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1. Fundamentos Básicos da Fotoquímica
Quando os raios de luz encontram um composto, a luz pode ser transmitida, absorvida ou
refletida. Alguns compostos podem absorver certos raios de luz (energia), mas podem ser
completamente transparentes a outros. No entanto, uma mudança química pode ocorrer
simplesmente pela luz absorvida. O fato é que esta luz é uma energia, e podemos verificar isto
simplesmente observando a luz emitida pelo sol e o seu efeito sobre diversos corpos.
Muitas teorias foram elaboradas por diversos cientistas dando origem a mecânica quântica ou
ondulatória para explicar os fenômenos relacionados à luz, da mecânica dos átomos e dos
sistemas nucleares. Desenvolveram-se da física clássica, particularmente da mecânica
Newtoniana e da teoria eletromagnética de Maxwell, passando pelas teorias de Planck (1900),
Einstein (1905), Bohr (1913), de De Broglie (1924), Pauli (1924), Heisenberg (1925),
Schrödinger (1926), Dirac (1926).
No século XVII, dois conceitos sobre a luz foram elaborados. Newton considerou a luz como
sendo um conjunto de corpúsculos de massas definidas, cujo movimento é definido em termos
de energia e movimento. Huygens descreveu a luz como sendo uma onda de luz que se
propaga de maneira retilínea para explicar os fenômenos de refração e reflexão da luz. Isto
resultou na teoria ondulatória.
No século XIX, Maxwell apresentou a teoria eletromagnética da luz, demonstrando que a luz se
propagava transversalmente e, sendo de natureza eletromagnética não necessita de um meio
propagador. O fato de a luz se propagar pelo espaço é devido à propriedade intrínseca oferecida
ao meio. A propagação da luz como ondas eletromagnéticas foi explicado por Hertz. Maxwell
estudou a teoria ondulatória e possibilitou através da sua teoria eletromagnética da luz,
descrever a luz em um campo elétrico e magnético que se propaga no espaço. Enquanto a teoria
ondulatória é requerida para entender muitos fenômenos relacionados à luz, o efeito fotoelétrico
entre outros fenômenos requerem a teoria corpuscular para o seu entendimento.
No início do século XX, Planck descreve a luz radiante como uma freqüência (v), que só pode
ser emitida ou absorvida em quantidades discretas ou “quantum” múltiplos inteiros de hv, sendo
(h) a constante universal de Planck que vale 6,624 x 10-27 erg.s. Cada “quantum” de energia é
dada por:

E = h.v

Onde (E) é a energia do “quantum” em joules (J). Isto é, a energia do “quantum” é dada pelo
produto da freqüência do oscilador, por uma constante (h) conhecida como a “Constante de
Planck” ou constante de ação, por ter dimensões de uma ação, ou seja, energia ponto tempo.
Um fóton é um quantum de energia eletromagnética. Os fótons não têm todos a mesma energia.
As “quantas” de luz azul são de maior energia que os correspondentes de luz vermelha já que a
luz azul tem menor comprimento de onda e, portanto maior freqüência. (Figura 1)
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Duas fontes luminosas de mesma freqüência (isto é, da mesma cor) emitem fótons de igual
energia (hv). Uma fonte brilhante emite mais fótons por segundo que uma escura da mesma cor,
porém os fótons individuais de ambas as fontes têm a mesma energia.
Desde que a freqüência é a velocidade da luz no vácuo (c), dividido pelo comprimento de onda
(λ) a expressão também pode ser escrita como: E = h.v = hc/λ, ou seja, E fóton = h.c/λ
Em 1905, Einstein desenvolveu a sua famosa teoria da relatividade: E = m.c2; onde (m) é a
massa, (c) a velocidade da luz (3,00 X 108 m/s). Esta equação relaciona a massa e a energia. A
extensão da teoria de Planck e a indicação da radiação eletromagnética, incluindo a luz,
produzem pacotes discretos de quanta de luz ou fótons com o qual apresenta o valor (hv). A
partir disto, obtêm-se o conceito moderno da luz como sendo de dupla natureza. A luz se
movimenta no espaço em pacotes discretos de energia (corpuscular) e se movimenta conforme
o espectro de energia (comprimento de onda).

