são caras, delicadas e sensíveis na limpeza.
A mesma tecnologia que permite medir tais produtos sem contato também incorpora medição por imagem que permite
eliminar os erros causados pelas texturas dos materiais trazendo precisão e repetividade na medição de superfícies
complexas como de texturizados. Outra inovação da incorporação de imagem na medição é possibilitar a medição de
amostras de 2 mm com ajuste do foco ou ponto de medição permitindo registrar a cor de objetos pequenos para reprodução
e análise da cor, eliminando desta forma a dificuldade da seleção visual de uma cor mais próxima entre cartelas.
O método de determinação de opacidade úmida das tintas conforme o método da ABRAFATI é facilitado sem a necessidade
de sobreposição de gabaritos para tentar proteger o sensor de medição por contato, assim, na medição sem contato a
mesma amostra poderá ser utilizada para determinar opacidade úmida e seca.
Este seminário visa apresentar as vantagens desta nova tecnologia na medição da cor real de produtos complexos facilitando
o procedimento de medição com aumento significativo da precisão dos resultados frente a métodos existentes adaptados
para medição com contato.
INNOVATION IN COLOR MEASUREMENT SPECTRAL AND IMAGE MEASUREMENT WITHOUT CONTACT
The paint sector has always had to facilitate the measurement of some products in different presentations such as powders,
pastes, liquids and wet paints, as well as improvement in the precision of measurements of products with marked texture. With
the new technology for non-contact measurement it is possible to make the preparation of both raw materials, semi-finished
and finished product samples for a direct measurement on the surface of the product without the need for packaging in
cuvettes or between quartz lenses which are expensive, delicate and sensitive in cleaning. The same technology that allows
the non contact measurement of such products also incorporates image measurement that eliminates the errors caused by
the textures of the materials bringing precision and repeatability in the measurement of complex surfaces such as textured
surfaces. Another innovation of the image incorporation in the measurement is to enable the measurement of 2 mm samples
with focus adjustment or measurement point allowing to register the color of small objects for reproduction and color analysis,
thus eliminating the difficulty of visual selection of a closer color between fandecks.
The method of determining wet opacity of the paints according to the ABRAFATI method is facilitated without the need for
overlapping of masks to try to protect the contact measurement sensor, so in non contact measurement the same sample can
be used to determine wet and dry opacity.
This seminar aims to present the advantages of this new technology in the measurement of the actual color of complex
products facilitating the measurement procedure with a significant increase in the accuracy of the results compared to existing
methods adapted for contact measurement.
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Fernando Codelo Nascimento, Luiz Fernando Núbile Nascimento,
Wilson Aparecido Parejo Calvo
IPEN – INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES
MELHORIA DAS PROPRIEDADES EM EMULSÕES ACRÍLICAS ADITIVADAS COM DISPERSÕES CELULÓSICAS
PROCESSADAS POR FEIXE DE ELÉTRONS ASSOCIADAS À ACV E ECONOMIA CIRCULAR
Um dos grandes desafios das empresas é a destinação dos seus resíduos industriais. No mercado de tintas e materiais
celulósicos a realidade não é diferente. Aliado às pressões em busca da proteção e preservação dos recursos naturais, há
necessidade que empresas busquem soluções sustentáveis através do desenvolvimento de tecnologias limpas, envolvendo
o conceito da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e da Economia Circular ao inserir no ciclo técnico os resíduos dos processos
industriais. O presente projeto teve por objetivo propor a utilização de uma dispersão aquosa de resíduos industriais
celulósicos, tratada por feixe de elétrons, como aditivo a uma tinta imobiliária à base de emulsão acrílica, com a finalidade de
melhorar as suas propriedades do ponto de vista técnico, econômico, ambiental e social. A metodologia está baseada em
um estudo de caso, fruto da parceria com empresas multinacionais renomadas nos respectivos seguimentos industriais,
tendo como referencial os padrões do Programa Setorial de Qualidade (PSQ) da ABRAFATI, além de normas nacionais e
internacionais. As amostras são preparadas por meio de dispersões aquosas de resíduos celulósicos moídos. Na sequência,
estas são processadas por feixe de elétrons com doses absorvidas na faixa de 5 kGy , 25KGy e 50 kGy. As dispersões assim
produzidas são utilizadas como aditivos na elaboração das tintas de emulsão acrílica imobiliárias nas proporções: 0%
(controle), 1%, 2%,3%, 5% e 10% de resíduos celulósicos em massa. Os resultados iniciais são animadores e vislumbram o
sucesso dessa pesquisa inovadora. Na fase inicial os resultados das propriedades foram: a) poder de cobertura úmida (NBR
14943) com média dos resultados de 93,55%, acima da especificada que é 90%; b) peso específico, com valor médio
encontrado de 1,35, já a especificação é de 1,20 a 1,50; e c) aspecto, com resultado plenamente satisfatório. Há outros
ensaios sendo realizados e mensurados: d) resistência à abrasão sem pasta abrasiva (NBR10578); e) poder de cobertura
seca (NBR 14942); f) cor (NBR 10577); g) resistência à radiação UV (NBR 15380); h) resistência ao Intemperismo por Xênon
Test (ASTM D2565 e ASTM G155); e i) aplicação ao intemperismo natural. Conclui-se que o projeto possui viabilidade
técnica, econômica, ambiental e social, por meio da aplicação da tecnologia de radiação com feixe de elétrons. Trata-se de
uma solução inovadora, limpa e sustentável, ao atender os requisitos do PSQ.
IMPROVEMENT OF ACRYLIC EMULSIONS PROPERTIES ADDITIVATED WITH CELULOSIC DISPERSIONS
PROCESSED BY ELECTRON BEAM ASSOCIATED WITH LCA AND CIRCULAR ECONOMY
One of the major challenges for companies is the disposal of their industrial waste. In the market for paints and cellulosic
materials the reality is no different. Coupled with the pressures for the protection and preservation of natural resources, there is
a need for companies to seek sustainable solutions through the development of clean technologies, involving the concept of
Life Cycle Assessment (LCA) and Circular Economy by inserting in the technical cycle the wastes from industrial processes.
This project aimed to propose the use of an aqueous dispersion of cellulosic industrial waste, treated by electron beam, as an
additive to an acrylic emulsion based paint, in order to improve its properties from a technical point of view, economic,
environmental and social. The methodology was based on a case study, the result of the partnership with renowned
multinational companies in their respective industrial segments, having as reference the ABRAFATI - Sector Quality Program
(SQP) standards, as well as national and international standards. The samples were prepared by aqueous dispersions of milled
cellulosic waste at concentrations of 0.1% to 10% by mass and then processed by electron beam absorbed doses in the range
of 5 kGy and 50 kGy. The dispersions produced were added the paints in the ratio of 10% by volume. The initial results are
encouraging and foresee the success of this groundbreaking research. In the initial phase the results of the properties were: a)
wet covering power (NBR 14943) with average of the results of 93.55%, above the specified 90%; b) specific weight, with an
average value of 1.35, while the specification is from 1.20 to 1.50; and c) aspect, with fully satisfactory result. There are other
tests being performed and measured: d) abrasion resistance without abrasive paste (NBR 10578); e) dry covering power (NBR
14942); f) color (NBR 10577); g) resistance to UV radiation (NBR 15380); h) Xenon Weathering Resistance Test (ASTM D2565
and ASTM G155); and i) application to natural weathering. It is concluded that the project has technical, economic,
environmental and social viability through the application of electron beam radiation technology. It is an innovative, clean and
sustainable solution that meets the requirements of the SQP.
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Diego C.F. Moreira, Jo Grade
CRODA
SOLUÇÕES PARA MELHORAR A LAVABILIDADE DE PINTURAS DECORATIVAS UTILIZANDO SURFACTANTES
REATIVOS
Globalmente a pressão para a redução e até mesmo eliminação do uso dos solventes em formulações de tintas ganha força
devido à crescente preocupação com os impactos ambientais, a adoção de regulamentações restritivas e avanços
tecnológicos para melhorar a aplicação de produtos base água. Dessa forma, tecnologias que garantam que a performance
de tintas base água seja equivalente ou superior as de base solvente ganham relevância.
Neste sentido, a Croda, multinacional com foco em especialidades químicas, utiliza a sua vasta experiência em surfactantes
para desenvolver soluções para a síntese de látices através do processo de polimerização em emulsão com a utilização de
surfactantes reativos.
A abordagem deste estudo apresenta dados que comprovam o melhor desempenho de látices vinil acrílicos sintetizados
utilizando surfactantes reativos comparativamente com surfactantes convencionais em formulações de tintas decorativas
premium, standard e econômica com ênfase na avaliação da resistência à abrasão de acordo com as normas brasileiras
ABNT NBR. Outros benefícios em diferentes sistemas poliméricos como acrílicas estirenadas e acrílicas puras também são
apresentados.
Complementarmente é demonstrado como é possível se obter uma redução de custo na formulação dessas tintas quando os
surfactantes reativos são implementados, sem afetar negativamente o seu desempenho em lavabilidade.
SOLUTIONS FOR IMPROVING THE WASHABILITY OF ARCHITECTURAL PAINTS USING REACTIVE
SURFACTANTS
Globally, the pressure for the reduction or even the elimination of solvents in the formulations of coatings is increasing due to
the emerging worries about the environmental impacts, the adoption of restrictive regulations, and the technological advances
to improve the application of waterborne products. Thus, technologies those ensure the performance of waterborne coatings
to become equivalent or superior to solvent-based ones, become even more relevant.
In this sense, Croda, a worldwide corporation focused on the chemistry specialties, make use of its wide experience at
surfactants, to develop solutions to the synthesis of latexes by the process of polymerization at emulsions with reactive
surfactants.
The approach of this study shows data that prove the superior performance of synthetic vinyl-acrylic latexes using reactive
surfactants, than conventional surfactants in the formulation of premium, standard and economical architectural coatings,
mainly, for the evaluation of the scratch resistance, accordingly to the Brazilian normative ABNT NBR. Further benefits to
different polymeric systems, such as styrene-acrylics and pure acrylics, are shown too.
Furthermoe, it is demonstrated how it is possible to obtain some reduction of costs during the formulation of such coatings,
once a reactive surfactant are implemented, without compromising the washability performance.
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Morris Bingham, Thomas Schönbacher, Bernhard Hirschmann, Evandro Mucedola,
Adriana Almeida
ALLNEX
FORMULAÇÕES DE ALTO BRILHO E DOI SIMPLIFICADAS COM NOVA TECNOLOGIA HÍBRIDA ACRÍLICOSILICONE
A Allnex introduz um revolucionário aditivo nivelante para aplicações em vernizes e top-coats não-aquosos. O novo agente
nivelante propricia superfícies com níveis de brilho, distinção de imagem (DOI) e aparência extremos. Este inovador aditivo
polimérico híbrido (silicone-acrílico) unifica as melhores características de promotores de alastramento acrílico e aditivos
nivelantes a base de silicone. Ele não só oferece ótima qualidade de superfície associada à baixa dosagem, com eficiência de
custo e adesão intercamadas melhorados, mas também é de fácil uso e compatível com muitos sistemas de resinas. Além
disso, este aditivo é ideal tanto para sistemas de mono- ou multi-camadas e apropriado para tintas automotivas, industriais e
protetivas. Os benefícios do novo aditivo nivelante são revistos e comparados com aqueles dos aditivos tradicionais acrílicos
e a base de silicone.
HIGH GLOSS & DOI FORMULATIONS SIMPLIFIED WITH NEW HYBRID ACRYLIC – SILICONE TECHNOLOGY
Allnex introduces a revolutionary leveling additive for non-aqueous clear- and topcoat applications.
The new leveling agent creates surfaces with extreme levels of gloss, distinctness of image (DOI) and brilliancy. This innovative
silicone-acrylic hybrid polymer additive unifies the best characteristics of acrylic flow promoters and silicone leveling additives.
In addition to offering optimal surface quality at low dosage levels for improved cost efficiency and intercoat adhesion, the
additive is easy to use and compatible with many resin systems. Furthermore, this additive is ideal for both monocoat and
multilayer structures and appropriate for use in automotive, protective and industrial coatings. The benefits of the new leveling
additive are reviewed and compared to those of standard silicone and acrylic additives.
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Ivan Rigoletto, Marcio Lario
IMERYS
REALIDADE VIRTUAL & TREINAMENTOS DE SEGURANÇA
Este trabalho visa apresentar e compartilhar as iniciativas da Imerys no Brasil relacionadas a treinamentos em realidade
virtual voltados a aspectos de Segurança. Inicialmente, a partir de necessidades de treinamento comuns em plantas
industriais, desenvolveu-se roteiros com atividades em Realidade Virtual associadas a trabalhos em altura e LOTOTO
(bloqueio, identificação e teste). A partir daí, foram criados os cenários e situações que permitem a interação virtual dos
participantes, exercitando assim conceitos práticos sem a necessidade de se expor a riscos desnecessários, e fixando de
forma definitiva os conceitos. Lembrando que o verdadeiro aprendizado se dá através do "fazer", a mistura dos conceitos de
realidade virtual com segurança de trabalho se mostra um campo promissor na prevenção de acidentes e melhoria contínua
da segurança nos ambientes de trabalho. É essa iniciativa que a Imerys busca compartilhar neste congresso.
VIRTUAL REALITY & SAFETY TRAINING
This work aims to present and share the initiatives of Imerys in Brazil related to training in virtual reality focused on aspects of
Security. Initially, based on common training needs in industrial plants, Virtual Reality activities associated with work at height
and LOTOTO (block, identification and test) were developed. From that point on, scenarios and situations were created that
allow the virtual interaction of the participants, thus exercising practical concepts without the need to expose themselves to
unnecessary risks, and definitively fixing the concepts. Remembering that true learning takes place through "doing," the
blending of virtual reality concepts with work safety is a promising field in accident prevention and continuous improvement of
safety in the workplace. It is this initiative that Imerys seeks to share in this congress.
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Mauro Silva
HEXION INC
NOVA RESINA HÍBRIDA EPOXI-POLISSILOXANO LIVRE DE ISOCIANATO PARA ACABAMENTOS (TOPCOAT) E
REVESTIMENTOS RESISTENTES À GRAFITE
Uma nova resina epóxi modificada com polissiloxano para revestimentos protetores isentos de isocianatos está disponível
para a região da América Latina. Revestimentos (Topcoat) baseados nesta resina híbrida (EPOSIL® Resin 5550) reduzem o
custo total dos sistemas de pintura através da maior durabilidade e menor número de camadas necessárias para os
revestimentos.
Esta resina Epoxi / Polissiloxano é utilizada para formular revestimentos finais livres de isocianato com resistência superior às
intempéries e também melhor resistência a luz UV - durabilidade. Esta resina híbrida também é adequada para revestimentos
resistentes ao grafite e revestimentos de alta temperatura (<315° C).
Quando combinado com aminossilanos, este sistema produz uma rede interpenetrante que fornece maior resistência ao
intemperismo e menos sujeira pick-up. Acabamentos em epóxi/polisiloxano podem ser formulados para tubulações, pontes,
plataformas marítimas ou até mesmo parques de diversões.
NEW EPOXY-POLYSILOXANE HYBRID RESIN FOR ISOCYANATE-FREE, GRAFFITI RESISTANT TOPCOATS
A new polysiloxane modified epoxy resin for isocyanate-free, protective coatings is now available for the Latin America region.
Topcoats based on this hybrid resin (EPOSIL® Resin 5550) reduce overall cost of ownership through improved durability and
fewer number of coatings layers.
This epoxy/polysiloxane resin is used to formulate isocyanate-free topcoats with superior weatherability and improved UVdurability. This hybrid resin is also suitable for graffiti-resistant- and higher temperature coatings (< 600 °F).
When combined with aminosilanes, this system yields an interpenetrating network that provides improved resistance to
weathering and less dirt pick-up. Epoxy / polysiloxane topcoats can be formulated for pipelines, bridges, offshore platforms or
even amusement parks.
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Christoph Fleckenstein
BASF
MONÔMEROS ACRÍLICOS ESPECIAIS COMO UMA ALTERNATIVA PARA A QUÍMICA DAS EMULSÕES
Durante décadas, os químicos responsáveis pela formulação de emulsões poliméricas possuíam uma gama limitada de
monômeros de alta Temperatura de Transição Vítrea, sendo estireno, MMA ou VAM. Embora apresentassem alguns
benefícios em termos de performance, outros monômeros não foram explorados principalmente devido ao seu alto custo
além de não possuir uma boa performance em propriedades relevantes como hidrofobicidade e resistência a risco.
O acrilato de terc-butila trata-se de um monômero mono-funcional com alta reatividade e uma porção hidrofóbica relevante
em sua estrutura. Este monômero apresenta-se como uma alternativa viável econômica e tecnicamente. O acrilato de tercbutila pode ser copolimerizado com outros monômeros acrílicos, estireno ou VAM sem necessidade de surfactantes ou
equipamentos especiais. Além de aumentar a hidrofobicidade do polímero em até 40% também contribui significativamente
para uma melhor na coesão. Dessa forma, permite excelente resistência química e à absorção de água. Adicionalmente,
contribui para melhor adesão em diversos substratos incluindo aço.
Em comparação com alternativas convencionais a monômeros, o acrilato de terc-butila caracteriza-se por uma elevada
resistência a UV, sendo duas vezes melhor na retenção de cor, em comparação com as soluções tradicionais formuladas com
MMA, sendo também altamente indicado para aplicações externas.
Notavelmente, verificou-se que os polímeros aglutinantes que possuem em sua formulação o acrilato de terc-butila
demonstram uma excelente eficiência na interação com o dióxido de titânio (TiO2), 25% maior, o que garante uma melhor
cobertura gerando redução de custos.
A palestra na ABRAFATI 2019 em São Paulo, contará com a explanação mais detalhada sobre as características e resultados
experimentais sobre o desempenho do acrilato de terc-butila.
SPECIAL ACRYLICS MONOMERS AS A NEW ALTERNATIVE FOR EMULSION CHEMISTRY
Since decades emulsion polymer chemists were limited in their choice for high Tg monomers to Styrene, MMA or VAM.
Despite favorable performance benefits, other monomers didn t find their way to become main monomers due to the
unacceptably high cost and were dismissed, as they couldn t, in addition, reach important properties like hydrophobicity,
scratch resistance and weatherability for the formulations.
The tert-Butyl Acrylate (TBA) is a monofunctional monomer with a characteristic high reactivity of acrylates and a bulky
hydrophobic moiety. With this monomer, BASF now offers an alternative to the classical monomers which won t be only
attractive from an economic point of view. TBA can be easily copolymerized with Acrylics, Styrene or VAM without requiring
elaborate surfactants or equipment. Besides boosting hydrophobicity of the polymer up to 40% from the tradition MMA
solutions, TBA, also, significantly improves cohesion. Thus, TBA enables excellent water and chemical resistance. TBA also
contributes well to improved adhesion on many substrates including Steel.
Compared to conventional monomer alternatives, TBA its characterized by a superior UV resistance, being twice as good for
color retention, compared to the traditional MMA solutions. By that, TBA is the first choice of monomers for a plethora of
outdoor applications.
Remarkably it was found, that TBA containing binder polymers exhibit an outstanding TiO2 efficiency, 25% better interaction,
which enables good hiding power in conjunction with cost savings.

46

Auditório Aditivo (3)
Additive Auditorium (3)

14:30 - 15:10

01

66

Marlon Eduardo Braidott, Carlos Eduardo Parisi, Natalia K. G. Isasi
BASF
AUMENTE PERFORMANCE, NÃO AUMENTE CUSTOS
Atualmente o mercado de Tintas no Brasil está dividido em 4 grupos principais, Tinta Automotiva Original, Tinta para
Repintura Automotiva, Tinta para Indústria Geral e Tinta Imobiliária, esta última representa cerca de 82,7% do volume total de
tintas produzidas no Brasil em 2018, ou seja, 1.280 bilhões de litros anuais (fonte: https://www.abrafati.com.br/o-setor-detintas-no-brasil/). Focando neste segmento de tinta imobiliárias, que busca constantemente a otimização de fórmulas de
tintas para maximizar suas propriedades com custos competitivos, apresentamos aditivos de alta performance como
dispersantes poliméricos, umectantes não iônicos livres de APEO e antiespumantes base óleo mineral com polímero super
ramificado que entregam muito mais performance à fórmula de tinta utilizando baixas dosagens sem impactar no custo final
da tinta. Dentre os benefícios podemos citar a redução no uso do Titânio em tintas brancas e da emulsão estireno-acrílica.
Podemos ver neste caso benefícios não só no custo final da tinta, que é reduzido com a utilização destes aditivos, como
também de sustentabilidade através da redução de uso de matérias-primas como o Titânio.
Nos trabalhos realizados em laboratório, com alterações gradativas e sucessivas na formulação, as quais serão
especificadas, foi possível atingir um aumento de cobertura úmida maior que 15%, em uma tinta econômica, mesmo
reduzindo uma quantidade significativa de Dióxido de Titânio (TiO2) na fórmula, além de um aumento de resistência à
abrasão úmida maior que 50% reduzindo também a emulsão na fórmula da tinta. Pode-se perceber também que a sinergia
entre os aditivos contribui para atingirmos melhores resultados em termos de performance.
Através destes resultados, conseguimos desmistificar alguns conceitos amplamente aceitos e propagados no mercado de
tintas. Um deles sendo o de que aditivos não impactam significativamente na performance das tintas e outro de que
matérias-primas de alto custo necessariamente aumentam o custo final da tinta. Mostramos que usar de forma inteligente
aditivos de alta performance contribui para aumentar a performance da tinta sem aumentar custo e ainda abre possibilidades
para redução dos custos, além de contribuir para o movimento de uso mais consciente e responsável de matérias-primas,
visando a sustentabilidade ambiental e econômica.
INCREASE PERFORMANCE, DON'T INCREASE COSTS
Currently the paint market in Brazil is divided into 4 main groups, Original Automotive Paint, Automotive Refinishing Paint,
General Industry Paint and Architectural Paint, the latter representing around 82.7% of the total volume of paints produced in
Brazil in 2018, which means 1.280 billion liters per year (source: https://www.abrafati.com.br/o-settor-de-tintas-no-brasil/).
Focusing on this segment of Architectural Paints that constantly looks forward optimizating paint formulations to maximize its
properties at competitive costs, we come up with high performance additives such as polymer dispersants, APEO free nonionic
wetting agents and mineral oil based defoamers with super branched polymer that provide higher performance to the paint
formulation using low dosages and therefore not impacting the final paint total cost. Among the benefits, we can highlight the
reduction in the quantity needed of styrene-acrylic emulsions and of Titanium for white paints. We can see benefits not only in
the final paint cost, which is reduced through the use of these additives, but also in the sustainable features since there is
saving in resources for production.
During laboratory work, through gradual and successive changes in the formulation, which will be specified during the lecture,
it was possible to increase wet coat coverage increase in more than 15% in economical paints while reducing a significant
amount of Titanium Dioxide (TiO2) in the formulation, in addition to an improvement in wet abrasion resistance greater than
50% also reducing the polymeric dispersion in the coatings formulation. Finally, it can also be noticed that the synergy provided
by the additives contributes to achieve better results in terms of performance to the paint as a whole.
Through these results, we have succeeded in demystifying some concepts widely accepted and spread in the paint market.
One is that additives do not significantly impact the performance of paints and the other is that high cost additives necessarily
increase the final cost of the paint. We have shown that the intelligent use of high-performance additives contributes to
improve paint performance without increasing costs and also opens possibilities for cost reduction, as well as contributing to
the movement of more conscious and responsible use of raw materials, aiming at environmental and economical sustainability.
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Steven De Backer, Priscila Lomas Secomandi
THE CHEMOURS COMPANY
MÉTODO ÚNICO PARA QUANTIFICAR A COBERTURA DE TINTA APLICADA MOSTRA OPORTUNIDADES PARA
DIFERENCIAR TINTAS BRASILEIRAS
O chamado poder de cobertura intrínseco de uma tinta (arquitetônica branco) pode ser determinado em laboratório por meio
de vários métodos de testes. No entanto, é difícil traduzir o resultado para uma aplicação prática como por exemplo,
utilizando um rolo (cobertura de tinta aplicada). Aqui apresentamos um novo método para quantificar esse poder de
cobertura após uma aplicação prática.
O uso do método é ilustrado pela verificação do desempenho de 5 tintas arquitetônicas do mercado brasileiro a partir dos
segmentos de alta e média qualidade. Os resultados foram comparados com os resultados de duas tintas comerciais
denominadas “Uma Demão” do mercado mexicano. Estas tintas (Uma Demão) são caracterizadas por possuirem um poder
de cobertura muito alto em combinação com uma boa lavabilidade. Mostra-se que essa combinação pode ser uma
oportunidade de se diferenciar no mercado brasileiro.
UNIQUE METHOD TO QUANTIFY APPLIED HIDING SHOWS OPPORTUNITIES TO DIFFERENTIATE BRAZILIAN
PAINTS
The so-called intrinsic hiding power of an (white architectural) coating, can be determined in a laboratory via several test
methods. However it is difficult to translate the result to a real life application with for example a roller (applied hiding). Here we
present a new method to quantify this hiding power after a real life application.
The use of the method is illustrated by checking the performance of 5 architectural paints from the Brazilian market from the
high and medium quality segments. The results are compared with the results of 2 commercial so called one coat paints from
the Mexican market. The latter are characterized by a very high applied hiding power in combination with very good
washability. It is shown that, this combination might be an opportunity to differentiate in the Brazilian market.
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Vanessa Valério
3M
ANÁLISE DO USO DE MICROESFERAS DE VIDRO OCAS EM TINTAS PARA MELHORIA DE EFICIÊNCIA TÉRMICA
Com o aumento das temperaturas nas cidades, decorrente de fatores como as ilhas de calor e crescimento populacional
urbano, acentua-se o desconforto térmico nas edificações, sejam de uso residencial, comercial ou industrial. Este efeito traz
consequências como a redução de produtividade em uma empresa ou o maior consumo de energia elétrica decorrente do
uso mais frequente de aparelhos de ar condicionado. Uma alternativa para minimizar os impactos da elevação da
temperatura e do consequente aumento do consumo de energia é a utilização de tintas que auxiliem na melhoria de conforto
térmico, através de aditivos com alta capacidade de refletância solar e de aditivos com propriedades de isolamento térmico.
Entre os aditivos com estas propriedades, destacam-se as microesferas de vidro ocas, as quais, aplicadas em tintas para
telhados e paredes de edificações expostas a energia solar, auxiliam na formação de uma barreira protetora, diminuindo o
calor que é absorvido em ambientes fechados. Estas microesferas aliam duas propriedades essenciais que permitem tal
benefício: possuem alto índice de refletância solar e baixa condutividade térmica, podendo ser empregadas em diversos
sistemas e diversas cores de tintas. Para avaliar o efeito das microesferas ocas de vidro em formulações de tintas, um estudo
foi realizado utilizando alguns tipos de microesferas com tamanhos de partícula, resistências e densidades diferentes
adicionadas a formulações de tinta acrílica. Através deste estudo, foi possível observar uma diminuição significativa da
temperatura interna em um ambiente de teste, comparando-se telhas pintadas com tintas formuladas com e sem
microesferas. Também foi possível avaliar a emitância e refletância solar das formulações, assim como uma estimativa da
redução de energia necessária para resfriamento dos ambientes, demonstrando a eficiência deste aditivo como um forte
aliado na economia de energia e sustentabilidade e na maior qualidade de vida dos consumidores.
HOLLOW GLASS MICROSPHERES IN PAINTS FOR THERMAL EFFICIENCY IMPROVEMENT
Due to the increased temperatures in the cities, caused by the urban heat-island effect and population growth, the thermal
discomfort in buildings, whether residential, commercial or industrial, becomes increasingly high. This effect has
consequences such as the reduction of productivity in companies or the greater electricity consumption due to the frequent use
of air conditioners. An alternative to minimize the impacts of temperature rise and the consequent increase of energy
consumption is the use of paints that help to improve the thermal efficiency, through additives with high capacity of solar
reflectance and additives with properties of thermal insulation. Among the additives with these properties are the hollow glass
microspheres which create a protective barrier when applied in roofing and wall paints, reducing the internal heat in buildings.
These microspheres combine two essential properties that allow this benefit: they have high solar reflectance and low thermal
conductivity and can be used in different systems and colors of paints. To evaluate the effect of hollow glass microspheres in
paint formulations, a study was performed using some types of microspheres with different particle sizes, crush strengths and
densities added to acrylic paint formulations. Through this study, it was possible to observe a significant decrease of the
internal temperature in the environment of tests, comparing tiles painted with formulations with and without microspheres. It
was also possible to evaluate the solar reflectance and emittance of the formulations, as well as an estimative of the reduction
of the energy needed for cooling closed rooms, which demonstrates the efficiency of this additive in energy saving and
sustainability and in the quality of consumers life.

49

Auditório Processo (6)
Process Auditorium (6)

