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Resumo: Texturas acrílicas são revestimentos decorativos que garantem ao substrato de 

alvenaria proteção, regularização da superfície, estanqueidade, durabilidade e estética.  

Dentre as propriedades exigidas para proteção, resistência à radiação UV é uma das que 

devem ser muito bem avaliadas. Na formulação da textura, os monômeros utilizados na 

composição da resina acrílica, desempenham um papel fundamental neste ponto. Dentre os 

vários tipos de monômeros, o acrilato de butila apresenta uma boa resistência ao UV, porém 

seu custo é muito elevado. De modo a reduzir os custos, normalmente é praticada no mercado, 

a adição de estireno em algumas formulações. Isto se deve ao fato do estireno, além de 

diminuir o preço final do produto, proporcionar à resina mais brilho e uma maior resistência a 

lavagens. Entretanto, o estireno tende a diminuir a resistência de resinas acrílicas à radiação 

UV. Com base neste aspecto, o presente trabalho teve como finalidade, estudar duas resinas 

acrílicas emulsionadas frente à radiação UV. Uma é composta por 100% de acrilato de butila 

e outra com 70% de acrilato de butila e 30% de estireno. Os testes mostraram uma queda 

considerável na opacidade (12 a 15%) após 900 horas de UV artificial para as amostras 

estirenadas, bem como elevados valores de E (4,15 a 5,41), mostrando que a tonalidade 

sofreu mudança visual perceptível. Para a acrílica pura, a queda de opacidade foi de apenas 

0,26% e o valor final de E= 0,20, confirmando a maior resistência à UV da resina acrílica 

composta apenas por acrilato de butila. 
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Abstract: Acrylic textures are decorative coatings that guarantee the masonry substrate 

protection, surface regularization, water tightness, durability and aesthetics. Among the 

properties required for protection, resistance to UV radiation is one that should also be very 

well evaluated. In the texture formulation, the monomers used in the acrylic resin composition 

play a key role at this point. Among the various types of monomers, butyl acrylate shows good 

UV resistance, but its cost is very high. In order to reduce costs, the addition of styrene in some 

formulations is usually practiced on the market. This is because styrene, in addition to lowering 

the final price of the product, gives the resin more gloss and a greater resistance to washing. 

However, styrene tends to decrease the resistance of acrylic resins to UV radiation. Based on 

this aspect, the present works had the purpose of studying two emulsified acrylic resins and 

evaluate them under UV radiation. The first one is composed of 100% butyl acrylate and the 

second one with 70% butyl acrylate and 30% styrene. The tests showed a considerable 

reduction in opacity (12 to 15%) after 900 hours of artificial UV for the styrene samples, as 

well high values of E (4.15 to 5.41), showing that the tonality undergone noticeable visual 

change. For the pure acrylic resin, the opacity drop was only 0.26% and the final value of E 
=  0.20,  confirming  the higher  UV  resistance  of  the  acrylic  resin  composed  only  by butyl 
acrylate. 
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1 INTRODUÇÃO 

As texturas acrílicas são revestimentos decorativos aplicados sobre reboco em fachadas 

de casas e prédios. Garantem ao substrato de alvenaria proteção, regularização da superfície, 

estanqueidade, durabilidade e estética. Estes tipos de revestimentos são ainda, em sua maioria, 

coloridos com pigmentos orgânicos e inorgânicos. No processo de aplicação utiliza-se antes, um 

selador acrílico pigmentado, de maneira a melhorar a adesão da textura acrílica ao substrato. 

Esse selador permite também regularização da absorção do substrato, principalmente após a 

aplicação da textura. Para aplicação deste tipo de pintura, bem como para qualquer outro tipo, o 

reboco deve ter um cura de no mínimo 28 dias. 

 

1.1 Objetivos Gerais 

Compreender a o processo de degradação de duas resinas em texturas acrílicas, sendo 

uma do tipo estireno acrílica e outra acrílica pura. 

 

1.2 Objetivo Específico 

Identificar as variações de degradação e resistência ao envelhecimento em texturas 

acrílicas, formuladas com dois tipos de resinas. Uma é do tipo uma estirenada, ou seja, com 

adição de estireno, onde o monômero base é o acrilato de butila. A outra, considerada como 

acrílica pura, apresenta apenas o monômero de acrilato de butila. Ambas são por sua vez, 

emulsionadas para atender as necessidades deste desenvolvimento. 

 
 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com base em ensaios experimentais e revisão 

bibiográfica sobre o assunto. 

 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Resinas 

Resinas são materiais com função de aglutinar as partículas que compõe tanto tintas, 

quanto as texturas acrílicas, sendo suas principais funções (UEMOTO, 2010): 

 

- elasticidade e tração (propriedades mecânicas); 

- resistência à radiação UV, água e poluentes (intemperismo); 
- resistência à alcalinidade da argamassa (resistência química); 

- aderência. 

 

As resinas aqui discutidas, do tipo acrílica, utilizam como princípio ativo os monômeros. 