2. O Espectro Eletromagnético
A energia radiante, chamada também de energia eletromagnética viaja pelo espaço a uma
velocidade de 3,00 x 108 m s-1. Esta é a velocidade da luz (c). Esta energia exibe o que é
conhecido como movimento ondulatório. Uma onda eletromagnética é uma combinação de um
campo elétrico e um campo magnético oscilando e se movimentando pelo espaço.
A transferência da energia radiante pode ocorrer basicamente de duas formas diferentes: Ou por
meio de uma onda em movimento ou por movimentos de partículas subatômicas. As ondas de
energia radiante possuem três características principais: O comprimento da onda, a freqüência e
a intensidade.
O comprimento de onda (λ) é a distância entre os picos de duas ondas consecutivas. A
freqüência (v) mostra o número de ondas formadas por segundo, enquanto a intensidade é a
altura da onda e está relacionada com a quantidade total de energia que é transferida de uma
fonte emissora.
A energia radiante é classificada de acordo com o seu comprimento de onda. A Figura 1 mostra
o espectro eletromagnético onde o comprimento de onda (λ) é dado em nm (1nm = 10-9 m).
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Figura 1: Espectro da Radiação Eletromagnética: abaixo de 200nm temos as reações de
ionização e acima de 200nm temos as reações fotoquímicas.
Existe uma relação bem definida entre o comprimento de onda e a freqüência:

λ v= c ou v = c / λ

Onde v = freqüência em ciclos s-1 . Isto significa que a freqüência de uma onda e o seu
comprimento são inversamente proporcionais, ou seja, conforme um aumenta o outro diminui.
A região do espectro eletromagnético cujo comprimento de onda apresenta o maior interesse
industrial para a tecnologia de cura UV esta situado na região de 254nm a 400nm. Nesta região
encontra-se os espectros de UVA,UVB,UVC e UVV.
Na Figura 2, podemos ver o tipo de radiação UV e seu comprimento de onda.

Os fótons com comprimentos de onda entre 315nm e 450nm (UV A e UV V) conseguem
atravessar o vidro comum e filmes de plásticos finos, mas estes materiais absorvem
completamente os fótons < 315nm. Nestas condições, os fótons entre 200nm e 315nm
conseguem atravessar somente o quartzo puro e os < 200nm são absorvidos pelo invólucro da
quartzo da lâmpada. Portanto, o UV vácuo não é utilizado para a cura UV em tintas, vernizes e
adesivos.
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3. Lâmpadas UV
3.1. Tipos
Existem cinco tipos de lâmpadas UV que podem ser usadas nas aplicações para cura:
•
Lâmpada de vapor de mercúrio de baixa pressão;
•
Lâmpada de arco de mercúrio de média pressão;
•
Lâmpada de arco de mercúrio de alta pressão;
•
Lâmpada de descarga de eletrodos;
•
Lâmpada de pulsos de Xenon.
Na escolha do tipo de lâmpada na cura com aplicação UV, o usuário deve levar em
conta as seguintes características:
•
Eficiência UV;
•
Custo de operação;
•
Escolha da faixa de potência utilizada;
•
Escolha do espectro de utilização;
•
Vida útil;
•
Custo de reposição de lâmpada.
95% das curadoras UV no mundo usam lâmpadas de arco de Mercúrio de média pressão, pois é
a que tem o melhor mix das variáveis acima.
3.2. Lâmpadas de arco de Mercúrio de média pressão
As “Lâmpadas de arco de Mercúrio de média pressão” (Figura 3) são lâmpadas que possuem
seu bulbo (de quartzo) preenchido com um gás (normalmente argônio) que têm dupla função:
•
Proporcionar ignição / acendimento à temperatura ambiente;
•
Acelerar o equilíbrio térmico entre o arco e a parede do bulbo (evitando fenômenos
como a turbulência).
A escolha do argônio se dá por diversos fatores, mas os principais são a sua grande capacidade
de se ionizar (o que facilita a abertura do arco de partida) e sua constante taxa de dilatação
volumétrica, que garante que a lâmpada, quando acesa, opere em média pressão de mercúrio
(algo em torno de 4 kPA). Deve-se mencionar que a constância na dilatação volumétrica do
argônio evita o incremento no risco de explosão do bulbo.
Além do argônio, o bulbo recebe uma pequena dosagem de mercúrio (poucos miligramas).
No momento em que é aplicada uma diferença de potêncial entre os dois cabos da lâmpada, os
eletrodos tratam de ionizar o argônio. Quando o argônio atinge um nível de ionização
determinado (que depende da tensão de partida da fonte UV), ocorre a abertura do arco voltaico.
O arco voltaico é um fluxo de elétrons através do argônio em altíssima temperatura (cerca de
2000 graus Celsius). Tal nível de temperatura transforma o gás em um plasma aquecido que
acaba por evaporar o mercúrio inserido no bulbo.
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O mercúrio evaporado, em combinação com o argônio aquecido, atinge um nível de pressão
(interna no bulbo) em torno de 4kPA, por isto a lâmpada tende a apresentar pequena dilatação
no diâmetro do bulbo e ainda no comprimento.
Totalmente evaporado, nesta condição de pressão, e inserido num bulbo que garanta boa
transmissão na faixa UV, o mercúrio passa a liberar uma série de elétrons livres de sua última
camada. Tal liberação dá início à formação de um intenso fluxo de fótons (partículas elétricas
luminosas, ou pequenos pacotes de luz).
No caso do vapor de mercúrio, o feixe de fótons atinge sua máxima intensidade (pico) no
comprimento de onda luminosa de 365nm aproximadamente (Figura 4).
Isto não quer dizer que uma lâmpada de mercúrio não emita luz em outras faixas, pelo contrário,
a distribuição da energia se dá aproximadamente da seguinte forma:
•
15% UVC;
•
08% UVB;
•
07% UVA;
•
15% LUZ VISÍVEL;
•
55% INFRAVERMELHO (calor).
No caso das lâmpadas de mercúrio a alteração desta distribuição de energia se dá pelo uso de
tubos de quartzo dopados (que filtram algumas faixas de emissão) ou pela adição de haletos
metálicos (Ex. Gálio) juntamente com o mercúrio. (Figura 5)
Devo mencionar que a distribuição da energia depende ainda de outras variáveis, como:
•
Temperatura do bulbo (qualidade da exaustão / ventilação);
•
Densidade de potência (W/pol ou W/cm) que são determinados pela fonte UV.
Cada vez que a lâmpada é ligada é necessário uma sobrecarga de energia que aceleram o
consumo de mercúrio e gás inerte, diminuindo a vida útil da lâmpada.
Por isso recomenda-se que em paradas curtas a lâmpada não seja desligada e sim diminuída a
potência.
Dependendo do consumo de mercúrio e da porosidade do vidro da lâmpada que garante o gás
inerte, a radiação emitida estará fora do espectro UV, o que inutiliza seu uso para a aplicação.
3.3.3. Vida útil da Lâmpada
Apesar da lâmpada não falhar completamente, ela se deteriora devido à contaminação interna e
externa da jaqueta de quartzo, que afeta a transmissão das ondas de radiação. A vida útil é
normalmente dada pelo fabricante na sua garantia, não significando que ela não possa ser
usada por mais tempo, mas por conta e risco do usuário.
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3.3.4. Eficiência da Lâmpada UV
E a relação entre a luz UV gerada (Watts/ cm) e o total de energia consumida nessa geração
(Watts/cm)
3.3.5. Eficiência do espectro da Lâmpada
É a relação entre a luz UV gerada (Watts/cm) e o total de energia irradiada.
Figura 3: Lâmpada de arco de Mercúrio de média pressão