14:30 - 15:10

01

51

Marino Rampazzo
I-TECH ITALIA
REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS/SISTEMAS DE MOAGEM ÚMIDA
Os sistemas de moagem I-MILL representam a última e melhor tecnologia de moagem usada para produção de tintas de revestimentos e
impressão.
A câmara de moagem é equipada com um encapsulamento de refrigeração e é inteiramente recoberta com SiC (Carbeto de Silício) na
nossa melhor versão. O agitador horizontal contempla um design de desempenho (não sujeito a desgaste), e os discos são providos com o
material especial de melhor adequação a fim de garantir compatibilidade plena com o produto.
I-MILL pode ser considerado o redutor de tamanho de partícula mais inovador disponível no mercado. O seu estado da arte adotado garante
altas eficiência e produtividade em qualquer que seja o tipo de produção.
I-MILL pode ser disponibilizado ambos em versão ATEX e Safety Area. Sob demanda, uma sessão de testes internos encontra-se disponível
com o equipamento.
Detalhes técnicos
- Estrutura de suporte para serviços pesados, feita em aço pintado.
- câmara de moagem com 0,5 LT feita de carbeto de silício com encapsulamento de refrigeração.
- Eixo de fresagem em aço inoxidável 304.
- Disco de fresagem de fluidificador fabricado em polímero compósito especial com espaçadores de eixo de nylon.
- Caixa de entrada fabricada em polímero compósito especial.
- Placa de saída fabricada em polímero compósito especial.
- Sistema de filtragem por contas com filtro de separação especial.
- Mídias de fresagem fabricados em material rígido (longa vida útil).
- Motor do moinho de 4 kW (controlado por conversor de frequência).
- Painel de controle elétrico com dispositivo de controle, PC e monitor touch screen.
- Bomba peristáltica de alimentação de produto (controlada por inversor).
Os custos de mercadoria e preços de mercado são limitantes reais aos consumidores. Nós precisamos ser sensíveis a custos e também
parceiros orientados por soluções procurando fornecer o melhor resultado possível para os clientes.
Resultados de alta qualidade são obtidos em operações com tintas de revestimentos.
Aproveite a oportunidade de oferecer um produto de qualidade superior aos clientes a um preço melhor, ou então seja pioneiro em um nicho
de mercado.
Tudo isso para explorar oportunidades do mercado personalizado ou de marca própria para obter melhores lucros e crescimento de vendas.
INDUSTRIAL COATINGS/WET GRINDING SYSTEMS
I-MILL grinding systems represent the last and better grinding technology used for the coatings/inks/paints production.
The grinding chamber is equipped with cooling jacket and is fully covered in SiC (Silicon Carbide) in our top version. The horizontal agitator is
realized with a performance design (not subject to wear) and the disks are provided with the most suitable special material in order to
guarantee fully compatibility with the product.
I-MILL can be considered the most innovative particle size reducer available on market.
The state-of-the-art technology adopted in I-MILL systems insures high efficiency and high productivity in whatever production.
I-MILL can be provided both in ATEX and Safety Area version.
On demand, an in-hous tests session with equipment is available.
Technical Details
- Heavy-Duty supporting frame, made with painted steel
- 0,5 lt grinding chamber made in Silicon Carbide with cooling jacket
- Milling shaft made in 304 stainless steel.
- Fluidizer milling disc made in special composite polymer with nylon shaft spacers
- Inlet housing made in special composite polymer
- Outlet plate made in special composite polymer
- Beads filtering system with special separating filter
- Milling media made in hard material (long life)
- Mill motor 4 Kw (controlled by frequency converter)
- Electrical control panel with control device, PC and Monitor touch screen
- Product feeding peristaltic pump (controlled by inverter)
The cost of goods and market prices are real constraints for customers. We need to be cost-sensitive while being a solution-oriented partner
and striving to provide the best possible overall result for customers.
High quality results are obtained in coating operations
Take the opportunity to offer a superior quality product to customers at a better price or take advantage of an unmet need in the market.
All this to explore and exploit the opportunities of the personalized market or private label for better profits and sales growth.
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Kent Maghacut, Kent Eric Jötten M. de Souza, Elber Lima, Elber
ASHLAND
OTIMIZANDO A REOLOGIA DA TINTA ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DA PERFORMANCE DO FILME
Formuladores tem a tarefa de escolher o modificador de reologia correto para melhorar a sua tinta. A escolha do modificador
de reologia, que inclui celulósicos (HEC), aniônicos (HASE) e tipos não iônicos (PAPE & HEUR), tem uma grande influência na
performance da fluidez e nivelamento da tinta. Entretanto, métodos tradicionais de medição por puxada não capturam todos
tipos de aplicação ( spray, pincel e rolo). Entender a uniformidade do filme através de métodos quantitativos vai ajudar a
reduzir erros, se comparados aos visuais utilizados hoje na indústria que são muitas vezes qualitativos e subjetivos.
Esse artigo vai apresentar uma abordagem compreensiva para atingir uma aparência e performance de filme superior,
usando instrumentação técnica avançada. Técnicas específicas que incluem Profilometria de superfície e análise de imagem
para quantificar o nivelamento e cobertura de aplicação, respectivamente. Várias combinações de modificadores de reologia
serão avaliados para otimizar a representatividade de uma tinta premium com diluição.
OPTIMIZING A COATING'S RHEOLOGY THROUGH THE QUANTIFICATION OF FILM PERFORMANCE
Formulators are tasked with choosing the right rheology modifiers to enhance their coating. The choice in rheology modifiers,
which include cellulosic (HECs), anionic (HASE), and nonionic types (PAPE & HEUR), play a great role in flow and leveling
performance of a coating. However, traditional drawdown measurements do not capture all application methods and shear
conditions (spray, brush & roll). Understanding the film's uniformity through quantitative methods will help reduce errors as
compared to industry standard visual comparisons which are often qualitative and subjective.
This paper will present a comprehensive approach to achieving superior film appearance and performance using advanced
instrumentation techniques. Specific techniques will include surface profilometry and image analysis to quantify surface
smoothness and application hide, respectively. Various combinations of rheology modifier types will be featured to optimize a
representative premium paint with dilution.
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Alexandre Lucato Custódio, Camila Maia Domingos Castro
IMERYS
SOLUÇÕES MINERAIS ENGENHEIRADAS PARA ACABAMENTOS DE BAIXO PVC POSSIBILITANDO REDUÇÕES
DE RESINA ACRÍLICA SEM PERDA DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPRIEDADES ÓTICAS
O trabalho em questão estudou, de forma prática, os efeitos de desempenho de resistência mecânica à abrasividade úmida e
desempenho ótico com relação à razão de contraste e brilho, quando substituído uma fração de resina acrílica por uma
solução mineral engenheirada em sistemas base água de baixo PVC.
Foi pré-determinado uma fórmula padrão com porcentagens específicas de resina, aditivos minerais e aditivos químicos. Os
dados experimentais de desempenho das tintas foram avaliados para um nível de significância pré-fixado de 5% pelo teste tStudent. Foi criado um polinômio ortogonal que descreveu a relação entre a resistência à abrasão e propriedades óticas, nas
diferentes porcentagens de substituição de resina pela solução mineral engenheirada.
A análise de resistência mecânica à abrasividade úmida foi avaliada conforme a metodologia da norma técnica descrita na
NBR 15079. A análise de razão de contraste foi avaliada conforme leitura ótica realizada em equipamento
espectrofotômetro. E a análise de brilho foi avaliada conforme leitura ótica realizada em aparelho medidor de brilho.
O efeito da aplicação da Solução Mineral Engenheirada da Imerys manteve o desempenho de resistência à abrasão e
propriedades óticas como opacidade úmida e seca e nível de brilho e fosqueamento em tintas do tipo Semi Brilho e
Acetinada, quando formuladas com a substituição de até 20% de uma fração da resina acrílica estirenada.
Portanto, o novo desenvolvimento e aplicação da Solução Mineral Engenheirada da Imerys permite a redução de resina
acrílica em sistemas base água de baixo PVC sem interferir nas propriedades de desempenho mecânicas e óticas, podendo
conferir possíveis reduções de custo.
MINERAL SOLUTIONS ENGINEERED FOR LOW PVC FINISHES ENABLING ACRYLIC RESIN REDUCTIONS
WITHOUT LOSS OF MECHANICAL RESISTANCE AND OPTICAL PROPERTIES
The work in question studied, in a practical way, the effects of performance of mechanical resistance to wet abrasiveness and
optical performance with respect to the ratio of contrast and gloss, when a fraction of acrylic resin was replaced by a mineral
solution engineered in low water base systems PVC.
A standard formula was determined with specific percentages of resin, mineral additives and chemical additives. The
experimental performance data of the paints were evaluated at a fixed significance level of 5% by Student's t-test. An
orthogonal polynomial was created that described the relationship between abrasion resistance and optical properties, in the
different percentages of resin replacement by the engineered mineral solution.
The analysis of mechanical resistance to wet abrasiveness was evaluated according to the methodology of the technical norm
described in NBR 15079. Contrast ratio analysis was evaluated according to optical reading performed in spectrophotometer
equipment. And the gloss analysis was evaluated according to optical reading performed in a brightness meter.
The application effect of the Imerys Engineered Mineral Solution maintained the abrasion resistance and optical properties
such as wet and dry opacity and level of gloss and matting in Semi Gloss and Cetim type paints when formulated with the
substitution of up to 20% of a fraction of the styrenated acrylic resin.
Therefore, the new development and application of the Imerys Engineered Mineral Solution allows the reduction of acrylic
resin in low PVC water based systems without interfering with the mechanical and optical performance properties, which may
imply possible cost reductions.
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Aurélio N. Rocha, André M. Fernandez, Andréia C. K. de Carvalho
BYK
NOVA TECNOLOGIA DE ADITIVO REOLÓGICO LÍQUIDO
A Reologia é a complexa inter-relação entre viscosidade e forças de cisalhamento.
O comportamento da fluidez (flow) é uma das características mais importantes de uma tinta líquida. Para um melhor
entendimento, o comportamento da fluidez determina o manuseio e as propriedades de aplicação da tinta.
O fator chave na descrição da fluidez é a viscosidade N. Entretanto, para a maioria dos sistemas de tintas, a viscosidade não é
uma constante. Ela depende de uma série de parâmetros além da dependência da temperatura. Um outro parâmetro de
extrema relevância é a resposta da tinta quando submetida a um estresse mecânico, pois isto determinará a maneira que a
tinta se comportará durante o processo de produção ou aplicação.
Primeiramente, a reologia de uma tinta é determinada pelo tipo de resina (tipo e peso molecular), solventes (quantidade e
poder de solvência) e concentração de pigmentos e cargas.
Aditivos umectantes e dispersantes estão entre as matérias primas que também alteram significantemente a reologia do
sistema. Aditivos defloculantes reduzem a viscosidade, enquanto aditivos controladores de floculação aumentam a
viscosidade e a tixotropia. Esses aditivos umectantes e dispersantes são utilizados principalmente para a estabilização do
pigmento, mas sua influência na reologia do sistema traz um impacto desejável para a tinta.
Aditivos Reológicos
Além de apresentarem um forte impacto no comportamento da reologia, estes aditivos são usados para melhorar a
propriedade anti-sedimentante durante o armazenamento e a resistência ao escorrimento (sagging) na aplicação.
Os aditivos modificadores de reologia apresentam um forte impacto no comportamento reológico assim como permitem um
minucioso ajuste da mesma. Na maioria dos casos, estes aditivos são usados para melhorar a propriedade antisedimentante durante o armazenamento e a resistência ao escorrimento (sagging) durante a aplicação. Uma fluidez
adequada também proporciona uma uniforme orientação de pigmentos de efeitos (alumínio e pigmentos perolizados) assim
como de agentes fosqueantes. Atualmente existe no mercado diversos produtos desenvolvidos para controlar a reologia das
tintas. Seus mecanismos são essencialmente os mesmos. Na fase líquida, esses aditivos formam típicas cadeias
tridimensionais por pontes de hidrogênio. Estas estruturas são temporariamente destruídas pelo cisalhamento, seja no
processo produtivo ou de aplicação, e quando se cessa o cisalhamento dá-se início a reestruturação dessas cadeias,
determinando assim o comportamento reológico (tixotropia ou pseudoplasticidade) da tinta.
NEW LIQUID RHEOLOGICAL ADDITIVE TECHNOLOGY
Rheology is the complex interrelationship between viscosity and shear forces.
Flow behavior is one of the most important characteristics of a liquid coating. In general, flow behavior determines the handling
and application properties of the coating.
A key factor in describing flow behavior is viscosity N. However, for most coating systems, viscosity is not a constant. It is
dependent on a variety of parameters.
In addition to its dependence on temperature, another primary parameter is the coating's response to mechanical stress, as
this can influence application and production properties.
The rheology of a coating system is determined primarily by binder (chemistry, molecular weight), solvent content, resin
solubility and pigmentation level.
Wetting and dispersing additives are raw materials rheology modifiers. Deflocculating additives reduce viscosity, while
controlled flocculating additives increase viscosity and thixotropy. These wetting and dispersing additives are primarily used
for pigment stabilization but their rheological impact brings a desirable effect on a system.
Rheology Additives
In addition to the strong impact on rheological behavior, this kind of additives are used to improve anti-settling properties during
storage and sag resistance during application. In addition, improved flow behavior controls the uniform orientation of special
effect pigments (aluminum and pearlescent pigments) as well as matting agents.
Numerous products designed to control rheology of coating systems are already on the market. Their mechanisms are
essentially the same. In the liquid phase, these additives form three-dimensional networks (typically by hydrogen bonding).
These lattice structures are temporarily destroyed by shear either in the production process or in the application process,
recovering after shear is discontinued, to give the coating its pseudoplastic or thixotropic flow properties.
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Steven De Backer, Agingu Shih, Priscila Lomas Secomandi
THE CHEMOURS COMPANY
O EFEITO DO TIO2 NA MIGRAÇÃO DE TANINOS EM REVESTIMENTOS À BASE DE ÁGUA PARA MADEIRA
O chamado "sangramento" de Taninos em tintas para madeira à base de água é um problema freqüentemente observado,
resultando em manchas marrons. Uma solução típica era usar um selante base de óleo na presença de um agente inibidor de
Tanino ou resina catiônica na fórmula. Infelizmente, isso cria restrições durante a aplicação e manuseio de substâncias
químicas adicionais.
Neste artigo, descrevemos um efeito sinérgico entre um único TiO2 (Dióxido de Titanio) de superfície tratada e uma resina de
acrilato aniônico compatível. O resultado é uma alternativa eficaz para capturar o tanino. Além da excelente resistência a
manchas de tanino, o sistema de pintura resultante mostra alta brancura e poder de cobertura. Como inibidores de tanino de
alto custo podem ser evitados na fórmula, a nova fórmula é altamente rentável.
EFFECT OF TIO2 ON TANNIN MIGRATION IN WATERBORNE WOOD COATINGS
The so called “bleeding” of Tannins in waterborne wood coatings is a frequently observed issue resulting in brown stains. A
typical remedy was to use an oil sealant in the presence of a Tannin inhibiting agent or cationic resin in the formula.
Unfortunately, this creates constrains during the application and additional chemical substance managements.
In this paper, we describe a synergistic effect between a unique surface-coated TiO2 and a compatible anionic acrylate resin.
The result is an effective alternative to trap the tannin. Besides excellent tannin stain resistance, the resulting paint system
shows a high whiteness and hiding power. As expensive tannin inhibitors can be avoided in the formula, the new formula is
highly cost effective.
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Wolfgang Geuking, Diego Moreira, Angela Smits, Wouter Vogel
CRODA INC
PROTEÇÃO E DURABILIDADE DE REVESTIMENTOS PROTETIVOS INTRINSICAMENTE AUTO-REPARADORES
A demanda contínua por materiais mais duráveis com vida útil prolongada estimulou o desenvolvimento de revestimentos
chamados de auto-reparadores ou autocuráveis (self-healing). Esses revestimentos são considerados mais confiáveis do
que as soluções convencionais que exigem inspeções e manutenção periódicas.
Desde a descoberta inicial dos materiais de autocura, vários sistemas foram pesquisados, e um deles é o sistema de autocura extrínseca que atua através da ruptura de microcápsulas ou fibras ocas contendo reagentes que preenchem e curam a
zona danificada. No entanto, esse sistema oferece alguns desafios, as cápsulas devem permanecer estáveis e o
encapsulante requer reatividade adequada, e os sistemas extrínsecos terão apenas uma única ação de cura.
A apresentação foca na tecnologia inovadora desenvolvida pela Croda para criar poliuretanos de autocura para proteção de
metal. Essa nova tecnologia oferece revestimentos com alta capacidade de auto-cura, esses sistemas funcionam à
temperatura ambiente ou a 40ºC e 60ºC e a cura do material acontece repetidamente, diferente dos sistemas que possuem
ação única.
Os revestimentos de auto-cura mostram cobertura completa de arranhões, além do aspecto estético ele também recupera o
desempenho protetor do revestimento, por exemplo proteção à corrosão. Ao contrário dos sistemas intrinsecamente de
auto-cura, essa nova tecnologia oferece resistência e dureza de revestimento aprimoradas. Isso está relacionado ao novo
design do produto, que proporciona um equilíbrio adequado de fluxo e mobilidade versus interação com o polímero.
Além disso, o design e a formulação do revestimento permitem otimizar ainda mais as características de proteção, sendo
recomendados para utilização em aplicações exigentes, como transporte e construção.
PROTECTION AND DURABILITY BY INTRINSICALLY SELF-HEALING PROTECTIVE COATINGS
The continuous market drive for more durable materials with extended life times has stimulated the development of selfhealing coatings. These coatings are intended to be more reliable than conventional systems that require periodical
inspections and maintenance. Since the initial discovery of self-healing materials various self-healing systems have been
researched. Extrinsically self-healing systems act through rupture of micro-capsules or hollow fibers containing reactants that
will fill and heal the damage zone. However, these capsules should remain stable and the encapsulant requires proper
reactivity, and extrinsic systems will have a one-time action only.
The focus of this presentation is on intrinsically self-healing coatings for metal protection. Croda has developed an innovative
technology to create self-healing polyurethanes. The novel technology offers coatings with high self-healing capability.
Systems provide room temperature healing or healing at 40 to 60°C, and have demonstrated repeated healing. The selfhealing coatings show complete covering of scratches and especially regain their protective performance such as corrosion
protection. Unlike regular intrinsically self-healing systems, this new technology offers strength and improved coating
hardness. This is related to the novel product design which gives a proper balance of flow and mobility versus polymer
interaction. Additionally, coating design and formulation allow further optimization of anti-corrosion and protection. As such,
these new self-healing materials may be used in demanding applications like transportation and construction.
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Paula Csillag, Patricia Fecci
ASSOCIAÇÃO PROCOR DO BRASIL
TENDÊNCIAS DE CORES E ESTRATÉGIA NA INDÚSTRIA DE TINTAS E PIGMENTOS
As tendências de cores que observamos na sociedade refletem importantes anseios do comportamento do consumidor.
Compreender estes anseios e produzir cores sintonizadas com o que o mercado quer é um processo estratégico que propicia
ganhos inestimáveis para as indústrias de tintas. Color Forecasting, ou previsão de cores, é o processo de prever as direções
prováveis de tendências de cor por um espectro da moda e de produtos de consumo. A previsão de cores é parcela do
processo de desenvolvimento de produto e faz parte da indústria do Trend Forecasting (previsão de tendências),
recentemente avaliada mundialmente em US$37bilhões pela WGSN. De acordo com diversos especialistas da área e
estudos de mercado, é notória uma influência entre os diversos setores do mercado. Lea Eiseman (Pantone) e Patricia
Verlodt (Color Marketing Group), afirmam que a moda vestuário influencia acessórios, cosmética, decoração, automóveis e
tecnologia. O que está na moda vestuário, após dois anos vai para decoração, diz Jean-Philippe Lenclos (Atelier 3D Couleur).
Para Robert Daily (Du Pont) as cores em carros refletem tendências vistas na alta costura, decoração e design gráfico. O
objetivo deste trabalho é apresentar o conceito e histórico das tendências de cores, bem como um panorama de como
trabalhar as tendências de cores para que as empresas obtenham um ganho competitivo. Também, este trabalho apresenta
as tendências de cores para 2020, conforme propostas pela associação norte americana Color Marketing Group.
COLOR TRENDS AND STRATEGY IN THE PAINT AND PIGMENT INDUSTRY
The color trends we observe in society reflect important yearnings of consumer behavior. Understanding these cravings and
producing colors in tune with what the market wants is a strategic process that provides invaluable gains for the paint
industries. Color Forecasting, or color prediction, is the process of predicting the likely directions of color trends across a
spectrum of fashion and consumer products. Color prediction is part of the product development process and is part of the
Trend Forecasting industry, recently valued worldwide at $ 37bn by WGSN. According to several experts in the field and market
studies, an influence is evident among the various sectors of the market. Lea Eiseman (Pantone) and Patricia Verlodt (Color
Marketing Group) claim that fashion apparel influences accessories, cosmetics, decor, automobiles and technology. What is
fashionable clothing, after two years goes to decoration, says Jean-Philippe Lenclos (Atelier 3D Couleur). For Robert Daily
(Dupont) the colors in cars reflect trends seen in haute couture, décor and graphic design. The objective of this work is to
present the concept and history of color trends, as well as a panorama of how to work with color trends so that companies gain
a competitive advantage. Also, this paper presents the color trends for 2020, as proposed by the North American association
Color Marketing Group.
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Christoph Irle, Rolf Roschu, Matthias Wintermantel, Thomas Schuettler,
Karl H. Wuehrer
COVESTRO DEUTSCHLAND
POLIASPÁRTICOS: TECNOLOGIA ALTAMENTE EFICIENTE EM APLICAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO À
CORROSÃO
Eficiência é uma força motriz no desenvolvimento de novos sistemas de revestimentos. Os poliaspárticos melhoram o uso de
2K PUR convencionais, por prover tempos de secagem mais rápidos e filmes de high build. A rápida cura, mesmo à
temperatura ambiente, traduz em processos de pintura e retorno de serviço, ambos mais rápidos. Além disso, o alto acúmulo
de filme permite reduzir o número de camadas em um sistema de pintura, mantendo a sua espessura geral. Esses benefícios
conjuntamente se somam a uma produtividade incrementada que, em retorno, agrega valor ao processo de pintura.
Igualmente, poliaspárticos são caracterizados por sua alta resistência à abrasão, e boas propriedades contra intempéries.
Então, para cada aplicação em demanda por maior produtividade, os poliaspárticos podem ser uma opção interessante.
A tecnologia de poliaspárticos está mais próxima aos revestimentos poliuretânicos alifáticos bicomponente do que aos
revestimentos de poliureia, seja em aplicação ou desempenho. É utilizado com frequência como acabamento, devido à sua
natureza de não amarelecimento.
O manuscrito descreve o estado da arte da tecnologia, e demonstra o sucesso dos poliaspárticos pela ilustração de casos
selecionados, que focam na aplicação ao setor de construção e proteção à corrosão.
POLYASPARTICS HIGHLY EFFICIENT TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION AND CORROSION PROTECTION
APPLICATIONS
Efficiency is one driving force in the development of new coating systems. Polyaspartics enhance the use of conventional 2K
PUR by providing fast drying times and high film builds. Fast cure even at ambient temperature translates into a faster painting
process and to faster return to service. Also, high film build up makes it possible to reduce the number of coats in a painting
system while maintaining the same overall film thickness. These benefits all add up to an increased productivity which in turn
generates additional value to the painting process. Furthermore polyaspartics are characterized by high abrasion resistance
and good weatherability properties. So, for every application having demand in increased productivity, polyaspartics can be an
interesting option!
Polyaspartic technology is in its applications and performance characteristics closer to 2-component aliphatic polyurethane
coatings than to polyurea coatings. It is often used as a topcoat due to its non-yellowing nature.
The paper gives the current status and demonstrates the success of polyaspartics by illustration of selected case studies
focussing on applications for construction- and corrosion protection areas.
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Vitor Brito
SUNCHEMICAL
VERSÁTIL ALUMÍNIO “PELLETIZED” PARA TINTAS EM PÓ
Tintas em Pó é uma tecnologia de pintura bem estabelecida e que oferece alto desempenho, economia e vantagens
ambientais. Alumínios em “flakes” são amplamente utilizados em todos os tipos de tintas devido ao seu brilho, opacidade,
durabilidade e flexibilidade de formulação. Alumínios em “flakes”, no entanto, exigem manuseios específicos e técnicas de
estocagem a seco para maximizar suas características e segurança de uso. Este artigo discutirá Alumínios em “pellets”
como uma forma alternativa de entrega que pode ser incorporada nas Tintas em Pó usando os métodos existentes de “dry
blending” ou “bonding” dando a mesma ou melhor aparência nas variedades químicas das tintas existentes. Serão
apresentados dados que demostram que os “Pellets” mantêm a versatilidade e benefícios de aparência do Alumínio em Pó,
ao mesmo tempo oferecem menos formação de pó/poeira em sua utilização e energia de ignição mínima (MIE)
significativamente maior. A combinação dos benefícios e versatilidade dos “Pellets” demonstrarão que eles são uma opção
interessante na fabricação de Tintas em Pó.
VERSATILE PELLETIZED ALUMINUM FOR POWDER COATINGS
Powder Coatings are a well-established paint technology delivering many performance, economic and environmental
advantages. Aluminum flakes are widely used in all coating types because of their brightness, opacity, durability and
formulation flexibility. Aluminum flakes, however, require specific handling and storage techniques in dry form to maximize
their appearance and for safe usage. This paper will discuss Aluminum pellets as an alternative delivery form that can be
incorporated into powder paints using existing methods of dry blending or bonding to give equal or better appearance in a
variety of paint chemistries. Data will be presented that shows pellets maintain the versatility and appearance benefits of
aluminum powder while offering lower dusting and significantly higher minimum ignition energy (MIE). The combined benefits
and versatility of pellets will demonstrate that they are an attractive option in powder paint manufacturing.
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Dmitry Chernyshov, Nayeem Soad, Dean Kondos, Vikram Kumar, Martin
Wusik, Antonio Chaves
MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS GMBH
PROMOTOR DE ADESÃO BASEADO EM SILANO-TIOL PARA REVESTIMENTOS POLIURETÂNICOS
A química de organossilicones supre a indústria moderna de tintas com uma poderosa gama de ferramentas, que podem ser
usadas para desenvolver produtos e tecnologias inovadoras em revestimentos. A esse respeito, o uso de organossilicones
pode ajudar formuladores a atingir melhor adesão interfacial e capacidade de repintura, assim como melhorar a
impermeabilidade à água, resistência química e durabilidade exterior. O presente manuscrito cobrirá múltiplos aspectos da
aplicação de novo aditivo de organossilicone, baseado em oligômero glicólico de tiol silano – CoatOSil* T-cure silane.
Demonstraremos como esse produto pode ser utilizado para conferir elevadas propriedades de desempenho a sistemas de
revestimentos tradicionais. Especificamente, apresentaremos exemplos utilizando CoatOSil T-Cure silane para formular
sistemas de topcoat e clearcoat de poliuretano e poliureia, altamente duráveis, e resistentes à corrosão e à exposição UV.
THIOL-BASED SILANE ADHESION PROMOTER FOR POLYURETHANE COATINGS
The chemistry of organosilicones provides the modern paint industry with a powerful toolbox that can be used to design
innovative coating products and technologies. In this respect, the use of organosilicones can help formulators achieve better
interfacial adhesion and recoatability as well as improve water impermeability, chemical resistance and outdoor durability. The
current paper will cover multiple aspects in the application of a newly developed organosilicone coating additive based on the
glycolic oligomer of a thiol silane - CoatOSil* T-Cure silane. We will demonstrate how this product can be used to impart high
performance properties to traditional coating systems. In particular, we will present examples of using CoatOSil T-Cure silane
to formulate highly durable, corrosion and UV resistant polyurethane and polyurea topcoat and clearcoat systems.
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Zeena Cherian, Eric Jötten M. de Souza, Elber Lima
ASHLAND
AVALIANDO PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A MANCHAMENTO DE TINTAS BASE ÁGUA USANDO UMA
NOVA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR
Tintas arquitetônicas de base água estão substituindo as tintas a base solvente a medida que o consumidor migra para
produtos ambientalmente corretos e com baixo COV. A propriedade de fluidez que governa a aplicação de uma tinta base
água são adquiridas utilizando modificadores de reologia solúveis em água, conhecidos como espessantes. Uma das
propriedades desejadas para formuladores de tintas é elevada resistência a manchas hidrofóbicas e hidrofílicas. Tintas
resistentes a manchamento requerem uma combinação adequada de dispersão polimérica, espessantes eficientes e
formulações balanceadas de tinta. A indústria de tinta tem metodologias internas de teste para avaliar manchas de produtos
encontrados nas casas, os quais são baseados em testes visuais subjetivos.
Este estudo detalha abordagens multidisciplinar para entender a propriedade de resistência a manchamento da tinta.
Modelos moleculares são usados para simular interações da mancha com a superfície da tinta e novos métodos baseados
em microscopia de força atômica (AFM) foram desenvolvidos para estudar a química da superfície da tinta. Além disso, uma
técnica de teste de manchamento, in-situ que mede a adsorção e a dessorção da mancha usando um sensor de micro
balança de cristal de quartzo será discutida. O objetivo é entender o mecanismo geral da interação da mancha com a tinta,
que ajudará na formulação e ajuste fino de fórmulas resistentes a manchamento.
ASSESSING STAIN RESISTANCE PROPERTIES OF WATER-BASED PAINTS USING NEW MULTI-DISCIPLINARY
APPROACHES
Water-based interior architectural paints are replacing solvent-based formulations as consumers are shifting towards
environmental-friendly, low VOC products. The flow properties that govern the application of water-based paints are achieved
using water-soluble rheology modifiers also known as thickeners. One of the desirable properties for interior paints is improved
stain resistance to hydrophilic and hydrophobic stains. Stain-resistant paints require a combination of tailored polymer
dispersions, efficient thickeners and a balanced paint formulation. The Paint Industry has internal test methods to assess the
resistance to common household stains which are based on a subjective visual rating scale.
This study details multidisciplinary approaches to understand the stain- resistant property of coatings. Molecular modeling has
been used to simulate stain interaction with the paint surface and new methods based on Atomic Force Microscopy (AFM)
have been developed to study the coating surface chemistry. Additionally, an in-situ stain testing technique that measures
stain adsorption and de-sorption using a Quartz-crystal microbalance sensor will also be discussed. The objective is to
understand the overall mechanism of stain interaction with paints that will help in formulating and fine-tuning improved stainresistant coatings.
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Juliane Santos Pereira, Natália Freitas de Paula, Caroline Costa de Oliveira,
Beatriz Cardoso, Rafael Augusto Caldato, Claudia Gabriela Morales Cruz,
Raquel Silva, Irena Esteves Ramos, Silmar Balsamo Barrios
OXITENO
IMPACTO POSITIVO DE NOVO COALESCENTE ZERO VOC NA RESISTÊNCIA À PEGA DE SUJEIRA E LIXIVIAÇÃO
DE SURFACTANTES DE TINTAS DECORATIVAS À BASE DE ÁGUA
Coalescentes de baixo odor, zero VOC e ponto de ebulição maior que 280 °C que permitam desenvolver tintas de baixo VOC
que possuam elevada resistência à pega de sujeira e uma menor lixiviação de surfactantes são uma necessidade do mercado
de tintas decorativas à base de água.
Neste trabalho serão apresentadas as propriedades do ULTRAFILM® 5000, novo coalescente de baixo odor, zero VOC e
ponto de ebulição maior que 280 °C da Oxiteno.
O ULTRAFILM® 5000 foi projetado para ter parâmetros de solubilidade de Hansen similares aos parâmetros de solubilidade
dos látices acrílico, estireno-acrílico e vinil-acrílico usados em tintas decorativas à base de água, maximizando a interação
coalescente-polímero e reduzindo a concentração de coalescente requerida para formar filme de látex em temperaturas
abaixo da temperatura ambiente em até 30 % em relação aos coalescentes de mercado.
Imagens de microscopia de força atômica (AFM) de filmes de látices estireno-acrílico e acrílico puro contendo o
ULTRAFILM® 5000 demostram sua maior eficiência para coalescer partículas de látex e gerar filmes mais lisos com
rugosidade quadrática média 70 % menor que coalescente de mercado com ponto de ebulição em torno de 250 °C.
Tintas com PVC (pigment volume concentration) de 30 a 80 % formuladas com o ULTRAFILM® 5000 apresentam elevada
lavabilidade, ou seja, lavabilidade no mínimo similar aos coalescentes de mercado.
Tintas semi-brilho com PVC de 30 % formuladas com o ULTRAFILM® 5000 apresentam evolução de dureza e resistência à
pega de sujeira similares às tintas contendo coalescentes com ponto de ebulição de 250 °C e mais elevadas que as tintas
contendo coalescentes com ponto de ebulição maior que 280 °C.
Tintas foscas coloridas com PVC de 50 % formuladas com o ULTRAFILM® 5000 avaliadas segundo metodologia quantitativa
de lixiviação de surfactantes e manchamento desenvolvida pela Oxiteno possuem uma menor tendência de lixiviar
surfactantes e manchar que tintas contendo os coalescentes de mercado.
Esses resultados sugerem que existe uma correlação entre a formação de filme de látex promovida pelo coalescente, a
lixiviação de surfactantes e o manchamento das tintas.
Tintas de baixo VOC formuladas com o ULTRAFILM® 5000 apresentam propriedades que dependem da formação de filme e
evolução de dureza superiores em comparação aos coalescentes de mercado.
POSITIVE IMPACT OF NEW LOW VOC COALESCENT ON DIRT PICK UP RESISTANCE AND SURFACTANT
LEACHING OF WATERBORNE DECORATIVE COATINGS
There is a market need for low VOC coalescents with boiling point higher that 280 °C that allow developing low VOC paints with
high dirt pickup and surfactant leaching resistances.
In this work, the properties of a new coalescent developed by Oxiteno will be presented.
ULTRAFILM® 5000 has low odor, low VOC, boiling point of about 283 °C, and solubility parameters similar to the ones of allacrylic, styrene-acrylic and vinyl-acrylic latexes used in waterborne decorative paints. Due to this, ULTRAFILM®5000 contents
required to decrease the MFFT of those latexes can be up to 30 wt% lower than other coalescents from the market.
AFM images show that ULTRAFILM® 5000 is very efficient for coalescing latex particles and generating smoother films of allacrylic and styrene-latexes in comparison to coalescents from the market.
Paints with PVC ranging from 30 to 80 % have high wet scrub resistance.
Semi-gloss paints, PVC of about 30%, containing ULTRAFILM® 5000 presented hardness evolution higher than the paints
containing coalescent with boiling point of about 280 °C and similar to the ones containing coalescent with boiling point of
about 250 °C.
Moreover, flat paints, PVC of about 50%, containing ULTRAFILM® 5000 presented lower surfactant leaching and staining than
the ones containing coalescents from the market.
These results suggested that there is a correlation between film formation and surfactant leaching.
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Caroline R. Silva; Décio F. Lima; Marlon S. Santos
BASF
OTIMIZAÇÃO DE FORMULAÇÃO SEMIBRILHO ATRAVÉS DE DOE
A diversidade de matérias primas disponíveis para a formulação de tintas à base de água é bastante extensa, e no momento em
que se requer o ajuste de uma formulação fica bastante difícil para o formulador escolher as mais adequadas dentre tantas.
Usualmente o que se faz é lançar mão da experiência adquirida em trabalhos anteriores.
O processo de ajuste de uma formulação pode ser realizado de uma maneira mais assertiva com a utilização do Planejamento de
Experimentos (Design of Experiments – DOE). O DOE é uma ferramenta estatística que ajuda o formulador a otimizar uma
formulação, através do planejamento e realização do menor número de testes necessários, para correlacionar fatores e seus
impactos em certas características ou respostas esperadas.
Neste trabalho realizou-se a otimização de uma tinta semibrilho à base de água a partir de um planejamento fatorial completo
24. Foram consideradas duas respostas principais: brilho e resistência à abrasão úmida, e como fatores as seguintes matériasprimas: antiespumantes (FoamStar® ST 2434 e FoamStar® SI 2240), umectantes (Hydropalat® WE 3221 e Hydropalat® WE
3489), dispersantes (Dispex® CX 4320 e Hydropalat® Ultra FA 4416) e espessantes (Rheovis® HS 1303 e Rheovis® PE
1331). A partir dos resultados deste fatorial determinou-se a combinação de aditivos que maximizou ambas respostas a partir
dos modelos matemáticos obtidos.
Para a otimização das respostas analisadas (brilho e resistência à abrasão úmida), foi realizado na sequência, um planejamento
do tipo “mistura” que ajustou as dosagens das quatro matérias-primas selecionadas no fatorial.
O tratamento dos dados foi realizado através do software Design Expert 10, que possibilita a avaliação das respostas através de
modelos matemáticos e de maneira visual, o que dá ao formulador uma visão mais concreta de seu trabalho.
Concluindo, o DOE permitiu economizar tempo, recursos e aumentou as probabilidades de atingir a melhor combinação de
matérias-primas possível, requisitos fundamentais para manter a competitividade em um segmento que exige avanços e
otimizações constantes.
OPTIMIZATION OF A SEMI-GLOSS PAINT USING DOE
The diversity of raw materials available to the formulation of water-based paints is very extensive, and now that an adjustment of a
formulation is required, it gets hard to the formulator to choose the most suitable among many. Usually what is done is to use the
knowledge acquired during previous formulations.
The adjustment of the formulation can be done in a more assertive way using the Design of Experiments – DOE. The DOE is a
statistical tool which helps the formulator to optimize a formulation, planning and doing the smallest number of experiments
needed, to correlate the factors and its impacts in certain characteristics or expected responses.
In this work the optimization of a semi-gloss water-based paint was done starting from a complete factorial design 24. There were
considered two main results: gloss and wet abrasion resistance, and as the factors the following raw materials: defoamers
(FoamStar® ST 2434 and FoamStar® SI 2240), wetting agents (Hydropalat® WE 3221 and Hydropalat® WE 3489),
dispersants (Dispex® CX 4320 and Hydropalat® Ultra FA 4416) and thickeners (Rheovis® HS 1303 and Rheovis® PE 1331).
From the results of this factorial, it was determined the additives combination which has maximized both results (gloss and wet
scrub) based on mathematics models.
To the optimization of the results analyzed (gloss and wet scrub), it was done in sequence, a mixture design which has adjusted
the dosages of the four raw material selected in the previous factorial.
The data treatment was done using the Design Expert 10 software, which enables the evaluation of the results through a
mathematical model and visually, it gives to the formulator a more concrete vision of its work.
Concluding, the DOE has enabled time and resources saving, increasing the probabilities to reach the best possible combination
of raw materials, fundamental requisites to maintain the competitiveness in a segment which requires constant progress and
optimization.

63

Auditório Resina (1)
Resin Auditorium (1)