Para aplicações arquitetônicas e para uso em texturas, sua preparação pode ser feita por meio da 

formação de uma emulsão aquosa. As resinas acrílicas obtidas pelo processo de polimerização 

em emulsão apresentam como principais componentes, além dos citados monômeros, um meio 

dispersante, emulsificantes e iniciadores que são misturados em uma sequência definida. Neste 

processo, o iniciador penetra nos monômeros por difusão, transformando-o em polímero. 

Quando necessário, o emprego de um ou mais monômeros na produção de resinas é uma 

estratégia usual, para obtenção de um produto com características finais intermediárias. No 

presente caso, será avaliada uma resina composta por 70% de monômero acrilato de butila e 30% 

de monômero estireno. A outra resina, usada como referência é constituída por 100% de 

monômero acrilato de butila, chamada assim, portanto de acrílica pura. Os teores de sólidos ou



 

 

 

 

não voláteis para ambas foi estipulado como 50% em massa. O estireno é muito utilizado como 

copolímero na formulação de resinas acrílicas de um modo geral. Isto se deve ao fato do  

estireno, além de diminuir o custo final do produto, proporciona à resina mais brilho  e uma 

maior resistência a lavagens. Entretanto, o estireno tende a diminuir a resistência de resinas 

acrílicas à radiação UV. A avaliação da relação custo benefício, portanto é muito importante para 

casos como este. Para ter-ser uma ideia, a resina acrílica pura utilizada neste estudo apresentou 

um custo de R$ 11,50/L. A estirenada, aqui representada teve um custo de R$ 5,00/L. Para 

complementar as informações sobre as diferenças entre estes monômeros, segue na Tabela 1 um 

breve comparativo entre algumas outras propriedades do estireno e do acrilato de butila. 

 

Tabela 1 – Propriedades dos monômeros citados neste artigo 

Monômero Estrutura Propriedades 

 
Estireno 

 
C6H5CH = CH2 

Dureza, alguma resistência química, baixo custo, 

resistência ao álcali, baixa estabilidade à luz, alta 

resistência à tração, baixa absorção de água. 

Acrilato de 

butila 

 

CH2=CHCOOC4H9 
Flexibilidade, boa resistência ao álcali, boa retenção 

de brilho, baixa resistência à tração, baixa absorção de 
água. 

Fonte: autor 

 
 

3.2 Texturas acrílicas 

A textura acrílica é um revestimento com cargas minerais, sendo em sua grande maioria 

composta por carbonato de cálcio, aditivos diversos, resina e pigmentos. Atualmente são 

encontradas na literatura e em normas técnicas, diversas denominações para este tipo de 

revestimento. As mais comuns relacionadas por Becere (2007) são: 

 

• Revestimentos delgados de massa plásticas para paredes – Portugal. 

• Revêtements Plastiques Épais (RPE) e Revêtements semi-épais (Revestimentos plásticos 

espessos e revestimentos semi-espessos) – França. 

• Revestimiento plástico ad applicazione contínua (RPAC). (Revestimento plástico de aplicação 

contínua) – Itália. 

• Synthetic resin plasters. (Revestimentos de resinas plásticas) – Alemanha. 

• Latex – Textured coating – Aggregate-filled. (Revestimento texturizado de látex preenchido 

com filler agregado) – Austrália e Nova Zelândia. 

 

3.3 Tipos de acabamentos 

As texturas acrílicas possuem espessuras de 1 a 4 mm e, o acabamento se dá pelo 

tamanho dos grãos de cargas minerais utilizadas, conferindo efeitos, desenhos e características 

rústicas. As texturas acrílicas podem ser aplicadas basicamente de três formas: com rolo, 

desempenadeira e pistola (projetado), conforme Figueirola (2007). Nas Figuras de 1 a 4 são 

ilustrados alguns destes principais efeitos. Na Figura 1, o acabamento é realizado com aplicação 

de rolo com fio de nylon. Nas Figuras 2 e 3, o espalhamento é feito com desempenadeira de aço 

e o desenho final, obtido com desempenadeira de PVC. Na Figura 4 utiliza-se pistola de projeção 

para aplicação do produto na superfície e em seguida, o acabamento é feito passando-se um rolo 

de PVC. 



 

 

 

 

Figura 1 – Textura acrílica rolada Figura 2 – Textura acrílica riscada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 3 – Textura acrílica desempenada Figura 4 – Textura acrílica projetada 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4 Vantagens de utilização de texturas acrílicas 

Dentre as vantagens de sua utilização, destacam-se (BECERE, 2012): 
 

a) Agregar às fachadas efeitos estéticos impossíveis de serem obtidos com as pinturas 

tradicionais de acabamento liso, como inúmeras opções de texturas e nuances de cores; 

b) Maior capacidade de correção de irregularidades superficiais do substrato e 

preenchimento de fissuras superficiais, dispensando o uso de massa niveladora, devido à sua 

constituição que resulta camada de espessura (da ordem de 0,5 a 2,5mm); 

c) Elasticidade capaz de dissimular fissuras de até certos limites no substrato; 

d) Maior resistência ao intemperismo, pelas características do produto e porque a 

texturização disfarça as alterações superficiais ocasionadas pelo intemperismo, tornando-as 

menos visíveis; 

e) Economia nos custos de mão de obra, por requerem apenas uma demão, além do selador. 