Figura 4: Espectro de emissão da Lâmpada de arco de Mercúrio de média pressão
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Figura 5: Espectro de emissão da Lâmpada de arco de Mercúrio de média pressão (Com haleto
metálico de Gálio)

4. Refletores
Os refletores UV são construções ópticas destinadas à otimização da emissão da lâmpada.
Sabe-se que algo entre 60% a 70% da emissão captada por um substrato vem do refletor, sendo
que apenas algo entre 30 e 40% decorre de iluminação direta da lâmpada.
Diversos tipos de refletores são construídos:
•
Refletores lisos de superfície uniforme e polida que refletem todos os comprimentos de
onda (inclusive infravermelho);
•
Refletores Dicróicos, que por terem superfícies marteladas acabam por absorver
comprimentos de onda grandes (maiores que 500nm), com o objetivo de minimizar o
calor no substrato.
A reflexão da emissão UV se dá por uma (ou duas) lâminas espelhadas que são introduzidas
sob a face interna do refletor.
O uso de tais lâminas decorre da necessidade de facilitar a substituição das mesmas em função
de desgaste, sem que se perca todo o refletor. Tais lâminas são fabricadas em liga ALZAC,
material maleável, polido, resistente ao calor e principalmente às radiações UV.
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O refletor é o grande responsável pela qualidade da intensidade da emissão UV. Tal como as
lâmpadas, os refletores, por sofrerem constante atrito do ar da exaustão, acabam por se carregar
eletricamente e assim atraem poeiras e vapores de tintas UV. Desta forma, a limpeza contínua
dos refletores (das lâminas de ALZAC) garante a boa reflexão de todos os raios UV.
Há uma série de modelos de refletores, porém os mais conhecidos são:
•

Circulares

Quando se deseja baixa intensidade em situações estacionárias, porém com grande área de
cobertura (caso da secagem de lataria de automóveis).
•