13:00 - 13:40

02

21

Thiago Luiz Teodoro Faria e Marcos Pini França
OLIN
NOVAS PERSPECTIVAS EM PINTURAS EPÓXICAS BASE ÁGUA
As resinas epóxi desempenham um papel dominante na área de revestimentos protetivos principalmente devido ao seu
excelente desempenho em termos de proteção contra corrosão e resistência química. Sistemas epóxi são amplamente
utilizados em pinturas marítimas, manutenção industrial e em construção civil, além de muitas outras aplicações que
requerem estas propriedades. A maioria destes sistemas de pintura ainda hoje é formulada com solventes. No entanto, à
medida que as regulamentações ambientais se tornam mais rigorosas, cresce a necessidade da indústria mudar para
sistemas mais ecológicos e seguros, impulsionando o desenvolvimento de sistemas epóxicos base água. Assim sendo, o
crescimento do valor do mercado das pinturas epóxi base água é estimado entre 4 a 8% ao ano até 2024 atingindo um valor
aproximado de 1.2 bilhões de dólares globalmente.
Este trabalho é dividido em três partes: inicialmente revisa brevemente a evolução dos sistemas epóxi base água sob o ponto
de vista da propriedade intelectual e analisa os padrões da evolução tecnológica, demonstrando os fatores que contribuíram
com o desenvolvimento desta tecnologia e que permitem até certo ponto prever seu futuro. Em seguida são apontados os
conceitos básicos da tecnologia, bem como uma descrição dos distintos tipos de sistemas epóxi base água para aplicações
em pinturas industriais e revestimentos usados na construção civil. Por último, são mostrados os novos desenvolvimentos de
sistemas epóxi base água para áreas de aplicação que estão em alta demanda, como primers anticorrosivos ricos em zinco,
pinturas para containers de transporte marítimo e veículos de transporte e também pinturas e revestimentos para pisos de
concreto. Em cada uma dessas aplicações, são analisadas as formulações de partida, recomendações sobre os processos de
aplicação e dados de desempenho para cada sistema. O trabalho conclui explorando que os sistemas epóxi base água já
atingiram um grau de desenvolvimento bastante alto, rivalizando em custo e desempenho com os sistemas base solvente
tradicionais, além de possuir vantagens de baixo impacto ambiental e risco para saúde intrínsecas aos sistemas base água.
NEW PERSPECTIVES IN WATER BASED EPOXY COATINGS
Epoxy resins play a dominant role in the area of protective coatings mainly due to their excellent corrosion protection and
chemical resistance performance. Epoxy systems are widely used in marine paints, industrial and civil construction, in addition
to many other applications that require these properties. Most of these paint systems are still formulated with solvents today.
However, as environmental regulations become more stringent, there is a growing need for industry to switch to greener and
safer systems, boosting the development of water-based epoxy systems. Therefore, market value growth of water-based
epoxy paints is estimated at between 4 and 8 per cent per year by 2024, reaching approximately $ 1.2 billion globally.
This work is divided into three parts: initially, it reviews the evolution of water-based epoxy systems from the intellectual
property point of view and analyzes the patterns of technological evolution, demonstrating the factors that contributed to the
development of this technology and which allow to a certain extent predict its future. The second part shows the basic concepts
of the technology as well as a description of the different types of water based epoxy systems for applications in industrial
paints and coatings used in civil construction. Finally, new developments of water-based epoxy systems are presented for
application areas that are in high demand, such as zinc-rich anticorrosive primers, paints for shipping containers and transport
vehicles, as well as paints and coatings for concrete floors. In each of these applications, starting formulations,
recommendations on the application processes and performance data for each system are analyzed. The paper concludes by
indicating that water-based epoxy systems have already reached a rather high degree of development, rivaling in cost and
performance with traditional solvent based systems, and have the advantages of lower environmental impact and health risks
intrinsic to water-based systems.
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Torsten Clasen
CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG
PROTEGENDO O QUE REALMENTE IMPORTA NA VIDA. PROTEÇÃO ANTICHAMA EFETIVA PARA AÇO DE
EDIFÍCIOS MODERNOS SOB CONDIÇÕES CLIMÁTICAS SEVERAS
Na arquitetura moderna, elementos de aço expostos impulsionam a construção de prédios altos, atraentes em espaço e
graciosidade. Uma consideração muito importante é como esses elementos em aço irão se comportar em chamas, e como
assegurar que eles não irão colapsar. A proteção efetiva a chamas é algo imprescindível. Polifosfatos de amônio são
ingredientes-chave de revestimentos intumescentes. Eles atuam como catalisadores de enegrecimento superficial por
carbonização, e influenciam no desempenho e estabilidade do revestimento final. Mesmo em condições severas, seja em
climas úmidos ou secos, as especialidades FR CROS® de Budenheim podem se adaptar perfeitamente aos mais diversos
requerimentos de revestimentos.
PROTECTING WHAT REALLY MATTERS IN LIFE. EFFECTIVE STEEL FIRE PROTECTION OF MODERN BUILDINGS
UNDER DEMANDING CLIMATE CONDITIONS
In modern architecture, exposed steel elements propel the construction of large buildings into heights with appealing space
and grace. A very important consideration is how these steel elements will behave in fire and how to ensure they will not
collapse. Effective fire protection is needed. Ammonium polyphosphates are key ingredients of intumescent coatings. They act
as charring catalysts and influence the performance and stability of the finished coating. Even under demanding conditions,
whether in a humid or dry climate, the FR CROS® specialties from Budenheim can be perfectly adapted to the most diverse
coating requirements.
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Oriol de Luis
MUNZING CHEMIE
MELHORA DA QUALIDADE DE TINTAS ARQUITETÔNICAS MEDIANTE A CORRETA ADITIVAÇÃO
A qualidade das tintas decorativas no mercado brasileiro tem passado por significantes melhorias durante os últimos anos.
Essa mudança foi possível devido basicamente aos processos de normatização liderados pelos fabricantes brasileiros de
tintas e canalizados através de diferentes comitês técnicos da ABRAFATI.
Entretanto ainda há um longo caminho a ser percorrido. Como exemplo, podemos salientar a necessidade de desenvolver
tintas com qualidade ainda maior, chamadas de “tintas super-premium”.
A utilização de aditivos em formulações de tintas é sempre necessária para atingir sua qualidade e melhoria. Apesar de ter
suas dosagens muito mais baixas comparadas com outros componentes da formulação, como resinas, pigmentos e cargas
minerais, esse é um elemento chave para se obter a performance desejada da tinta. A Münzing, como um produtor de
aditivos de alta performance, pode trazer significante melhoria à qualidade das tintas brasileiras, oferecendo melhor
proposta custo/performance utilizando matérias-primas locais já existentes.
O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto dos diferentes aditivos de alta performance nas principais propriedades
contidas na norma ABNT NBR 11702:2010 versão revisada: 2011, estabelecida pelo comitê técnico da ABRAFATI CB-164.
De acordo com essa norma, tais propriedades como cobertura seca e úmida assim como lavabilidade precisam ser avaliadas
e certificadas através de diferentes órgãos
oficiais, como o SENAI, permitindo-se assim a certificação da tinta em um dos tipos existentes: econômica, standard e
premium. Neste estudo, avaliaremos a melhoria dessas características mencionadas através da utilização dos aditivos de
diferentes naturezas químicas.
ARCHITECTURAL COATINGS QUALITY IMPROVEMENT BY THE RIGHT USE OF ADDITIVES
Architectural coatings quality in the Brazilian market has certainly suffered a significant improvement during recent years. This
change was due mainly by the new standardization process lead by biggest Brazilian coatings producers, channeled through
the different ABRAFATI technical committees. However, there is a long way to be followed up. As an example, we can highlight
the need to develop na even higher quality architectural coatings so-called “pinturas super-Premium”.
Use of additives in coatings formulations is always a necessary step to achieve their quality improvement. Although regularly
additives dosage is very low compared with other formulation ingredients – such as binders, pigments or fillers, this is a key
point to get desired coating performance.
Münzing, as high performance additives producer, can make a significant improvement to the Brazilian quality paints offering a
better cost-performance proposal using an already existing local raw materials.
The target of this paper is to evaluate the impact of different high performance additives in main coatings properties according
to Brazilian norm ABNT NBR 11702:2010 revised version:2011, established by the ABRAFAT technical committee CB-164.
According this norm those properties such as wet and dry hiding power as well as wet scrub resistance must be evaluated and
certified by different official
organisms (SENAI), to allow paint certification in one of the existing qualities: economic, standard or premium. In this study, we
will evaluate the improvement of these mentioned properties by the right use of additives of different chemistries.
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Heidi Verónica Salinas Sánchez, Luz Adriana Gómez Ortiz
DOW
ESTUDO DE MERCADO DE REVESTIMENTOS ARQUITETÔNICOS NA AMÉRICA LATINA
Antes de poder formular um produto que desejamos seja bem-sucedido no mercado, precisamos ver os passos anteriores
para chegar ao sucesso.
Além de conhecer nossos concorrentes, precisamos entender o segmento de formulação que queremos focar, e também as
necessidades de soluções que se destacam nesse segmento.
Considerações tão gerais como o clima da região, quanto tão especificas como o poder de cobertura, são exemplos dos
fatores a considerar porque podem afetar o desempenho do produto e, impactar no sucesso de uma marca
Nesta palestra será apresentado o resultado de uma extensiva avaliação baseada na ferramenta HTP (high-throughput) pela
qual foi possível incluir produtos de 6 países da América Latina, escolhendo de cada um dos países, aos 3 principais
produtores de tintas arquitetônicas e suas principais referências para os segmentos econômico, standar e premium.
Vamos entender como é formulado nos diferentes países, considerando propriedades como opacidade, resistência à
abrasão, viscosidade Stormer, resistência à pega de sujeira (DPUR), como também eflorescência e alcalinidade
Em função do desempenho que obtivemos, poderemos dar recomendações especificas sobre como desenhar um produto
baseado em uma seleção de matérias primas como são as emulsões e modificadores de reología que atendam às
necessidades de cada pais ou região
Como exemplo, quando falamos de opacidade, muitas vezes pensamos que depende apenas da quantidade de titânio que
usamos na formulação, mas seremos capazes de observar a maneira como essa propriedade é confrontada de várias
maneiras em toda a América Latina, fazendo, por exemplo, substituição com cargas mais baratas cujo efeito de brancura às
vezes é evidente. No entanto, existem outras soluções, que permitem criar um filme uniforme que ajuda a aumentar a
espessura do filme e, portanto, um melhor poder de cobertura.
No final desta palestra, vamos ter a oportunidade de entender o mercado de tintas na América Latina em que estamos
competindo e, assim, com a ajuda dos especialistas técnicos da Dow, sermos capazes de dar uma solução para o mercado
que pode ser inovador e resolver os problemas que se apresentam.
LATIN AMERICAN MARKET STUDY FOR ARCHITECTURAL COATINGS
Before we can formulate a product that we want to be successful in the market, there are several steps before this.
In addition to knowing our competitors, we need to understand the formulation segment that we want to focus on, but also, the
needs for solutions that stand out in that segment.
Considerations as general as the climate of the region or as specific as the hiding power are examples of the factors that must
be taken into account as they can affect the performance of the product and therefore impact the success of a brand.
We will present in this talk, the result of an extensive evaluation using a tool called HTP (High - throughput) thanks to which, it
was possible to include 6 Latin American countries. Choosing from each country the 3 main producers of paintings and their
most representative paintings for the economic, standard and Premium segments.
We will understand the way in which it is formulated in different countries, considering properties such as Opacity, Abrasion
resistance, Stormer viscosity, DPUR as well as efflorescence and alkalinity. Depending on the performance obtained, we can
give specific recommendations on how to design a product through an appropriate selection of raw materials such as
emulsions or rheology modifiers that meet the needs of each country or region.
As an example, when we talk about opacity, we often think that it depends only on the amount of Titanium that we use in the
formulation, but we will be able to observe how this property is faced in various ways throughout Latin America, making for
example replacement with cheaper extenders whose effect on whiteness is sometimes see at naked eye. However, there are
other solutions, which allow to create a uniform film that helps increase the thickness of the film and therefore a better hiding
power.
At the end of this talk, we will have the opportunity to understand the painting market in Latin America in which we are
competing and so with the help of Dow technical specialists, to be able to provide a solution to the market that can be
innovative and solve the problems that arise.
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Rogério Scafutto Scotton, Maurício Pinheiro de Oliveira
EMBRAER / UNIFESP
O USO DA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO NA INDÚSTRIA AEROESPACIAL
O aumento da demanda por sistemas automatizados de pintura na indústria aeroespacial é uma tendência nas últimas
décadas, com o intuito de reduzir os custos de produção, o peso das aeronaves e aumentar a durabilidade da película de tinta,
tanto no segmento da aviação comercial e executiva, quanto na aviação militar. A etapa de pintura final é um dos processos
mais críticos de uma aeronave, e está limitada a processos convencionais de pintura, cor por cor, tinta por tinta. A etapa final
de pintura é a imagem direta da marca da empresa para a sociedade, além de conferir alto valor agregado ao produto. Diante
deste cenário, as empresas produtoras de aviões estão buscando meios e recursos para executar pinturas com alto grau de
complexidade e com baixo custo de produção. Neste sentido, a automação do processo de pintura, empregando robôs e o
uso da impressão digital tem sido avaliada pelas principais empresas do setor[1]. Uma das vantagens de empregar a
impressão digital na configuração de aviões está na capacidade de produzir impressões complexas com alta qualidade e
menor tempo, sobre diferentes substratos. Este processo de impressão poderá revolucionar a indústria aeroespacial, pois
será possível fazer impressões de fotos e desenhos complexos diretamente na fuselagem dos aviões, com redução dos
custos operacionais. Neste contexto, a tecnologia de impressão digital precisa de um estudo mais detalhado para atender
alguns requisitos no setor aeronáutico, principalmente em função do substrato, das propriedades das tintas e exigências do
setor, visando a substituição dos processos convencionais de impressão de aviões. Assim, o objetivo deste trabalho é
apresentar um panorama geral dos processos de pintura na configuração de aviões, assim o uso das tecnologias de
impressão digital, os processos de automação e tratamento superficial empregados em aviões.
THE USE OF PRINTING TECHNOLOGY IN THE AEROSPACE INDUSTRY
The increased demand for automated painting systems in the aerospace industry has been a trend in recent decades to reduce
production costs, aircraft weight, and improving the paints durability in commercial, executive and military aviation. The final
painting is one of the most critical process of aircraft fabrication, and it is limited to conventional process, color-by-color and
paint-by-paint. The final stage of painting is a direct image of the company to the society, besides giving high added value to the
product. In this scenario, the aircraft manufacturers are looking for new resources and process to make painting with a high
level of complexity and low production cost. In this sense, an automation of the painting process by the use of digital printing has
been evaluated by the most of the industries of the sector [1]. One of the advantages by using the inkjet technology for aircraft
configuration is the ability to produce complex images with high quality and less time on different substrates. This printing
process can revolutionize the aerospace industry, as it will be possible to print complex drawings and photos directly on the
fuselage of aircraft, reducing operating costs. In this context, digital printing technology needs a more detailed study to meet
some requirements in the aeronautics sector, mainly in terms of substrate, paint properties and industry requirements, aiming at
the replacement of conventional aircraft painting processes. Thus, the objective of this work is to present an overview of
painting processes in aircraft configuration, such as the use of digital printing technologies, automation processes and surface
treatment used in airplanes.
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NINA HOPPE
EVONIK
SUPORTE DE ALTO RENDIMENTO PARA OTIMIZAÇÃO EFICIENTE DE PACOTES DE ADITIVOS
A otimização de pacotes de aditivos para formulações de revestimento arquitetônico pode ser uma tarefa muito complexa:
os sistemas normalmente consistem em muitas matérias-primas diferentes, e a escolha dos tipos ou dosagens podem ser
críticas para alcançar o desempenho desejado ou evitar efeitos colaterais negativos. Tipicamente, para chegar a uma
formulação otimizada, é necessário um grande número de testes em laboratório e o desenvolvimento de linhas de
concentrado de pigmento é um projeto complexo. Além disso, muitos produtores de revestimento estão procurando cestas
de matérias-primas otimizadas (incluindo o uso de cargas especiais para otimização do uso de TiO2) e querem, diminuir o
número de aditivos utilizados.
Para apoiar o desenvolvimento de formulações otimizadas e de matérias-primas como aditivos, a Evonik desenvolveu um
sistema de alta produtividade totalmente automatizado para produção de formulações de revestimentos, sua aplicação e
caracterização em conjunto com o fabricante suíço Chemspeed.
O sistema: formula revestimentos com uma ampla variedade de diferentes matérias-primas, incluindo resinas de alta
viscosidade e ajuste de pH, proporciona uma moagem de pigmento muito eficiente, caracteriza reologia e homogeneidade
das formulações fluidas antes da aplicação e ajusta a viscosidade se necessário, realiza testes de comportamento de
estabilização de espuma, aplica os revestimentos sobre os substratos por meio de extensores de barra ou aplicação por
pulverização e permite a cura à temperatura ambiente, a temperatura elevada ou através de radiação UV, caracteriza os
revestimentos acabados relativamente a espessura do filme e propriedades colorísticas, bem como brilho e neblina, tira
fotos dos filmes secos e realiza análise de imagens, opera automaticamente, fornece resultados reproduzíveis e pode ser
usado de forma muito flexível, produz um conjunto de dados em constante crescimento como base para análises futuras por
meio de mineração de dados.
Exemplos de resultados de diferentes tipos de projetos são mostrados - bem como a comparação com os resultados dos
testes laboratoriais.
Com sua ampla aplicabilidade, o novo sistema de alta produtividade totalmente automatizado permite que a Evonik reduza
significativamente o tempo gasto na busca pelo melhor pacote de aditivo possível para uma formulação ou estrutura de
novos produtos - ao fazê-lo, a Evonik acelera não apenas seu próprio ritmo de inovação, mas também de seus clientes.
HIGH THROUGHPUT SUPPORT FOR EFFICIENT ADDITIVE PACKAGE OPTIMIZATION
Optimization of additive packages for architectural coating formulations can be a very complex task: the systems typically
consist of many different raw materials, and choice of grades or dosages can be critical to achieving desired performance or
avoiding negative side effects. Typically, in order to get to an optimized formulation a huge number of lab trials is needed & the
development of pigment concentrate lines is a complex project. In addition many coating producers are looking for optimized
raw material baskets (including the use of specialty fillers for optimization of TiO2 use) and want to e.g. narrow down the
number of additives used.
To support development of optimized coating formulations and coating raw materials such as additives, Evonik has developed
a fully automated lab scale high throughput system for production of coating formulations, their application and
characterization together with the Swiss manufacturer Chemspeed.
The system: formulates coatings with a wide variety of different raw materials including very high viscosity binders and pH
adjustment, provides very efficient pigment grinding,
characterizes rheology & homogeneity of the fluid formulations prior to application and adjusts viscosity if necessary, carries
out testing of foam stabilization behavior, coats substrates via bar coater or spray application & allows curing at room
temperature, at elevated temperature or via UV radiation, characterizes the finished coatings regarding e.g. film thickness and
coloristic properties as well as gloss & haze, takes images of the dried films & carries out image analysis, operates
automatically, provides reproducible results and can be used very flexibly, produces a continuously growing data pool as a
basis for future analyses via data mining.
Examples of results from different types of projects are shown as well as comparison to laboratory test results.
With its broad applicability the new, fully automated high-throughput system enables Evonik to cut down significantly on time
spent searching for the best possible additive package for a formulation or structure of new products - in doing so, Evonik
accelerates not only its own pace of innovation, but also that of its customers.
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Fernanda Tavares, Hong Xu, Anbu Natesh
CARDOLITE
FENALCAMIDAS - POSSIBILITANDO ALTO DESEMPENHO E VIABILIDADE ECONÔMICA EM REVESTIMENTOS
EPÓXI DE BAIXO VOC
As fenalcamidas são uma nova classe de agentes de cura de baixo impacto ambiental para revestimentos e adesivos epóxi
de dois componentes. As fenalcamidas reúnem características de desempenho de poliamidas e fenalcaminas em um só
agente de cura, ao mesmo tempo em que permitem formulações de revestimentos de baixo custo e baixo VOC.
Revestimentos epóxi baseados em fenalcamidas demonstram a mesma excelente proteção contra corrosão e rápida cura a
temperatura ambiente e baixas temperaturas das fenalcaminas com uma boa estabilidade de cor, janela de repintura
prolongada e alta flexibilidade como as poliamidas. Essa combinação de propriedades permite o uso de um agente de cura
padrão para todas estações do ano e para várias aplicações de revestimentos industriais, de proteção e adesivos estruturais.
Além do excelente desempenho, as fenalcamidas são produzidas a partir do LCC (Líquido da Casca da Castanha de Caju), um
óleo renovável extraído da castanha de caju que não interfere com a cadeia alimentar com alto conteúdo bio renovável. Os
produtos à base de LCC têm sido amplamente utilizados com sucesso na indústria de revestimentos há mais de 30 anos.
Essa apresentação compartilha os resultados de novos estudos comparando o desempenho de fenalcamidas
comercialmente disponíveis com poliamidas e poliámidoaminas padrão em revestimentos epóxi de baixo VOC.
PHENALKAMIDES - ENABLING HIGH PERFORMANCE AND COST EFFECTIVE LOW VOC EPOXY COATINGS
Phenalkamides are a novel class of curing agents for two-component, ambient cure epoxy coatings and adhesives.
Phenalkamides combine performance characteristics of polyamides and phenalkamines in one curing agent while enabling
cost effective, lower VOC coatings formulations. Epoxy coatings based on phenalkamides have the outstanding corrosion
protection and fast ambient and low temperature cure of phenalkamines, with the good color stability, long overcoat window
and high flexibility of polyamides. This combination of properties enables the use of one workhorse-curing agent year-round in
multiple protective and industrial coatings and structural adhesives applications. In addition to their excellent performance,
phenalkamides are made from Cashew Nutshell Liquid (CNSL), a non-food chain, renewable-oil extracted from the
honeycomb structure of the cashew nut. CNSL based products have been widely and successfully used in the coatings
industry for over 30 years. This paper shares results from new studies comparing the performance of commercially available
phenalkamides to industry benchmark polyamides and polyamidoamines in low VOC epoxy coatings.
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HERTA LENHARDT
X-RITE
FORMULAÇÃO DE CORES - BENEFÍCIOS DA MATEMÁTICA DE MULTI-FLUXO
Sabe-se que o setor de tintas opera e desenvolve inúmeras cores para diferentes produtos e processos sendo uma operação
realmente difícil sem a utilização da tecnologia de sistema de formulação de cores.
Sistemas de duas constantes que requerem ou opacidade total ou transmissão total nos cortes de pigmentos para a
caracterização dos bancos de dados para formulação apresentam limitações na preparação destas amostras principalmente
para pigmentos orgânicos com baixa cobertura e/ou em algumas aplicações, por limitação matemática.
A tecnologia do multi-fluxo confere os recursos que o outro método não atende ampliando a capacidade de formulação e
melhorando resultados quando comparado com o primeiro método. A caracterização das amostras pelo método multi-fluxo
baseia-se em controle de opacidade ou de brilho, onde as amostras são aplicadas em espessura constante sobre cartão de
contraste ou considerando-se componente especular incluído + excluído para controle de brilho, em aplicações sobre
cartão branco, se esta for a necessidade. Esta tecnologia permite a criação de um único banco de dados para sistemas de
múltiplas bases como os de sistemas tintométricos e a configuração para dosagem confere a auto-seleção da base na
formulação.
Em sistemas mais avançados esta tecnologia já permite a correção de cores de efeito (metalizados, perolizado ou de
interferência) para aplicação em pontos de venda de tintas automotivas para corrigir as alterações das cores originais pelo
intemperismo sofrido.
Este seminário visa apresentar estes benefícios no processo de formulação de cores de tintas e revestimentos com
utilização dos recursos mais recentes.
COLOR FORMULATION - BENEFITS OF MULTI FLUX MATHEMATICS
It is known that the paint sector operates and develops numerous colors for different products and processes being a hard
operation without the use of color formulation system technology. Systems of two constants that require either total opacity or
total transmission in the pigment letdowns for the pigment database characterization present limitations in the preparation of
these samples mainly for organic pigments with low coverage and / or in some applications, by mathematical limitation. Multi
flux technology confers resources that the other method does not meet by expanding formulation capacity and improving
results when compared to the first method. The characterization of the samples by the multi flux method is based on opacity or
gloss control, where the samples are applied in constant thickness on a contrast card or considering a specular component
included + excluded for gloss control in applications on white cardboard if this is the need. This technology allows the creation
of a single database for multiple base systems such as tinting systems and the dosing configuration confers the self-selection
of the base in the formulation. In more advanced systems this technology already allows the correction of effect colors
(metallic, nacreous or interference) for application in points of sale of automotive paints to correct the changes of the original
colors due to weathering. This seminar aims to present these benefits in the process of color formulation of paints and coatings
using the latest features.
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Andrew Shooter, Conor Wilkinson, Stuart Richards, Tom Annable, Peter
Bloyce, Antonio Lopez, João Batista da Silva
LUBRIZOL
PINTE EM PRETO: DELINEANDO O DISPERSANTE DEFINITIVO PARA REVESTIMENTOS DE ELEVADO JETNESS
O Negro de Fumo segue sendo um dos pigmentos mais importantes para Tintas Automotivas e Tintas de Impressão, aqui
incluindo as tintas de cura UV. Infelizmente, o negro de fumo pode ser um pigmento desafiador devido à forte conexão entre
qualidade de dispersão e propriedades colorimétricas no acabamento final. A Dispersão é influenciada pela estrutura
complexa do pigmento, alta área superficial e, dependendo do nível de oxidação superficial, a ausência de grupos funcionais.
Na Lubrizol nós temos estudado a dispersão de diferentes negros de fumo em diversos sistemas de tintas, possibilitando-nos
a otimização de dispersantes com grupos de ancoragem simples e múltiplos, para uso nas tintas ecologicamente corretas,
de cura UV e base água. Nossa tecnologia de ancoragem permite obter dispersões de negros de fumo de alta qualidade e
excepcionalmente estáveis. Nós vamos demonstrar que nossos novos dispersantes podem melhorar significativamente a
profundidade de cor de negros de fumo de mercado, o que permitirá levá-los à utilização em aplicações de alto desempenho,
tais como tintas automotivas.
PAINT IT BLACK: DESIGNING THE ULTIMATE DISPERSANT FOR HIGH-JETNESS COATINGS
Carbon black remains one of the most important pigments in both automotive coatings and in inks including UV curable inks.
Unfortunately, carbon black can be a challenging pigment to formulate due to the strong link between quality of dispersion and
the coloristic properties of the resultant coating. Dispersion is influenced by the pigment's complex structure, high surface area
and, dependent on the surface oxidation level, the lack of functional groups. At Lubrizol we have studied the dispersion of
different carbon blacks in a number of coating systems, enabling us to optimise our single- and multi-anchor dispersants for use
in environmentally friendly UV and water-based systems. Our anchoring chemistry helps produce exceptionally stable high
quality carbon black dispersions. We demonstrate that our novel dispersants can significantly boost jetness of commercial
carbon black pigments so that they become even more suitable for high-end applications such as automotive coatings.
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Giovanni Caritá Junior, Eliane G Lucchesi, Ibrahim dos Santos, Roberta Tavares
IPEL ITIBANYL / SENAI
CORRELAÇÃO ENTRE PARAMÊTROS DE FORMULAÇÃO E A RESISTÊNCIA MICROBIOLÓGICA DOS
REVESTIMENTOS
As tintas fornecidas no mercado brasileiro sofrem exigências climáticas devido a grande diversidade de clima a que são
expostas. O Brasil possui clima equatorial na parte norte de seu território, tropical na parte central e clima temperado na
região sul. Isto impacta em estresse dos filmes de maneira diferenciada conforme a região em estudo e um dos principais
problemas aparentes, nas superfícies aplicadas com tintas na área externa é o crescimento de fungos ou de algas.
A qualidade microbiológica dos revestimentos é diretamente associada ao tipo e concentração dos microbicidas utilizados,
entretanto outros parâmetros da formulação podem desempenhar papel importante na performance das tintas formuladas.
De modo especial os parâmetros relacionados à quantidade de resinas na formulação, os mais comuns são PVC, CPVC,
brilho, porosidade e permeabilidade do filme e percentual de sólidos.
Este trabalho tem como objetivos:
a) Demonstrar através de resultados de ensaios, a correlação direta entre o PVC das tintas, a resistência a abrasão antes e
após exposição à lixiviação, consequência para a espessura do filme de tinta e impactos no resultado do ensaio de
resistência ao crescimento de fungos e algas em película seca.
b) Apresentar uma maneira de diminuição nos custos de ensaios microbiológicos, caso o PSQ 2 venha a acrescentar ensaios
microbiológicos como requisito de desempenho nos próximos anos.
CORRELATION BETWEEN FORMULATION PARAMETERS AND THE MICROBIOLOGICAL RESISTANCE OF THE
COATINGS
The coatings available in the Brazilian market are constantly under weather requirements due to the wide diversity which they
are exposed to. Brazil comprises an equatorial climate to the Northern lands, tropical climate to the Midwest and temperate
climate to the South. That impacts differently the films by the difference in the weatherability conditions that they are
submitted, considering the region under analysis, and one of the main concerns in the film appearance for outdoor paints is the
formation of stains by the growth of fungi and algae.
The quality of microbiological resistance is directly associated to the type and the concentration of microbicides added.
However, other parameters of the formulation might play an important role in the performance of formulated coatings.
Among the parameters related to the amount of resins in the formulation, the most commons are PVC, CPVC, gloss, porosity,
permeability of the film and the solids content. This work aims to:
a) Show by the results of experimental data, the direct correlation between PVC of the coatings, the scratch resistance before
and after leaching, the consequence for the thickness of the film, and the impacts over the experimental results of the fungi and
algae growth in the dry coat.
b) Show a way to reduce the expenses of microbiological essays, if PSQ 2 adds them as a requirement over the next few years.
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KAREN PAIVA
POLYNT-REICHHOLD
UTILIZAÇÃO DE RESINAS DE ALTO DESEMPENHO PARA SUPRIR A TROCA DE PIGMENTOS INORGÂNICOS A
BASE CHUMBO EM TINTAS INDUSTRIAIS
Para o mercado de tintas no Brasil, o desfecho do que ocorrerá no ano de 2019 na política econômica brasileira será
primordial para entender de que forma o mercado irá responder às iniciativas do governo quanto a reconstituição do equilíbrio
fiscal por meio do contingenciamento dos gastos públicos e de reformas estruturais. Parte importante desta agenda,
contudo, ainda está por realizar, notadamente a Reforma da Previdência e a Reforma Tributária. Dados do primeiro trimestre
de 2019 atualizados pela Confederação Nacional da Indústria nos mostram que a intenção de investimento dos empresários
da indústria no Brasil é otimista, indicadores tão positivos assim não foram vistos desde o cenário pré-crise em 2014.
Alinhado com esse crescimento industrial anunciado, procurar por alternativas que sejam mais seguras ao consumidor e
mais atrativas para a indústria é uma tendência do mercado de tintas e revestimentos industriais. Atualmente temos normas
e documentações que abrangem o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias, a qual também
abrange o setor de tintas industriais que virá a ter a preocupação em relação ao contato desses produtos com pintores e
outros usuários destes materiais.
Os pigmentos inorgânicos, especialmente os que são à base de Chumbo demandam menor quantidade de aditivos a serem
adicionados na formulação de tinta final, tais como agentes umectantes e especialmente secantes, porém esses pigmentos
encontram limitações em sua utilização, principalmente à toxicidade relacionada ao composto de Chumbo, visto que pode
haver o acúmulo de sais de Chumbo no organismo.
Nesse trabalho pretendemos apresentar como alternativa resinas ésteres de epóxi modificadas para serem utilizadas em
tintas industriais que podem suprir a deficiência de desempenho de secagem ocasionadas pela falta de Chumbo em
pigmentos inorgânicos. O sistema éster de epóxi, além de possuir sistema de cura/secagem muito eficiente, revestimentos
de alta resistência química e excelente resistência abrasão, podem ser modificados quimicamente resultando em veículos
adequados para sistemas aquosos.
USE OF HIGH PERFORMANCE RESINS TO SUPPLY THE EXCHANGE OF INORGANIC PIGMENTS TO THE BASE
LEAD IN INDUSTRIAL PAINTS
For the paint market in Brazil, the outcome of what will happen in 2019 in Brazilian economic policy will be essential to
understand how the market will respond to government initiatives regarding the reconstitution of the fiscal balance through the
reduction of public spending and structural reforms. An important part of this schedule, however, remains to be done, notably
the Pension Reform and the Tax Reform. Data from the first quarter of 2019 updated by the National Confederation of Industry
show us that the investment intentions of industry entrepreneurs in Brazil are optimistic, so positive indicators have not been
seen since the pre-crisis scenario in 2014.
In line with this announced industrial growth, looking for alternatives that are safer to the consumer and more attractive to the
industry is a trend in the paint and coatings industry. Currently we have standards and documentation that cover the maximum
limit of lead allowed in the manufacture of real estate paints, which also covers the industry of industrial paints that will have
the concern regarding the contact of these products with painters and other users of these materials.
Inorganic pigments, especially those based on Lead, require less amount of additives to be added in the final ink formulation,
such as wetting and especially drying agents, but these pigments find limitations in their use, mainly to the toxicity related to the
compound of Lead, since there may be accumulation of Lead salts in the body.
In this work we intend to present as an alternative resins epoxy esters modified for use in industrial paints that can overcome
the deficiency of drying performance caused by the lack of lead in inorganic pigments. The epoxy ester system, in addition to
having a very efficient curing / drying system, coatings of high chemical resistance and excellent abrasion resistance, can be
chemically modified resulting in suitable vehicles for aqueous systems.
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Christian Getzmann
MAST COM
INOVAÇÃO EM SISTEMAS DE DISPERSÃO E MOAGEM PARA LABORATÓRIO E PLANTA PILOTO
Em muitos processos técnicos, é necessário dividir o material sólido em partículas finas e distribuí-las uniformemente dentro
de um meio transportador líquido fluído, para produzir suspensões coloidais. Este processo é geralmente conhecido como
"dispersão". Estas suspensões são caracterizadas pelo comportamento de não sedimentação e aglomeração, sob a ação da
força gravitacional. O processo de dispersão ocorre numa sequência de etapas: umectação das partículas sólidas, quebra
mecânica e estabilização destas partículas associadas levando-as a tamanhos menores. Os melhores resultados de
dispersão são obtidos com a combinação entre: a geometria e o diâmetro do recipiente de dispersão, a velocidade periférica
e a altura (acima do fundo) do disco do dissolvente, bem como as propriedades de moagem reológicas. Depois de adicionar
os pigmentos e as demais cargas à solução de resina, a base de moagem é submetida a um padrão de fluxo laminar, através
do aumento da velocidade do eixo do dissolvedor, até que nenhuma quantidade de material possa ser vista na parede do
contêiner. Quando as palhetas do disco de dispersão são movidas em alta velocidade, áreas de maior e menor pressão são
geradas na frente e atrás da palheta provocando um impacto de esmagamento dos aglomerados maiores, facilitando a
dispersão. A isso chamamos efeito “donut” ou “vortex”. A dispersão ideal depende da taxa com que os aglomerados são
transportados para zonas de cisalhamento e da energia mecânica que é transferida para a base de moagem. A potência
mecânica é o parâmetro que limita o grau máximo de dispersão que pode ser alcançado. Para um dissolvedor de laboratório
atingir as velocidades periféricas necessárias para a dispersão, ele deve ser capaz de funcionar em altas velocidades com
máxima precisão e reprodutibilidade, sendo calculadas em função dos diversos tipos de discos de dissolução. O ponto
fundamental na reprodução dos resultados de dispersão é o escalonamento para o tamanho de produção, sendo necessárias
condições de temperatura comparáveis.
Quando as exigências de finura são altas ou a matéria sólida é difícil de dispersar, o processo através do dissolvedor é
frequentemente insuficiente. Devido à sua capacidade de processar uma grande variedade de matérias sólidas que são
difíceis de dispersar, os moinhos de esferas de alta velocidade ganharam aceitação particular. O sistema de dispersão em um
moinho de pérolas consiste de uma câmara de moagem e um agitador; a câmara de moagem é preenchida com as pérolas de
moagem (material, por exemplo, vidro, óxido de zircão, aço) e o produto a ser disperso. Na câmara de moagem, o meio é
mantido em movimento pelo agitador. O processo de dispersão ocorre entre as esferas de moedura que deslizam umas sobre
as outras e entre o rotor e / ou os lados do recipiente. Assim como a dispersão, o processo mecânico pode ser dividido em
três etapas: molhagem, divisão mecânica e estabilização da floculação. A floculação é principalmente uma propriedade de
um sistema coloidal-químico, que depende da interação dos componentes líquidos (em vernizes, por exemplo: aglutinantes,
solventes e aditivos) com as partes de matéria sólida (por exemplo, pigmentos e cargas) ou as das partículas sólidas umas
com as outras. Em princípio, dois métodos podem ser distinguidos na operação dos moinhos de dispersão. A base de
moagem completa é coletada após cada passagem através do moinho de esferas (passagem única ou múltipla), ou então a
base de moagem é alimentada diretamente de volta para o vaso de suprimento da saída da câmara de moagem (método de
recirculação). O método de operação a ser escolhido depende do tipo de pigmento/carga. Comparativamente dentro de um
mesmo período de tempo, o método de recirculação garante que todo aglomerado entrará em uma situação de dispersão.
Aqui, tem condição espacial e energética e é disperso. Isso significa que o sistema de recirculação é mais eficiente e
econômico. Nos casos em que a qualidade da dispersão não atende ao padrão exigido, os seguintes parâmetros devem ser
verificados: tempo da operação, efeito “Donut”, velocidade do eixo, considerações geométricas, disco dissolvente,
quantidade da base, concentração dos pigmentos e cargas, floculação, temperatura, qualidade da matéria prima. E para
melhorar os resultados de moagem: aumento do tempo de dispersão, maior velocidade, arrefecimento, tipo e quantidade de
pérolas (menores ou mais duras), modificação da base de moagem (por exemplo, usando aditivos) Considerando as muitas
influências nas condições espaciais e energéticas da dispersão e sua diferença em vários moinhos de pérolas, não é
surpreendente saber que a transferência dos resultados de uma máquina para outra não é automaticamente possível.
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INNOVATION IN LABORATORY AND PILOT PLANT DISPERSION AND GRINDING SYSTEMS
In many technical processes, it is necessary to divide the solid material into fine particles and distribute them evenly within a
fluid liquid carrier to produce colloidal suspensions. This process is commonly known as "dispersion". These suspensions are
characterized by non-sedimentation and non-agglomeration behavior, under the action of gravitational force. The dispersion
process takes place in a sequence of steps: wetting of surface of the solid particles, mechanical breakdown and stabilization of
these associated particles into smaller sizes. The best dispersion results are obtained by combining the geometry and diameter
of the dispersion vessel, the peripheral velocity and the height (above the bottom) of the dissolver disc as well as the
rheological millbase properties. After adding pigments and fillers to the resin solution, the millibase is brought into a laminar
rolling flow pattern by increasing the speed of the shaft until no standing material can be seen at the container wall. When the
vanes of the disc are moved through the millbase at a high velocity, areas of higher and lower pressure are generated in front of
and behind the vane. The alternating stress acting on the agglomerates in these areas facilitate their dispersion. This is called
the "donut" or "vortex" effect. Optimal dispersion depends on the rate at which agglomerates are transported to shear zones
and the mechanical energy that is transferred to the millbase. Mechanical power is the parameter that limits the maximum
degree of dispersion that can be achieved. For a laboratory dissolver to achieve the peripheral velocities required for
dispersion, it must be able to operate at high speeds with maximum precision and reproducibility and are calculated against the
various types of dissolution discs. The key to reproducing dispersion results is scaling to production size, and comparable
temperature conditions are required. When the requirements on fineness are high or the solid matter is difficult to disperse,
dispersion with the dissolver is often insufficient. Due to their ability to process a wide variety of solids that are difficult to
disperse, high speed ball mills have gained particular acceptance. The dispersion system in a bead mill consists of a milling
chamber and an agitator; the milling chamber is filled with the grinding beads (material e.g. glass, zircon oxide, steel) and the
product to be dispersed. In the milling vessel, the grinding medium is kept moving by the agitator, which itself is driven by a
motor. The dispersion process takes place between the grinding beads sliding on each other and between the rotor and/or the
vessel sides and the grinding beads. Just like the dispersion, the mechanical process can be divided into the three steps:
wetting, mechanical division and flocculation stabilization. Flocculation is primarily a property of a colloidal-chemical system,
which depends on the interaction of liquid components (in varnishes, eg binders, solvents and additives) with solid matter
parts (eg. pigments and fillers) or those of solid particles with each other. In principle, two methods can be distinguished in the
operation of bead mills. The complete millbase is collected after each pass through the bead mill (single or multiple pass), or
else the millbase is fed directly back into the supply vessel from the outlet of the milling chamber (re-circulation method). The
method of operation to be chosen depends on the type of pigment/filler. Comparatively within the same time period, the
recirculation method ensures that every cluster will go into a scatter situation. Here it has spatial and energetic condition and is
dispersed. This means that the recirculation system is more efficient and economical. In cases where the quality of the
dispersion does not meet the required standard, the following parameters should be checked: duration of operation, donut
effect, shaft speed, geometrical considerations, dissolver disk, amount of millbase, pigment and filler concentration,
flocculation, temperature, raw material quality. And to improve dispersion results: increased dispersion time, increased speed,
improved cooling, beads type and quantity (smaller or harder), modification of millbase (eg using additives). Considering the
many influences on the spatial and energetic conditions of dispersion and their difference in various bead mills, it is not
surprising to learn that the transfer of the results from one machine to another is not automatically possible.
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Kip Sharp, Juliane Pereira Santos, Rafael Caetano Jardim Pinto da Silva
Salvato, Robson André Pagani, Natália Freitas de Paula, José Augusto Giusti
Zacharias, Silmar Balsamo Barrios
OXITENO
TENSOATIVOS ANIÔNICOS LIVRES DE ALQUILFENOIS ETOXILADOS PARA POLIMERIZAÇÃO EM EMULSÃO DE
LÁTEX VINIL-ACRÍLICO
A substituição de tensoativos derivados de alquilfenóis etoxilados (AFE) em polimerização em emulsão de látices acrílicos
puros, estireno-acrílicos e vinil-acrílicos usados em revestimentos à base de água tem sido impulsionada pelo mercado e
regulamentações ambientais.
Tensoativos aniônicos e não-iônicos empregados em polimerização em emulsão são responsáveis, respectivamente, pelas
estabilidades eletrostática e estérica dos látices.
O desenvolvimento de tensoativos aniônicos livres de alquilfenóis etoxilados para polimerização em emulsão de látex vinilacrílico não é uma tarefa simples visto que os tensoativos aniônicos tendem a adsorver menos nas superfícies polares das
partículas de látex vinil-acrílico do que nas superfícies mais hidrofóbicas das partículas de látices estireno-acrílico e acrílico
puro.
Neste trabalho, tensoativos sulfatados livres de alquilfenóis etoxilados com diferentes graus de etoxilação foram avaliados
em polimerização em emulsão de látex com baixo teor de sólidos utilizando um sistema de polimerização high-throughput.
As propriedades monitoradas foram formação de coágulo no reator, conversão, estabilidade das partículas e ângulo de
contato dos filmes de látex.
Os impactos dos diferentes tensoativos aniônicos contidos nos látices e agentes umectantes usados nas formulações de
tintas na lavabilidade também foram investigados.
APE-FREE ANIONIC SURFACTANTS FOR EMULSION POLYMERIZATION OF VINYL-ACRYLIC LATEXES
The replacement of APE surfactants is a known driver for the development of APE-free surfactants for emulsion polymerization
of all-acrylic, styrene-acrylic and vinyl-acrylic latexes used in water based coatings.
Usually, anionic and non-ionic surfactants are required in order to provide electrostatic and steric stability of the final latexes.
During the emulsion polymerization, the anionic surfactant is more important than the non-ionic surfactant as it controls the
particle nucleation, particle stability, coagulum formation in the reactor and particle size distribution of the final latex.
The development of APE-free anionic surfactants for emulsion polymerization of vinyl-acrylic latexes is not a simple task, since
the hydrophobic portion of standard anionic surfactants, for instance, sodium lauryl sulfate, is less prone to adsorb on the
surface of polar vinyl-acrylic latex particles. Consequently, particles of vinyl-acrylic latexes typically present lower surfactant
coverage and poorer colloidal stability than hydrophobic latex particles such as all-acrylic latexes.
In this work, three APE-free sulfated surfactants with varying degrees of ethoxylation were evaluated in the emulsion
polymerization of a low solid vinyl-acrylic latex using a high-throughput system. The results presented include coagulum
formation in the reactor, conversion, particle size distribution, particle coverage, particle stability, and contact angle of water on
latex films.
Additionally, the wet scrub resistance of paints formulated with high solid vinyl-acrylic latexes polymerized with the
aforementioned APE-free sulfated surfactants will also be explored as well as the effect of APE and APE-free wetting agents
used in the paint formulations.
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Fernando Domingues da Silva, Alexandre Lucato Custodio
IMERYS
AUMENTO DA RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA EM TINTAS FOSCAS A PARTIR DE NOVAS ESPECIALIDADES
MINERAIS
O trabalho em questão estudou, de forma sistemática, os efeitos de composição no desempenho de resistência a abrasão
úmida (Lavabilidade) em tinta fosca Econômica, com especialidades minerais aditivadas e blenda entre aditivos. Foi utilizado
à técnica estatística, planejamento fatorial, para estudar a resistência à abrasão das tintas frente às variáveis de
composições, formulação com cargas convencionais e novas especialidades minerais aditivadas, concentração em massa
da resina Copolímero de Acrílico Estireno Silizanizada (Redução de 0%, 5% e 10% em massa da concentração original de
resina) e resinas de Copolímero de Acrílico Estireno Silizanizada de diferentes procedências. A lavabilidade foi avaliada
conforme a metodologia norma técnica descrita na NBR 15078. Os dados experimentais de desempenho das tintas foram
avaliados para um nível de significância pré-fixado de 5% pelo teste t-Student. Foi criado um polinômio ortogonal que
descreveu a relação entre a resistência à abrasão, nas diferentes Especialidades Minerias aditivadas, o tipo da resina e a
concentração em massa da resina. O efeito da alteração entre Especialidades Minerais aditivadas da Imerys conferiu
aumento da resistência à abrasão em tintas do tipo Econômica, quando formuladas com o Copolímero de Acrílico Estireno
Silizanizado. A redução da fração relativa das resinas acarretou significante redução da lavabilidade como previsto, contudo o
desempenho para todos os tipos de tintas foscas permaneceu superior ao mínimo regulamentado pela norma ABNT NBR
vigente para o PVC respectivo. Portanto, as novas Especilidades Minerais Engenheiradas pela Imerys, proporciona a redução
parcial de resina nas composições de tintas foscas econômica mantendo o desempenho do material acima do mínimo
exigido por norma, além de conferir possível redução de custo, estudo este que prosseguirá em outros PVCs, como em tintas
foscas standard e premium .
INCREASE SCRUB RESISTANCE IN MATTE PAINTS FROM NEW MINERAL SPECIALTIES
This work systematically studied the effects of composition on scrub resistance performance in Economic matte paint, with
additive mineral specialties. It was used the statistical technique, factorial design, to study the abrasion resistance of paints
against composition variables, formulation with conventional fillers and new additive mineral specialties, mass concentration
of resin Silanized Styrene Acrylic Copolymer (0% reduction, 5 % and 10% by mass of the original resin concentration) and
resins of Silanized Styrene Acrylic Copolymer of different origins.
Scrub Resistance was assessed according to the technical standard methodology described in NBR 15078. Experimental
paint performance data were evaluated for a pre-set significance level of 5% by the t-Student test. An orthogonal polynomial
was created that described the relationship between abrasion resistance in the different additive Mineral Specialties, resin
type and resin mass concentration. The effect of the change between Imerys additive Mineral Specialties conferred increased
abrasion resistance in Economical inks when formulated with Silanized Styrene Acrylic Copolymer.
The reduction of the relative fraction of resins led to a significant reduction in scrub resistance as expected, however the
performance for all types of matte inks remained above the minimum regulated by the current ABNT NBR standard for the
respective PVC.
Therefore, the new Engineered Mineral Specialties by Imerys, provides the partial reduction of resin in the economical matte
paint compositions keeping the material performance above the minimum required by standard, besides giving possible cost
reduction, which study will continue in other PVCs, as in standard and premium matte inks.
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Neide Jiuliani, Rafael Rosa, Catherine Corfias Zuccalli, Denis Ruhlmann
COATEX
NOVO ESPESSANTE ASSOCIATIVO NÃO-IÔNICO ALTAMENTE EFICIENTE PARA REVESTIMENTOS DE ALTA
PERFORMANCE
Formulações à base de água de alta qualidade exigem que sua reologia seja perfeitamente adaptada para alcançar as
melhores propriedades de revestimento possíveis.
A facilidade de transferência , aplicação e a redução de respingos são algumas das propriedades essenciais desejadas
durante o processo de revestimento.
Um perfeito equilíbrio entre nivelamento e resistência ao respingo (escorrimento) são propriedades necessáarios durante a
etapa de secagem.
Quando aplicados e secos , os revestimentos de alta qualidade também devem ter apresentar propriedades ópticas
otimizadas, bem como propriedades de superfície / formação de filme , como alta resistência mecânica e à água e boa
resistência ao manchamento .
Espessantes associativos não iônicos sintéticos são os únicos capazes de atender a todos esses diferentes desafios.
A apresentação técncia destacará o desempenho estendido e a funcionalidade oferecida por um novo espessante
associativo poliuretano em formulações de PVC médio a baixo, permitindo um controle perfeito do comportamento reológico
em médias e altas taxas de cisalhamento, bem como uma contribuição positiva para as diferentes propriedades do filme da
tinta antes, durante e após sua aplicação.
Será efetuada uma apresentação técnica destacando o uso do espessante para ajustar um dado nível de viscosidade à alta
taxa de cisalhamento. Dependendo do caso, este espessante pode ser usado como único espessante ou pode ser
combinado com um de baixo espessamento ou um espessante efetivo de médio cisalhamento .
Quatro formulações serão abordadas:
Ÿ CS1 - Tintas Interior Fosca;
Ÿ CS2 - Tintas Semi-brilho;
Ÿ CS3 - Tintas alto brilho;
Ÿ CS4 - Tintas Standard e Premium.
NEW HIGHLY EFFICIENT NONIONIC ASSOCIATIVE THICKENER FOR HIGH QUALITY COATINGS
High quality water based formulations require their rheology being perfectly adapted to achieve the best possible coating
properties.
The ease of loading the tool, the comfort of the application, a regular deposit and the reduction of spatter are some of the
essential properties expected during the coating process.
A perfect balance between leveling and sag resistance is required during the drying step.
When applied and dried, high quality coatings must also have optimized optical properties, as well as strong surface
properties, such as high mechanical and water resistance or good washability of stains.
Synthetic nonionic associative thickeners are the only ones able to meet these different challenges.
The presentation will highlight the extended performance and functionality offered by a new polyurethane associative
thickener in medium to low PVC formulations, allowing a perfect control of rheological behavior at medium and high shear
rates, as well as a positive contribution to the different properties of the paint film before, during and after application.
Technical presentation will presented highlighting the use of a thickener to adjust a given high shear viscosity level. Depending
on the case, this thickener can be used as the sole thickener or can be combined with a low shear or a medium shear effective
thickener.
Four Cases Studies:
Ÿ CS1 - Interior Matt paints;
Ÿ CS2 - Semi-gloss paints;
Ÿ CS3 - Glossy paints;
Ÿ CS4 - Standard & Premium paints.
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Martin Schierhorn, Lada Bemert, Angelita Saul, Ricardo Gouvea
WACKER
REVOLUCIONÁRIO LIGANTE POLIMÉRICO EM PÓ PARA TINTAS ARQUITETÔNICAS
WACKER, empresa química sediada em Munique, criou uma nova tecnologia para a produção de tintas de parede, fáceis de
armazenar e livres de biocidas. O Grupo lançou uma linha de produtos baseada em ligantes poliméricos em pó, adequados
para a produção de tintas para interiores em forma líquida ou em pó.
Os fabricantes de tintas podem usar os ligantes poliméricos para criar formulações de revestimentos, assim como fazem
com ligantes tradicionais na forma de dispersão. As tintas formuladas com os novos ligantes podem ser usadas por pintores
profissionais e faça-você-mesmo (DIY). Além disso, as tintas em pó permanecem estáveis em prateleira por longo período,
mesmo sem a adição de conservantes. A água para re-dispersar as tintas é adicionada pouco antes da aplicação, eliminando
assim a necessidade de adicionar biocidas durante a produção. Durante a secagem da tinta e formação do filme, ocorre
somente evaporação da água.
Estudos confirmam a alta qualidade dessas tintas, principalmente em termos de poder de cobertura e resistência à
lavabilidade. Além disso, graças aos polímeros, a tinta adere bem e possui boas propriedades de espalhamento. Ao contrário
das tintas de parede tradicionais, as versões em pó apresentam estabilidade em um amplo range de temperatura, tampouco
aumentam de viscosidade quando expostas ao calor.
REVOLUTIONARY SPRAY-DRIED POLYMERIC BINDERS FOR ARCHITECTURAL COATINGS
WACKER, a Munich-based chemical company, has created a new technology for the production of light-weight, easy to store
and biocide-free wall paints. The Group launched a product line based on spray-dried polymeric binders suitable for producing
interior wall paints in either liquid or powder form.
Paint manufacturers can use the polymer binders to create individual paint formulations, just as they can with traditional
binders in dispersion form. Paints formulated with the new binders can be used by professional painters and do-it-yourselfers
(DIYers). Furthermore, powder paints remain stable, even without the addition of preservatives. Water for redispersing the
paints is not added until just prior to application, thus eliminating the need for adding biocides during production. As the paint
dries, all that evaporates is water.
Studies confirm the high quality of these paints, especially regarding hiding power and wet-scrub resistance. Additionally,
thanks to the polymers, the paint adheres well and has good spreading properties. Unlike traditional wall paints, powdered
versions do not freeze in the cold, nor do they thicken when exposed to heat.