Parabólicos

Quando se deseja grande nível de intensidade através de ponto focal único e altíssimas
velocidades de esteira de até 80 m/min (caso de fornos UV para secagem de impressão sobre
papel)
•

Elípticos ou facetados de projeção elíptica

Quando se deseja uma projeção com foco ampliado para a secagem de materiais de diversas
alturas (como madeira), boa intensidade de emissão (para casos de razoável gramatura) e ainda
razoável velocidade de esteira (até 20 m/min).
Os “refletores circulares” têm campo de emissão com amplitude equivalente ao diâmetro do
refletor.
Os “refletores parabólicos” possuem campo de emissão focalizado. Assim se o substrato a ser
curado não for localizado exatamente no ponto focal teremos menos intensidade UV. Isto é
importante, pois caso o refletor seja instalado em altura ou inclinação incorreta ou se ainda for
utilizado material mais alto do que o permitido ao equipamento, estará expondo o substrato a
uma condição de sub-cura. Os “refletores elípticos ou facetados” (de projeção elíptica), possuem
um foco mais Amplo. (Figura 6)
Isto quer dizer que não congruem todos os raios num ponto único. Pelo contrário, todos os raios
congruem em uma zona de aproximadamente 20mm de largura. O objetivo desta
“incongruência” é possibilitar a cura de materiais em diferentes alturas, como no caso de
diferentes espessuras de madeira. Todavia, o refletor igualmente tem um altura adequada para
que a projeção do feixe (de mais ou menos 20mm) atinja sua maior eficiência. Caso o refletor
seja posicionado incorretamente, igualmente teremos menor intensidade. (Figura 7)
O posicionamento incorreto do refletor também contribui nas alterações da dosagem.
As sujeiras e poeiras sob os refletores bloqueiam a reflexão primeiramente de emissões com
comprimentos de onda menores (UVA, UVB, UVC), para depois os comprimentos maiores (UVV,
IR). Precisa-se tomar cuidado, pois um refletor sujo bloqueará a emissão UVA e depois a
infravermelho.
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Figura 6: Comparativo dos modelos de Refletores

Figura 7: Comparativo de intensidade para diferenciar os modelos de Refletores

Como podemos constatar nas figuras anteriores, à distância entre o refletor e o substrato a ser
curado é de fundamental importância para aperfeiçoar a cura.
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5. Sistema de Exaustão / Ventilação
Como dito anteriormente, as lâmpadas de emissão UV emitem ainda grande quantidade de
radiação na faixa infravermelho (IR), o que significa elevado nível de produção de calor. O bulbo
da lâmpada precisa ser refrigerado para que não ocorra colapso do quartzo (derretimento,
explosão).
Além disto, é a exaustão do calor gerado pela lâmpada que mantém o arco voltaico em
temperatura adequada para que o mercúrio evaporado produza a queda de tensão de projeto.
Em outras palavras, a adequada exaustão garante que a tensão de trabalho de lâmpada seja a
correta.
Menor exaustão provoca maior aquecimento, e maior queda de tensão, ou seja, maior tensão de
trabalho. Maior exaustão, por outro lado, provoca menor tensão de trabalho. Sabendo que a
corrente é dada pela fonte UV, independendo da lâmpada teremos alterações na potência
(potência = tensão x corrente) e por conseqüência na emissão caso a exaustão não esteja em
nível correto.
Exaustão ineficiente ainda pode provocar alterações no bulbo da lâmpada, como estufamento,
deformação (em formato de arco), solarização (esbranquiçamento interno), erosão dos eletrodos
(preteamento prematuro das extremidades). Porém, excesso de exaustão pode provocar
dificuldades de estabilização da luminosidade, dificuldades no acendimento da lâmpada, entre
outras.
A correta limpeza dos dutos de exaustão bem como o correto balanceamento dos eixos dos
exaustores garante a qualidade de exaustão. As escotilhas de estrangulamento da exaustão só
devem ser reguladas dentro dos parâmetros indicados pelo fabricante do forno UV, sob pena de
comprometer a eficiência da cura.
6. Transformador
E a unidade de controle de potência e estabilidade da lâmpada. Ele determina a intensidade da
luz UV e sua capacidade de penetração no filme, influindo decisivamente na capacidade de cura
de fundo.
7. Radiômetro (Medidor de UV)
O Radiômetro informa instantâneamente se uma unidade de lâmpada halógena está operando
normalmente ou se alguma providência deve ser tomada. Como o radiômetro mede a luz
relevante e na área que realmente importa, que é na ponta de luz, a capacidade de diagnóstico
ultrapassa a indicação de desempenho da lâmpada, indicando desalinhamento da fibra ótica,
fratura da fibra ou de partículas e ainda problemas como baixo contato elétrico e má função de
fornecimento de energia interna.
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7.1. Definição de termos usados na medição de UV
7.1.1. Em radiometria