80

Auditório Industrial (5)
Industrial Auditorium (5)

14:30 - 15:10

02

44

Chen, Fu-Lin
QUALIPOLY CHEMICAL
RESINAS ACRILADAS DE BAIXA EMISSÃO PARA REVESTIMENTOS ANTIVEGETATIVOS
Resinas para tintas que são amigáveis ao meio ambiente, que não contenham compostos disruptores endócrinos (EDC), têm
sido um assunto quente. Por outro lado, resinas acriladas são raramente utilizadas em aplicações de tintas antivegetativas.
Há dois sistemas de resinas autolimpantes – um funciona via mecanismo de hidrólise e u outro através de baixa energia
superficial. Ambos são sintetizados e preparados neste estudo. Nele, um mecanismo de pintura autolimpante novo é
desenvolvido e demonstrado através da utilização de monômeros contendo hidroxilas hidrolisáveis. Este tipo de copolímero
apresenta alta taxa de autolimpeza resultante da hidrólise da resina e decompõem em pequenas folhas na interface entre a
superfície da tinta e a água do mar. Ademais, uma resina acrilada de baixa tensão superficial e características de autoarranjamento é sintetizada utilizando monômeros hidrofóbicos e hidrofílicos. Sob estas condições, dois tipos de monômeros
completamente diferentes foram polimerizados e construídos de maneira a conferir micro e nanoestruturas na superfície do
revestimento.
LOW-EMISSION ACRYLATE RESINS FOR ANTIFOULING COATING
Environmental friendly paint resins containing no endocrine disrupting chemical (EDC) has become a hot topic. On the other
hand, acrylate resin has been rarely utilized in the antifouling paint application. There are two types self-polishing reins system
– the one functioning via hydrolysis mechanism and the other one featuring low surface energy. Both types are synthesized and
prepared in this study. Herein, a novel self-polishing paint mechanism is demonstrated and developed by using the monomer
containing hydrolysable functional group. This type of copolymer binder shows forceful self-polishing rate resulting from resin
hydrolysis and decompose into small sheets at coating surface/ sea water interface. In addition, acrylate resin with low surface
energy and self-assembly characteristics is synthesized by using hydrophobic (organosilicon) and hydrophilic monomers.
Under this circumstance, two types of totally different monomers are polymerized and constructed to give
micro/nanostructures on coating surface.
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MAURO SERGIO DA SILVA
HEXION INC
EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS EPÓXI BICOMPONENTES BASE ÁGUA
Com a redução dos limites de VOC para revestimentos sendo impostos em várias regiões dos Estados Unidos, Ásia
(especialmente China) e globalmente, a demanda por tecnologia WB Epoxy aumentou significativamente .
Juntamente com esta escalada de demanda, os padrões de desempenho para revestimentos epoxi 2K à base de água
aumentaram nos últimos anos devido a aplicações novas e mais exigentes.
Esta apresentação descreverá a evolução da tecnologia de epóxi à base de àgua desde a década de 1970 até hoje,
descrevendo como os Sistemas Epóxi 2K à base de água WB evoluíram continuamente para oferecer melhor desempenho a
um custo global mais competitivo.
Ele descreverá as tendências da tecnologia epóxi base agua de diminuir os VOCs, aumentando o desempenho e reduzindo o
diferencial de preço, quando comparado aos sistemas epoxi tradicionais à base de solventes.
Ele também fornecerá insights sobre as inovações que estão à beira da comercialização, aumentando a possibilidade de
utilizar com sucesso sistemas Epóxi 2K Base Água de alto desempenho.
THE EVOLUTION OF WB 2K EPOXY SYSTEMS
With decreasing VOC limits for Coatings being imposed in numerous regions of the United States, Asia (especially China) and
globally, the demand for WB Epoxy technology has increased significantly.
Together with this escalation of demand, the performance standards for 2K water-based epoxies have increased during the
past years due to new and more demanding applications.
This presentation will outline the evolution of WB epoxy technology from the 1970 s through today describing how WB 2K
Epoxy Systems have continuously evolved to deliver better performance at more competitive overall cost.
It will describe the trends in WB epoxy technology of decreasing VOCs, increasing performance, and reducing the price
differential when compared to traditional 2K Solvent-based epoxies.
It will also provide insight into innovations that are on the cusp of commercialization, increasing the feasibility of successfully
utilizing higher performance WB 2K Epoxy Systems.
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Jamie Sue Dziczkowski, Sandra Case, G. Cassin, J. Lizotte, Geoff Webster
EASTMAN
NOVIDADES EM RESINAS DE ALTO DESEMPENHO: A QUÍMICA DOS POLIOIS TRAZENDO RESINAS
VERSÁTEIS E DE ALTO DESEMPENHO PARA O SEGMENTO DE TINTAS PROTETIVAS E INDUSTRIAIS
A química de poliois poliesteres tem sido utilizada extensivamente como uma opção de aglutinante em aplicações de
revestimentos industriais de alta performance durante décadas. Limitações da tecnologia tradicional de poliéster, tais como
o intemperismo e a resistência química, restringiram seu uso a um co-aglutinante graças ao alto nível de requisitos de
desempenho associados com esses mercados. Traduzindo o uso de um monômero especial de aplicações em copoliésteres
para aplicações termoplásticas, os químicos da Eastman avaliaram a eficácia de uma molécula de glicol única como bloco de
construção em resinas de revestimentos de copoliéster direcionadas para uso em revestimentos automotivos; aplicações de
embalagens metálicas para latas de alimento; e aplicações industriais, como nos segmentos de agricultura e construção.
Com eficácia comprovada para melhorar a estabilidade hidrolítica e oferecer um equilíbrio de flexibilidade e dureza, o poliol
especial está proporcionando propriedades aglutinantes distintas para atender às necessidades globais em constante
mudança em matéria de revestimentos. Cumprindo as metas de desempenho através de critérios de adequação para uso
bastante diversificado, este artigo aproveita a versatilidade da plataforma especial de resinas de poliol. Por meio de
comparações de desempenho com as próximas tecnologias alternativas, a durabilidade aprimorada destacará a vantagem
dessa próxima geração da química de poliois.
NOVELTIES IN PROTECTIVE RESINS: A VERSATILE, HIGH-PERFORMANCE POLYOL CHEMISTRY FOR BROAD
INDUSTRIAL AND PROTECTIVE MARKET USE
Polyester polyol chemistry has been used extensively as a binder option in high performance industrial coatings applications for
decades. Limitations of traditional polyester technology, such as weathering and chemical resistance have restricted its use to
a co-binder due to the high level of performance requirements associated with these markets. Translating the use of a specialty
monomer from copolyesters for thermoplastic applications, chemists at Eastman have evaluated the effectiveness of a unique
glycol molecule as a building block in copolyester coatings resins targeted for use in automotive coatings, metal packaging
applications for food cans, and industrial applications like the agricultural and construction segment. Proven to enhance the
hydrolytic stability and offer a balance of flexibility and hardness, the specialty polyol is enabling distinctive binder properties to
address ever-changing global coatings needs. Fulfilling performance targets across very diverse fitness for use criterion, this
paper capitalizes on the versatility of the specialty polyol platform of resins. Through performance comparisons to next best
alternative technologies, the improved durability will highlight the advantage of this next generation of polyol chemistry.
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Brij Mohal
CHROMAFLO
UM LEVANTAMENTO DE INTEMPERISMO ACELERADO DE PIGMENTOS AMARELOS ORGÂNICOS
As expectativas de desempenho de corantes cromáticos, especialmente amarelos orgânicos aumentaram ao longo dos
anos, juntamente com a popularidade de cores brilhantes usadas em ambientes externos. Os pigmentos amarelos com os
seguintes color index (números CI) incluindo 3, 65, 74, 97, 110, 138, 155, 184 e 184/74 serão comparados via intemperismo
acelerado via Xenon como colorantes em bases externas comerciais com diferentes níveis de dióxido de titânio (base ultraprofunda e base de tonalidade média). As medições discutidas comparam CieLAB, Delta E e resistência a 500, 1000, 1500 e
2000 horas em um intemperismo Q-Sun Xe 3HS incorporando ASTM G-155, ciclo 3; Prática padrão para o funcionamento de
aparelhos de luz de arco de xenônio para exposição de materiais não metálicos.
Além disso, com os possíveis problemas na produção de certos pigmentos, as possíveis alternativas aos seus prós e contras
serão discutidas. Vale a pena notar que cada um destes pigmentos possui um lugar firme na indústria porque eles satisfazem
alguma necessidade que existe no mercado. A importância desta comparação é ajudar o usuário a determinar o pigmento
amarelo adequado para sua aplicação. O valor desses pigmentos também será comparado em relação ao custo relativo e ao
desempenho de intemperismo.
AN ACCELERATED WEATHERING SURVEY OF ORGANIC YELLOW PIGMENTS
Performance expectations of high chromatic colorants, especially organic yellows have increased over the years along with
the popularity of bright outdoor colors. Pigment yellows with the following color index (CI numbers) including 3, 65, 74, 97,
110, 138, 155, 184 and 184/74 blend will be compared via Xenon arc accelerated weathering as colorants in commercial
exterior bases with different levels of titanium dioxide (ultra-deep base and medium tint base). Measurements discussed
compare CieLAB, Delta E, and strength at 500, 1000, 1500, and 2000 hours in a Q-Sun Xe 3HS weathering incorporating
ASTM G-155 Cycle 3; Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of Non-Metallic Materials.
In addition, with the possible issues with certain pigment production the possible alternates with their pros and cons will be
discussed. It is worth noting that each of these pigments possesses a firm place in industry because they satisfy some need
which exists in the market. The importance of this comparison is to assist the user in determining the proper yellow pigment for
their application. The value of these pigments will also be compared with respect to relative cost and weathering
performance.
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Aurélio N. Rocha, André M. Fernandez, Andréia C. K. de Carvalho
BYK
ADITIVOS UMECTANTES E DISPERSANTES PARA SISTEMAS BASE ÁGUA E BASE SOLVENTE
Um dos pontos mais importantes na produção de tintas pigmentadas é a dispersão e a estabilização dos pigmentos nas
tintas. Se a moagem do pigmento não for perfeita, pode ocorrer uma ampla variedade de defeitos tais como: floculação,
perda do brilho, mudança na cor, flotação/flutuação, células de Bénard, sedimentação, escorrimento (coladura ou sagging)
entre outros. Os pigmentos são fornecidos no estado de aglomerados e durante a moagem são reduzidos de tamanho e
denominados de agregados, visando alcançar sempre a partícula primária do pigmento. Aglomerados são partículas de
pigmentos agrupados no qual o espaço capilar entre estas partículas contém ar, umidade e contaminantes do processo de
produção. Essas partículas de pigmentos estão em contato umas com as outras pelos cantos das arestas, e isto provém uma
fraca força de interação, não sendo muito difícil a separação das mesmas até o tamanho de partícula denominada
agregados. Em contraste, os agregados são partículas muito mais compactas e apresentam alta área de contato e forte
atração entre si, logo a força de interação entre as partículas é extremamente alta tornando assim muito mais difícil separálos e estabiliza-los.
No processo de dispersão do pigmento, a interface sólido/gás (pigmento/ar), é transformada em interface sólido/líquido
(pigmento/solução de resinas) acelerando assim a umectação das partículas de pigmento. Nesta fase quanto mais líquida
for a solução de resinas mais fácil e rápida será a penetração da solução nos capilares dos aglomerados.
Na fase de moagem de moagem do pigmento, a energia mecânica do moinho (impacto e forças de cisalhamento), reduz o
tamanho das partículas e a dispersão de pigmento tem que ser estabilizada para se evitar a floculação dos pigmentos de
forma não controlada. As fases de umectação, moagem e estabilização do pigmento sofrem ampla ação dos aditivos
umectantes e dispersantes. Estes aditivos reduzem a tensão superficial do veículo acelerando a umectação dos pigmentos,
e, devido aos grupos afínicos com o pigmento e as cadeiras poliméricas de ampla compatibilidade com o veículo de moagem,
proporcionam uma boa fluidez da moagem (alteram o comportamento reológico) assim como uma perfeita estabilização do
pigmento conferindo alto poder colorimétrico, alto poder de cobertura, brilho, pouca sedimentação entre outras
propriedades.
WETTING & DISPERSING ADDITIVES TO WATER-BORNE & SOLVENT-BORNE SYSTEMS
One of the most important steps in the production of pigmented coatings is the homogeneous distribution of solid pigments
within the liquid binder solution. If this pigment grind step is not optimised, then a wide variety of defects can occur such as,
flocculation, gloss decrease, colour shift, flooding/floating, Bénard cells, sagging, levelling etc.
The pigments are supplied in agglomerates form and during grinding phase, the particle size is reduced originating the
aggregates; however, the ideal would be to reach the primary particle size.
Agglomerates are “grouping” pigment particles in which the capillary space between the pigment particles contains air,
moisture and contaminants from the production process. These pigment particles are in contact with each other at the edge
corners. The interactive forces are weak and can be separated by traditional dispersing equipment, reducing the particle size,
originating the aggregates. In contrast, aggregates are much more compact particles with high contact area and strong
attraction to each other; hence, the interaction force between the particles is extremely high thus making it much more difficult
to separate them to the primary particles state. In the dispersion phase, the particles are submitted to a high shear energy,
reducing the particle size and consequently increasing the interface with the grinding vehicle due to the increased surface
area. If the system is not stable, after high shear, the particles tend to regroup giving rise to the flocculated state. In this case,
loss of dispersion properties may occur such as reduction of color intensity and brightness, changes of color shift and
rheological properties. From a structural point of view, flocculates are very similar to agglomerates, however, the interstitial
space between the pigment particles is now occupied with resin rather than air solution.
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Leidy Luzardo
DOW
MELHORA DO PODER DE COBERTURA ATRAVÉS DE SISTEMAS DE REOLOGIA PLANEJADOS
Poder de cobertura ou opacidade de um filme de tinta continua sendo uma propriedade que todo formulador estuda, mas é
tradicionalmente determinado sem levar em consideração a metodologia de aplicação utilizada em campo. As metodologias
de medições realizados em laboratório são geralmente limitados às variaveis delineadas pela teoria de Kubelka-Munk,
através da espessuara de um filme aplicado tipicamente com um extensor. Embora essa abordagem caracterize a opacidade
da própria tinta (cobertura intríseca), não é o suficiente para caracterizar a cobertura/opacidade visual de um filme de tinta
aplicado em campo (Cobertura Aplicada). Para conectar esses dois conceitos de cobertura deve ser levado em consideração
outros fatores adicionais que foram abordado nesse trabalho. Especificamente, descreveremos como a reologia da tinta
afeta a espessura do filme, o padrão de aplicação na parede e em última análise como isso afeta a cobertura aplicada do
filme de tinta no mundo real. A reologia obtida por diferentes químicas também pode afetar o desempenho das tintas. Este
impacto é especialmente importante na concepção de melhorias de tintas premiuns. O desempenho de cobertura desses
sistemas premiuns depende altamente da técnica de aplicação e não apenas da quantidade de TiO2 ou de outros fatores. O
completo entendimento e controle das principais variaveis levam ao aprimoramento do cobertura aplicada permitindo maior
eficiencia e redução de custo dos revestimentos sustentáveis.
APPLIED HIDING IMPROVED BY DESIGNED RHEOLOGY SYSTEMS
Hiding power or opacity of a film remains one key property that every formulator studies; but it is typically determined without
considering the application methodology used in the field. The current measurements performed in laboratories are usually
limited to the variables delineated by Kubelka-Munk theory, including film thickness, measured on a film applied by the typical
draw-down bar. While this approach characterizes the opacity of the paint itself (Intrinsic Hiding), it is not sufficient to
characterize the visual opacity of a field-applied film (Applied Hiding). To connect these two hiding concepts, a
comprehensive consideration of additional factors in the determination of film opacity has been addressed in this work.
Specifically, we will describe how the paint rheology affects the film thickness and roller pattern on the wall and, ultimately,
how that impacts the Applied Hiding of the real-world paint film. Rheology achieved by different chemistries may also affect
the performance of paints and the film formation when using the different application methods. This impact is especially
important in the design of improved premium paints. The hiding performance of these premium systems is highly dependent on
the application technique and not just the amount of TiO2 or other factors. The successful understanding and control of the key
variables leading to improved Applied Hiding enables enhanced coating efficiency and cost reductions for sustainable
coatings.
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Rolf Roschu, Christoph Irle
COVESTRO DEUTSCHLAND AG
REVESTIMENTOS POLIURETÂNICOS BICOMPONENTE BASE ÁGUA PARA MADEIRA E CONSTRUÇÃO
Revestimentos poliuretânicos base solvente têm uma posição muito bem estabelecida na indústria de revestimentos. Isso,
principalmente, pelas suas propriedades de alta qualidade, facilidade e versatilidade de aplicações. Formuladores em todas
as regiões do mundo estão constantemente buscando formas de reduzir significativamente os níveis de compostos
orgânicos voláteis (COV), enquanto mantém seus elevados padrões de desempenho.
Sistemas poliuretânicos aquosos bi- e monocomponente estão se estabelecendo mais e mais como uma alternativa,
evoluindo a sua quota de mercado, ano a ano. Os desenvolvimentos da Covestro focam em três diretrizes principais:
eficiência, sustentabilidade e desempenho; as vantagens bem conhecidas da química de PU não precisam ser sacrificadas
no processo de troca para sistemas base água.
Revestimentos poliuretânicos aquosos combinam resistência excepcional a solventes e reagentes químicos gerais, com
rigor único. Eles são baseados em uma combinação de polióis aquosos com poliisocianatos alifáticos dispersos em água. É
possível formular tanto clear coats, como revestimentos pigmentados, que denotam alto brilho, filmes altamente
corporificados, com propriedades de fluidez excelentes. Os filmes possuem propriedades mecânicas excepcionais e
proporcionam balanço ideal de dureza e flexibilidade, mesmo em temperaturas baixas. São o sistema de escolha onde quer
que revestimentos de baixo COV e alto desempenho sejam requeridos, até sob aplicações universais e certas condições
específicas de secagem. Os desenvolvimentos sustentáveis da Covestro já são amplamente usados no setor da construção,
assim como em sistemas de revestimentos de setor moveleiro e madeira. Aplicações serão usadas como exemplos de
ilustração.
WATERBORNE 2K POLYURETHANE COATINGS FOR WOOD AND CONSTRUCTION
Solvent based polyurethane coatings have a very well established position in the coatings industry. This is mainly due to their
high quality level in properties and ease and versatility in application. Coatings formulators in all regions of the world are
constantly looking for ways to significantly reduce levels of volatile organic compounds (VOC), while maintaining high
performance levels.
Thus waterborne 1- and 2K polyurethane systems are being established more and more as an alternative and are increasing
their market share from year to year. As Covestro s developments are focusing on three main directions: efficiency,
environment and performance, the well-known advantages of PU chemistry do not have to be sacrificed when changing to
waterborne systems.
Waterborne 2K polyurethane coatings combine outstanding resistance to solvents and chemicals with unique toughness. They
are based on a combination of aqueous polyols with water-dispersible aliphatic polyisocyanates. It is possible to formulate
both clear coats and pigmented coatings, which yield high-gloss, high-bodied films with excellent flow properties. The films
have outstanding mechanical properties and provide the ideal balance of hardness and flexibility, even at low temperatures.
They are the systems of choice whenever low VOC, high performance coatings are needed, yet under universal applicationand drying conditions.
Covestro s environmentally friendly developments are already widely used in construction applications as well as in wood- &
furniture coating systems. Applications will be illustrated in several examples.
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Diana Tosto, Sérgio Martins e Caio Molinari
SOLVAY
PLATAFORMA DIGITAL IMPULSIONANDO O DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SOLUÇÕES INOVADORAS
A Solvay é uma empresa com foco em inovação tendo como principal compromisso o desenvolvimento de soluções que
atendam as demandas, de seus clientes e da sociedade, e tragam benefícios técnicos e sociais, sem impactar a saúde
humana e contribuindo para a sustentabilidade do planeta. A viabilização desse objetivo se faz através de uma política de
inovação centrada em alta tecnologia aliada aos princípios fundamentais da sustentabilidade.
Nos últimos anos, a Solvay tem investido de maneira significativa em novas tecnologias digitais a fim de impulsionar o
desenvolvimento de projetos de inovação ligados a soluções sustentáveis competitivas e com alto desempenho para o
segmento de tintas e vernizes. Um dos exemplos de tecnologia é o NG Solsys, lançado em 2015, que permitiu a obtenção de
comportamentos de solubilidade e evaporação com elevado grau de precisão, auxiliando no desenvolvimento de diversas
soluções que geram valor para nossos clientes.
Além disso, o foco na necessidade do cliente e do mercado é um dos principais pilares para a inovação, e foi através dessa
troca de necessidades que a Solvay investiu no desenvolvimento de uma nova plataforma digital chamada Solsys LITE.
Disponível na nuvem, esta plataforma apresenta acesso facilitado, permitindo maior velocidade aos desenvolvimentos, que
podem ser feitos pelos próprios usuários, agregando economia de tempo e recursos. Concebido para ser utilizado por um
público mais amplo, sem auxílio de especialistas ou cursos de capacitação, o Solsys LITE agrega soluções que tornam a
plataforma mais amigável, mais intuitiva e adaptável a todos os dispositivos eletrônicos.
O uso dessa nova plataforma online permite o desenvolvimento ágil de novas soluções para o segmento de tintas e vernizes,
já levando em consideração atributos como parâmetros de solubilidade, compatibilidade, tempo de secagem, absorção de
água e custo. Neste trabalho apresentamos alguns dos casos de sucesso de reformulações feitas com o auxílio da
plataforma e explicamos como os usuários podem utilizá-la.
DIGITAL PLATFORM DRIVING THE AGILE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SOLUTIONS
Solvay is a company focused on innovation, with the main commitment being to develop solutions that meet the demands of its
customers and society, and bring technical and social benefits, without impacting human health and contributing to the
sustainability of the planet. The viability of this objective is made through a policy of innovation centered in high technology
allied to the fundamental principles of sustainability.
In recent years, Solvay has invested significantly in new digital technologies to drive the development of innovation projects
linked to competitive, high-performance sustainable solutions for the paint and varnish industry. One of the examples of
technology is the NG Solsys, launched in 2015, which has promoted to achieve the solubility and evaporation behavior with a
high degree of precision, helping to develop several solutions that generate value for our customers.
In addition, the focus on customer and market needs is one of the main pillars for innovation, and it was through this exchange
of needs that Solvay invested in the development of a new digital platform called Solsys LITE. Available in the cloud, this
platform provides easy access, allowing faster development speeds, which can be done by the users themselves, saving time
and resources. Designed to be used by a wider audience, without the assistance of experts or training courses, Solsys LITE
adds solutions that make the platform more user-friendly, more intuitive and adaptable to all electronic devices.
The use of this new online platform allows the agile development of new solutions for the paint and varnish segment, taking
into consideration attributes such as parameters of solubility, compatibility, drying time, water absorption and cost. In this
paper we present some of the success cases of reformulations made with the aid of the platform and explain how users can
use it.
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Freddy Baruch, Richard Bonacci
HERAEUS NOBLELIGHT
AUMENTANDO SUA COMPETITIVIDADE UTILIZANDO FORNOS E ESTUFAS INFRAVERMELHAS A GÁS, PARA
PROCESSOS COM TINTAS LÍQUIDAS E A PÓ
O objeto desse artigo é apresentar os fundamentos básicos da radiação infravermelha; detalhamento dos elementos
radiantes a gás, suas propriedades e forma de funcionamento; aplicações industriais em processos de secagem / cura /
gelificação / aquecimento de tintas líquidas e a pó; seus benefícios e cases de estudo, com distintos materiais base.
INCREASING YOUR COMPETITIVENESS USING INFRARED CATALYTIC OVENS, FOR THERMAL PROCESSES
WITH LIQUID AND POWDER COATINGS
The purpose of this article is to present the basic fundamentals of infrared radiation; detail of the radiating elements using gas,
their properties and operation; industrial applications in drying / curing / gelling / heating processes of liquid and powder
paints; their benefits and case studies, with different base materials.
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Thomas Voit
ECKART
SISTEMAS AQUOSOS DE REVESTIMENTOS METÁLICOS
Na indústria de revestimentos, ainda permanece intacta a clara tendência para sistemas de tintas base água para todos os
tipos de aplicação.
Essa tendência não demanda meramente pigmentos metálicos estabilizados, mas um portfolio elaborado completo de
produtos que, no final das contas, pode contribuir para a proteção de nosso meio ambiente e à saúde dos seres humanos.
A ECKART com a sua longa experiência na produção de pigmentos de alumínio, oferece uma gama de produtos e serviços
para revestimentos base água: uma ampla variedade de tecnologias diferentes de estabilização, tratamentos por
processamento superior e sofisticado, soluções de fácil aplicação; todas elas de baixo impacto ao meio ambiente.
Próximo à sustentabilidade, o desempenho distintivo, especialmente ao mercado do-it-yourself, também é algo altamente
relevante. Por combinar várias técnicas de aplicação, é possível atingir efeitos fascinantes para todos os usos do ramo.
Próximo a um desempenho óptico fora do comum, também é possível beneficiar-se de comportamentos funcionais
adicionais, como a reflexão de calor ou maior durabilidade de revestimento.
METALLIC WATERBORNE COATINGS SYSTEMS
Within the coatings industry, the clear trend toward waterborne paint systems for all kinds of applications remains unbroken.
This trend does not merely demand stabilized metallic pigments, but an elaborate and complete product portfolio that, in the
end, can contribute to the protection of our environment and to the health of human beings.
ECKART with their long-term experience in the production of aluminum pigments offer manifold products and services for
water-based coatings: a wide range of different stabilization technologies, superior processing treatments, and sophisticated,
easy-to-use solutions, all causing less impact on the environment.
Next to the sustainability also the outstanding performance especially for the do it yourself market are outstanding. By
combining various application technics you can achieve fascinating effects throughout all application fields. Next to an
amazing optical performance you can also benefit from some functional behaviors like heat reflection or improved coating
durabilities.
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R. Severac, Y. Fernandes
ANGUS CHEMICAL
TAMANHO IDEAL DE PARTÍCULAS DE TIO2 COMBINANDO AGENTES DISPERSANTES REGULARES E
ALCANOLAMINAS
As alcanolaminas, como 2-amino-2-metil-1-propanol (AMP) e 2-amino-2-etil-1,3-propanodiol (AEPD), são comumente
usadas como agentes estabilizadores chave em uma ampla gama de formulações de tintas base água. O desempenho
versátil dessas alcanolaminas e seu efeito sinérgico com uma ampla gama de agentes dispersantes comerciais podem
ajudar os formuladores a obterem a distribuição ideal de tamanho de partículas de dióxido de titânio, o que leva a um
espalhamento de luz ideal que impulsiona a opacidade do filme seco. Esta pesquisa avalia diferentes misturas de agentes
dispersantes e alcanolaminas para explorar a evolução do tamanho das partículas durante a dispersão, bem como analisar o
ponto isoelétrico em função do pH, adsorção de alcanolaminas na superfície do pigmento e a evolução da reologia da
dispersão para destacar combinações ótimas de produtos químicos. Este trabalho deve ajudar os formuladores a melhorar o
desempenho final do filme seco.
OPTIMUM TIO2 PARTICLE-SIZE BY COMBINING REGULAR DISPERSING AGENTS AND ALKANOLAMINES
Alkanolamines, such as 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) and 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol (AEPD), are commonly
used as key stabilizing agents in a wide range of waterborne paint formulations. The versatile performance of these
Alkanolamines, and their synergistic effect with a wide range of commercial dispersing agents, can help formulators achieve
optimum particle size distribution of titanium dioxide, which leads to ideal light scattering that drives dry film opacity. This
research evaluates different blends of dispersing agents and alkanolamines to explore the evolution of particle size during the
dispersion, as well as analyze the isoelectric point as a function of the pH, adsorption of alkanolamines at pigment surface, and
the evolution of slurry rheology to highlight optimum combinations of chemistries. This comprehensive work should help
formulators to improve final dry film performances.
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Priscila Lomas Secomandi, Steven De Backer, Michael Diebold, Michael Milone
THE CHEMOURS COMPANY
EFEITO DA LUMINOSIDADE DECORRENTE DE CORES DIFERENTES DA PAREDE NA ILUMINAÇÃO DE UMA
SALA
Embora exista uma conexão óbvia entre a luminosidade proveniente da cor da parede e a demanda elétrica para iluminar uma
sala, poucos dados foram relatados para quantificar essa relação. Aqui relatamos a carga elétrica relativa necessária para
iluminar uma sala no nível de 500 lux especificado pelo padrão de iluminação Europeu EN12464-1: 2011, como uma função
da luminosidade proveniente da cor da parede.
Uma sala foi pintada de branco, preto e dois tons de cinza, e a intensidade da luz da sala foi medida em vários locais e direções
usando quatro níveis de luz (controlados com um dimmer de luz), para lâmpadas fluorescentes quentes e frias. Os resultados
foram comparados com a modelagem computacional. Com base nesses resultados, determinamos os requisitos elétricos
esperados para salas pintadas com mais de uma dúzia de “cores do ano”, designadas pelos principais fabricantes de tintas
decorativas. Os resultados foram comparados com os requisitos elétricos para uma parede branca. Economias de energia
significativas são possíveis ao pintar uma parede escura de branco.
EFFECT OF WALL BRIGHTNESS ON ROOM ILLUMINATION
While there is an obvious connection between wall brightness and the electrical demand for illuminating a room, there has
been little data reported to quantify this relationship. Here we report the relative electrical load needed to light a room at the
500 lux level specified by European lighting standard EN12464-1:2011, as a function of wall brightness.
A room was painted white, black, and two shades of gray, and room brightness was measured at multiple locations and
directions using four light levels (controlled with a light dimmer), for both warm and cool fluorescent bulbs. Results were
compared to computer modeling. Based on these results, we determined the expected electrical requirements for rooms
painted with over a dozen “colors of the year”, as designated by major décor coatings manufacturers. The results were
compared to the electrical requirement for a white wall. Significant energy savings are possible when painting a dark wall
white.
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Michael E. O'Brien, Jeff Janos
STEPAN COMPANY
NOVOS POLIÉSTER-POLIÓIS DE BAIXA VISCOSIDADE PARA REVESTIMENTOS POLIURETÂNICOS
BICOMPONENTE SUSTENTÁVEIS
Formuladores de tintas são cobrados a cumprir regulações rigorosas quanto a compostos orgânicos voláteis (COV), como a
“South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)” na Califórnia, e a “European Union's VOC Solvents Emissions
Directive”. Novas formulações precisam, no mínimo, manter suas características de desempenho quando comparadas aos
seus precursores com níveis de COV mais elevados. Pela redução de COVs na formulação de tintas, os formuladores podem
cumprir com novas metas de sustentabilidade que muitas companhias têm estabelecido para se tornar ambientalmente
corretas. Tradicionalmente, há três maneiras de reduzir os COVs em tintas: trocando o sistema para base água, alto sólidos
ou usando solventes isentos. A tecnologia aquosa reduz drasticamente o conteúdo de COVs, mas comumente fica atrás de
tintas base solvente em desempenho, enquanto sistemas de alto sólidos são mais caros por litro. Alguns solventes apenas
são considerados isentos em certas regiões geográficas, mais especificamente, em partes da América do Norte. Para
superar esses desafios, a Stepan desenvolveu um novo conjunto de poliéster polióis com baixa viscosidade a temperatura
ambiente, que reduz o conteúdo de COV em formulações, e provê características de revestimento excelentes. A Stepan
demonstra o uso desses polióis em sistemas poliuretânicos bicomponente base solvente e de baixo COV, e descreve as suas
características de desempenho em revestimentos de pisos de concreto e de manutenção preventiva. Essa apresentação irá
incluir a comparação de desempenho para conhecer sistemas de revestimentos industriais padrão, incluindo: mensuração
de adesão a diversos substratos, resistência química e a intempéries. A apresentação irá também demonstrar a
compatibilidade desses polióis com outras resinas, para ajudar na redução de níveis de baixo COV, sem o sacrifício das
propriedades de desempenho.
NEW LOW VISCOSITY POLYESTER POLYOLS FOR SUSTAINABLE 2K POLYURETHANE COATINGS
Coatings formulators are required to comply with increasingly stringent volatile organic compound (VOC) regulations such as
the South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) in California and the European Union's VOC Solvents Emissions
Directive. New formulations, at a minimum, need to maintain performance characteristics as compared with their higher VOC
precursors. By reducing VOC s in coating formulations, formulators can comply with new sustainability goals that many
companies have established to become more environmentally friendly. Traditionally, there have been three ways to reduce
VOCs in coatings: by moving toward waterborne formulations, making higher solid coatings, or using exempt solvents.
Waterborne technology greatly reduces the VOC content, but commonly lags behind the performance of solventborne
coatings, while high solid systems are typically more expensive per liter. Some solvents are only considered exempt in
specific geographic areas, namely in parts of North America. In order to overcome these challenges, Stepan has developed a
new set of polyester polyols with low room temperature viscosities that reduce VOC content in coating formulations and
provide excellent coating characteristics. Stepan demonstrates the use of these polyols in 2K polyurethane solventborne low
VOC systems and describes their performance characteristics in preventative maintenance and concrete floor coatings. This
presentation will include performance comparisons to known standard industrial coating systems including: measuring
adhesion to various substrates, chemical resistance and weatherability. The presentation will also demonstrate the
compatibility of these polyols with other resins to help reduce VOC levels without sacrificing performance properties.
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Lucas Agostinelli Polito, Mauro Catizani Caetano
BRASKEM
INOVAÇÕES NO PORTFOLIO DA BRASKEM PARA O MERCADO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS
Atualmente, os baldes industriais de polipropileno (PP) já são uma realidade na indústria de tintas imobiliárias. Esta
embalagem inovadora traz para os fabricantes de tintas diversas vantagens como a flexibilidade de formatos e de
capacidade de armazenamento, a leveza, a resistência mecânica e a maior facilidade para criar embalagens ergonômicas.
Somam-se a essa lista de benefícios características como a possibilidade de decoração com "in-mold label" de elevadíssima
qualidade gráfica.
Para o consumidor final observamos diversas vantagens, como facilidade no manuseio, facilidade na abertura e fechamento,
evitando o desperdício de material. Além de possibilitar 100% de reciclagem, o que coloca a embalagem dentro do modelo
sustentável.
Neste contexto e devido à alta competitividade deste setor, verifica-se a necessidade constante de oferecer para o mercado,
matérias primas com balanços de propriedades diferenciadas, garantindo que a escolha pelas embalagens plásticas sejam
as mais competitivas e sustentáveis para o setor. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo compartilhar as inovações
no portfólio de resinas da Braskem para o mercado de baldes industriais para a indústria de tintas imobiliárias.
INNOVATIONS AT BRASKEM'S PORTFOLIO FOR THE ARCHITECTURAL PAINT MARKET
At the present time, pails made of polypropylene (PP) are already a reality in the domestic painting industry. This innovative
packaging offers a set of advantages for painting producers like flexibility of shapes and volumes, lightness and toughness
being able to deliver a more ergonomic packaging. Adding to these set of benefits the possibility of in mold label decoration
with a high end graphic design.
For the final consumer, there are also many advantages as the ease of handling which results in a less waste the painting.
Regarding sustainability, plastic pails produced with PP can be totally recycled.
In these context and due to the market competitiveness, there is a constant demand to offer to the market the state of the art on
the raw material for pails packaging, supplying materials with differentiated properties in order to ensure that polypropylene
pails would be the most competitive and sustainable for the domestic painting market. Therefore, the present paper is focused
on the Braskem innovations on the polypropylene portfolio for the pails market for the domestic painting industry.
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Ramesh Subramanian, Eric McCracken, Ulisses Brauer, Bill DeGooyer,
Robert Moore, Ajaya Nanda, Evandro Mucedola, Adriana Almeida
ALLNEX
REVESTIMENTOS POLIURETÂNICOS BICOMPONENTE QUASE-ZERO COV PARA PISOS A PARTIR DE POLIÓIS
DE ÓLEO NATURAL
Poliós obtidos a partir de óleos naturais são bons ingredientes de origem renovável quando usados em sistemas
poliuretânicos de 2 componentes (2K) para aplicação em pisos. Óleo de mamona e seus derivados tem sido tradicionalmente
usados neste mercado como componente hidroxilado em combinação com poliisocianatos. Poliisocianatos aromáticos ou
alifáticos são usados como agentes de reticulação nestes sistemas, dependendo se a aplicação é feita em ambientes
internos ou externos. Recentemente, projetamos e desenvolvemos novo poliol de baixa viscosidade obtido a partir de óleos
naturais, com alastramento e nivelamento excepcionais, que possibilita obtenção de revestimentos poliuretano com
emissão de VOC próxima a zero. Os revestimentos desenvolvidos com este poliol tem dureza e resistência química
melhorados. O poliol pode ser formulado como resina única, bem como também misturado com outros polióis para ajuste de
propriedades do revestimento. Os detalhes do desenvolvimento do polímero, caracterização, formulação de revestimentos e
avaliação de propriedades serão apresentados.
NEAR ZERO VOC 2K POLYURETHANE FLOOR COATINGS FROM NATURAL OIL BASED POLYOLS
Natural oil based polyols are a good bio-based source for use in two component (2K) polyurethane coatings for floor
applications. Castor oil and its derivatives have been traditionally used in this market as the hydroxyl functional component in
combination with polyisocyanates. Aromatic or aliphatic polyisocyanates are used as crosslinkers in these systems depending
on whether it is used for interior or exterior applications. We have recently designed and developed a novel low viscosity
natural oil based polyol with outstanding flow and leveling characteristics that yields near zero VOC polyurethane coatings.
The coatings developed with this polyol have improved hardness and chemical resistance. The polyol can be formulated as the
sole binder or as blend partner with other polyols to adjust coatings properties. The details of polymer development,
characterization, coatings formulations and performance properties will be presented.
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Josh Mathes
KAMIN LLC
OTIMIZANDO PACOTES DE CARGAS PARA APLICAÇÕES EM REVESTIMENTOS BASE ÁGUA OU SOLVENTE
O Caolin (silicato de alumínio) é conhecido há muitos anos na indústria de revestimentos como uma carga ou extensor. Mas,
novas vantagens permitem a sua expansão para formulações onde seu uso era limitado inicialmente.
Extensores de baixo desempenho levam a aglomeração do dióxido de titânio e a redução de opacidade e brilho. Esse
processo possui utilidade em tintas foscas de rápida secagem, onde o elevado PVC permite seu uso sem detrimento às
propriedades do revestimento. Entretanto, os tamanhos de partícula reduzidos de silicatos de alumínio ultrafino, em
distribuições de tamanhos estreitamente controlados, permitem nova versatilidade ao processo de formulação.
O extensor de silicato de alumínio ultrafino pode ser usado para substituir parcialmente componentes caros de
revestimentos aquosos, como a resina e o dióxido de titânio. O extensor ultrafino é especialmente útil em tintas acetinadas,
semibrilho e de alto brilho, onde as quantidades desses componentes caros podem ser reduzidas, sem a perda de brilho.
O Caolin calcinado traz vantagens significativas para formulações arquitetônicas de alto PVC, uma vez que suas excelentes
propriedades de cor e opacidade fazem dele um extensor de dióxido de titânio mundialmente popular.
Nesse estudo, iremos revisar os efeitos dos produtos de Caolin ultrafino calcinado e hidratado em propriedades críticas de
tintas, como a opacidade, brilho, lavabilidade e reologia. Iremos revisar suas utilidades como extensor, e apresentar dados de
tintas finalizadas que mostram quão significantes são as reduções de custo e melhora técnica para fabricantes.
OPTIMIZING EXTENDER PACKAGES FOR WATERBORNE AND SOLVENTBORNE COATINGS APPLICATIONS
Kaolin (aluminum silicate) has been well-known for many years in the coatings industry as a filler and extender, but new
advances allow for the expanded use of kaolin in formulations where it was previously limited.
Coarse extenders lead to crowding of titanium dioxide and reduction of opacity and gloss. These do have some utility in flat
paints, where high PVC levels allow their use without significant detriment to coating properties. However, ultrafine aluminum
silicates fine particle size and narrowly controlled particle size distribution of the extender allow new levels of formulation
flexibility.
The ultrafine aluminum silicate extender can be used to partially replace expensive components of waterborne coatings such
as resin and titanium dioxide. The ultrafine extender is especially useful in satin, semi-gloss, and high gloss paints, where the
loading levels of these expensive components may be lowered without a reduction in gloss.
Calcined kaolin brings significant advantages to high-PVC architectural formulations, as its excellent color and opacity
properties make it a popular titanium dioxide extender throughout the world.
In this study, we will review the effects of ultrafine hydrous and calcined kaolin products on critical paint properties such as
opacity, gloss, washability, and rheology. We will review their utility as extenders and present finished paint data that shows
how significant cost savings and technical improvements may be achieved for paint manufacturers.
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JIM READER
EVONIK
NOVO DESAERANTE ZERO VOC PARA REVESTIMENTOS À BASE DE ÁGUA
Micro espuma é um grande problema para os formuladores de revestimentos de baixo VOC, à base de água. A presença de
pequenas bolhas de ar aprisionadas em uma película de revestimento leva a névoa, menor brilho e também pode afetar a
reologia do revestimento durante a aplicação. O método de aplicação, como rolo, pincel ou spray airless ou assistido por ar,
tem uma grande influência na severidade e persistência da espuma desenvolvida. Para eliminar tais problemas, são
necessários desaeradores ou antiespumantes como parte da formulação.
Desaerantes podem ser compatíveis (como antiespumantes moleculares) ou incompatíveis (à base de óleo ou siloxano) na
composição. Este documento explora como esses parâmetros estruturais e de composição podem ser controlados para
conectar a eficácia e a compatibilidade. O documento também apresenta um novo desaerante 0 VOC projetado para eliminar
tanto o macroespuma quanto a microespuma sem gerar defeitos superficiais para que os formuladores possam melhorar o
desempenho do revestimento em diferentes substratos.
NOVEL ZERO VOC DEAERATOR FOR WATERBORNE COATINGS
Microfoam is a major problem for formulators of low VOC, waterborne coatings. The presence of tiny trapped air bubbles in a
coating film leads to haze, lower gloss and can also affect coating rheology during application. The method of application, such
as roller, brush or airless or air-assisted spray, has a large influence on the severity and persistence of the foam developed. In
order to eliminate such problems, deaerators or defoamers are required as part of the formulation.
Deaerators can be either compatible (such as molecular defoamers) or incompatible (oil or siloxane based) in composition.
This paper explores how these compositional and structural parameters can be controlled to “dial-in” deaerator effectiveness
and compatibility. The paper also introduces a new, 0 VOC deaerator designed to eliminate both macrofoam and microfoam
without generating surface defects so formulators can improve the coating performance on different substrates.
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Martin Schierhorn, Angelita Saul, Ricardo Gouvea
WACKER CHEMIE
INOVADORAS DISPERSÕES POLIMÉRICAS ÓLEOFÓBICA E HIDROFÓBICA PARA APLICAÇÕES EM TINTAS
DECORATIVAS E PISOS
WACKER, empresa química sediada em Munique, criou uma gama de dispersões à base de água inovadoras e altamente
resistente, que possuem um elevado peso molecular, tamanho de partícula ultra fino, que são hidrofóbicas e oleofóbicas ao
mesmo tempo. Entre outras coisas, isto permite a formulação de uma nova geração de tratamento de superfícies, tintas de
"fácil limpeza" para interior e tintas com repelência de sujeira para exterior.
Este novo polímero permite a formulação de uma nova geração de tintas de "fácil limpeza" de interior. Marcas de grafite, lápis
de colorir e marcadores de texto podem ser facilmente removidos, assim como manchas de café, chá, batom e azeite de
oliva. O novo polímero é muito compatível com VAE, assim como polímeros de base acrílica e é utilizado como copolímero em
blendas de 10 a 20% de sólidos com relação ao polímero base da formulação. Como copolímero para tintas de exterior, o
novo grade previne a lixiviação de solúveis da película de tintas de fachadas, evitando a ocorrência de manchas.
O novo polímero também pode ser usado para tratamento de pisos minerais. Como pisos de concreto ou autonivelantes são