7.1.2. Em cura UV

Existem três requerimentos para um radiômetro de uso geral:
•
Medida da dose;
•
Intensidade máxima;
•
Monitoração do espectro da energia irradiada (Ver se ainda emite energia no espectro
desejado)
8. Dosagem e Intensidade UV
São grandezas físicas relacionadas à emissão ultravioleta. Para explicar melhor o que são estas
duas medidas, segue à frente um breve exemplo:
Imagine que um bombeiro, com uma mangueira de água de alta pressão em funcionamento
esteja direcionando o jato em sua direção. Sabemos que em função do desenho da ponteira da
mangueira teremos um determinado tipo de jato, que pode ser mais ou menos focalizado, ou
ainda em forma de leque, por exemplo. Você está a 5 metros da mangueira, recebendo todo
aquele jato de água. À medida que você se aproxima da água, ocorre um aumento da
intensidade do jato, conseqüentemente você recebe uma dose maior de água, se molhando
mais. Ao contrário, se você se afastar ou desviar do jato de água, acabará recebendo uma
intensidade menor deste jato, conseqüentemente uma dosagem menor de água.
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Mesmo que a intensidade da água for bem fraca e se você ficasse exposto por um suficiente
tempo na frente do jato, igualmente sairia com uma boa dose de água. Por outro lado, tendo uma
grande intensidade de água (seja pela força da pressão ou pela proximidade à ponteira da
mangueira), mesmo que você passasse de relance na frente do jato, igualmente receberia uma
considerável dose de água. O quanto você se molha (dosagem) depende:
•
Da força da água (intensidade);
•
Do tempo que você fica sujeito ao jato (tempo de exposição);
•
Do modelo da ponteira da mangueira; (refletor)
•
Do posicionamento da ponteira da mangueira. (refletor)
Podemos considerar que:
•
A força da água equivale à intensidade da emissão UV (expressa em miliwatts/cm²);
•
A quantidade de água recebida equivale à dosagem da emissão UV (expressa em
milijoules/cm²);
•
O tempo que se fica sob o efeito do jato equivale ao tempo de exposição de um
substrato à emissão UV;
•
O modelo da ponteira da mangueira bem como seu posicionamento equivale ao modelo
de refletor UV utilizado e o seu posicionamento no forno UV.
Dosagem e intensidade são igualmente medidas de energia, uma vez que “watts” significa
“Joule/segundo”, Assim, a intensidade é a energia (dose) captada em um segundo.
9. Tinta, Vernizes e Massas UV
Uma série de tintas e outras coberturas sensíveis à emissão UV foram e ainda serão
desenvolvidas. A grande tendência é desenvolver produtos que se utilizem das demais faixas de
emissão UV, e não predominantemente da faixa UVA.
Isto fica claro no emprego de lâmpadas dopadas com “haletos metálicos” a fim de se obter
algumas linhas de emissão em comprimentos de onda maiores que 400nm. As tintas UV
sensibilizadas nesta faixa têm demonstrado melhor qualidade, aspecto e principalmente podem
ser desenvolvidas a custos mais acessíveis.
O processo de secagem das tintas UV não é uma simples evaporação de um diluente, como no
caso das tintas a base d'água, por uma fonte de calor infravermelho.
A emissão UV desencadeia uma reação, com o auxílio do fotoiniciador, que polimeriza todo o
material. A polimerização é uma espécie de endurecimento do material. A tinta líquida, ao ser
submetida a uma dosagem de UV, vai formando uma série de cristais. Quando todo o material
se cristaliza temos uma superfície brilhosa, rígida e resistente ao riscamento.
A correta combinação de fotoinicadores, pigmentos, monômeros e/ou oligômeros acarretará em
uma formulação de sucesso. Entende-se como formulação de sucesso aquela que depende de
pequena dosagem para obter boa polimerização, porém sem adição de grandes quantidades de
fotoiniciadores.
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A alteração da formulação de uma tinta pode torná-la mais ou menos fácil de polimerizar.
Todavia o maior dilema para os desenvolvedores de aplicações UV é a determinação por parte
dos fabricantes de tintas e vernizes acerca da janela de cura.
Janela de cura é a determinação dos parâmetros mínimos e máximos de dosagem (em mj/cm2),
para que não tenha subcura (secagem incompleta da tinta) ou sobrecura (secagem em excesso,
ocasionando por muitas vezes a queima do filme superficial).
Ambos os fenômenos danificam o produto, ocasionando desplacamento. Deve ser obrigação do
fabricante de tinta ou verniz UV informar qual dosagem requer seu produto para polimerização
completa, sempre levando em conta aspectos como a base de aplicação, gramatura de material
aplicado e tipo de pigmentação. Infelizmente são poucos os fabricantes que publicam tais
parâmetros e a maioria dos usuários de tintas UV têm de definir sua janela de cura
empiricamente.
10. Características dos produtos UV
•
•
•
•