muito suscetíveis à pega de sujeira devido à sua estrutura porosa, as finas partículas do polímero, com tamanho menor que
0,1 micrômetro, penetram facilmente na superfície microporosa e a protege contra manchas. Isto reforça a superfície e
melhora a resistência à abrasão.
INNOVATIVE OIL-RESISTANT AND HYDROPHOBIC DISPERSIONS FOR WALL AND FLOORING APPLICATIONS
WACKER, a Munich-based chemical company, has created a range of innovative, highly resistant, waterborne dispersions
which exhibit a high molecular weight, ultra-fine particle size, and are oleophobic as well as hydrophobic. Among other things,
this enables the formulation of a new generation of stain-resistant surface treatments, easy-to-clean interior wall paints and
dirt-repellent exterior wall paints.
The new polymer enables the formulation of so-called “easy-to-clean” interior wall paints. Marks from pencils, colored pencils
and text markers can then be just as easily removed as coffee, tea, lipstick or olive oil stains. The new polymer, which is very
compatible with VAE as well as acrylic-based binders, is used as a co-binder with 10-20% volume share of the main binder. As
a co-binder in exterior wall paints, the new polymer prevents rain leaching out soluble additives, such as emulsifiers, from
newly painted facades and so-called “snail trails” appearing.
The new polymer can also be used on floor treatment. Mineral floors, such as self-leveling compounds or concrete for
example, are very prone to dirt pick-up due to their open-pored structure. The new binder contains particles with diameters of
less than 0.1 micrometer in size, which can easily penetrate into the microporous surface and protect against staining. This
both reinforces the surface and improves the abrasion resistance.
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Alexandre Carmello, Tianqi Liu, Melissa Monello, Kristoffer Stokes
CABOT
REVESTIMENTOS AQUOSOS CONTENDO SILICA HIDROFILICA / ALUMINA PIROGÊNICA PARA APLICAÇÕES
INKJET E PROTEÇÃO DE FILMES PLÁSTICOS EM ESTUFAS AGRÍCOLAS
Sílica e alumina calcinadas são partículas nanométricas inorgânicas de alta pureza, com características de estruturas
fractais e partículas primárias arranjadas em cadeias ramificadas. Elas encontraram nicho de aplicações em sistemas de
revestimentos aquosos para controle de dureza, reologia e resistência à abrasão. Quando pós de sílica e alumina calcinados
são dispersos (CAB-O-SPERSE® dispersions), os mesmo são facilmente incorporadas nas soluções de revestimentos
aquosos, eliminando a necessidade de moagem e manuseio de poeira.
Nesse manuscrito, apresentamos revestimentos hidrofílicos baseados em dispersões com CAB-O-SPERSE®, para novas
aplicações em tintas de impressão inkjet aquosas, e filmes cobertores de estufas. O processo de impressão em sistema
aquoso vem se movendo de impressões domésticas em papel, para impressões comerciais de sinalização e embalagens,
em um amplo espectro de substratos diferentes do papel poroso. Em substratos hidrofóbicos e não permeáveis
desafiadores, como o PET e polipropilenos, há a necessidade de aplicar um primer que seja hidrofílico e poroso para absorver
a água e os umectantes usados nas tintas, e imobilizar o pigmento aniônico de cor. As características de estrutura e
superfície da sílica e alumina calcinadas vêm tornando essas partículas uma escolha excelente para revestimentos
hidrofílicos: as estruturas fractais dessas partículas criam poros intra- e interpartícula, além de canais no revestimento,
permitindo rápida absorção líquida por pressão capilar. O silanol superficial e as cargas catiônicas podem interagir
efetivamente com pigmentos aniônicos de cor para fixar ou enclausurar eles em posição, prevenindo qualquer movimento
lateral na superfície sob impressão, resultando em maior densidade óptica, redução da mistura indesejável de cores
adjacentes e maior resistência a manchas.
Um dos desafios de utilizar dispersões de CAB-O-SPERSE® em revestimentos hidrofílicos para substratos não permeáveis é
a sua adesão em plásticos. Nós encontramos uma relação de propriedade de estrutura para a seleção de resinas que
trabalham bem para a adesão, e confere benefícios extras ao filme, como brilho e claridade.
A adesão e transparência são também dois requerimentos importantes para a segunda aplicação que nós desenvolvemos
para revestimentos hidrofílicos baseados em sílica calcinada - filmes para a agricultura. Esses filmes são feitos de resinas
moles à base de etileno, e são bastante empregados em estufas e culturas em túnel. Dentre os vários requerimentos para
filmes voltados à agricultura, a resistência a intempéries (UV), as propriedades anti-fogging, a retenção de calor e a
transparência, estão entre as mais importantes a considerar para aplicações práticas. Devido à natureza hidrofóbica dos
filmes baseados em etileno, os vapores de água do solo ou das plantas condensam no filme plástico para formar gotas, que
levam ao fogging. Nós mostramos aqui que, o LDPE pode se tornar hidrofílico pelo depósito de uma fina camada de
revestimento baseado em sílica calcinada, após o tratamento corona para a retirada da água da superfície, melhorando o
desempenho anti-fogging dos filmes.
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HYDROPHILIC FUMED SILICA/ALUMINA WATERBORNE COATINGS FOR AQUEOUS INKJET SUBSTRATES
Fumed silica and fumed alumina are high purity nanoscale inorganic particles featuring fractal structures with primary particles
arranged into branched chains. They have found applications in waterborne coating systems for improved hardness, abrasion
resistance and rheology control. When fumed silica and alumina powders are made into dispersion form (CAB-O-SPERSE®
dispersions), they can be easily incorporated into waterborne coating solutions, eliminating the need for grinding and dust
handling.
Herein we present hydrophilic coatings based on CAB-O-SPERSE® dispersions for new applications in aqueous inkjet printing
and agricultural greenhouse films. Aqueous inkjet printing is moving from home office printings on papers to commercial,
signage and packaging printings on a wide spectrum of substrates other than porous papers. On challenging hydrophobic and
non-permeable substrates such as PET and polypropylenes, there is a need for a primer coating that is hydrophilic and porous
to absorb water and humectants used in the inks and immobilize anionic color pigments. The structure and surface
characteristics of fumed silica and alumina have made these particle excellent choices for the hydrophilic coatings: The fractal
structures of these particles create intra and interparticle pores and channels in the coatings, allowing quick liquid absorption
by capillary pressure. The surface silanol and cationic charges can effectively interact with anionic color pigments to fixate or
trap them in place, preventing any lateral movements on the printing surface, resulting in higher optical density and improved
inter color bleed and smudge resistance.
One of the challenges of using CAB-O-SPERSE® dispersions in the hydrophilic coatings for non- permeable substrates is
adhesion of the coatings to the plastic substrates. We have found structure property relationship for the selection of binder
resins that work well for adhesion and provide extra benefits such as gloss and clarity for the film.
Adhesion and transparency are also two important requirements for the second application we developed for fumed silica
based hydrophilic coatings--agriculture films. Agriculture films are made of soft ethylene-based resins and largely used for
green house and tunnel culture. Of the various requirements for agriculture films, weather resistance (UV-resistance), antifogging properties, heat retention, and transparency are among the most important ones to consider for practical adoptions.
Due to the hydrophobic nature of the ethylene-based films, water vapor from soil or plants condenses on the plastic film to form
droplets causing fogging. We herein demonstrate that LDPE can be made hydrophilic by a thin layer of fumed silica-based
coating after corona treatment to sheet water off the surface, improving anti-fogging performance of the films.
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Luciana Rocha Santos, Jônatas Faleiro Berbigier, Gisele Marschner Rasia,
Micheli de Souza Haack, Josemar Luis Stefens, Thais Machado Farias,
Carmem Rosane Isse Gomes
SENAI
TÉCNICAS ANALÍTICAS INSTRUMENTAIS APLICADAS PARA DAR SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO E
INVESTIGAÇÃO DE FORMULAÇÕES DE TINTAS
Tintas são revestimentos capazes de ter funções protetivas e de embelezamento sobre os mais variados substratos. Durante
o desenvolvimento de uma nova formulação ou investigação da causa de comportamentos divergentes, há a necessidade do
uso de metodologias capazes de identificar características similares, ou não, entre amostras ou matérias-primas. As
diferenças apresentadas pelos materiais podem ser grandes na prática e perceptíveis em processos de aplicação, na
aparência final e desempenho no uso; porém, em muitos casos, não são detectadas pelas análises clássicas de controle de
qualidade como: densidade, viscosidade, teor de sólidos, tempo de secagem, etc. Neste contexto, é necessário emprego de
métodos analíticos efetivos para o sucesso no desenvolvimento ou investigação. Como exemplo disso, podem-se citar as
técnicas para verificar o peso molecular de resinas, identificar estruturas químicas, distribuição e tamanho de partículas em
emulsões ou de pigmentos e aditivos sólidos e, até mesmo, morfologia de materiais.
Este trabalho apresenta diversos estudos que utilizam técnicas analíticas instrumentais como suporte para o
desenvolvimento e investigação de tintas. O primeiro trabalho contemplou análises de infravermelho para acompanhamento
de reação, no desenvolvimento de um espessante para tintas. Neste trabalho, fez se uso da análise de tamanho de partículas
por espalhamento de luz dinâmico (DLS) e Potencial Zeta para avaliação e otimização dos experimentos. O segundo trabalho
refere-se à investigação de duas tintas de cura em estufa para metal, que foram analisadas pelas técnicas de Análise
Termogravimétrica (TGA) e por Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), a partir das quais foram
identificadas diferenças qualitativas na parte polimérica (resinas) e também de composição: fração orgânica e inorgânica. E,
por último, temos a investigação de uma tinta multicomponente que foi submetida a diversas técnicas analíticas para a
verificação da origem da ocorrência de um problema de aplicação. As amostras de tintas foram analisadas no Reômetro de
Placas Paralelas, Tensiômetro, Cromatógrafo com Espectrometria de Massas (GC-MS) e Cromatógrafo por Permeação em
Gel (GPC). Neste estudo, identificou-se que a origem do problema estava relacionada ao diluente reativo utilizado na
formulação que interferiu na distribuição de massa molar do componente principal.
INSTRUMENTAL ANALYTICAL TECHNIQUES APPLIED TO SUPPORT THE DEVELOPMENT AND RESEARCH OF
PAINTS FORMULATIONS
Paints are coatings capable of having protective and beautifying functions on the most varied substrates. During the
development of a new formulation or investigation of the cause of divergent behaviors, there's a need for methodologies
capable of identifying similar or not similar characteristics between samples or raw materials. The differences presented by the
materials can be large in practice and noticeable in application processes, final appearance and performance in use; however,
in many cases, they aren't detected by classical analyzes of quality control as: density, viscosity, solids content, drying time,
etc. In this context, it's necessary to employ effective analytical methods for success in development or research. As an
example, we can mention techniques for checking the molecular weight of resins, identifying chemical structures, particle size
distribution in emulsions or pigments and solid additives and, even, morphology of materials.
This work presents several studies that use instrumental analytical techniques as support for the development and
investigation of paints. The first work contemplated infrared analysis for reaction follow-up, in the development of a thickener
for paints. In this work, particle size analysis was performed by Dynamic Light Scattering (DLS) and Zeta Potential for the
evaluation and optimization of the experiments. The second work refers to the investigation of two drying oven curable paints
for use in metal, which were analyzed by the techniques of Thermogravimetric Analysis (TGA) and Fourier Transform Infrared
Spectroscopy (FTIR), from which qualitative differences were identified in the polymer part (resins) and also in composition:
organic and inorganic fraction. And finally, we have the investigation of a multicomponent paint that has undergone various
analytical techniques to verify the origin of the occurrence of an application problem. The paint samples were analyzed in the
Parallel Plate Rheometer, Tensiometer, Gas Chromatograph with Mass Spectrometry (GC-MS) and Gel Permeation
Chromatograph (GPC). In this study, it was identified that the origin of the problem was related to the reactive diluent used in
the formulation that interfered in the molar mass distribution of the main component.
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Mathias Dubecq
VENCOREX
NOVO ISOCIANATO PARA REVESTIMENTOS POLIURETÂNICOS DE ALTO DESEMPENHO
Os desafios atuais para revestimentos, adesivos e para a indústria de materiais em geral são claramente orientados pela
sustentabilidade. Revestimentos, particularmente, é um ramo em que o alto desempenho é requerido, uma vez que a sua
função, afora estética, é proteger o substrato no qual é aplicado. Revestimentos poliuretânicos, especialmente sistemas
bicomponente, são bem vistos por seu desempenho distintivo, notadamente ligado à durabilidade e resistência a intempéries
de exteriores. Os poliisocianatos, unidades formadores para as tecnologias de poliuretano e poliureia, possuem claramente
seu papel nessa tendência.
Duas rotas diferentes serão demonstradas nessa apresentação: uma delas tratando de sistemas base água, e a outra
propondo uma solução original para sistemas bases solvente de baixo COV, mais especificamente, para produtos de poliureia.
No momento em que as preocupações ambientais tomaram a frente, revestimentos aquosos poliuretânicos bicomponente se
tornaram naturalmente a principal rota a seguir, especialmente, para reduzir os compostos orgânicos voláteis (COV) nas
formulações. O desafio foi, acima de tudo, delinear formulações aquosas contendo poliisocianatos que fossem estáveis frente
à sua reação com a água. Esse tipo de formulação deveria prover tempo suficiente para permitir a sua aplicação e a formação
de filme com boas propriedades. Demonstraremos que nossos poliisocianatos hidrofílicos podem ser usados de modo
vantajoso para superar esses desafios.
Outra rota para enfrentar esses desafios de sustentabilidade é reduzir drasticamente o COV de soluções de base solvente.
Sistemas baseados em poliaspárticos estão cada vez mais entrando em evidência. Graças à sua estrutura química, eles
podem ser usados em formulações de alto sólidos, e sua reatividade faz deles bons candidatos para reduzir o tempo de cura,
assim permitindo a economia de energia. No entanto, essa reatividade elevada conduz a algumas dificuldades de manuseio,
como o baixo tempo de vida de uso, e desvantagens mecânicas em algumas aplicações (e.g. fragilidade). O uso de alguns
novos isocianatos de baixo Tg ou algumas unidades formadoras de origem biológica natural, podem ser a solução para superar
esses pontos.
NEW ISOCYANATE FOR HIGH PERFORMANCE POLYURETHANE COATINGS
Today's challenges for coatings, adhesives and materials industries are clearly environment oriented. Coatings particularly is
one field in which high performance is required since the function of a coating, outside of the aesthetics, is mainly to protect the
substrate it is applied on. Polyurethane coatings, especially two components systems, are very appreciated for their outstanding
performances, especially durability and outdoor weatherability. Polyisocyanates as building blocks for polyurethane and
polyurea technology have clearly their role to play in this trend.
Two routes will be exposed in this presentation: one dealing with water based system, the other one proposing original solutions
for solvent borne low VOC system, more specifically for polyurea products.
When environmental preoccupations started to be at the forefront, 2K polyurethane waterborne coatings became naturally a
route to follow, especially to reduce Volatile Organic Compounds (VOC) in the formulations. The challenge was above all to
design waterborne formulations containing polyisocyanates which would be stable, regarding the reaction with water. Such a
formulation should provide enough time to enable application and film formation with good end properties. We will demonstrate
our hydrophilic polyisocyanates can advantageously be used to overcome these challenges.
Another route to face this environmental challenge is to drastically reduce the VOC content of the solvent borne solution. Poly
aspartic based systems are more and more used in that scope. Thanks to their chemical structure they can be used in high solid
formulations and their reactivity make them a very good candidate to reduce curing time thus allowing energy savings.
Nevertheless this high reactivity goes with some handling difficulties (short pot life) and some mechanical drawbacks in some
applications (brittleness). Using some new low Tg isocyanate or some original biobased building block could be solutions to
overcome these points.
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MARCOS ZIRAVELLO QUINDICI, HERTA LENHARDT
RAINBOW e X-RITE
AVALIAÇÕES DAS CORES- CRITÉRIOS E QUESTÕES PARA APROVAÇÕES DAS CORES, MÉTODO CIE 2000,
FUTURAS TECNOLOGIAS
Nessa apresentação, abordaremos um item polêmico de quais os melhores critérios para aprovações das cores. Buscamos
explorar os métodos existente , frente as novas propostas para aprovações , desenvolvimentos de novos produtos e controle
de produção.
Conceitos e critérios de percepção e aceitação de desvios colorimétricos bem como as melhores práticas nas medições das
cores , abordando a percepção da diferença brilho na reprodução quando necessário desenvolver materiais com diferente
composições ou faixas de brilho nas mesmas cores.
Abordaremos a apresentação e recomendação das novidades emitidas pela "cie" (comissão internacional de iluminação) em sua recente publicação no final de 2018, incluindo a normatização para uso dos iluminantes de "led" . Incluiremos os
descritivos de deficiêcias visuais e como intervêm no nosso dia a dia , pricipalmente nos profissionais responsáveis por
desenvolver , analisar , tingir, e aprovar as cores.
Por fim apresentaremos as tendências tecnológicas para o mercado como a utilização do 5g e 6g e como elas irão influenciar
o futuro das cores.
COLOR EVALUATIONS - CRITERIA AND QUESTIONS FOR COLOR APPROVALS, CIE 2000 METHOD, FUTURE
TECHNOLOGIES
In this presentation, we will be talking about the polymic item on which the best criteria for color approvals. We are looking for
exploration of existing methods, in respect of new proposals for approvals, developments of new products and production
control. Concepts and criteria for perception and acceptance of colorimetric deviations and the best practices in color
measurements, addressing the perception of the bright difference in reproduction when necessary to develop materials with
different compositions or brightness with in the same colors.
We will be talking the presentation and recommendation of the news issued by the "cie" (international lighting committee) - in
its recent publication at the end of 2018, including the normatization for use of "led" illuminants. We will include the
descriptions of visual deficiencies and how it intervenes our day a day, especially for the professionals responsible for
developing, analyzing, tinting, and approving the colors. Therefore we will present the technological trends for the market as
the use of the 5g and 6g and they will influence the future of the colors.
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Andrew Shooter, Tom Annable, Stuart Richards, Peter Bloyce, Antonio Lopez
LUBRIZOL
ESTABILIZAÇÃO DE DISPERSÃO EM REVESTIMENTOS AQUOSOS: ÚLTIMOS DESENVOLVIMENTOS EM
HIPERDISPERSANTES POLIMÉRICOS
Os formuladores de tintas e tintas de impressão encontram desafios significativos em produzir tintas de alto desempenho em
água. Dispersar pigmentos em água é mais desafiador que em sistemas base solvente, pois há um grande potencial para
auto-associação do dispersante no meio aquoso, o que dificulta a adsorção e umectação da superfície dos pigmentos. Nesta
apresentação nós vamos apresentar os nossos dispersantes de última geração. Na Lubrizol, nós otimizamos o desempenho
dos dispersantes através do controle da estrutura do polímero, peso molecular e natureza dos grupos de ancoragem. Nós
desenvolvemos dispersantes que são excelentes tanto na umectação das superfícies de pigmentos quanto na produção de
dispersões estáveis para tintas e tintas de impressão. Nosso implacável desenvolvimento de novas tecnologias de grupos de
ancoragem nos possibilitou dispersar uma ampla gama de pigmentos, tais como orgânicos, inorgânicos e negros de fumo de
alto desempenho. Apesar de sua solubilidade em água, nós também fomos capazes de desenvolver dispersantes que vão
impactar na melhoria da resistência à corrosão.
DISPERSION STABILISATION IN AQUEOUS COATINGS: LATEST DEVELOPMENTS IN POLYMERIC
HYPERDISPERSANTS
Paint and ink formulators face significant challenges in producing high performance coatings in water. Dispersing pigments in
water is more challenging than solvent based systems as there is greater potential for self-assembly of the dispersant in the
aqueous medium which makes adsorption and wetting of the pigment surfaces difficult. In this presentation we will introduce
our latest water-borne dispersants. At Lubrizol we have optimised their performance through the control of polymer
architecture, molecular weight and nature of our anchor groups. We have been developed novel dispersants that are excellent
at both wetting pigment surfaces and producing stable colorants for inks and paints. Our relentless development of new anchor
group technology has enabled us to disperse a range of pigments including challenging organics, inorganics and high
performance carbon blacks. Despite their water solubility we have been able to develop dispersants with reduced impact on
water or corrosion resistance.
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Yongkang,Chen; Zhengwei,Lv; Hui,Chen; Haiwei,Chen
XOANONS
APLICAÇÃO DE RESINA MODIFICADA COM SILICONE NO CAMPO DE REVESTIMENTOS ANTIPICHAÇÃO DE
FÁCIL LIMPEZA
Materiais siliconados possuem simultaneamente propriedades orgânicas e inorgânicas devido à estrutura especial de sua
cadeia molecular. Sua estrutura trans-dimetílica possui baixíssima tensão superficial e alto deslizamento (slip), e a energia de
suas ligações Si-O (460 kJ/mol) é mais alta que a energia do ultravioleta solar (315~415 kJ/mol). Desta forma, resinas
siliconadas possuem boa resistência a intempéries, boa hidrofobicidade, resistênciaquímica, resistência térmica e
isolamento elétrico, entre outros.
A maioria dos revestimentos existentes podem apresentar propriedades de fácil limpeza e antipichação através da utilização
de aditivos, porém a durabilidade do efeito é baixa. Para se obter uma performance excelente e duradoura, este estudo
utilizou um método de copolimerização para introduzir um monômero siliconado contendo insaturação na cadeia de uma
resina acrílica hidroxilada, e com êxito obteve uma resina acrílica hidroxilada modificada com silicone que pode ser catalisada
com isocianatos ou com resinas amínicas, etc.
Este estudo também discute a aplicação de revestimentos de fácil limpeza e antipichação em paisagismo urbano, interior e
exterior de construções, transporte público, turbinas eólicas, etc.
APPLICATION OF SILICONE-MODIFIED RESIN IN THE FIELD OF ANTI-GRAFFITI EASY-CLEANING COATING
Silicone materials have both organic and inorganic properties due to their special molecular chain structure. Their transdimethyl structures have extremely low surface tension and high slip. And energy of their Si-O bond (460 kJ/mol) is higher
than the ultraviolet energy (315~415 kJ/mol) in sunlight, also not easily decomposed by ultraviolet light. Therefore, silicone
has good weather resistance, hydrophobicity, chemical resistance, cold resistance and electrical insulation and so on.
Most of the existing coatings have anti-graffiti and easy-cleaning properties through the use of additives, but their durability is
poor. In order to obtain excellent and long-lasting performance, this study used a monomer copolymerization method to
introduce a double bond-containing silicone monomer into a hydroxyl-containing acrylic resin, and successfully obtained a
silicone-modified hydroxy acrylic resin, which can make coatings with polyurethane curing agent, amino resin and etc. This
study also discusses anti-graffiti and easy cleaning application in urban beautification, building interior and exterior walls, rail
passenger cars, wind power generation and etc.
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JULIMAR LOPES
LOPES QUÍMICA LTDA
AGENTE DE CURA DE RESINAS EPOXI, COM PROPRIEDADES ANTIBOLHA E DE FONTE RENOVÁVEL
Pesquisa ganhadora do Prêmio ABRAFATI 2018, detalha um agente de cura para resinas epóxi, para aplicação em pisos, em
especial para sistemas epóxi de alta espessura, também conhecidos como epóxi autonivelante, ou mais popularmente pela
designação porcelanato líquido.
Este novo agente de cura tem propriedades únicas reunidas em um só produto:
Polimerizar resinas epóxi de alta espessura mantendo na película final índices de brilho superiores a 75 unidades de brilho
medidos a 60º de inclinação, portanto uma superfície muito brilhante. Ter altíssima resistência a manchamento, em especial,
ser resistente a manchas de água, de alimentos líquidos e de urina ( animais domésticos e bebês ). Resolver a questão de
aditivos antibolhas que consistentemente tem demonstrado o velho e conhecido problema de serem compatíveis com as
formulas líquidas, porém não serem compatíveis com as formulas após serem polimerizadas, criando películas
esbranquiçadas; Ter uma opção de baixíssima toxidez, conforme constatado em laudos médicos descritos neste trabalho.
Ter pelo menos 80% de sua formulação em matérias primas ecologicamente corretas e de fonte 100% renováveis.
NEW EPOXY CURING AGENT, WITH ANTI BUB
This is a diclosure of the new Epoxy hardener, specially suitable for flooring application, with a remarkable anti bubbling action,
sispensing such common additives, and, made from renewable sources. This discovery was awarded with the ABRAFATI 2018
Coating Science Prize.
Among others, the main properties of this new hardener are: superior water spot resistance, even in hot warer. Superior stain
resistance for aninal or babies urine. Very low toxicity due to its irrelevant VOC and no free amine evolution. Made in its most
part of renewable sources.
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Christian Putz, Pedro Lazzarin Marani, Lenine de Sousa Gomes
WACKER
QUÍMICA DE SILICONE PARA TINTAS MODERNAS E DE ALTO DESEMPENHO
As resinas do silicone são adequadas para o uso na proteção da alvenaria devido a sua natureza híbrida inorgânica/orgânica e
a sua excelente funcionalidade. Únicas por suas propriedades de espalhamento, resinas de silicone revestem substratos
minerais com velocidade surpreendente e permanecem irreversivelmente ancoradas de forma química. A rede de resina de
silicone envolve completamente as cargas e pigmentos minerais, incrementando excepcionalmente a durabilidade do
revestimento.
Tintas formuladas com resina de silicone acima do PVC crítico dependem crucialmente da distribuição e do desenvolvimento
da matriz polimérica, que consiste em uma combinação de uma resina de silicone e de uma dispersão orgânica. A boa
repelência à água e a extrema durabilidade das tintas contendo resina de silicone derivam do fato de que a rede de resina de
silicone, que provê hidrofobicidade aos poros, envolve completamente as cargas e pigmentos minerais e reforça os poros até
o nível de nanômetro sem preenche-los, ou seja, a estrutura de poros abertos é mantida.
Silicones combinam química inorgânica e orgânica e podem ser descritos da seguinte forma: os silicones possuem ligações
silício-oxigênio (Si-O-Si) conhecidas como ligações de siloxano ou polisiloxano. As ligações (Si-O) são excepcionalmente
estáveis, têm energias de ligação elevadas e são responsáveis pela natureza inorgânica dos silicones. Os silicones também
possuem grupos orgânicos, que conferem propriedades hidrofóbicas e são quimicamente ligados à cadeia inorgânica
através de ligações silício-carbono (Si-C).
Os aditivos de silicone são responsáveis pela hidrofobicidade nas tintas, melhorando a resistência à chuva de tintas
exteriores. Uma nova tecnologia otimiza a química de resina de silicone com tecnologia de aditivos de silicone em um
material híbrido dois em um, simplificando a formulação de tintas e texturas, mantendo o alto desempenho conhecido de
tintas contendo resina de silicone.
SILICONE CHEMISTRY FOR MODERN HIGH PERFORMANCE PAINTS
Silicone resins are eminently suitable for use in masonry protection due to their inorganic/organic hybrid nature and their
excellent functionality. Unique for their spreading properties, silicone resins coat mineral substrates with amazing speed and
remain irreversibly anchored there. The silicone resin network completely envelops fillers and pigments enhancing
exceptionally durability of the coating.
Silicone resin emulsion paints formulated above the critical PVC depends crucially on the distribution and development of the
binder matrix, which consists of a combination of a silicone resin and a polymer dispersion. The good water repellency and
extreme durability of silicone resin emulsion paints derive from the fact that the silicone resin network, which imparts
hydrophobicity to pores, completely envelops the fillers and pigments and reinforces the pores down to the nanometer level
without clogging them, i.e. the open- pore structure is retained.
Silicones combine inorganic and organic chemistry and can be described as follows:
Silicones possess silicon-oxygen bonds (Si-O-Si) known as siloxane or polysiloxane linkages. (Si-O) bonds are exceptionally
stable, have high bond energies and are responsible for the inorganic nature of silicones.
Silicones also have organic groups, which confer hydrophobic properties and are chemically bonded to the inorganic
backbone via silicon-carbon bonds (Si-C).
Beside others, silicone additives are responsible for the immediate hydrophobicity in paints, which improves the early rain
resistance of façade paints.
A new technology optimizes silicone resin chemistry with silicone additive technology in a two in one hybrid material,
simplifying the formulation of paints and plasters maintaining the well-known high performance of silicone resin emulsion
paints.
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Jadel Baptista
DCC LANSCO PIGMENTS
4 PASSOS PARA A DISPERSÃO EFETIVA DE PIGMENTOS - PARTINDO DE CONCEITOS BÁSICOS
Os pigmentos são desenvolvidos e produzidos para serem partículas insolúveis e conferir cor para uma variedade de
materiais. Eles podem ser classificados em orgânicos, inorgânicos, de efeito e funcionais.
A diversa química de pigmentos, os seus requerimentos finais e a ampla variedade de cores disponíveis, pode criar uma
situação desafiadora para químicos selecionarem pigmentos ou aditivos ótimos para uma dada finalidade. A seleção de
pigmento ou aditivo mais apropriado é etapa crítica na determinação de desempenho do revestimento final, assim como na
eficiência do processo de produção.
A compreensão de diferentes tipos de pigmentos, suas propriedades e famílias ajudará os formuladores a selecionar a
química de pigmento e o processo de fabricação mais efetivos, assim, evitando potenciais problemas com o revestimento
final e sua aplicação.
Esse manuscrito irá focar nas famílias de pigmentos e sua aplicação em sistemas de base água, solvente e dispersões
universais. A teoria por trás do processamento, seleção de agentes umectantes e dispersantes, e as diferenças entre comoagem e a dispersão de único pigmento, também serão discutidos.
4 STEPS TO ACHIEVE EFFECTIVE PIGMENTS DISPERSION: STARTING FROM SCRATCH
Pigments are designed and produced to be insoluble particles used to impart color in a variety of materials. They can be
classified as organic, inorganic, effect, and functional.
The diverse range of pigment chemistries, the end use requirements, and the broad range of colors available can create a
challenging situation for chemists in selecting the optimal pigment or additive for a given application. The proper pigment or
additive selection is critical in determining the performance of the finished coating as well as the production efficiency.
Understanding the different pigment types, properties and chemical families will help the formulator select the most effective
pigment chemistry and manufacturing processing thus avoiding potential problems with the final coating and application.
This paper will focus on pigment families and their application in waterborne, solvent borne and universal dispersions. The
theory behind processing, selection of wetting and dispersing agents, and the differences between co-grinding and single
pigment dispersion will also be discussed.
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Marina Passarelli, Amanda de Menezes, Bruno Dario, Silmar Barrios
OXITENO
SURFACTANTES E O SEU PAPEL NAS FORMULAÇÕES DE TINTAS BASE ÁGUA DE ALTA QUALIDADE
Neste trabalho será apresentado como o uso de surfactante é fundamental para se desenvolver uma formulação de tinta
base água. Um olhar mais aprofundado será dado aos umectantes de pigmento auxiliares na compatibilização de pastas de
pigmento em bases de tintas brancas.
Surfactantes, também chamados de tensoativos, possuem diversas funções em uma formulação de tinta. Por serem
moléculas compostas por grupos de diferentes afinidades, esses produtos podem ser aplicados em muitas formulações
complexas, compostas por matérias primas de diferentes características (sólidos inorgânicos, sólidos orgânicos, líquidos
com distintas polaridades, polímeros, entre outros), promovendo a compatibilização entre os materiais. Podem ser utilizados
para estabilizar as partículas de polímero do látex (emulsificantes), para promover a umectação dos pigmentos no meio
(umectantes), para estabilizar esses pigmentos contra floculação (dispersantes), entre outras funções.
O papel do surfactante no processo de umectação de pigmentos e cargas é fundamental para se obter uma tinta de alta
qualidade, principalmente quando se faz o uso de pigmentos coloridos, como em sistemas tintométricos por exemplo. Esses
sistemas são complexos em termos de materiais de diferentes polaridades que devem ser mantidos estáveis após o
tingimento e durante um longo período de tempo. Além disso o surfactante deve agir de forma eficiente para compatibilizar o
sistema e garantir que não haverá problemas de “choque” entre a pasta de pigmentos e a base, que poderia levar a uma má
homogeneização de cores, gerando possíveis diferenças de coloração entre uma lata e outra, além de outros defeitos. Por
esse motivo, produtos que tenham afinidades a diferentes superfícies podem ser necessários para garantir a performance do
produto, compatibilizando o sistema como um todo.
Para exemplificar esses efeitos, neste trabalho será apresentado o desempenho de surfactantes livres de aquilfenol
etoxilado (APEO-Free) no tingimento de bases brancas em um sistema tintométrico modelo. Foram escolhidas pastas de
pigmento de origem orgânica e inorgânica, e as dosagens de umectante foram variadas na base branca. Medidas de força de
tingimento, cor e sedimentação foram avaliadas para verificar o efeito da dosagem para cada tipo de pigmento testado. Por
fim, foram avaliados brilho, cobertura, estabilidade, e resistência à abrasão úmida para cada cenário.
Os resultados mostraram que os umectantes são capazes de melhorar o desenvolvimento de cor das pastas pigmentárias,
levando a um produto final de melhor qualidade. A dosagem correta de umectante promoveu uma etapa de homogeneização
mais eficiente, além de garantir uma tinta final de alta lavabilidade e cobertura.
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THE ROLE OF SURFACTANTS IN HIGH QUALITY WATERBORNE PAINTS
In this work the use and importance of surfactants in waterborne systems is explored. A more in-depth look will be given to the
surfactants acting as wetting agents in making colored pigment pastes compatible with white paint bases for the architectural
market.
Surfactants have several functions in an ink formulation. Because they are molecules composed of groups with different
polarities, these products can be applied in many complex formulations harmonizing many types of raw material (inorganic
solids, organic solids, liquids with different polarities, polymers, among others). They may be used in many different
applications, from emulsifiers, to stabilize latex polymer particles, to dispersing agents stabilizing pigments against
flocculation; these molecules offer flexibility for the paint industry and has a critical role when developing waterborne
formulations.
The purpose of surfactant in the process of wetting pigments and fillers is necessitous in obtaining a high quality paint,
especially when using colored pigments, as in tinting systems for example. These systems are complex in terms of materials of
different affinities that must be kept stable after dyeing and over a long period. In addition, the surfactant must act efficiently to
make the system compatible and ensure that there will be no "pigment-shock" between the pigment paste and the base, which
could lead to poor color homogenization, generating possible color differences between one paint can and another, among
other defects. For this reason, products that have affinities to different surfaces may be necessary to guarantee product
performance, making the entire system compatible.
To illustrate these effects, this work will present the performance of APEO-Free surfactants (free of alkylphenol ethoxylates) in
the dyeing of white bases in a tinting system. Both organic and inorganic pigments were chosen, and wetting agent dosages
were varied on the white base. Tinting strength, color difference and Rub-out measurements were evaluated to verify the
dosage effect for each type of pigment tested. Finally, evaluation of gloss, hiding power, stability, and resistance to wet
abrasion for each scenario were performed to check the quality of the final paint.
The results showed that the wetting agents are capable of improving the color development of pigment pastes, leading to a
better quality of the final product. The correct dosage of surfactant promoted a more efficient homogenization step, and
guaranteed a final paint of high scrub-resistance and coverage.
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Terri Carson, Laurie Morris, Ivan Tyre
ALBERDINGK BOLEY INC.
POLÍMEROS ACRÍLICOS AQUOSOS VERSÁTEIS PARA REVESTIMENTOS ARQUITETÔNICOS E INDUSTRIAIS
Polímeros acrílicos aquosos compõem uma das tecnologias de resinas dominantes usadas em revestimentos industriais.
Eles oferecem excelente resistência à UV, estabilidade hidrolítica, boa durabilidade e múltiplas opções para o projeto de
polímero que atenda a ampla gama de aplicações. Entretanto, quando comparados a outras tecnologias de resinas, os
acrílicos aquosos sofrem de questões de sensibilidade à água, devido à presença de componentes hidrofílicos, como
surfactantes, necessários para a estabilização no estado coloidal. Esses materiais podem também trazer dificuldades
durante a formulação, levando a formação excessiva de espuma. Ao passo que um aumento no desenvolvimento de novos
acrílicos base água é observado, a demanda por melhores produtos continua a prosperar à medida que formuladores se
esforçam para atender às regulamentações emergentes de compostos orgânicos voláteis (COV) e à melhora de
desempenho, mantendo o custo-benefício. Considerando esses fatores, desenvolvimentos recentes têm focado no projeto
de novo sistema acrílico com baixa necessidade de surfactantes, morfologia multifásica e seleção otimizada de monômeros.
Foi também visado delinear um produto com alta versatilidade que pode ser aplicado a múltiplos substratos com alto
desempenho, como metais, madeira e alvenaria. Essa nova resina superhidrofóbica produz filmes com baixa permeabilidade
ao vapor de água, devido à sua microestrutura extremamente fina, como corroborado por estudos por microscopia. Serão
apresentados atributos de desempenho deste novo acrílico, que oferece várias soluções em uma variedade de aplicações de
revestimentos arquitetônicos e industriais. Diversos tipos de dados serão apresentados sobre a adesão em vários
substratos, desde duros a pegajosos, resistência à eflorescência, durabilidade exterior em tintas com proteção a manchas e
tradicionais, resistência a manchamento por migração de taninos e anticorrosão para revestimentos de aplicação direta no
metal.
VERSATILE WATERBORNE ACRYLIC FOR ARCHITECTURAL AND INDUSTRIAL COATINGS
Waterborne acrylic polymers are one of the dominant resin technologies used in industrial coatings. They offer excellent UV
resistance, hydrolytic stability, good durability and multiple options for polymer design to meet various applications. However,
compared to other resin technologies, waterbased acrylics can suffer from water sensitivity issues due to the presence of
hydrophilic components such as surfactants necessary for colloidal stabilization. Such materials can also cause difficulties
during formulation leading to excessive foaming. While there has been increasing new developments of water-based acrylics,
the demand for better products continues to thrive as coatings formulators strive to meet the increasing regulations of volatile
organic compounds (VOCs) and higher performance, while maintaining a level of cost efficiency. Considering these factors,
recent development has focused on the design of a new acrylic with very low surfactant levels, multi-phase morphology and
optimized monomer selection. It has also been targeted to design a product with high versatility that can be applied to multiple
substrates such as metal, wood and masonry with high performance. This new super hydrophobic binder produces films with
low water vapor permeability due to its extremely fine microstructure as seen from microscopy studies. Performance attributes
of this new acrylic will be presented that offers multiple solutions across an array of architectural and industrial coating
applications. Data will be presented including adhesion to multiple hard to sticky to substrates, efflorescence resistance,
exterior durability in low build stains and traditional paints, tannin stain blocking and corrosion resistance for direct to metal
coatings.
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Claudia Sá, Mike Cook
EVONIK
IMPULSIONANDO ALTO DESEMPENHO COM SISTEMAS EPÓXI DE BAIXA EMISSÃO PARA PROTEÇÃO
ANTICORROSIVA DE LONGO PRAZO
Os sistemas epóxi têm um longo histórico de sucesso em revestimentos marítimos e de proteção industrial, devido à
combinação entre excelente resistência à corrosão e à produtos químicos. À medida que as exigências ambientais regionais
se estabelecem com firmeza, a indústria enfrenta o desafio constante de fornecer soluções que possam atender aos
emergentes regulamentos de VOCs. Há uma tendência contínua para mover a tecnologia da chamada tinta convencional
para revestimentos com alto teor de sólidos e, mais recentemente, para revestimentos de ultra-alto teor de sólidos. Ao
mesmo tempo, os atributos gerais de desempenho associados aos sistemas epóxi de alto desempenho precisam ser
mantidos ou melhorados, dependendo das necessidades específicas da aplicação industrial. Muitos sistemas epoxi de alto
teor de sólidos atuais usam plastificantes não reativos, como álcool benzílico ou alquilfenóis, para permitir a conversão
química completa da matriz polimérica. Embora essa abordagem permita reduzir a demanda de solventes, esses produtos
nem sempre atendem à necessidade do mercado por uma vida útil prolongada. O uso de plastificantes que lentamente saem
dos revestimentos pode causar a diminuição de flexibilidade do revestimento ao longo do tempo, alterando assim suas
propriedades de desempenho. Para resolver isso, uma abordagem de plastificação diferente para reduzir a necessidade de
solvente e garantir a cura completa é necessária.
Este artigo revisará os fundamentos dos revestimentos epóxi de alto teor de sólidos em comparação com as tecnologias
convencionais de epóxi e descreverá as diferenças técnicas fundamentais. Ele também apresentará uma nova tecnologia
versátil de agente de cura amínico que oferece soluções para desenvolver revestimentos compatíveis com o rigoroso
credenciamento de testes de emissão e, ao mesmo tempo, aborda muitos dos desafios técnicos associados aos sistemas
de alto teor de sólidos. Além disso, a ausência de plastificantes não reativos facilita a conservação a longo prazo das
propriedades mecânicas do revestimento e, portanto, ajuda a fornecer proteção anticorrosiva a longo prazo.
DRIVING HIGHER PERFORMANCE WITH LOW EMISSION EPOXY SYSTEMS FOR LONG-TERM ASSET
PROTECTION
Epoxy systems have a long and successful track record in marine and protective coatings, due to the combined offerings of
excellent corrosion and chemical resistance. As regional environmental drivers become firmly established, the industry is
faced with the constant challenge of providing solutions which can comply with emerging VOC regulations. There is a
continuous trend to move the technology from the so-called conventional paint to high solids coatings, and more recently, to
ultra-high solids coatings. At the same time the overall performance attributes associated with high performance epoxy
systems need to be either maintained or improved depending on specific industrial application needs. Many current high solids
epoxy systems use non-reactive plasticizers such as benzyl alcohol or alkyl phenols to enable full chemical conversion of the
polymer matrix. While this approach allows for reduced solvent demand, such products do not always address the market
need for extended service life. The use of plasticizers which slowly leach out of coatings can cause the coating matrix decrease
in flexibility over time, thus changing the performance properties of the coating. In order to address this, a different
plasticization approach to lower solvent requirement and ensure complete cure is needed.
This paper will review the basics of high solids epoxy coatings compared to conventional epoxy technologies and describe the
fundamental technical differences. It will also present new versatile amine curing agent technology that offers solutions to
develop coatings compliant with stringent emission test accreditation, and at the same time, addresses many of the technical
challenges associated with high solids systems. Furthermore, the absence of non-reactive plasticizers facilitates long-term
conservation of the mechanical properties of the coating, and hence, helps deliver long-term asset protection.
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1
Marcos Fernandes de Oliveira, Fernando Tosti, Rodrigo Lima de Matos
FACULDADES OSWALDO CRUZ, CTS - COATINGS TECH SOLUTIONS, MAXION WHEELS
NANOCERAMIC COATING ON CARBON STEEL, AS SUBSTRATE FOR CATHODIC ELECTRODEPOSITION
PRIMER (E-COAT), FOR OEM AUTOMOTIVE MARKET
Despite its great performance as pretreatment, the tri-cationic phosphate process consumes several resources, as water,
electrical energy and gas. During the process, a sludge is also generated and it needs be treated, because it contains heavy
metals as nickel. The presence of the element phosphorus, also can produce the eutrophication in rivers and lakes. On last ten
years, a new pretreatment named nanoceramic has been used, but not fully explored by Brazilian automakers. The
nanoceramic utilization brings substantial savings in resources and energy and it is totally heavy metals and phosphorus free.
The sludge volume generated is 90% lower than the phosphate sludge and it has no occupation or toxicity risk. Based on
these facts, the present work had as aim, the influence study of nanoceramic coating on carbon steel and use them as
substrates for OEM electrodeposition primers (e-coat). As reference, a conventional OEM tri-cationic phosphate has used.
The nanoceramic coatings were produced by acid solution based on hexafluorzirconic acid. This solution after contact with
carbon steel produces a zirconium oxide conversion coating, which works as pretreatment. After both pretreatment process,
the panels with phosphate and nanoceramic coatings received a OEM e-coat deposition. All the panels undergone
accelerated corrosion tests, as salt spray and cyclic corrosion test. Additional tests have conducted in order to check other
properties as adhesion and impact. The nanoceramic coating had shown competitive and viable, reaching results approved
by the tested specifications.