Cura exclusiva por radiação Ultravioleta;
97% à 100% sólida;
Secagem quase que “instantânea”; (pós cura)
Viscosidade e transferência constante durante a aplicação.
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11. Resinas
Existe uma infinidade de resinas que polimerizam com radiação UV, as mais comuns são:
•
Epóxi acrilado;
•
Poliuretâno acrilado, Di ou Tri funcional, aromático ou alifático;
•
Poliéster acrilada (Não confundir com poliéster insaturada);
•
Acrílica acrilada, entre outros.
Para cada aplicação existe um tipo de resina que atende a necessidade de performace e custo.
A Resina é a principal responsável pelas características básicas do filme curado. (Aderência,
reatividade, resistência ao amarelamento, brilho, etc).
12. Monômeros
O Monômero ou Oligômero é responsável pela adequação da viscosidade para cada tipo de
aplicação. A grosso modo, ele pode ser imaginado como uma resina de baixa viscosidade tendo
uma influência menor nas características do filme, mas que reage com luz UV tornando-se 100%
sólido. Existe também uma infinidade de Monômeros ou Oligômeros tais como:
•
HDODA
•
DPGDA
•
TPGDA
•
TMPTA, entre outros.
A escolha depende da viscosidade, a reatividade e as propriedades gerais desejadas.
13. Cor
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14. Pigmentos

Todos os pigmentos que usamos têm uma resistencia à luz na escala “LÃ” superior à 6, o que
significa resistência mínima de 2 anos expostos à luz do Sol. Dependendo da cor, a resistência
chega até 8 anos (Padrão automotivo).
15. Carga
Geralmente as cargas são inorgânicas e de várias granulometrias, tais como:
•
Talco;
•
Carbonato de Cálcio;
•
Carbonato de Magnésio;
•
Sulfato de Bário, entre outros.
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A função da carga nas tintas é basicamente baixar o custo e reduzir o brilho, tendo pouca ou
nenhuma interferência na cor e na cobertura.
Já nos Seladores (Espatuladeira ou Alisadora), ele é de fundamental importância, pois ajuda a
fechar a porosidade da madeira. Nessa aplicação a carga tem interferência direta na qualidade
do lixamento da peça, devendo esta ser escolhida de tal forma a não acelerar o desgaste da lixa.
16. Fotoiniciador
O fotoiniciador é responsável pelo processo de foto reação. Existe uma infinidade de
fotoiniciadores que absorvem energia em diferentes espectros da luz UV ou visível. Dependendo
da cor, existe o mais apropriado. Ele determina a velocidade de cura, o amarelamento e o preço
final do produto. É o componente mais caro numa tinta. Também devem ser considerados a
disponibilidade comercial, estabilidade na estocagem, solubilidade no sistema e odor residual.
Não existe “o melhor fotoiniciador”, depende do sistema, da aplicação e da interação dos outros
componentes da tinta, verniz ou selador. Um fotoiniciador ou um sistema de fotoiniciadores pode
ser considerado como uma molécula ou uma combinação de moléculas que, quando exposta à
radiação, inicia a polimerização com uma velocidade de reção muito maior do que ocorreria na
sua ausência. A maioria dos processos de fotoiniciação envolve um processo uni ou
bimolecular (tanto para a fotoiniciação via Radical Livre quanto Catiônica).
Um fotoiniciador pode ser definido como uma molécula que absorve energia, direta ou
indiretamente, de um fóton e subconsequentemente inicia a Polimerização.
Durante a escolha do fotoiniciador deve-se, em primeiro lugar, observar o tipo de lâmpada que
vai ser utilizada (Nem todas as moléculas absorvem fótons no comprimento de onda da radiação
irradiante e ainda quando os fótons podem ser absorvidos eles podem não resultar em radicais
livres ou na geração de cátions). A adição de um fotoiniciador não é necessariamente um prérequisito para a absorção de luz na região do UV. Entretanto, a absorção de luz pela formulação
não leva normalmente à formação de radicais iniciantes. Portanto, o fotoiniciador, que é um
composto especialmente projetado para converter a energia da luz absorvida em energia
química e formar espécies iniciantes, precisa estar presente para a reação ocorrer.
16.1. Principio do funcionamento do fotoiniciador
O pigmento ou carga reflete a luz impossibilitando a penetração desta no filme.
Cada cor reflete a luz num espectro pré-definido. O fotoiniciador deve absorver e transferir a
energia da luz UV na janela onde não há reflexão. Salientamos que são geralmente necessárias
as combinações de mais de um fotoiniciador para conseguir uma cura homogenia na superfície,
meio e fundo.
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16.2. A Polimerização (cura) através da Luz UV - A Reação Fotoquímica
A molécula “foto-absorvente” deve ter um agente cromóforo capaz de absorver os fótons
emitidos dentro do espectro de comprimento de onda da luz UV. Para uma absorção eficiente e
conseqüente reação “foto-induzida” existe a necessidade de se cumprir vários critérios para a
escolha adequada do sistema de fotoiniciadores, fotosensibilizadores e aminas sinergísticas para
a formulação UV. O mecanismo de reação envolvido no processo de cura UV é constituído de
varias etapas:
16.2.1. Geração do Radical Livre: (Luz UV Fotoiniciador - Radicais Livres)

16.2.2. Reação de Polimerização da formulação UV

A velocidade da reação depende da velocidade da formação dos Radicais Livres que se forma
em função da absorção dos fótons gerados em um determinado comprimento de onda (λ)
ativando os sítios cromóforos das moléculas dos fotoiniciadores e fotosensibilizadores.
17. Fatores que Influenciam na Velocidade de Cura
17.1. Especificação da Lâmpada: As lâmpadas UV recebem uma especificação do fabricante
(W/pol ou W/cm) que define a potência aplicada e distribuída por todo o comprimento da
lâmpada. Esta especificação se refere apenas à potência aplicada e é uma indicação do seu
consumo elétrico da lâmpada
17.2. Irradiância ou Taxa de Dose: É o número de fótons por unidade de área que estão
chegando à superfície do material. É expresso em W/cm2 ou mW/cm2 e varia com a potência
da lâmpada, refletor e a distância entre a lâmpada e o material a ser curado. A taxa de dose não
varia com a velocidade, pode variar em função de mudanças na corrente elétrica, na produção
de fótons, foco, refletor, geometria e tamanho do bulbo.
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17.3. Dose de UV: é a quantidade total de energia que chega a superfície do material, por
unidade de área, ou seja, a quantidade total de fótons por unidade de área que atingiram a
superfície durante o tempo de exposição. É expressa em mJ/cm2 ou em J/cm2.Varia com a
velocidade ou tempo de exposição, ou melhor, quanto maior a velocidade, menor será o tempo
de exposição, conseqüentemente menor será a dose de UV sobre a superfície do material.
17.4. Sistemas Pigmentados: Os pigmentos apresentam uma forte absorção dos fótons e
competem com os fotoiniciadores. Apresentam grande influência na velocidade de cura
conforme a sua tonalidade, transparência, concentração, espessura da camada, grau de
dispersão.

Nota-se que os pigmentos apresentam absorção de fótons nas mesmas regiões de alguns
fotoiniciadores. A maneira de se compensar esta dificuldade é formular com uma mistura de
fotoiniciadores e fotosensibilizadores capazes de absorver fótons em comprimentos de ondas
diferentes. Com isto, se amplia a janela de aplicação do fotoiniciador. Estes fotoiniciadores
devem conter um ou mais sítos ativos de agentes cromóforos. Sistemas pigmentados (branco,
preto e colorido) são tratados com fotoiniciadores + fotosensibilizadores que possam conferir alta
reatividade nas condições do processo (velocidade, tonalidade, espessura da camada,
propriedades do filme).
17.5. Efeito da Cor do Substrato: Dependendo da cor do substrato, podem-se obter resultados
diferentes de cura para um mesmo revestimento UV, devido à reflexão e absorção da luz UV. Os
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substratos brancos, pretos e coloridos apresentam absorção dos fótons e também competem
com os fotoiniciadores dos revestimentos pigmentados e transparentes.A velocidade de cura
pode aumentar em 20% nos substratos brancos comparados aos pretos. Os substratos
transparentes e refletivos podem favorecer a velocidade de cura em aproximadamente 40%.
17.6. Espessura da Camada: Quanto maior a espessura da camada, maior é a dificuldade de
cura. Existe uma concentração ótima de fotoiniciador que é determinada de um lado pela
utilização eficiente da luz UV e por outro lado pela barreira à luz formada pelo fotoiniciador.