13
Thiago Elias Bastos
PAUMAR S.A
TINTA A BASE DE RESINA POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO
Tinta de acabamento a base de resina poliéster alifático bicomponente, com 75% de sólidos por volume. Ao ser comparado
com uma tinta a base de poliuretano acrílico alifático este material apresenta maior resistência anticorrosiva, assim como,
maior resistência ao intemperismo natural e acelerado. Comparando a tecnologia atual a base de poliuretano acrílico alifático
e a nova tecnologia poliéster alifático foi possível incrementar a resistência a radiação UV-B, das atuais 500 horas em média
para cerca de 3000 horas, que por especificação poderá perder apenas 10% do brilho inicial e variação de cor de no máximo
1,0 (delta E). Este incremento aumentará o intervalo entre as manutenções dos equipamentos, devido a fatores como perda
de cor e brilho e corrosão dos mesmos. O outro ponto é o ganho do sólidos por volume que atualmente é de 63%, passando
para 75%, esta alteração aumentará o rendimento da tinta, reduzindo a emissão de solventes orgânicos na atmosfera.
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Marcos Roberto Constante
WEG TINTAS
TINTA À BASE DE RESINA POLIASPARTICO
Primer Acabamento a base de resina Poliaspartico bicomponente, com 100% de sólidos por volume e baixo VOC, apresenta
secagem rápida e excelente resistência a abrasão e erosão, ao ser comparado com uma tinta à base de poliuretano acrílico
alifático este material apresenta maior resistência a abrasão e erosão, dos atuais 30 minutos em média para cerca de 8 horas
conforme a norma ASTM G 73. Este incremento aumentará o intervalo entre as manutenções dos parques Eólicos, causado
pelo fatores de agressão de intempérie chuvas, granizo, ventos e areia encontradas no ambiente. A erosão das pás reduz a
eficiência aerodinâmica, diminuindo a geração de energia do aerogerador.
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18
Felipe Loera Toledo, Daniel Kraiter
THE CHEMOURS COMPANY
EVALUATION OF DIRT PICKUP RESISTANCE (DPR) IN EXTERIOR ARCHITECTURAL PAINTS: GLOBAL PAINT
BENCHMARK RESULTS AND ANALYSIS
Ÿ Dirt pick-up is a long-standing issue for exterior architectural coatings in areas where pollution is high due to economic

activities as well as environmental and climatic factors. Dirt pick-up resistance (DPR) is defined as the ability of a coating to
maintain its original appearance against soiling due to exterior environmental conditions.
Ÿ Our team has conducted outdoor exposure tests of commercial paints at various locations around the globe and collected
DPR data. In this presentation, we analyze and interpret these data.

33
Gerson M. Zirondi
EVONIK
AJUSTE FINO DO CONTROLE DE SUPERFÍCIE DE REVESTIMENTO ATRAVÉS DO USO DE SILOXANOS
MODIFICADOS
Aditivos à base de siloxano são ferramentas críticas em aplicações de revestimento porque suas estruturas podem ser
variadas para fornecer uma ampla gama de benefícios de desempenho em muitos tipos de formulações e produtos químicos.
Surfactantes e antiespumantes são algumas das classes de aditivos mais comumente reconhecidas, mas muitas outras
funcionalidades podem ser derivadas de químicas de siloxano, particularmente atributos relacionados ao controle de
superfície, como fluidez e nivelamento, deslizamento, resistência a riscos e propriedades hápticas (toque). Esta extensa
gama de desempenho é alcançável devido à ampla flexibilidade inerente à química do siloxano, permitindo um equilíbrio
perfeito de compatibilidade, incompatibilidade e atividade de superfície.
Como acontece com muitos tipos de aditivos, uma ampla gama de funcionalidades cria muitas opções para melhoria e
inovação, mas também apresenta desafios para encontrar o aditivo e a otimização corretos para alcançar o desempenho
desejado. Esta apresentação tentará esclarecer as relações gerais de estrutura-propriedade que impulsionam os atributos
de desempenho dos aditivos de siloxano e detalham o contínuo que existe entre umectar, nivelar, remover espuma e
deslizamento dentro desta classe química. As propriedades e testes de controle de superfície serão revisados e relacionados
a trabalhos de avaliação recentes conduzidos no desenvolvimento de novos aditivos de controle de superfície base siloxano.

34
Ingrid Meier
EVONIK
COR MEU MUNDO! NOVAS FERRAMENTAS PARA MELHORAR A ACEITAÇÃO DE CORANTES EM
REVESTIMENTOS ARQUITETÔNICOS A BASE DE ÁGUA
Claude Monet comentou uma vez que “Cor é minha obsessão, alegria e tormento de um dia” - um sentimento que ressoa
com os formuladores de tintas arquitetônicas base água que precisam projetar tintas que aceitem uma variedade de
corantes líquidos, permitindo uma linha de pintura com paleta de cores mais ampla possível.
Com o advento dos sistemas de tingimento de pontos de venda (POS), muitos fabricantes de tintas produzem agora apenas
um pequeno número de bases, às quais os corantes são adicionados nas lojas. Isso permite que fabricantes e lojas de tintas
gerenciem estoques com menos materiais e diminuam significativamente a quantidade de tinta não utilizada que é
desperdiçada a cada ano. No entanto, os corantes usados nos sistemas de tingimento POS devem ter excelente
compatibilidade com diferentes bases para garantir cores consistentes e reproduzíveis sob todas as condições. Este
continua a ser um dos maiores desafios enfrentados pelo formulador de tintas arquitetônicas base água.
Dificuldades ocorrem quando aditivos usados para estabilizar os pigmentos no colorante interagem com aditivos na tinta
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base, causando perda de estabilização do pigmento e floculação. Isso leva a uma mudança de cor imediata ou gradual, o que
pode ser observado em um teste de "Rub-out" em laboratório. “Pigmentos problemáticos” como PV23, PBk7 e PB15: 3 dão
origem a mais desafios no que diz respeito à aceitação de colorantes. Este artigo descreverá os mecanismos envolvidos na
estabilização de colorantes e, usando relações de propriedades químicas da estrutura, explicará como agentes ativos de
superfície específicos podem ser usados dentro da formulação de tinta base para evitar a desestabilização do colorante,
assegurando que ele funcione como pretendido.

42
Cesar Tatari, Arthur Borges Eroles, Nikollas Machado Amancio
ETEC SUZANO
PRODUÇÃO DE TINTA SUSTENTÁVEL A PARTIR DA BORRA
A produção de tintas é uma das maiores do mundo para todos os fins que se podem imaginar, e essa produção gera lucros
absurdos para as melhores empresas. Mas do mesmo jeito que se ganha muito, se gasta muito, tanto na mão de obra,
quanto principalmente, na sua própria produção. Todo e qualquer reagente que é utilizado na produção de tintas possui um
custo elevado pela sua necessidade no mercado e por não haver outro meio mais viável que garanta os mesmos resultados.
Assim, o objetivo desse trabalho é justamente propor tal opção mais viável que diminuiria o custo da produção. A produção
de tintas, assim como qualquer tipo de produção, gera resíduos durante o processo de fabricação, sendo estes chamados de
borra. A borra, como todo resíduo, tende a ser descartado ou, como opção, reaproveitado, gerando então uma tinta de
segunda linha. Este trabalho apresenta a possibilidade de produzir tal produto por meio da formulação da tinta látex,
utilizando a borra como substituto completo de carbonato de cálcio (CaCO3) e parcial de dióxido de titânio (TiO2), dois
reagentes importantes para produção de tinta e com custo elevado no mercado, diminuindo assim o custo de produção e
agregando uma visão sustentável ao trabalho. A escolha da utilização deste resíduo se deve à viabilidade e facilidade que o
grupo tem no acesso ao rejeito.
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Marina Chieregati Passarelli, Cintia Favaro, Amanda de Menezes Costa
OXITENO
UM ESTUDO COMPARATIVO DE ANÁLISE DE ESTABILIDADE EM TINTAS: MÉTODO TRADICIONAL DE
ESTABILIDADE EM ESTUFA X CENTRÍFUGA ANALÍTICA.
O processo de manufaturar uma tinta de qualidade é bastante complexo e demandante, principalmente quando tratamos de
sistemas base água. O processo de dispersão de pigmentos, responsável por garantir o tamanho adequado das partículas,
demanda alta energia e o auxílio de aditivos para que possa ocorrer com a máxima eficiência. O processo de completagem
deve ser feito com cuidado para que não ocorra a desestabilização entre os componentes da tinta e a adição da resina e
outros aditivos. Por fim, todo o esforço requerido durante o processo de manufatura será em vão se o seu produto final não for
capaz de manter a estabilidade no longo prazo. Por esse motivo, estudos de estabilidade da tinta são fundamentais para
verificar o desempenho do produto final gerado.
Uma vez que o sistema está disperso, alguns fenômenos podem ocorrer com o passar do tempo e esses acontecimentos
estão diretamente ligados à estabilidade da dispersão. No caso das tintas, o mais comum é acontecer a separação de fases,
conhecida como sinerese. A sinerese é um fenômeno esperado, porém, um sistema mal estabilizado tende a formar muito
sobrenadante e corpo de fundo bastante espesso. Isso pode dificultar o uso da tinta, além de facilitar o aparecimento de
defeitos no filme final.
Pensando em formulações de tintas, costuma-se avaliar a estabilidade a partir do acompanhamento da amostra em estufa
(~50ºC) durante um mês. Essa evolução pode ser observada por variação da viscosidade em conjunto com uma avaliação
visual do processo de sedimentação, característico de sistema não estáveis. Nesse último caso, percebe-se que a
conclusão se um sistema é mais ou menos estável que outros se dá por percepção pessoal do avaliador, já que não se trata
de um método quantitativo.
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Uma alternativa à estabilidade em estufa é lançar mão de técnicas analíticas mais avançadas capazes de precisar a diferença
em estabilidade mesmo entre sistemas muito semelhantes. Uma dessas técnicas é a centrífuga analítica. Trata-se de um
equipamento capaz de submeter as amostras à altas acelerações de gravidade com a finalidade de forçar a floculação e
sedimentação das partículas. Sistemas mais estáveis tendem a demorar mais tempo para sedimentar enquanto que os
menos estáveis separam mais rapidamente. O equipamento consegue, então, calcular o índice de estabilidade do sistema,
bem como a velocidade de separação de fases, além de poder inferir o shelf-life da amostra. Esses resultados são obtidos de
forma mais rápida e objetiva em relação ao método da estufa.
Nesse trabalho serão comparados os resultados de estabilidade obtidos tanto de forma qualitativa (estabilidade em estufa)
quanto quantitativa (centrífuga analítica, fornecida pela Lum) para inferir se existe ou não alguma correlação entre as
respostas.

65
Marlon Eduardo Braidott, Carlos Eduardo Parisi Ciuccio e Natalia Khouri Gimenez Isasi
BASF
ESPESSANTE ACRÍLICO ASSOCIATIVO (HASE) COM ALTO PODER DE ESPESSAMENTO PARA MASSAS E
TEXTURAS
O Programa Setorial da Qualidade, PSQ, cada vez mais atua de forma a fiscalizar e controlar diversos tipos de tintas e
complementos do setor imobiliário. Dentre estes produtos, estão as massas e texturas que representam um volume
significativo dentro do portfólio das indústrias produtoras de tintas imobiliárias. O cenário deste mercado no Brasil
atualmente é de alta concorrência, sendo o custo final destes produtos um fator de extrema importância.
Dentre as principais matérias-primas utilizadas nas formulações de massas e texturas, está o espessante que é o
responsável por gerar uma forte tixotropia no sistema através de sua interação com os demais componentes da fórmula. Os
espessantes mais utilizados neste caso são os espessantes acrílicos associativos do tipo low-shear. Estes espessantes
atuam através de dois mecanismos distintos. O primeiro é a repulsão eletrostática onde a cadeia do polímero acrílico em pH
alcalino se “desenrola” gerando um aumento de viscosidade no sistema. O segundo mecanismo é a associação dos grupos
hidrofóbicos presentes no polímero acrílico do espessante com os demais componentes da fórmula como a emulsão,
surfactantes e cargas, criando uma rede e deixando o sistema com o aspecto de um sólido. Diferentemente dos espessantes
atualmente disponíveis no mercado, desenvolvemos um espessante acrílico associativo com um alto poder de
espessamento capaz de interagir fortemente com o sistema e gerar um produto altamente consistente. Isto faz com que a
quantidade de aditivos necessária na fórmula seja menor que a dos produtos convencionais existentes, o que é positivo tanto
para os custos do formulador quanto para o meio ambiente ao permitir o menor uso de recursos, além de ser um produto livre
de APEO em sua composição, o que o torna mais seguro. Por fim, este modificador reológico proporciona também melhoria
na absorção de água e na resistência à abrasão das massas.
Concluindo, as características apresentadas permitem ao formulador desenvolver uma tinta de menor custo, livre de APEO e
que atende às exigências de qualidade do PSQ.
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69
Cristovão Rodrigo Santos, Dayane Taylor Taylor, Dayane
BASF S/A
ANTIESPUMANTE FOAMASTER® MO 2159: ALINHAMENTO ENTRE CUSTO/BENEFÍCIO E
SUSTENTABILIDADE PARA REVESTIMENTOS DE ALTO PVC
Sabe-se que o mercado de tintas busca evolução constante. Sendo assim, os fornecedores de matérias-primas para este
mercado investem cada vez mais em tecnologias, profissionais qualificados e inovações para suprir estas necessidades.
Tratando-se de aditivos, pode-se afirmar que estes são fundamentais na formulação de tintas, vernizes e demais
revestimentos. A evolução das tecnologias destes materiais é fundamental para atender tanto o consumidor primário quanto
o consumidor final, que espera não só benefícios econômicos, como também um compromisso com a sustentabilidade no
âmbito ambiental. Por exemplo, cada vez mais os revestimentos base água vêm ganhando espaço em substituição aos base
solvente, e os aditivos precisam acompanhar esse movimento para ajudar os formuladores a manter ou mesmo aumentar a
performance de seus produtos, sem aumento de custos e, idealmente, com redução de custos totais.
Pensando nisso, o Foamaster® MO 2159 foi desenvolvido com matérias-primas ecologicamente sustentáveis, e oferece ao
mercado excelente ação antiespumante e desaerante, fácil incorporação, excelente umectação do substrato e formação de
filme livre de defeitos, especialmente para tintas de alto PVC, massas interior e exterior. Um dos aspectos mais relevantes
deste novo desenvolvimento é que esta performance foi atingida com um excelente custo/benefício, contribuindo de fato
para agregar valor e aumentar a competitividade da formulação dos clientes.
Por fim, o Foamaster® MO 2159 é um antiespumante emulsionado que apresenta ótima estabilidade térmica (em torno de
45ºC), o que o diferencia da maioria dos antiespumantes encontrados no mercado nacional, pois garante melhor estabilidade
no transporte, armazenamento, sem que ocorra separação de fases, beneficiando assim os fabricantes de tintas, pois evita
que este precise homogeneizar o produto antes de cada utilização.
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Filipe Freitas Zuchinali, Letícia da Rocha Silvano
ANJO TINTAS
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TIPO DE ÁGUA NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE TINTAS
IMOBILIÁRIAS
Atualmente o Brasil encontra-se entre os cinco maiores mercados mundiais de tintas. No entanto, as indústrias buscam
melhorar a qualidade de seus produtos continuamente para manter o mercado conquistado. Diante disso, buscou-se,
através desse trabalho, analisar de forma qualitativa e quantitativa, as diferentes características de tintas imobiliárias
alterando a fonte de água empregada em suas formulações. As águas utilizadas nas amostras são provenientes de osmose
reversa, da concessionária do Estado de Santa Catarina (Casan) e da estação de tratamento de água (ETA) da empresa Anjo
Tintas. As análises realizadas tiveram o objetivo de verificar a resistência, intemperismo (desbotamento), manchamento e a
liberação de sólidos dissolvidos totais nas formulações das tintas. Para a realização dos testes, foram selecionadas as tintas
premium fosca nas cores: Azul Profundo, Funghi, Terracota e Verde Quadra. No qual são cores intensas, ou seja, as cores que
apresentam maior facilidade em manchamento. A análise de resistência a abrasão úmida foi realizada conforme a norma
NBR 14940, avaliando o desgaste em cada uma das amostras. Para o ensaio de intemperismo, foi utilizado o equipamento de
intemperismo QUV e o espectrofotômetro para verificar a alteração da cor, em relação à amostra sem atuação do
intemperismo. A avaliação de manchamento foi realizada de duas formas. Conforme a norma NBR 15304 em cartela e em
parede. Que tem como objetivo obter filetes contínuos do topo até a base da película, os resultados foram obtidos
visualmente. E a análise de sólidos dissolvidos totais e condutividade é a relação entre o manchamento e o teor de sais
dissolvidos nas tintas. Relacionando os resultados obtidos em todas as análises efetuadas, percebe-se que quanto maior a
concentração dos sais solúveis, cloro e metais, as tintas apresentam menor qualidade. Após as avaliações das análises
percebe-se que características físico-químicas das águas utilizadas nas formulações de tintas imobiliárias, interferem na
qualidade do produto final.
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Aline Bartosiak Rodrigues Peruchi, Filipe Freitas Zuchinali
ANJO TINTAS
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE EFLORESCÊNCIA
Uma das patologias que os fabricantes de tintas vêm enfrentando é a eflorescência, que são caracterizadas por manchas
esbranquiçadas e surgem sobre a superfície pintada. As eflorescências são depósitos cristalinos de sais que podem
aparecer em superfícies de alvenaria, concreto e argamassa. Este fenômeno indesejável compromete a aparência dos
revestimentos e surge quando a água lixivia os sais que estão no revestimento, levando-os até a superfície onde entra em
contato com a atmosfera e quando a água evapora, os depósitos salinos se cristalizam na superfície.
Essa patologia está relacionada com qualidade dos materiais usados durante a construção da alvenaria e não com a
qualidade da tinta em si, mas, por muitas vezes, a culpa acaba caindo sobre da tinta. Essas manchas não costumam aparecer
de um dia pra o outro. Se o substrato aplicado apresentar as características necessárias para ocasionar a eflorescência os
sais podem demorar meses para migrar para a superfície. Hoje existe apenas uma norma ASTM que descreve sobre
avaliação da eflorescência acelerada de revestimentos aplicados com tintas, porém a preparação do corpo de prova é muito
complexa, o que torna o método inviável.
Pensando em acelerar o aparecimento da eflorescência para conseguir avaliar se a formulação da tinta terá boa resistência
aos sais, o objetivo deste trabalho é desenvolver um método que faça aparecer em menor tempo as manchas em
revestimentos aplicados com tintas base água. Para tanto cinco métodos diferentes foram desenvolvidos e testados Os
métodos foram:
Em um corpo de prova de revestimento cerâmico poroso com dimensões foi pintado com 2 demãos num intervalo de 4 horas.
Após secar por 24 horas considerando a última demão os corpos de prova foram submetidos ao processo de imersão parcial
em um tanque com as seguintes soluções:
Ÿ Água pura;
Ÿ Solução aquosa de 2% de Hidróxido de Sódio (NaOH);
Ÿ Solução aquosa de 2% de Cloreto de Sódio (NaCl);
Ÿ Solução aquosa de 5% de Cloreto de Sódio (NaCl).
Essa imersão parcial simula a umidade ascendente, que é provocada pela infiltração por capilaridade da umidade presente no
solo. A solução de NaOH e NaCl foram utilizadas já que em contato com a água sofrem a dissociação iônica, ou seja, a
separação de íons.
Os resultados foram avaliados visualmente durante 15 dias e classificados como manchas por eflorescência fraca,
intermediária e intensa.
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Aline Bartosiak, Filipe Freitas Zuchinali
ANJO TINTAS
AUMENTO DA RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO POR EFLORESCÊNCIA EM TINTAS BASE ÁGUA
As tintas em geral são utilizadas para dar proteção e acabamento estético em diversas superfícies tais como: metais,
madeiras, concreto e alvenaria. Uma das patologias mais comum que os fabricantes de tintas vêm enfrentando é a chamada
Eflorescência, que são caracterizadas por manchas esbranquiçadas e surgem sobre a superfície pintada.
As eflorescências são depósitos cristalinos de sais que podem aparecer em superfícies de alvenaria, concreto e argamassa.
Esses sais solúveis são arrastados para a superfície por ação capilar da água por meio dos poros presentes no revestimento.
Eles podem se depositar sobre a pintura através da infiltração da água vinda do ambiente externo ou quando a tinta foi
aplicada sobre reboco úmido, que ainda não curou completamente.
Para desenvolver uma tinta com maior resistência às manchas por eflorescência duas matérias primas foram utilizadas, dois
tipos diferentes de resina (elastomérica e estireno acrílica) e dois aditivos umectantes de fornecedores diferentes.
A quantidade de resina na tinta está relacionada com o aumento de brilho, resistência a água e a abrasão. Estudos
demonstraram resultados positivos no impedimento da penetração de água por capilaridade nos poros do revestimento
quando utilizado a resina elastomérica.
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A utilização de umectantes reduz a tensão superficial e isso faz com que a tinta tenha alta umectação e baixo ângulo de
contato com a superfície sólida. Quanto menor for esse ângulo de contato maior será a penetração por capilaridade da tinta
no revestimento, como consequência, a tinta irá fluir melhor para os poros, reduzindo assim a possibilidade de migração dos
sais para a superfície.
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Carla Martínez Gonsalez
MIRACEMA-NUODEX
REGULADOR DE PH DE BAIXO ODOR: UMA ALTERNATIVA PARA SISTEMAS AQUOSOS SEM CHEIRO
O mercado de tintas está sempre em constante evolução e recentemente observa-se uma crescente preocupação, não
apenas com o meio ambiente, mas também com o bem-estar do ser humano. Neste contexto, vemos uma tendência da
indústria em oferecer tintas de alto desempenho e sem cheiro, englobando os benefícios de praticidade e inovação
associados com conforto e satisfação.
Diante desse cenário, foi desenvolvido um alcalinizante de baixo odor que apresenta multifuncionalidade, podendo
proporcionar, além do ajuste de pH, outras melhorias aos sistemas aquosos.
Nesse trabalho, foi estudada a aplicação do Liocoat® 949 como regulador de pH e possíveis benefícios do seu uso em
relação a influência no odor da tinta, resistência à abrasão úmida, estabilidade do pH e manutenção de cor após exposição a
estabilidade térmica.
Para tanto, foram formuladas três tintas da classe standard, sendo a primeira formulada com amoníaco, insumo comumente
empregado na indústria, a segunda tinta com um neutralizador considerado referência do mercado e a terceira tinta
fabricada com o Liocoat® 949.
De modo geral, as propriedades da tinta formulada com o aditivo Liocoat® 949 foram melhoradas, podendo-se destacar um
aumento no número de ciclos de lavabilidade do filme seco e estabilidade de pH. Portanto, benefícios podem ser alcançados
para a indústria com o uso de um aditivo multifuncional como o Liocoat® 949, sendo uma alternativa aos reguladores de pH
que são empregados nos dias de hoje, melhorando o nível de qualidade das tintas e favorecendo o desenvolvimento de tintas
sem cheiro. Além disso, potencializa o espessante utilizado no sistema, possibilitando a otimização da quantidade de
espessante na formulação e elimina a necessidade do uso de outro aditivo que atue como melhorador de lavabilidade.
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Joe Tonolli
REICHHOLD
RELAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO E COMPRIMENTO DE ÓLEO EM TINTAS ALQUÍDICAS
IMOBILIÁRIAS.
Resinas alquídicas são amplamente aplicadas na construção civil há muito tempo. Dentre as matérias primas utilizadas em
sua composição, o óleo de soja tem sido o mais utilizado devido ao seu baixo custo e secatividade.
Num país tropical como o Brasil e com renda per capta limitada, a indústria de tintas tem uma árdua missão de desenvolver
produtos de custo competitivo e que exiba uma excelente resistência às ações naturais, como ventos carregados de
partículas abrasivas e resistência à luz solar junto com a ação da umidade.
Correlacionar diferentes composições (utilizando-se sempre os mesmos componentes), com a resistência ao intemperismo
melhora o entendimento sobre a manipulação da fórmula em relação às suas limitações de uso, também, visa a otimização
de todas as propriedades para a aplicação desejada.
Junto disso, podemos ainda associar uma das grandes necessidades da atualidade, que é a de reciclar cada vez mais os
materiais descartados após o uso principal. Um dos grandes exemplos desta possibilidade de reciclagem é o polietileno
Tereftalado (PET), proveniente das garrafas descartáveis.
O presente estudo visa entender a influência do comprimento de óleo na faixa entre 40 e 60% numa composição de resina
alquídica em termos de resistência à raios Ultravioletas simulados em equipamento de QUV.
Os produtos serão testados numa formulação de tinta esmalte brilhante e avaliados em diferentes idades com registro dos
dados colorimétricos e brilho em diferentes ângulos.
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Marcos Henrique Souza, André Luiz de Oliveira, Germano Goulart
WANA QUIMICA
INOVANDO NA DETERMINAÇÃO DE ANTIESPUMANTE ADEQUADO PARA AGREGAR VALOR COM AUMENTO
DE RENDIMENTO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS
O segmento de tintas imobiliárias vem buscando melhorar a qualidade e o valor agregado de seus produtos através de
desenvolvimentos constantes que permitam atender ou até ultrapassar os requisitos mínimos das normas (NBR ABNT)
vigentes para sistemas econômicos, standard e premium. Dentre os requisitos mais buscados está o poder de cobertura seca
(rendimento) da tinta, que além de garantir qualidade de aplicação também interfere diretamente no custo de aplicação.
Algumas matérias-primas da formulação das tintas influenciam diretamente nesta propriedade e possuem elevado peso na
composição de custo.
Neste trabalho técnico determinamos a escolha do antiespumante, que é uma matéria-prima que representa baixo peso no
custo da tinta mas que pode ser de elevado impacto no desempenho in can e/ou de aplicação, como o rendimento.
Apesar de ser somente um aditivo, foi verificado neste trabalho técnico que ao se realizar uma combinação de composição e
características in natura pode-se obter antiespumantes inovadores que melhoram de forma significativa o rendimento da
tinta, sem afetar significativamente o custo da mesma, ou seja, agregar valor inovando na composição, escolha e atuação do
antiespumante.
Além da influência desse aditivo na propriedade em questão, apresentamos diferentes versões de antiespumantes que
podem atuar na melhoria ou piora de outras propriedades da tinta , como aspecto em aplicação, alastramento, resistência a
abrasão úmida, brilho, entre outras.
As avaliações realizadas são baseadas nas normas vigentes no Brasil para tintas imobiliárias e utilizam diferentes tipos desses
aditivos em composição e propriedades in natura, verificando onde cada um pode beneficiar a obtenção de diferentes
propriedades nas tintas, principalmente cobertura seca (rendimento).
O estudo é apresentado em detalhamento das formulações e processos típicos de tintas imobiliárias, mostrando qual a
melhor opção de custo benefício entre os antiespumantes em questão, variando entre aditivos de composição e propriedades
mais inovadoras e outras mais tradicionais.
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Freddy Baruch, Richard Bonacci
Heraeus Noblelight
"BOOSTERS INFRAVERMELHOS" - O QUE SÃO, COMO FUNCIONAM E COMO AUXILIAM A MELHORAR SUA
PRODUÇÃO EM ACABAMENTO SUPERFICIAL
O objetivo desse artigo é apresentar os fundamentos básicos da radiação infravermelha; detalhes dos elementos radiantes
elétricos e a gás; sua aplicação em equipamentos "boosters" infravermelhos; onde se aplicam na indústria atual; suas
propriedades e como ajudam a melhorar sua produção em acabamento superficial; apresentação de casos de estudo e seus
benefícios.
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Jon Shaw, Giovana Carolina Krüger
ALLNEX
A VERSATILE BINDER FOR ULTRA-MATTE EFFECT COATINGS
Increasingly on the UV market, either for industrial coatings, graphic arts or industrial applications, such as cosmetics and
related areas, there's a demand for lower gloss and higher resistance, but the UV system was designed e directed for high
gloss. Due to its high crosslinking levels and fast curing, matting is quite hard to obtain. But the balance between matting and
scratch, weather and perfume resistance can already be achieved with the technology of cure by ultraviolet radiation. A new
UV/EB curable polyester acrylate binder requires less matting agent to achieve long-lasting, ultra-low matte finishes on
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wood, PVC flooring, plastics and paper foil substrates. Reduced matting agent levels means improved rheology,
transparency, and stain and scratch resistance. In addition, coatings formulated with this versatile binder, including both clear
and pigmented systems intended for use as top coats or self-sealing coatings, can be cured using the full spectrum of UV
light.