18. Aditivos
Geralmente os aditivos corrigem ou dão características finais de acabamento do produto. Eles
corrigem espuma durante o processo, alastramento, deslizamento, mas deve se tomar cuidado
na escolha dos aditivos certos, pois eles podem dificultar ou impossibilitar aderência entre
camadas gerando desplacamento, oleosidade superficial e outros efeitos.
19. Controles Básicos da tinta
A tinta pode e deve ser testada em todos os seus parâmetros no laboratório antes de por em
máquina, para verificar a veracidade dos laudos e/ou perder tempo na produção.
19.1. Viscosidade/ temperatura
Existem vários equipamentos que podem ser usados para mediar à viscosidade, tais como
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“viscosímetro Brookfield” e “reômetro cone and plate”. Apesar desses equipamentos serem muito
precisos, são caros e delicados para uso numa linha de pintura, sendo normalmente usados para
controle e pesquisa pelos fabricante de tinta. No caso da linha de pintura são usados os copos
Ford ou Din que são baratos e de uso simples. Salientamos que o controle de temperatura é
fundamental para ter uma comparação adequada. Segue abaixo a relação dos copos mais
usados e uma maneira simples de calibrar-los.

Os copos só têm precisão para medição de produtos com fluidez. Geralmente se a viscosidade
for maior que “200s” se usa um copo com furo maior, por uma questão de precisão.

No caso de Massa Seladora são usados o “viscosímetro Laray” ou “cone and plate” para
pesquisas de desenvolvimento e a “régua” para uso diário.
O Principio básico da “régua” é por um peso pré-definido num vidro e por sobre ele outro vidro
com o peso e tempo pré-estabelecido. Após o que se mede com uma régua é o quanto se
expandiu o circulo.
19.2. Sólidos
É pesado ao redor de 1g do produto e posto na estufa por uma hora à 100º ou 20 min em
balança analítica acoplado a “Infravermelho”. A diferença entre o peso inicial e o peso resultante
determina o teor de sólidos.
19.3. Alastramento
É feito em “papel Leneta” com extensor de 5 à 30 micros comparativo com o padrão.
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19.4. Brilho / perda de brilho
Geralmente é medido com brilhometro no ângulo de 60º.
19.5. Alastramento
É feito em “papel Leneta” com extensor de 5 à 30 mícrons comparativo com o padrão.
19.6. Aderência
É feito em teste real sobre a madeira, simulando o processo de pintura, camada por camada.
19.7. Cobertura
É feito sobre o “papel Leneta” simultâneo com o padrão em tom pleno e corte com o branco.
19.8. Cor
É controlado no espectrofotômetro sempre em comparação com o outro padrão aplicado ao
mesmo tempo, para ter as variáveis de secagem, absorção e transferência padronizados. O ∆E
máximo para a aprovação é de 1 (Padrão automotivo)
19.9. Tack / Transferência
É medido no “Tack-o-scope” ou “Laray”. Eles medem a rigidez, ou seja, a liga da tinta o que
determina a sua transferência.
Tintas com viscosidade igual, mas com ligas diferentes tem transferências diferentes o que pode
ser interpretado erroneamente como diferença de cobertura. Esse controle garante a
repetibilidade do padrão desejado em máquina.
19.10. Resistência a risco / Abrasão
Existem vários equipamentos que simulam a abrasão, tais como “Profblau”e outros.
No cliente, a lã de palha de aço (Bombril) já da uma boa idéia, não aconselhável para vernizes
normais.
19.11. Deslizamento
O “deslizamento” ou “coeficiente de fricção” é medido e padronizado para o deslizamento que o
cliente desejar. Normalmente é usado o aparelho de coeficiente de fricção.
19.12. Secagem
O teste de secagem é feito em “papel Leneta” sempre aplicando lado a lado o padrão e a
produção nova com extensor de 5 a 30 mícrons (simulando a gramatura da máquina) e passado
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na estufa UV numa velocidade pré-determinada, coberta metade da aplicação e repassado na
estufa UV. Após isso aplica - se talco sobre o material e se compara pelo nível de impreguinação
à velocidade de cura dos dois produtos.
20. Parâmetros para controle de processo
•
•
•
•
•
•
•
•

Viscosidade;
Gramatura;
Secagem;
Aderência;
Estabilidade do processo;
Cor;
Velocidade;
Lâmpada x emissão UV/ potência (radiômetro)
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21. Anexo
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