102
Jon Shaw
ALLNEX
NEW DEVELOPMENTS IN WATER BORNE UV CURABLE RESINS
Using UV energy, as opposed to heat, solvent evaporation, or oxidation as a method of curing coatings has certain
advantages, such as increased productivity (UV coatings cure in seconds), cure on demand (no reaction until exposed to UV
energy, so pot life is extremely long), single component formulations (eliminates weighing and mixing errors), and reduced
regulatory concerns (no solvent use in most cases, low/no HAPs or VOCs). In addition, UV curable resins span a wide range of
chemistries, giving the formulator a great deal of freedom to design their coating. Unfortunately, 100% solids UV curable
resins can also be highly viscous and require a large amount of diluent to bring the coating formulation down to application
viscosity, especially if the coating is to be applied by spray. UV curable water borne (WB) resins use water for viscosity control
rather than diluents. This allows the formulator to create low viscosity, sprayable, high performance coatings without using
solvents or large amounts of diluents. After a brief overview of the structure and properties of UV PUDs, new resins and their
performance will be described, including new resins for greater compatibility, improved intercoat adhesion without sanding,
and high hardness and fast water release with low color on curing.
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Jo Ann Arceneaux
ALLNEX
SELF-CURING RESINS AND LOW MOLECULAR WEIGHT POLYMERIC BENZOPHENONE AS REPLACEMENTS
FOR CONVENTIONAL PHOTOINITIATORS
Considered a real market innovation for the UV inks segment, self-curing is a technology oriented to food packaging
applications and as an alternative for many photoinitiators, once these products are becoming more costly, due to the uneven
relation between supply and demand. Consequently this has brought several difficulties for the ink formulators, in special the
ones that work in very specific wavelengths, so the reduction of the photo-initiator's percentage on formulation is a great
necessity and almost an obligation of the UV industry. Whereas the photo-initiator represents a large portion in the cost of UV
products, is evident that a lower amount of it in the ink formulation will result in a cheaper and more competitive product.
Furthermore, in food packaging applications, the use of conventional, small molecule photoinitiators brings the potential
migration of unreacted photoinitiators and their degradation products, which can't be allowed to happen. The use of
polymeric photoinitiators can eliminate this migration, but has other issues of incompatibility and reduced reactivity. A great
alternative to conventional formulations are the products of the self-curing line. These self-curing resins are not only low
migration, but also more compatible and reactive than polymeric photoinitiators, they allow formulators to get an energy
curing effect without the negatives associated with polymeric photoinitiators or sacrificing performance. A lower molecular
weight polymeric benzophenone is also more compatible and low migration. This paper will demonstrate the low migration
aspects of these new products (EBECRYL LEO 10101, EBECRYL LEO 10103, and EBECRYL P39), and show their use in inks and
OPVs for food packaging.
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Renata Savaris Ronconi, Aline Resmini Melo, Morgana Nuernberg Sartor Faraco, Graziela
Calza Pandolfo, Rosita Manoel Luciano, Josiane da Rocha Silvano Neves
RESICOLOR TINTAS / FACULDADE SATC
ESTUDO DE CARGAS E PIGMENTOS COMO EXTENSORES DO DIÓXIDO DE TITÂNIO EM TINTAS IMOBILIÁRIAS
Atualmente, o Brasil é um dos cinco maiores mercados mundiais de tintas. Fabricam-se no país tintas destinadas a todas as
aplicações, com tecnologia de ponta e grau de competência técnica, para atender a necessidade de todas as categorias de
consumidores. Entretanto, esses consumidores, buscam produtos de qualidade e com menor custo possível. Diante disso,
buscou-se, através desse estudo, reduzir o preço da tinta imobiliária, substituindo o seu principal pigmento branco, o dióxido
de titânio (TiO2), que agrega, a mesma, uma série de propriedades favoráveis e que consequentemente possui um alto valor
na formulação.
O objetivo desse trabalho é estudar o comportamento e a viabilidade econômica das tintas imobiliárias, com a introdução de
outras cargas ou pigmentos, na sua composição, onde os mesmos atuam como extensores do dióxido de titânio.
Este estudo foi realizado por meio da formulação de dois tipos de tintas, sendo a tinta base água a Acrílica Premium
Semibrilho e a base solvente a Esmalte Standard Brilhante, onde aplicou-se, parcialmente diferentes cargas e pigmentos, de
várias tecnologias, em cada tinta. Para a caracterização das tintas, utilizou-se métodos de análise de acordo com as normas
da ABNT: NBR 5.829, NBR 5.830, NBR 7.353, NBR 12.105, NBR 14.940, NBR 14.943, NBR 15.299, NBR 15.314, NBR
15.315.
Por meio desse trabalho, selecionou-se duas cargas, aplicadas em sistemas à base de água, que foram capazes de garantir
uma tinta de qualidade. Todavia, o que determinou a mais viável foi o custo, pois a diferença de valor entre as duas
classificadas é de aproximadamente 5,85%. Por fim, verificou-se que a carga selecionada possui um preço quase 80% menor
que o TiO2. Para a tinta base solvente não obteve-se um produto mais viável que o padrão.
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Brandon Lucas da Silva, Fábio Rosa, Bruno Soares Dario, Henrique Cesar Liviero Soares da
Silva, Jaqueline Venancio Barne, Debora Rezende
OXITENO
NOVA GERAÇÃO DE SOLVENTES DERIVADOS DO N-PROPANOL PARA REVESTIMENTOS DE MADEIRA E
INDUSTRIAL
As tintas e vernizes industriais, de modo especial as para a indústria de madeiras, requerem constante inovação tecnológica
em atendimento ao alto nível de desempenho técnico além da obtenção de formulações mais seguras ao ser humano e ao
meio ambiente, sejam elas para os sistemas hidrossolúveis ou base solvente.
Foi desenvolvida uma nova geração de solventes com um conceito HSE friendly (Health, Safety and Environment),
compreendendo em moléculas com funções éster e éter, que possibilitam a obtenção de formulações de alto desempenho
técnico em diferentes tecnologias e de baixa toxicidade.
Neste trabalho será apresentado um desenvolvimento de alternativas de solventes oxigenados derivados do n-Propanol que
contribuem para a evolução tecnológica das tintas hidrossolúveis e base solvente para madeiras e industriais.

128

123
Neide Jiuliani, Rafael Rosa
ARKEMA COATEX
PERFORMANCE AND SAVINGS FOR YOUR WATERBORNE COATINGS WITH NEW HASE THICKENERS
Thickeners providing a pseudo plastic type rheology are appreciated in water-based formulations to ensure good in-can
appearance avoiding sedimentation and syneresis while improving application properties such as film appearance, sag
resistance and good flow.
Acrylic thickeners are particularly well adapted to provide high to low viscosity in different ranges of shear rate.
The associative character of Acrylic HASE thickeners helps to confer the right rheology to all types of water-based paints.
Therefore, HASE thickeners are much more than a simple alternative to HEC thickeners. HASE thickeners provide additional
benefits in terms of application control (ease of handling and processing, good film build, improved spatter resistance and
excellent pigment compatibility) compared to traditional cellulosic thickeners.
The latest HASE thickeners RHEOTECHTM x925 designed by COATEX especially for the South American market are showing
key advantages in paint formulations during the whole paint life-cycle from its manufacturing, to its storage and its
application.
HASE thickeners can exhibit a broad spectrum of rheological profiles from Newtonian to pseudo plastic behavior and can
show remarkable properties to control the viscosity with good accuracy at all shear rates. Using HASE thickeners can lead to
a better productivity in terms of paint manufacture.
RheotechTM 3925 and RheotechTM 4925 are supplied in liquid form, and are easier to incorporate at any stage of the paint
production as well as post addition. They high efficiency leads to lower dosage and lower cost in use while keeping excellent
performance.
This presentation will highlight advances in acrylic thickeners chemistry by improving perceived quality of every kind of waterbased formulations with significant cost savings while maintaining performance required by Brazilian regulations.

125
Baptiste, Monica; Marques, Ana Claudia
DOW
INOVATION FOR HYDROPHOBIC PAINTS
In areas of high humidity such as coasts, there are several problems with the performance of exterior paints because these
are apply on surfaces where, due to the same humidity plus alkalinity, they develop defects that go beyond the aesthetic.
That is why we have dedicated time to design a product and formulation, which resolves these challenges. Among the
characteristics that we have developed in addition to high hydrophobicity, are the high resistance to efflorescence, another
common problem in humid areas and that appears when we apply a coating on highly alkaline substrates.
We will also show the methodologies of evaluation of exterior paint performance as well as recommendations to corroborate
that the product we are designing complies with regulations, such as ASTM D-7088, which allows us to validate if the
formulated coating supports up to 15 psi of pressure without generating adhesion failures on the substrate.
During the talk, we will show the appropriate selection of raw materials in which it is included: dispersant, surfactant,
coalescent agent, rheology modifier that will ultimately lead us to formulate a high performance product that also generates a
rewarding application experience that do not generate problems such as runoff or splashing and on the contrary a uniform
film is guaranteed.
We work with a low odor, 100% acrylic emulsion, designed to be used in various applications of the coatings market, the main
attribute of this product is that offers a superior water resistance, what makes it an excellent candidate for use in areas of
high humidity as well as for the formulation not only of paints but also of sealants.
The paints that use this innovative emulsion have excellent adhesion to masonry substrates, water resistance, efflorescence
and alkalinity resistance, excellent stain resistance, excellent color retention to the exterior environment and durability for
being a pure acrylic resin.
We have tested this product for the needs of different regions of Latin America, thus reiterating its hydrophobic resistance in
different formulations.
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Luciano Cuesta
PROMINDSA
ÓXIDOS DE HIERRO NATURALES COMO PIGMENTOS “BARRERA” EN LA FORMULACIÓN DE PINTURAS
ANTICORROSIVAS
La corrosión es uno de los problemas más graves que afrontan las sociedades modernas. Los costes anuales relacionados con
la corrosión y la prevención de la misma se han estimado que constituyen una parte importante del producto nacional bruto en
varios países del mundo desarrollado. Además de los costes económicos y los retrasos tecnológicos que causan, la corrosión
puede provocar fallos estructurales que pueden presentar dramáticas consecuencias para los seres humanos. Aunque se han
desarrollado muchas técnicas para reducir o minimizar la acción de la corrosión, el empleo de pinturas o recubrimientos
anticorrosivos es el sistema más eficiente, económico y más ampliamente utilizado en la actualidad para este propósito.
Un sistema de recubrimiento anticorrosivo por lo general consta de múltiples capas de pintura con diferentes propiedades y
efectos (véase la figura 1). En un sistema anticorrosivo típico para ambientes altamente corrosivos (zonas industriales,
ambientes marinos, etc.) generalmente nos encontramos tres zonas, una capa inicial denominada “primer” o capa de
imprimación, una o varias capas intermedias, y una capa de acabado. Las funciones esenciales de la capa de imprimación son
proteger el sustrato de la corrosión y asegurar una buena adhesión a la superficie metálica. La capa intermedia es
generalmente diseñada para conferir espesor al sistema de revestimiento y dificultar el transporte de especies agresivas a la
superficie del sustrato, y, por último, la capa de acabado que está expuesta al exterior proporciona a la superficie el color y
brillo requeridos.
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Izildinha Neumann, Humberto Perisse
QUANTI PESQUISA DE MERCADO
UMA VISÃO MERCADOLÓGICA DO MERCADO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS NO BRASIL
As tintas imobiliárias correspondem a pouco mais de 80% do volume do mercado de tintas. Há cinco marcas com distribuição
e expressão nacional. Somadas, elas têm cerca de 70% do share volume. Em cada região despontam um ou alguns
fabricantes “regionais” com força de marca significativa.
Nós, da Quanti Pesquisa e Análise de Mercado, temos acompanhado um preocupante aumento das marcas entrantes no
mercado de tintas que, de um lado, contribuem para aumentar o volume e as opções ofertadas ao cliente, de outro,
promovem uma intensa comoditização do mercado, diluindo o valor das marcas de maior expressão do setor. A
comoditização se dá pela diminuição da percepção de valor que o cliente tem em relação a qualidade, durabilidade,
rendimento, além de outros valores de base da categoria. Portanto, a comoditização significa uma perda de “prestígio das
marcas”, o consumidor acaba por dar maior valor ao preço baixo em detrimento dos valores de prestígio das marcas.
Nossa hipótese é que, no processo de decisão de compra, o consumidor inicialmente passa por um trade down de
categorias, mantendo a marca de sua preferência. Ele passa da categoria premium para a standard e, possivelmente, para a
econômica, mas mantém a adesão à marca que prestigia. Se, nesse processo, ele se deparar com uma marca de preço mais
baixo, ele poderá migrar para essa marca mantendo a categoria de tinta que deseja. Assim manterá a categoria premium,
mas migrará de marca. Desta forma, ele tentará diminuir sua sensação de perda no processo de decisão de compra. Essa
hipótese traz consigo a ideia de que a comoditização tem influência direta no comportamento de compra do consumidor que
tenderá a migrar do campo do valor para o campo do preço.
Esse processo tem origem nas pressões de custo que provocam a escassez das verbas para investimento nas marcas. Neste
estudo, pretendemos medir, na visão do consumidor final, o Brand Equity das principais marcas de forma simples, mas
efetiva. Teremos uma visão geral do mercado em relação a variáveis como: Lembrança de Marca, Grau de Aceitação da
Marca, Confiança e Adesão a Marca e Brand Momentum.
Planejamos realizar o estudo com uma amostra de 2.200 entrevistas distribuídas nas cinco regiões brasileiras, dando ênfase
a região Sudeste. O público será composto por homens ou mulheres que tenham, de alguma forma, se envolvido com a
categoria Tintas Imobiliárias nos últimos dois anos.
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Luciana Vaquero, Gleikon Anselmo dos Santos Rocha, Jorge Mayer de Oliveira
ARCHROMA
PRIMER BASE ÁGUA ISOLANTE COM PROTEÇÃO ANTIMANCHAS PARA MADEIRAS RESINOSAS
Madeiras são amplamente utilizadas para os segmentos de construção civil e moveleiro.
Para utilização desse material sem qualquer tipo de prejuízo em sua decoração e durabilidade, deve-se realizar tratamentos
adequados. Madeiras resinosas, em especial, apresentam um grande problema devido à alta concentração de compostos
resinosos e taninos, que podem migrar à superfície causando manchas amareladas durante ou após a aplicação do top
coating no substrato. Com foco neste desafio a Archroma desenvolveu um produto inovador para utilização em primer
isolante com proteção antimanchas para madeiras resinosas e/ou tratamento de nós. Estes nós das madeiras muitas vezes
são descartados em madeireiras pois são passíveis de manchamento, sendo seu tratamento uma maneira de aumentar
produtividade deste setor. Explorou-se o efeito do uso do primer em madeiras resinosas e nos pontos de nós, com o uso de
top coatings base agua e base solvente. Hoje, a maior dificuldade é a inibição da migração dos taninos quando utilizado um
top coating base solvente, que também deve apresentar compatibilidade com o primer base água. As conclusões são
promissoras, pois o produto melhora a adesão e o brilho do acabamento final, como também, assegura uma extraordinária
compatibilidade com ambos os top coatings (base água e base solvente), garantindo a integridade do revestimento.
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Carlos Alberto Maciel
B-LABS SERVICE & TESTING
ENSAIOS DE INTEMPERISMO ACELERADO - PRINCIPAIS MÉTODOS E CORRELAÇÕES
Como prever a durabilidade de tintas durante sua exposição ao meio ambiente natural ? Este trabalho detalha os principais
métodos utilizados e como fazer correlacionar a exposição natural com o teste acelerado. Mostra pesquisas de campo
realizadas para o Brasil.
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Kevin Kang
CELOTECH
UPGRADE DE CELOPRO
Com a cobertura crescente do mercado de Celopro, Celotech recebeu muitos gabarito do mercado com exigências de
aplicação diferentes, Celotech desenvolve constantemente produtos novos para satisfazer várias exigências.
A partir de 2017, a Celotech desenvolveu e comercializou várias novas classes de produtos para atender a requisitos
especiais de aplicação de diferentes países e regiões. Dentro desta apresentação, Celotech irá introduzir novas classes de
Celopro para argamassa adesiva, como MT1011 e MT2011, com baixa viscosidade e espessura, muito boa trabalhabilidade,
mas ainda dar alta anti-escorregamento Propriedades;
MT4028 é tipo de nível médio da viscosidade de HPMC modificado, oferece propriedades econômicas ao almofariz e tem a
tolerância elevada da dosagem da água e oferece bastante Propriedades antiderrapantes.
Sobre a Celotech Chemical e a Celopro
A celotech é um dos principais produtores de éteres de celulose, fornecendo HPMC, HEMC e HEC para a indústria da
construção há mais de 10 anos. Celotech é proeminente de muitos produtores em China por causa de sua qualidade de
produto consistente e modelo de negócio orientado técnico. A celotech está a perseguir de excelência para os éteres de
celulose e esforça-se por ser um fornecedor de soluções técnicas.
Celopo® MT é uma série de éteres de celulose modificados que oferece propriedades de valor agregado para argamassa
DryMix. Estes produtos quimicamente ou fisicamente modificados melhoram significativamente as propriedades do
almofariz, como a trabalhabilidade, o tempo aberto, anti-flacidez, anti-escorregamento, tem menos influência da hidratação
do cimento etc.
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Fábio Viard de Campos da Silva Tescari
FGV
CRIAÇÃO E CAPTURA DE VALOR EM RELACIONAMENTOS ENTRE COMPRADORES E FORNECEDORES
Relacionamentos entre compradores e fornecedores têm sido estudados no âmbito da gestão da cadeia de suprimentos e do
marketing de relacionamento. No primeiro caso, estudos apontam benefícios trazidos pelos relacionamentos sob a forma de
incrementos no desempenho operacional. O marketing de relacionamento, por sua vez, pressupõe a criação do valor do
relacionamento que é usufruído por ambas as partes. Conforme a literatura, a vantagem competitiva de uma empresa deriva
da criação superior de valor a um cliente frente a seus concorrentes, e não apenas de seu desempenho superior. Assim, a
perspectiva da criação superior de valor distingue claramente os conceitos de vantagem competitiva e desempenho, o qual
se refere à captura de valor.
O objetivo do estudo é medir a criação de valor nos relacionamentos entre empresas, assim como o quanto desse valor é
capturado pelas partes. O modelo testado decompõe o valor do relacionamento segundo suas fontes: valor intrínseco e valor
relacional. O valor intrínseco reflete os benefícios advindos de recursos que pertencem às partes individualmente e que
podem ser capturados pela outra, utilizando-os para si e em outros relacionamentos como fontes de vantagem competitiva.
O valor relacional surge dos benefícios adicionais que as empresas geram a partir do estreitamento do relacionamento, a
partir de sinergias.
Um estudo quantitativo foi realizado no setor químico brasileiro, com base em uma amostra com dados de 127 díades (pares
comprador-fornecedor) que incluem relacionamentos no setor de tintas. Os resultados obtidos indicaram que ambas as
empresas (comprador e fornecedor) se beneficiam do relacionamento, mas em diferentes graus. A percepção de valor do
fornecedor é maior do que a do comprador, o que impulsiona suas iniciativas para que o relacionamento se mantenha. Ao
examinar o valor do relacionamento a partir de suas fontes e destinos, esse estudo contribui para uma melhor compreensão
da geração e a captura de benefícios e recursos por compradores e fornecedores, em comparação ao uso isolado de medidas
de desempenho.
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Luiz A.P. Martinho
LAPM CONSULTORIA
O USO DO MÉTODO INNOVATE NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTO OU SOLUÇÕES PARA O
SEGMENTO DE TINTAS
Onde nasceu? A popularização da ideia do INNOVATE, aplicada aos negócios, costuma ser creditada à dois
desenvolvimentos: Desenvolvimento do Conceito do Mixing Machine, aplicado no negócio de repintura automotiva, na
década de 90, no Brasil, e ao desenvolvimento de um produto denominado CONCEITO, lançado em 2019, na area de Planos
de Saúde.
Como é composto? É um processo dividido em seis etapas: entendimento do problema, definição do problema,
desenvolvimento da solução do problema, criação de protótipo, testes e implementação.
O INNOVATE é uma abordagem centrada no cliente (tê-lo como referência) visando inovação e usando ferramentas para
integrar: (1) Necessidades desses clientes; (2) Requisitos para o sucesso dos negócios.
Na prática, é a UTILIZAÇÃO DE ALGUMAS REGRAS BÁSICAS PARA CRIAÇÃO DE PRODUTOS & SERVIÇOS DIFERENCIADOS.
Para que serve? Principalmente para criar novos produtos e serviços e/ou pensar em soluções para problemas de empresas e
seus clientes e/ou para fazer inovação na prática.
Quais são essas regras básicas? (1) REDUZIR CUSTOS, (2) REDUZIR PERIGO, (3) AUMENTAR A INTANGIBILIDADE, (4)
NICHOS INEXPLORADOS, (5) TRADE-OFF.
Resumindo: O INNOVATE é o conjunto de ideias e insights para abordar problemas e propor soluções. Sua principal
premissa é que, ao entender as necessidade do cliente (público alvo), indivíduos e organizações tornam-se mais capazes de
elevar o nível de inovação.
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Silvia Rosane Rodrigues, Maiara Schein Trevisol1, Viviane Dalmoro,
João Henrique Z. dos Santos
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE
SUL, CAMPUS CAMAQUÃ
USO DA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPIA UV-VIS PARA AVALIAR A LIXIVIAÇÃO DE COMPENSADO NAVAL COM
E SEM REVESTIMENTO
O meio aquático está exposto diariamente às mais variadas formas de poluição e/ou contaminação, quer seja proveniente de
fontes urbanas, agrícolas ou industrial. Na literatura podemos observar estudos que tratam da bioacumulação de metais em
peixes levando a modificações mutagênicas e com efeito genotóxico, afetando a biodiversidade. Um estudo da água do Rio
Amambai (Bacia do Rio Paraná) observou contaminação não apenas por metais mas também por outras substâncias
químicas. Em ambientes de marinas tem sido observada elevada concentração de substâncias provavelmente lixiviadas nos
cascos de embarcações, sendo que, mesmo para substâncias de baixa toxicidade, quando em elevadas concentrações
podem afetar a fauna local. Assim, torna-se necessário conhecer o grau de lixiviação de todos os materiais que são expostos
ao meio aquático, especialmente em rios e lagos. Neste estudo foi usando a técnica de Espectroscopia UV-VIS para avaliar a
lixiviação de um compensado naval tratado com anti-fouling, com e sem revestimento. No acompanhamento ao longo do
tempo verificou-se neste estudo que o revestimento diminui a lixiviação mas não impede que a mesma ocorra, indicando
assim que esta é uma metodologia simples, rápida e de baixo custo para tal acompanhamento.
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André Martins
TRUE COLOR
HOW TO REACH NEW COLOR SPACE WITH METALLICS PIGMENTS
New technologies as well as the evolution of metallic pigment production processes made it possible to create metallic
pigments with high hiding power, bright colors and excellent color travel properties. From different families of pigments,
Zenexo® Ultra-thin Pigments (UTP) and– Alustar® Ultra-treated Metallics (UTM) withultimate thin thickness and great
uniformity of particle size distribution, it is possible to create new metallic colors with excellent optical properties, hiding
power and color travel properties. Tones of champagne, for example, which in the past were created using solvent dyes
(which have restrictions with respect to light fastness and bleeding resistance) can be formulated from the mixture of these
pigments. It is possible as well to add to this mixture of metallic pigments (Zenexo and Alustar) transparent organic pigments
to create new metallic colors and explore new color spaces! Therefore these new pigments could influence the colors of the
future as well as create new trends in our industry.
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Gautam Haldankar, Eric McCracken, Heert Andringa, Elwin de Wolf, Francesca Fallani,
Evandro Mucedola, Adriana Almeida
ALLNEX
FAST CURE ACRYLIC POLYOLS FOR INDUSTRIAL AND PROTECTIVE COATINGS
Various chemistries are used in the Industrial and Protective market. Two component polyurethane chemistry dominates the
topcoat layer. Key performance drivers in this layer include durability, ease of application and a good balance of hardness and
flexibility. Advancements in recent years in two component polyurethane technologies have occurred, however, customer
and regulatory demands have also increased.
Higher productivity is one of the major demands requested by the Industry. Via increased productivity, one can paint more
objects using same assets and human resources, which results increased profitability. Higher productivity topcoats require
faster curing resins. The historical drawbacks of increasing the rate of cure of these systems is shorter pot-life and an
increase in film defects.
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Traditional industrial topcoats are ready to stack (close to dry-through) overnight (8-16 hours). In this paper we describe fast
cure resins developed for Industrial topcoats. These resins are designed to cure and develop properties at a significantly
faster rate, with a balanced pot-life. These resins have been designed specifically for Industrial and Protective coating,
without sacrificing performance properties. We will also present Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA) studies
carried out on the clear films to correlate performance properties of the topcoats.
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Marilene De Mori Morselli Ribeiro, Maria do Céu Lima
TANQUÍMICA
EMULSÃO DE POLÍMERO ACRÍLICO (TANCRYL HG 29) DE ALTA PERFORMANCE EM ACABAMENTO
SUPERFICIAL PROTETIVO PARA PISOS CIMENTICIOS
O estudo em questão visa avaliar um acabamento superficial protetivo formulado com emulsão de polímero acrílico puro
TANCRYL HG 29, aplicado sobre superfície cimentícia em comparação a emulsão de polímero acrílico/estirenado indicada
para esta finalidade no mercado brasileiro.
As características analisadas para o acabamento superficial foram: brilho, resistência à água, aderência (conforme ABNT
NBR 11003), coeficiente de atrito dinâmico, dureza Lápis Wolff e hidrofobicidade.
TANCRYL HG 29 oferece ao verniz formulado excelente resistencia à água, sendo indicado em aplicação de superficies
externas e internas com alto desempenho a intemperes, podendo ser formulado com ou sem pigmentos. Utilizado em
formulações de vernizes para cerâmica e pedras, telhas, pré-moldados e decks.
O produto é livre de nonilfenol etolixado e apresenta baixa demanda de colescente, obtendo formulações com alta
resistencia a block ao reduzir o VOC.
Na formulação do acabamento superficial para ambos polímeros foi utilizado butilglicol como coalescente, com a finalidade
de proporcionar a formação do filme e o tempo de secagem deste, nivelador, antiespumante, biocida e água.
Avaliando os resultados obtidos nos testes de aplicação em placa cimentícia, a aderência do filme do acabamento superficial
protetivo formulado com TANCRYL HG 29 foi superior ao acabamento com polímero acrílico/estireno, obtendo excelente
desempenho a resistência à água, brilho e maior resistência ao tráfego.
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Susana Ferreira Costa, Dirce Helena Baptista de Lima, Kleber Jorge Doneff Tammerik
BASF SA
MARCAÇÃO DE RECIPIENTE: TÃO IMPORTANTE QUANTO DEMAIS ITENS ANALISADOS PELO PSQ
O programa setorial da qualidade analisa alguns requisitos mínimos de qualidade e dentre eles está a marcação de
recipiente, feita durante as auditorias setoriais da qualidade. Tintas de uso não-industrial fazem parte da categoria de
produtos pré-medidos destinados ao consumidor final, com regulamento específico do INMETRO e fiscalização pelo IPEM.
Tintas são, também, produtos químicos, cuja rotulagem segue as definições do GHS (Globally Harmonized System), com
diversas regras a serem observadas/seguidas, que encontram conexão com o Código de Defesa do Consumidor. Finalmente,
os rótulos de tintas são um veículo de comunicação do produto e da marca de tinta disponibilizada no mercado. Cada rótulo é
confeccionado em alta quantidade, e por causa de tantos regulamentos a serem observados e atendidos, trazemos a
proposta de tratar deste tema por meio de um paper e sessão expositiva para o Congresso Internacional de Tintas 2019, que
aborde:
Ÿ Afinal de contas o que é marcação de recipiente e como/por que devem ser controladas pelo fabricante?
Ÿ Quais as normas e portarias envolvidas? Qual a importância desses requisitos?
Ÿ Aonde deve ficar cada informação e quais são as especificações de cada tipo de marcação?
Diferente das questões técnicas de produto que estão mais claras e consolidadas no setor, a marcação de recipiente ainda é
uma incógnita para alguns pois não é tão intuitivo e as especificações variam para cada tamanho de embalagem.
Este trabalho visa responder essas questões, sugerir boas práticas e ajudar o setor a ter menos não conformidades no
quesito de marcação de recipientes.
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Lucas Calazans BARZI, Ana Paula Prata, Maria |Inês Martins, Fernando Codelo
Nascimento
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, IPEN/USP
MODIFICAÇÃO DE EMULSÃO ACRÍLICA PVA PREMIUM COM COMPOSTOS BIODEGRADÁVEIS
As tintas utilizadas na construção civil possuem diversas formulações a partir da utilização de resinas, pigmentos, cargas,
solventes e aditivos. Como forma de inovação e possível redução de custo, a utilização de resíduos biodegradáveis é uma das
formas de contribuir para a melhoria do desempenho e para a sustentabilidade ambiental.
O trabalho teve como objetivo estudar a incorporação de fibras de resíduos vegetais, no caso a casca de arroz e a fibra de coco.
A metodologia utilizada na pesquisa foi de Estudo de Caso. Primeiramente preparou-se a matéria prima, envolvendo as etapas
de: secagem e posterior moagem das fibras para redução de seu tamanho. Houve também a caracterização das partículas
obtidas após seu preparo por meio de análise granulométrica e por fim a adição de 1%, 2% e 3% da biomassa de resíduos, em
volume, na tinta branca de emulsão PVA Premium. De acordo com as análises de aspecto, optou-se por não continuar a
utilização da fibra de coco. A partir das amostras que continham casca de arroz foram utilizados os seguintes ensaios de
qualidade: Aspecto, viscosidade, massa específica, poder de cobertura de tinta seca e úmida, teor de sólidos, resistência à
abrasão, tempo de secagem, microbiológicos, pH: observa-se que, inclusive, alguns destes são exigidos pelo Inmetro para a
comercialização do produto. Dentre os resultados obtidos, destaca-se se a tinta se manteve dentro dos padrões especificados.
Diante dos resultados, conclui-se que a casca de arroz, possui uma alta funcionalidade contribuindo para a manutenção das
propriedades da tinta, além de agregar qualidade no produto final, tornando-o mais sustentável e de baixo custo.
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Luciene C. Lima1, Denise F. S. Petri
INSTITUTO DE QUÍMICA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)
ESTUDO SOBRE AS INTERAÇÕES INTERMOLECULARES EM DISPERSÕES ACRÍLICAS ESTABILIZADAS COM
SURFACTANTES
Dispersões acrílicas foram sintetizadas por polimerização por emulsão com diferentes surfactantes não-iônicos classificados
como alquilfenol etoxilados (APEO) e livre de alquilfenol etoxilados (APEO-free). O efeito do tipo de surfactante na
estabilidade coloidal das dispersões acrílicas foi avaliado por medidas de potencial-ζ, espalhamento de luz dinâmico (DLS) e
por análise de separação de fases no equipamento LUMiReader.
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Leandro J. Agostini
Percolore Indústria de Máquinas
COMO REDUZIR DESPERDÍCIOS, AUMENTAR EFICIÊNCIA E REDUZIR CUSTOS NA FABRICAÇÃO DE TINTAS E
VERNIZES
Cortar custos, aumentar a eficiência na produção e reduzir desperdícios são desafios que atualmente podem determinar o
sucesso ou fracasso de uma organização que queira ter êxito nesta época de completa transformação nos modelos de
negócios.
Em 45 minutos, iremos discorrer os pontos chaves, as ferramentas e maneiras de transformar um processo produtivo dentro
de uma fábrica de tintas, de maneira a otimizar os recursos disponíveis como equipamentos, recursos humanos e materiais,
usando novas ferramentas gerenciais e metodologias de produção, a fim colocar o processo de produção de acordo com as
modernas e novas técnicas de produção.
Iremos demonstrar que em apenas 90 dias, se pode implantar um processo onde com o uso adequado de equipamentos,
automação e normatização de produção, podermos obter um ganho de produção de até 3 vezes, reduzir desperdício de
resíduos base água e solventes de até 90%, gerando um impacto positivo na preservação do meio ambiente, aumentando a
rentabilidade por m2 do chão de fábrica e reduzindo o custo de produção por litro de produto acabado.
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Será dado enfoque ao conceito de Economia Circular através do conceito de uma fábrica inteligente dentro da cadeia
produtiva da indústria de tintas usando metodologias já conhecidas como lean manufacturing e incorporar as novas
tendências como a indústria 4.0 e 3R.
O conceito é projetado para facilitar o volume, a velocidade e a variedade de dados na indústria de pintura. Além disso, o
conceito otimiza ativos, reduzindo o tempo de inatividade ao longo do caminho. Ele oferece eficiência, flexibilidade,
disponibilidade e capacidade, redução de resíduos, reutilização de recursos e conformidade com a sustentabilidade.
Os sistemas de projetados para o futuro, estão transformando digitalmente a maneira como a indústria está se
movendo. Isso exigirá modelos de negócios disruptivos para sobreviver.
Integrar as tecnologias da Indústria 4.0 em sistemas de gerenciamento de maquinário e chão de fábrica.
A comunicação multidirecional de "big data" é criada pela conexão de dispositivos para que eles possam interagir uns
com os outros. A arquitetura de computação industrial modular MICA fornece o link pré-analítico de processamento
entre o chão de fábrica e a tendência em direção a indústria 4.0, permitindo a integração dos dois elementos-chave da
comunicação entre máquinas e a logística de manufatura.
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Soluções para fosqueamento em sistemas de cura por radiação
Solutions for matting in radiation-curing systems
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Gisele Marschner Rasia
SENAI Inovaçao em Eng. De Polímeros
Influência da Adição de Retardantes de Chama do Tipo Fosfato no Desempenho de um Verniz de Cura UV
Influence of the Addition of Phosphate-Based Flame Retardants in the Performance of a UV-Curing Varnish
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Jonathan Shaw
ALLNEX
ENERGIA DE CURA PARA APLICAÇÕES EM METAL
Cada vez mais no mercado UV, tanto para revestimentos industriais, artes gráficas, quanto aplicações industriais, como
cosméticos e áreas relacionadas, existe uma demanda por melhores acabamentos metálicos industriais, maior adesão e
resistência. Devido aos altos níveis de crosslinking e cura rápida, adesão em metal é bastante difícil de se obter. Mas o
equilíbrio entre a adesão e resistência a risco já pode ser alcançado com a tecnologia de cura por radiação ultravioleta.
Adesão em substratos metálicos pode ser desafiador para revestimentos curáveis por energia. Porém, existem muitos
mercados onde essa tecnologia é utilizada, incluindo revestimentos de tubos e canos, decoração em metal, e algumas
aplicações gerais em crescimento, por exemplo, peças de freio. Estratégias para aderir em vários metais serão
apresentadas, em conjunto com recomendações de resinas, bem como formulações iniciais e suas propriedades.
ENERGY CURING FOR METAL APPLICATIONS
Increasingly on the UV market, either for industrial coatings, graphic arts or industrial applications, such as cosmetics and
related areas, there's a demand for better industrial metal finishing, adhesion and higher resistance. Due to its high crosslinking
levels and fast curing, metal adhesion is quite hard to obtain. But the balance between this adhesion and scratch, all resistance
can already be achieved with the technology of cure by ultraviolet radiation. Adhering to metallic substrates can sometimes be
challenging for energy curable coatings. However, there are many markets where this technology is used, including tube and
pipe coatings, metal deco, and some growing general applications, e.g. brake parts. Strategies for adhering to various metals
will be presented along with resin recommendations as well as starting point formulations and their properties.
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Casiraghi, Angelo; Morone, Marika; Srinivasan, Chakrapani
IGM RESINS
Sistemas base água curáveis em UV trazem várias vantagens conhecidas, particularmente, porém não exclusivamente, com
substratos hidrofílicos em formulações 100% sólidos, incluindo controle reológico em sistemas de baixa viscosidade como
ink jet e a habilidade de aplicar camadas muito finas de revestimentos para madeira e mobília. A utilização de sistemas base
água para impressão 3D está crescendo também. Contudo, a grande maioria dos fotoiniciadores disponíveis hoje são pouco
adequados para sistemas aquosos, sendo muito pouco solúveis e com dificuldades em formar emulsões ou dispersões
estáveis. Fundamentalmente, alcançar rápidas taxas de polimerização e alto percentual de conversão de ligações duplas em
um sistema UV representa um desafio ainda maior em meio aquoso. É necessário que haja contato próximo entre o
fotoiniciador e os monômeros/oligômeros (met)actilados, para que uma iniciação eficiente ocorra. Alinhar os parâmetros de
solubilidade entre água, um surfactante, um monômero ou oligômero e um fotoiniciador é um desafio de ordem diferente de
uma formulação com 100% de sólidos.
Dispersões aquosas de BAPO (como o Omnirad 819DW) e alfa hidróxi cetonas (como o Omnirad 2959) são duas soluções
existentes, ambas com alguns empecilhos. Apresentamos aqui nossas novas abordagens no âmbito de desenvolvimento
para estes problemas, cobrindo fotoiniciadores solúveis ou compatíveis com água e oferecendo indicações dos acrilados
mais adequados para complementar as formulações.
PHOTOINITIATORS IN A WATERBORNE WORLD
Waterborne uv-curable systems bring a number of well-recognized advantages, particularly, but not exclusively, with
hydrophilic substrates, over 100% solids formulations, including rheology control in low viscosity systems like ink jet and the
ability to coat very thin layers in wood and furniture coatings. There is growing usage of waterborne systems for 3D printing,
too. But the large majority of photoinitiators available today are barely suitable, at best, for waterborne systems, having
extremely limited water-solubility and/or major issues in forming a stable aqueous dispersion or emulsion. Fundamentally, to
achieve fast polymerization rates and a high overall percentage cure in a uv formulated system represents a greater challenge
in aqueous media. It is necessary for there to be intimate contact (solubility or equivalent) between the photoinitiator and the
(meth)acrylate monomers and oligomers, for efficient initiation to occur. Matching solubility parameters between water, a
surfactant, a monomer or oligomer and a photoinitiator is a challenge of a different order than formulating for 100% solids
systems.
Aqueous dispersions of BAPO (e.g. Omnirad 819DW) and hydroxyalkyl alpha hydroxy ketones(e.g. Omnirad 2959) are two
current solutions, both with shortcomings. We present here our novel and developmental approaches to these issues,
covering water-soluble, water-compatible and monodispersed photoinitiators and offer some insights on the optimal acrylates
to complement them.
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Roberto Caforio
WEILBURGER BRASIL
DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA ACABAMENTOS FOSCOS DE CURA POR RADIAÇÃO NA INDÚSTRIA
A Indústria Gráfica vem se aprimorando e se adaptando às diversas mudanças de mercado, introduzindo novas tendências e
tecnologias ano após ano. Apesar de ser uma área muito tradicional e existirem ainda processos e profissionais clássicos no
mercado, é praticamente impossível hoje em dia não ceder às inovações, máquinas mais aprimoradas e rápidas, impressão
digital, acabamentos especiais, etc.
Podemos resumir a Indústria Gráfica em 3 principais áreas : Promocional, Editorial e
Embalagens. Dentro destas áreas são diversas as tecnologias, tipo de aplicação e insumos. Para este trabalho focamos
especificamente na área de embalagens de papel, aplicação offset e vernizes de acabamento de cura UV.
A área de embalagens é um segmento que cresce apesar das dificuldades e com isso crescem também os desafios,
principalmente no que se refere à acabamentos de cura por radiação. Uma tendência de mercado hoje é termos
acabamentos mais foscos e que necessitam ter propriedades de resistência e "maquinabilidade" como de qualquer outro
verniz, entretanto temos grandes desafios e dificuldades técnicas para se obter tal nível de fosqueamento em vernizes de
cura UV mantendo suas propriedades reológicas e estabilidade. Baixo nível de brilho, fluidez, velocidade de máquina, baixa
camada e sistemas de bombeamento são algumas das características destes processos gráficos que tornam o
desenvolvimento de formulações mais desafiador. Estaremos explorando estes aspectos em detalhes no trabalho e suas
soluções
técnicas.
Com uma história e tradição de 140 anos em vernizes gráficos, a Weilburger vem recentemente desenvolvendo vernizes de
alto desempenho para esta área e neste trabalho estaremos mostrando algumas das principais características técnicas e de
formulações para atender e superar as expectativas do mercado.
Concluímos com este trabalho que ainda temos muitos desafios pela frente mas que o caminho técnico está aberto com
excelentes condições de proporcionar ao mercado às soluções necessárias com produtos e formulações de alta
performance.
CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR RADIATION-CURED FINISHES IN THE PRINTING INDUSTRY
The Graphic Industry has been improving and adapting to the various market changes,
introducing new trends and technologies year after year. Although it is a very traditional area and there are still classic
processes and professionals on the market, it is practically impossible today not to give in to innovations, better and faster
machines, digital printing, special finishes, etc. We can summarize the Graphic Industry in 3 main areas: Promotional, Editorial
and Packaging. Within these areas are several technologies, type of application and materials. For this work we focus
specifically on the area of paper packaging, offset application and finishing UV curing lacquers.
The packaging area is a segment that grows despite the difficulties and with that also the challenges grow, especially with
regard to the finishes cured by UV radiation. A market trend today is that we have more Matt finishes and that need to have
properties of resistance and "machinability" as any other varnish, however we have great challenges and technical difficulties
to obtain such level of matting in UV curing varnishes maintaining their rheological properties and stability. Low level of
brightness, fluidity, machine speed, low thickness and machine's pumping systems are some of the characteristics of these
graphic processes that make the development of formulations more challenging. We will be exploring these aspects in detail at
work and their technical solutions.
With a history and tradition of 140 years in graphic varnishes, Weilburger has recently been developing high-performance
varnishes for this area and in this work we will be showing some of the main technical characteristics and formulations to meet
and exceed market expectations.
We conclude with this work that we still have many challenges ahead but that the technical path is open with excellent
conditions to provide the market with the necessary solutions with high performance products and formulations.
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Steve Broadwater, Adrielle Guedes, Carlos Bravo
GRACE
SOLUÇÕES PARA FOSQUEAMENTO EM SISTEMAS DE CURA POR RADIAÇÃO
As sílicas Grace® vêm sendo utilizadas há muitos anos como aditivos para melhorar o desempenho de diversas aplicações
para o mercado de revestimentos, com o SYLOID® sendo o principal agente fosqueante utilizado pela indústria de
revestimentos em todo o mundo.
O mecanismo de fosqueamento baseado em tamanho de partícula é determinado pelo encolhimento do filme durante o
processo de cura. Em sistemas difíceis de fosquear, esse mecanismo não acontece devido ao encolhimento mínimo do filme
em sistemas com nenhum ou baixo teor de compostos orgânicos voláteis (ex.: sistemas de alto sólidos e de cura por
radiação UV).
Os agentes fosqueantes SYLOID® RAD 3007 e SYLOID® 740 foram desenvolvidos especificamente para esses sistemas.
A estrutura específica da partícula combinada com a modificação orgânica da superfície permite que esses produtos
proporcionem alto poder fosqueante, excelentes transparência do filme e estabilidade na viscosidade.
SOLUTIONS FOR MATTING IN RADIATION CURED SYSTEMS
Grace® silica products have been used successfully for many years as performance enhancing additives for diverse coatings
applications with SYLOID® being the leading silica matting agent used by the coatings industry worldwide.
The particle based matting mechanism of coating films is very much determined by shrinkage of the film during curing. In
difficult to matt systems, this mechanism is hindered due to minimal film shrinkage in systems with no or low solvent content
(e.g.high solids radiation cured systems).
SYLOID® RAD 3007 and SYLOID® 740 silica gel matting agents were specifically designed to enable efficient matting in
these difficult systems. The specific particle structure combined with an organic surface modification enables these products
to provide high matting performance, excellent dry film clarity, and excellent viscosity stability.
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Ingrid K. Meier, Jason Ghaderi, Xiangtao Meng
EVONIK
NOVO ADITIVO DE CONTROLE DE SUPERFÍCIE COM AMPLA CONFORMIDADE DE CONTATO COM ALIMENTOS:
BENEFÍCIOS EM TINTAS DE IMPRESSÃO (CURA UV) E VERNIZES DE SOBREIMPRESSÃO
Em muitas aplicações de tinta de impressão e verniz de sobreimpressão curadas por radiação, é desejável ter uma película
curada com excelente resistência ao deslizamento e resistência ao risco. Estes efeitos são muitas vezes conseguidos
usando aditivos de controle de superfície à base de siloxano porque eles têm vantagem sobre as ceras por manter o brilho e o
brilho do material impresso. No entanto, a maioria dos aditivos à base de siloxano não cumpre todas as regulamentações de
contato com alimentos que as empresas multinacionais devem cumprir para vender suas tintas e vernizes de
sobreimpressão globalmente. Alguns fornecedores de aditivos, em vez disso, oferecem aditivos de controle de superfície
reticuláveis que reagem com a resina curada por radiação e, portanto, não migram através do filme para o alimento.
Entretanto, a construção de grupos reativos em um aditivo de controle de superfície aumenta seu custo e, dependendo dos
grupos funcionais reativos usados, pode exigir condições especiais de armazenamento e resultar em uma vida útil mais
curta. Se um aditivo de controle de superfície não reativo pudesse ser projetado de forma a fornecer todos os efeitos de
superfície necessários, atendendo a uma infinidade de regulamentações globais de contato com alimentos, ele forneceria
aos formuladores de tintas para embalagens de alimentos e vernizes de impressão um meio ideal de atender a todos os
requisitos de desempenho e requisitos regulamentares.
Este artigo descreverá como moléculas baseadas em siloxano podem ser estruturadas e modificadas para variar
extensivamente seus atributos de desempenho, incluindo propriedades de controle de superfície. Os resultados de
pesquisas recentes que destacam os benefícios de um novo aditivo de controle de superfície base siloxano modificado com
poliéter em vernizes de sobreimpressão e tintas de impressão, curados por UV, serão descritos, e as conformidades globais
de contato com alimentos desta nova química serão explicadas.
A NEW SURFACE CONTROL ADDITIVE WITH BROAD FOOD CONTACT COMPLIANCES: PERFORMANCE
BENEFITS IN RADIATION-CURED INKS AND OVERPRINT VARNISHES
In many radiation-cured overprint varnish and printing ink applications, it is desirable to have a cured film with excellent slip and
scuff resistance. These effects are often achieved by using siloxane-based surface control additives because they have the
advantage over waxes of maintaining the gloss and brilliance of the printed material. However, most siloxane-based additives
do not comply with all of the food contact regulations that multinational companies must meet in order to sell their inks and
overprint varnishes globally. Some additive suppliers instead offer cross-linkable surface control additives that react with the
radiation-cured resin and, hence, do not migrate through the film and into the food. However, building reactive groups into a
surface control additive adds to its cost, and, depending on the reactive functional groups used, may necessitate special
storage conditions and result in a shorter shelf-life. If a non-reactive surface control additive could be designed in such a way
as to deliver all needed surface effects while complying with a multitude of global food contact regulations, it would provide
formulators of food packaging inks and overprint varnishes an ideal means of meeting all performance and regulatory
requirements.
This paper will describe how siloxane-based molecules can be structured and modified in order to extensively vary their
performance attributes, including surface control properties. The results of recent research that highlights the benefits of a
novel polyether-modified siloxane surface control additive in UV-cured overprint varnishes and inks will be described, and the
global food contact compliances of this new chemistry will be explained.
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Chakrapani,Srinivasan; Baroni,Camila; Lustig,Curt
IGM RESINS
REVESTIMENTOS UV – OPÇÕES PARA SUBSTRATOS DESAFIADORES
A utilização de revestimentos UV continua a se expandir a aplicações tradicionalmente dominadas por outras tecnologias de
revestimentos. Materiais curáveis em UV oferecem as vantagens de cura rápida, linhas de produção menores, maior
economia de energia e impacto ambiental menor. Materiais UV são encontrados em várias aplicações diferentes, incluindo
revestimentos para madeira, metal, pisos vinílicos, filmes flexíveis para embalagens, montagens eletrônicas, e diversas
outras aplicações. Contudo, algumas aplicações requerem formulações mais específicas utilizando monômeros e
oligômeros acrilados capazes de obter excelente adesão a substratos, aliada ao desempenho final do revestimento. A
inclusão de promotores de adesão compatíveis com UV para substratos difíceis também pode ser uma opção nestes casos.
Esta apresentação focará em alguns destes desafios e os monômeros, oligômeros e aditivos para adesão que podem ser
úteis. Adicionalmente, outros desafios de formulação oriundos do advento da cura UV-LED serão discutidos.
UV COATINGS - OPTIONS FOR CHALLENGING SUBSTRATES
The use of UV curable coatings continues to expand into applications that have traditionally been the domain of other coating
technologies. UV curable materials offer the advantages of faster cure times, shorter production lines, greater energy savings
and a reduced environmental impact. UV curable materials are now found in a number of different applications. These
include wood coatings, vinyl flooring, metal coatings, flexible packaging films, electronic assemblies, as well as numerous
other applications. However, some of applications may require more specialized formulations utilizing acrylate oligomers and
monomers capable of achieving optimal substrate adhesion and the desired final performance. The inclusion of UV compatible
adhesion promoters for challenging substrates can also be an option in these cases. This presentation will look at some of
these challenges and the acrylate oligomers, monomers and adhesion additives that may be helpful. In addition, some of the
other formulation challenges required by the advent of UV LED curing technology will be discussed.
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Jo Ann Arceneaux, Celia Buono, Kevin Poelmans
ALLNEX
USO DE AMINO ACRILADAS PARA REDUZIR A CONCENTRAÇÃO DE FOTOINICIADOR OU AUMENTAR A
VELOCIDADE DE CURA EM OPVS E TINTAS FLEXO CURÁVEIS POR UV LED
Ao redor do mundo, nos últimos anos, vêm crescendo a demanda por fotoiniciadores, mas por outro lado existe uma
diminuição no fornecimento, o que resultou em um aumento nos preços e escassez desses produtos no mercado global.
Consequentemente, isso trouxe diversas dificuldades para os formuladores de tintas e revestimentos, em especial os que
trabalham em comprimentos de onda muito específicos, então a redução da porcentagem de fotoiniciador na formulação é
uma grande necessidade e quase que uma obrigação da indústria UV. Enquanto o fotoiniciador representa uma grande parte
do custo de produtos UV, é evidente que uma menor quantidade na formulação da tinta irá resultar em um produto mais
barato e mais competitivo. A fim de reduzir a porcentagem de fotoiniciador, assim diminuindo o custo e aumentando a
eficiência, uma excelente alternativa é utilizar o EBECRYL LED 03. Cura UV LED está se tornando cada vez mais predominante
em diversas áreas convertedoras, pois oferece algumas vantagens adicionais ao sistema UV convencional, tornando-se
mais adequado para uma grande variedade de aplicações. Impressoras gráficas estão sendo vendidas ou equipadas para
utilizar lâmpadas UV LED. Essas impressoras incluem tintas de processos de quatro cores, além de tintas brancas e vernizes
(OPVs). Essas aplicações em artes gráficas também requerem baixa viscosidade e cura rápida. Para aplicações em
embalagens alimentícias, o convertedor deve atingir, além das propriedades de performance, os requisitos para migração no
alimento. Este trabalho irá avaliar o uso do EBECRYL LED 03 em vernizes (OPVs) e tintas de flexografia curáveis por LED. O
impacto do EBECRYL LED 03 no amarelamento de OPVs também será estudado e será considerado seu uso em apliacações
para embalagens de alimentos.
USE OF AMINO ACRYLATES TO REDUCE PHOTOINITIATOR CONCENTRATION OR INCREASE CURE SPEED IN
UV LED CURABLE OPVS AND FLEXO INKS
Around the world, in recent years, has been an increasing demand of photo-initiators, but on the other hand a decrease on the
supply, which resulted in a rise of the prices and shortage of such products in the global market. Consequently this has brought
several difficulties for the ink and coatings formulators, in special the ones that work in very specific wavelengths, so the
reduction of the photo-initiator's percentage on formulation is a great necessity and almost an obligation of the UV industry.
Whereas the photo-initiator represents a large part in the cost of UV products, is evident that a lower amount of it in the ink
formulation will result in a cheaper and more competitive product. In order to reduce the photo-initiator percentage, thus
lowering the cost and enhancing the efficiency, an excellent alternative is using EBECRYL LED 03. UV LED cure is becoming
more and more prevalent in several converting areas, since it offers some additional advantages over UV curing in general,
making it suitable for a wider range of applications. Flexo presses are being sold or retrofitted to fully use UV LED lamps. These
presses include four-color process inks, plus white inks and clear coats or overprint varnishes (OPVs). These graphic arts
applications also require low viscosity and fast cure. For food packaging applications, the converted product must meet, in
addition to performance properties, the requirements for migration into food. This paper will evaluate the use of EBECRYL LED
03 in LED curable overprint varnishes (OPVs) and flexo inks. The impact of EBECRYL LED 03 on yellowing in OPVs will also be
assessed, and its use in food packaging applications will be considered.
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Chih-Hsiang Tsai, Yuan-Qi Tian, Shiu-Fan Wang, Hung-An Ho
QUALIPOLY CHEMICAL
ESMALTES UV DE ALTA PERFORMANCE PARA REVESTIMENTOS SOBRE METAL
Esmaltes sintéticos térmicos são há muito tempo o principal tipo de pintura aplicada na indústria de revestimento sobre
metal. As vantagens deste tipo de esmalte incluem excelente adesão e trabalhabilidade sobre substratos metálicos.
Contudo, solventes são um dos principais componentes destes esmaltes, ou seja, grandes quantidades de compostos
orgânicos voláteis (VOCs) são liberados no processo de secagem térmica. Neste estudo, desenvolvemos formulações de
esmaltes UV livres de solventes para aplicações em chapas de estanho e outros substratos metálicos, que superam o
problema dos compostos voláteis mantendo as propriedades de adesão e trabalhabilidade. As formulações contêm
poliésteres acrilados modificados, uretanas alifáticas acriladas, dióxido de titânio e monômeros. A combinação destes
componentes confere um poder de adesão 5B após a cura e mostram trabalhabilidade superior, exibindo 3cm de
profundidade no teste de estampa e 0T no teste de dobra (t-bend). Simultaneamente, formulações mais sustentáveis,
curadas em UV-LED, são investigadas neste estudo também. Todos estes resultados são integrados e indicados para
demonstrar enormes oportunidades no mercado de aplicação de esmaltes UV para acabamentos sobre metal, como nas
indústrias de coil coatings e can coatings.
HIGH PERFORMANCE UV-CURED ENAMELS FOR METAL COATINGS
Baked enamel has long been the main painting type applied to the metal coating industry. The advantages of baked enamel
include excellent adhesion and workability on metal substrates. However, solvents are one of the major components in baked
enamel, that is, huge amounts of volatile organic compounds (VOCs) are generated along with the baking process. In this
study, we develop solvent-free UV-curable enamel formulas applied to tin plate and other metal substrates, which overcomes
the VOCs problem while keep the performance of adhesion and workability. The formulated contents include modified
polyester acrylates, aliphatic urethane acrylates, titanium dioxide and monomers. The combination of these components gives
5B adhesion power after curing process and verified to show superior workability, exhibiting 3cm depth in the stamping test
and 0T in the t-bend test. Meanwhile, an energy-saving metal coating formulas cured by LED UV are well investigated in this
study as well. All these results are integrated and indicated to show enormous market opportunities of applying UV-cured
enamels for metal finishing application, such as coil coating and can coating industries.
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Kevin Joesel
HERAEUS
TECNOLOGIA UV LED
As fontes de fótons para cura UV evoluíram nos últimos 60 anos. A indústria iniciou usando lâmpadas de arco de média
pressão. Vinte anos depois foram introduzidas lâmpadas de micro-ondas de média pressão que expandiram e aceleraram a
adoção de aplicações UV. A adição mais recente a fontes de UV amplamente disponíveis são os LEDs UV. Os dispositivos de
LED UV começaram a ser usados em volume por volta de 2010 e tornaram-se dominantes na cura de adesivos e tintas
digitais. Uma introdução ao UV LED, benefícios à produção, estudo de casos, desafios e próximos passos. Soluções do UltraVioleta ao Infra-Vermelho. A cura por UV LED, sem mercúrio, sem ozônio, sem calor. Aplicações já comercializadas,
impressão, coatings industriais, adesivos. Diretrizes para implementação, tendências e avanços da tecnologia de cura por
UV LED. As mais novas aplicações, comerciais e pesquisas. Encapsulamento eletrônico, compósitos de fibra, UV em pó,
adesivos para laminação (wide and narrow), hydrogels, litografia nano-imprint. Detalhamento dos maiores benefícios.
Aumento de produção, flexibilidade e controle, facilidade de troca, confiabilidade e consistência, redução de custos, solução
modular, plug and play. Estudo de casos: Nano-imprint e converting. Os desafios presentes nos próximos passos, das
formulações químicas aos hard coats. A apresentação abrangerá as três tecnologias, destacando suas diferenças e focando
no UV LED, suas vantagens e limitações atuais.
LED UV TECHNOLOGY
UV curing photon sources have evolved over the past 60 years. The industry started using medium pressure arc lamps.
Twenty years later medium pressure microwave lamps were introduced which expanded and accelerated the adoption of UV
applications. The most recent addition to widely available UV sources is UV LEDs. UV LED devices started being used in
volume around 2010 and have become dominant in the curing of adhesives and digital inks. This presentation is an introduction
to UV LED, production benefits, case studies, challenges and next steps. From Ultra-Violet solutions to Infra-Red. Introduction
to LED and curing by UV LED, without mercury, without ozone, without heat. Applications already commercialized, printing,
industrial coatings, adhesives. Guidelines for implementation, trends and advances in UV curing technology. The newest
applications, commercials and developments. Electronic encapsulation, fiber composites, UV powder, adhesives for
lamination (wide and narrow), hydrogels and nano-imprint lithography. Detail of the greatest benefits. Increased production,
flexibility and control, ease to exchange, reliability and consistency, cost savings, modular solution, plug and play. Case
studies: Nano-imprint and converting. The challenges of the next steps, from chemical formulations to hard coats. The
presentation will cover all the three technologies, highlighting their differences and focusing on the UV LED, its current
advantages and limitations.
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Sérgio Medeiros
BRCHEMICAL
RADIOMETRIA: CONTROLE DO PROCESSO DE CURA UV
Qualquer que seja o processo industrial, linhas de impressão, sistemas
de pintura ou até mesmo reações químicas, é consenso que não se tem nenhum controle sobre processos não monitorados,
e neste caso, resultados não desejados podem ocorrer.
Nos processos de Cura UV, para obtenção dos resultados esperados, se faz necessário monitorar o processo de cura. Ao
realizar o monitoramento preventivo, é verificado se as lâmpadas estão emitindo energia suficiente no comprimento de onda
desejado, bem como a quantidade de energia que o substrato recebe durante a exposição UV.
Também é possível estabelecer os parâmetros de cura mais adequados para diferentes substratos, tintas, vernizes, adesivos
e demais revestimentos de Cura UV, bem como determinar o ajuste ideal dos equipamentos de cura, permitindo obter a
melhor performance do sistema mantendo o custo-benefício.
Este monitoramento é realizado com a utilização do radiômetro, equipamento que utiliza circuitos eletrônicos e filtros ópticos
possibilitando analisar a real condição das lâmpadas UV do sistema de cura. Um bom radiômetro deve informar
separadamente os valores de Dose (mJ/cm2) e Intensidade (mW/cm2) para cada comprimento de onda do sistema.
Dose: É a energia total recebida por unidade de área pela superfície do substrato. Varia com o tempo, ou seja, quanto maior o
tempo de exposição, maior a dose. (YAMASAKI, 1997)
Intensidade: É a quantidade de fótons recebidos por unidade de área pela superfície do substrato. Varia com a potência da
lâmpada e pela distância entre o substrato e o conjunto lâmpada/refletor. (YAMASAKI, 1997)
Os inúmeros benefícios que o radiômetro proporciona compensam rapidamente o investimento feito em sua aquisição. Para
se alcançar o elevado padrão de qualidade que a tecnologia de Cura UV proporciona, o monitoramento preventivo do
processo de produção se faz necessário e é nesse momento que a correta utilização do radiômetro faz a diferença.
(MEDEIROS, 2016)
RADIOMETRY: CONTROL OF THE UV CURING PROCESS
No matter which is the industrial process, printing lines, coating system or even chemical reactions, it is a consensus that there
is no control over not monitored processes, and, at this case, not desired results can happen.
For UV curing processes, in order to obtain the expected results, it is necessary to monitor the curing process. By running
preventive monitoring, it is checked if the lamps are emitting enough energy at the desired wavelength, as
well the amount of energy received by the substrate during the UV exposure.
It is also possible to establish the most suitable curing parameters for different substrates, inks, varnishes, adhesives as well
other UV curing coatings to determine the optimized curing range allowing the best performance of the system while keeping
the cost-effectiveness.
This monitoring is performed using a radiometer, an equipment that uses electronic circuits and optical filters to analyze the real
condition of the UV lamps at the curing system. A good radiometer must indicate separately the values of Dose (mJ/cm2) and
Intensity (mW/cm2) for each wavelength in the system.
Dose: It is the total energy received by substrate surface per unit area. It varies with time, so, the longer is the exposure time,
the higher will be the Dose. (Yamasaki, 1997)
Intensity: It is the quantity of photons received by substrate surface per area unit. It varies with the lamp power output and the
distance between the substrate and the lamp/reflector set. (Yamasaki, 1997)
The benefits provided by the radiometer quickly return the investment made on its acquisition. To reach UV Curing's highquality standard, it is required to run the preventive monitoring of the production process, and, at this moment, radiometer's
correct use makes the difference. (MEDEIROS, 2016)
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Steven Cappelle, Marcus Hutchins
ALLNEX
TECNOLOGIA DE CURA DUAL PARA PLÁSTICOS
O mercado de revestimentos e tintas para plásticos é um grande desafio, especialmente nas aplicações industriais, onde
existem dificuldades de aplicação nos pontos cegos de peças tridimensionais. A aplicação em spray e a cura em tais pontos
são muito importantes para o desenvolvimento desse mercado e a cura completa é extremamente necessária. A
polimerização por radicais livres é conhecida por suas altas taxas de rendimento, resistência química, resistência à riscos e
alto brilho devido a alta densidade de crosslinking. A desvantagem devido a alta densidade de crosslinking é o alto
encolhimento volumétrico e baixa adesão, já devido ao sistema altamente funcional, a desvantagem é a baixa resistência à
intempéries. Compondo a ineficiência da polimerização por radicais livres está a restrição de engenharia da linha de visão. A
eficiência de um processo de cura ultrarrápido é tão boa quanto a luz ultravioleta que o revestimento vê. Em comparação a
química térmica ou de poliadição que oferecem tipicamente formas ilimitadas de revestimento que podem ser curadas,
excelente resistência à intempéries, adesão robusta e baixa retração na cura. As desvantagens em tais químicas é o longo
tempo de cura e baixa resistência química e dureza devido a baixa densidade de crosslink. Essa apresentação irá explorar os
benefícios de performance que podem ser obtidos ao combinar química de radicais livres com química de poliadição iniciada
termicamente (solvente e base água) criando uma solução de revestimento que é o melhor dos dois mundos. Os dados que
serão apresentados irão articular como a solução química combinada tem uma janela de processo menor, resistência a
intempéries melhorada e uma utilidade de aplicação mais ampla devido a melhorias nas condições de processo.
DUAL CURE TECHNOLOGY FOR PLASTICS
The Coatings and Inks market for plastics is a great challenge, especially on the industrial application, where there are
difficulties of application on blind spots for tridimensional parts. The spray application and the cure in such spots are very
important for the development of this market and the complete cure is extremely needs. Free radical polymerization is known
for its high throughput rate, chemical resistance, scratch resistance, and high gloss due to high crosslink density. The tradeoff
for highly crosslink density is high volumetric shrinkage, poor adhesion, and for the highly functional system is poor
weatherability. Compounding the inefficiency of free radical polymerization is engineering constraints of the line of sight. The
lightning-fast curing process efficiency is only as good as the ultraviolet light the coating sees. Compared to thermally or
polyaddition chemistry which offers typically have unlimited coating shapes that can be cured, outstanding weatherability,
robust adhesion, and low shrinkage upon cure. The drawback to such chemistries is long cure times and poor chemical
resistance and hardness due to low crosslink density. This presentation will explore the performance benefits that can be
achieved by blending free radical chemistry with thermally initiated poly addition chemistry (solvent and waterborne) creating
a coatings solution that is the best of both worlds. The data that will be presented will articulate how the combined chemistry
solution has a shorter processing window, improved weatherability, and broader application utility due improve process
conditions.
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RJ Viereckl, Michael Gould, Volker Petry, Rich Dodd, Xavier Marguerettaz,
Sean Des Roches
RAHN USA CORP
FORMULANDO PARA IMPRESSÃO 3D (SLA)
Serão apresentados os princípios básicos de formulação e diretrizes relativas à impressão 3D por cura UV, usando
equipamento de estereolitografia (SLA). A discussão irá incluir tópicos como produtos contraindicados para a fabricação de
aditivos a essa finalidade, e contrassensos de formulação a serem evitados. Serão revisados produtos que atuam bem,
promovendo a resposta de cura, afora maiores detalhes do processo de impressão. Além disso, a apresentação discutirá o
trabalho que a RAHN vem desempenhando para desenvolver fórmulas apropriadas para impressão 3D, e como os atributos
intrínsecos dos componentes das matérias-primas podem afetar as propriedades mecânicas do objeto em impresso.
FORMULATING FOR 3D PRINTING (SLA)
Basic formulating principles and guidelines concerning UV curable 3D printing using stereolithography (SLA) type equipment
will be presented. The discussion will include topics such as which products not to use in this type of additive manufacturing
and formulating pitfalls to be avoided. Products which work well to promote cure response and print details will be reviewed.
In addition, the presentation will discuss the work that RAHN has done to design 3D printable formula and how the raw material
components intrinsic properties can affect the mechanical properties of the 3D printed object.

151

17:00 - 17:30

03

119

Kevin Joesel
HERAEUS
TECNOLOGIA EM CURA POR UV
Aplicações novas e tradicionais. Coatings, tintas e adesivos curados por Ultra-Violeta (UV) são extensivamente usados em
filmes plásticos, embalagens, pisos e peças automotivas internas e externas. Uma breve comparação entre cura UV e cura
térmica. Três rasões primárias para escolher a química UV: É fria permitindo o uso sobre subtratos termo sensíveis. Gera
melhor dureza e tenacidade. É extremamente mais rápido do que a cura convencional. Resumo sobre Princípios físicos e
distinção entre tecnologias, arco, micro-ondas e LED, com detalhamento de características. Medições e controles. Escolha
da tecnologia correta para cada processo e seus fatores de influência. Espectros de emissão, comprimentos de onda,
emissões monocromáticas e multicromáticos. Influência do espectro e do foto-iniciador na penetração e cura superficial.
Considerações sobre Irradiância, Energia, Intensidade e Dose. Conceitos e características óticas. Formulações.
Especificações de cura e janela de desenvolvimento. Parâmetros para laboratório e exemplos de radiometria 3D.
Equipamentos de irradiação inteligentes. Monitoração inteligente dos parâmetros de irradiação. A apresentação dará uma
visão geral dos fundamentos necessários para desenvolver, implementar e manter o processo de cura UV.
UV CURING TECHNOLOGY
New and traditional applications. Ultra-violet (UV) cured coatings, inks and adhesives are extensively used in plastic films,
containers, flooring and various automotive parts, interior and exterior. Brief comparison between UV curing and thermal
curing. Three primary reasons to choose UV chemistry: It is cool to use on heat sensitive substrates. It creates superior
hardness and toughness. It is extremely faster than conventional coatings. Talk about physical principles and distinction
between technologies, arc, microwave and LED, with feature detailing. Measurements and controls. Choice of the right
technology for each process and its influence factors. Emission spectrum, wavelengths, mono and multichromatic emissions.
Influence of spectrum and photo-initiators on penetration and surface cure. Considerations on Irradiance, Energy, Intensity and
Dose. Concepts and optical characteristics. Formulations. Cure and development window specifications. Parameters for
laboratory and examples of 3D radiometry. Intelligent irradiation equipment. Intelligent monitoring of irradiation parameters.
The presentation will give an overview of the basics needed to develop, implement and maintain the UV curing process.
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INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE RETARDANTES DE CHAMA DO TIPO FOSFATO NO DESEMPENHO DE UM VERNIZ
DE CURA UV
O mercado para tecnologias de cura por radiação ultravioleta, principalmente tintas, vernizes e adesivos, tem expandido de
forma acelerada no Brasil e no mundo. A principal razão para isso é o fato desse tipo de resina possuir características únicas,
como curto tempo de cura e a possibilidade de ser aplicado em vários tipos de substrato, incluindo plásticos, metais,
madeira, papel, e até mesmo dentes humanos. A força comercial motriz dessa tecnologia é a economia de energia,
principalmente, quando comparada a processos térmicos e a possibilidade de baixa ou nula presença de solventes nas
formulações. No caso de revestimentos para madeira, os acabamentos de cura UV têm sido aplicados desde portas e janelas
de casas até mobiliário. Considerando essa grande versatilidade na aplicação dos vernizes de cura UV em superfícies de
madeira, foi realizado um estudo da influência da adição de um retardante de chama, do tipo fosfato, nas propriedades de um
verniz. Este estudo está alinhado às tendências de uso de materiais de maior segurança, envolvendo aditivos retardantes de
chama livre de halogênios.
Este estudo contemplou a avaliação de diferentes quantidades do retardante de chama a base de fosfato em um verniz de
cura UV. As avaliações envolveram a investigação de características do revestimento curado, tais como, inflamabilidade,
dureza, resistência ao amarelecimento, flexibilidade e índice de opacidade.
A característica de estabilidade do verniz UV, com retardante de chama, integrou este estudo. Para esta avaliação foi
realizado o ensaio de envelhecimento acelerado do verniz UV, investigando-o antes e após o ensaio, no que diz respeito ao
comportamento de cura: tempo de cura e aumento da temperatura do filme no momento da cura. Essas análises foram
realizadas com o uso de um fotocalorímetro diferencial, que é capaz de medir com uma precisão de 0,001 segundo e 0,01 °C.
A partir dos resultados obtidos foi possível verificar que a presença do retardante de chama do tipo fosfato não interfere na
estabilidade do shelf life do verniz UV. A adição do retardante de chama aumentou a resistência à chama e reduziu a dureza
dos filmes. Foi observado que o teor de 5% de aditivo retardante de chama é suficiente para ser aprovado no teste de
inflamabilidade dentro da exigência mínima, da norma 14CFR 25853 Appendix F Part I (a)(1)(i).
INFLUENCE OF THE ADDITION OF PHOSPHATE-BASED FLAME RETARDANTS IN THE PERFORMANCE OF A UVCURING VARNISH
The market for ultraviolet radiation curing technologies, mainly paints, varnishes and adhesives, has expanded rapidly in Brazil
and worldwide. The main reason for this is that this type of resin has unique characteristics, such as short curing time and the
possibility of being applied to various types of substrates, including plastics, metals, wood, paper, and even human teeth. The
commercial driving force of this technology is energy saving, especially when compared to thermal processes and the
possibility of low or no presence of solvents in the formulations.
In the case of wood coatings, UV curing finishes have been applied from doors and windows from houses to furniture.
Considering this great versatility in the application of varnishes with UV curing on wood surfaces, a study was carried out on the
influence of the addition of a flame retardant, phosphate type, on the properties of a varnish. This study is aligned to the trends
of use of higher safety materials, involving halogen-free flame retardant additives.
This study contemplated the evaluation of different amounts of phosphate based flame retardant in a UV curing varnish. The
evaluations involved the investigation of characteristics of the cured coating, such as, flammability, hardness, resistance to
yellowing, flexibility and opacity index.
The stability characteristic of the UV varnish, with flame retardant, was integrated in this study. For this evaluation the
accelerated aging of the UV varnish was investigated, investigating it before and after the test, regarding curing behavior:
curing time and increase of the temperature of the film at the time of curing. These analyzes were carried out with the use of a
differential photocalorimeter, which is capable of measuring with an accuracy of 0.001 second and 0.01 ° C.
From the results obtained it was possible to verify that the presence of the flame retardant of the phosphate type does not
interfere in the stability of UV varnish's shelf life. The addition of the flame retardant increased flame resistance and reduced
the hardness of the films. It has been observed that the 5% flame retardant additive content is sufficient to pass the
flammability test within the minimum requirement of the standard 14CFR 25853 Appendix F Part I (a) (1) (i).
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INFORMAÇÕES GERAIS
GENERAL INFORMATION

LOCAL DO EVENTO / VENUE
O 16º Congresso Internacional de Tintas - ABRAFATI 2019, com sede no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Rodovia
dos Imigrantes, km 1,5 - Água Funda, São Paulo - 04329-900 / Telefone: (11) 5067-1717, dispõe de ampla área, proporcionando
uma conveniente proximidade dos auditórios com todos os serviços de apoio necessários, assim como da área da Exposição.
The 16th International Coatings Congress - ABRAFATI 2019, will take place at São Paulo Expo Exhibition & Convention Center(Rodovia
dos Imigrantes, km 1,5 - Água Funda, São Paulo - 04329-900 / Phone: (11) 5067-1717, which offers a wide area providing all the
necessary facilities in the venue, close to the Auditoriums and the Exhibition area.
CREDENCIAMENTO / REGISTRATION
A secretaria executiva do evento, instalada no local, está apta a receber, atender e auxiliar os congressistas e participantes,
durante todo o evento. Os horários de funcionamento e atendimento constam do programa oficial do evento.
The event´s executive office, installed at the venue, is prepared to welcome, serve and help the speakers and attendees along the
entire event. Working hours for operation and services are listed in the official program.
CRACHÁS / BADGES
O uso de crachá, no recinto do evento, é obrigatório e indispensável para a entrada nas salas de apresentações.
The use of badges is mandatory and indispensable for the admission into the presentation rooms.
GUARDA-VOLUMES / CLOAKROOM
Há serviço de guarda-volumes disponível a todos os participantes.
A cloakroom is avaliable for all the participants.
INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / SIMULTANEOUS TRANSLATION
O serviço de interpretação estará disponível nos idiomas: inglês e português. Para a retirada do fone de interpretação, é exigido o
documento de identidade.
Simultaneous translation services are available in English and Portuguese. An identity document is required to request a translation
device.
MÍDIA DESK / MEDIA DESK
O mídia desk oferece atendimento aos conferencistas, no que se refere ao material áudiovisual a ser usado durante a respectiva
apresentação. Os autores/apresentadores deverão apresentar-se com, pelo menos, duas horas de antecedência, no mídia desk,
para o teste de suas apresentações.
The media desk offers helping services to the speakers regarding to the proper use of the audiovisual material, necessary for their
presentations. The authors/ speakers should present themselves at the media desk at least two hours prior to their presentation to
test them.
TURISMO / TOURISM
A Mello Faro Turismo manterá, no local, atendimento especial aos participantes do evento.
The travel agency Mello Faro will keep a special service desk to serve the event’s participants.
ALIMENTAÇÃO / MEALS
O São Paulo Expo Exhibition & Convention Center dispõe de alguns restaurantes para sua escolha.
Different kinds of restaurants are found available inside São Paulo Expo Exhibition & Convention Center waiting for meals ordering.
ESTACIONAMENTO / PARKING
O São Paulo Expo Exhibition & Convention Center possui amplo estacionamento, com cobrança de taxa de permanência. Verifique
a conveniência de preços para compra antecipada dos tickets de estacionamento.
São Paulo Expo Exhibition & Convention Center has ample parking facilities, charged by time of permanence. Please check the
convenience of prices before buying previously paid parking tickets.
ATENDIMENTO MÉDICO / MEDICAL SERVICES
Estará disponível para os congressistas atendimento médico de emergência.
Emergency medical services will be available to the Congress participants.
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EQUIPE ABRAFATI
ABRAFATI TEAM

Agradecemos sua participação e
esperamos você na próxima edição!
Thank you for your visit.
See you in 2021!
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