 

3.5 Formulação 

Segundo Ory (2004), a formulação de uma textura acrílica segue o descrito na Tabela 2, 

baseando-se na utilização de dois grupos de matérias primas. O primeiro grupo são as matérias 

primas que permanecerão no estado sólido, ou seja, que contribuirão para a formação do filme 

seco. Dentre estes componentes, destacam-se as cargas minerais, predominantes e com grande 

contribuição no efeito de acabamento estético e, as resinas para aglutinação e promoção de 



 

 

 

 

durabilidade e resistência do filme. Neste primeiro grupo, ainda podem ser mencionados os 

fungicidas e bactericidas, que ajudam na resistência ao crescimento e proliferação de 

microorganismos na superfície da película. O segundo grupo de matérias-primas são os aditivos 

utilizados nos processos de fabricação e que também garantem a estabilidade do produto em sua 

embalagem. Dentre estes componentes, podem-se mencionar os anti-espumantes e espessantes. 

 

Tabela 2 - Exemplo de formulação de uma textura acrílica branca típica. 

Matérias Primas % 

Água 13,02 

Aditivo (Espessante celulósico de média viscosidade) 0,18 

Aditivo (Umectante solução em 5%) 1,6 

Aditivo (Antiespumante) 0,2 

Amoníaco 0,2 

Pigmento (Dióxido de titânio) 8,0 

Resina (Emulsão acrílica estirenada em 50%) 28,0 

Sulfato de Cálcio 8,5 

Carga (Carbonato de cálcio de 5 µm) 8,1 

Fibra Celulósica 0,6 

Carga (Mica micronizada de 20 µm) 2,4 

Carga (Areia de rio lavada e classificada ˂ 0,5 mm) 26,5 

Aditivo (Bactericida) 0,2 

Aditivo (Coalescente) 2,5 

Fonte: Ory (2004). 

 

Para realização dos ensaios propostos neste artigo, foram preparadas quatro texturas 

acrílicas, divididas em dois grupos. As fórmulas seguiram ligeiras adaptações da composição 

descrita pela Tabela 2. Estas adaptações visam aproximar ao que hoje é praticado no mercado em 

termos de custos, qualidade de acabamento e benefícios aos substratos. Uma vez preparadas as 

fórmulas, pequenos ensaios foram realizados para verificarem-se as propriedades iniciais das 

amostras de texturas acrílicas. Na Tabela 3 são apresentadas as médias destes resultados 

preliminares. 

 

Tabela 3 – Médias das propriedades das amostras de texturas com resinas acrílicas estirenadas e 

pura. 

 
Ensaios 

Resultados 

texturas com 

acrílica 
estirenada 

Resultados 

texturas 

com acrílica 
pura 

 
Especificação 

Sólidos em massa de resina acrílica (%) 6,90 7,00 ≥ 6,5 % 

Sólidos em massa de cargas e pigmentos (%) 50,35 50,28 ≥ 50% 

Sólidos em massa, totais (%) 57,53 57,72 ≥ 57% 

Densidade (g/cm³) 1,76 1,78 1,75 – 1,80 

Viscosidade Krebs Stormer 
(diluído 45% com água destilada) – KU 

102,00 104,00 100 – 105 KU 

pH 9,25 9,82 9 - 10 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



 

 

 

 

Na Tabela 4 são mostradas as composições das quatro fórmulas que compõem os ensaios, 

sendo que nas amostras 1 e 2, variou-se apenas o tipo de resina, ou seja, estirenada ou não. As 

fórmulas 3 e 4 mostram o segundo grupo de amostras, as quais foram feitas apenas com a resina 

estirena, porém com duas tonalidades diferentes. Este segundo grupo visou verificar-se mais 

nitidamente a possível degradação da cor, em função do uso da estirenada, mais suscetível à ação 

da radiação UV. 

 
 

Tabela 4 - Formulação das texturas acrílicas utilizadas nos ensaios. 

 

Matérias Primas 

Amostra 1 

(branco gelo) 

(% massa) 

Amostra 2 

(branco gelo) 

(% massa) 

Amostra 3 

(amarelo) 

(% massa) 

Amostra 4 

(cinza claro) 

(% massa) 

Água 10,58 10,58 10,58 10,58 

Resina Acrílica Pura 15,00 - - - 

Resina Acrílica Estirenada - 15,00 15,00 15,00 

Umectante 0,10 0,10 0,10 0,10 

Tensoativo 0,10 0,10 0,10 0,10 

Antiespumante 0,25 0,25 0,25 0,25 

Soda caústica em escamas 0,12 0,12 0,12 0,12 

Carga (Carbonato de cálcio de 5 
µm) 

50,0 50,0 50,0 50,0 

Carga (Areia de rio lavada e 
classificada ˂ 0,5 mm) 

20,0 20,0 20,0 20,0 

Bactericida 0,15 0,15 0,15 0,15 

Fungicida/Algicida 0,60 0,60 0,60 0,60 

Agente coalescente 1,00 1,00 1,00 1,00 

Dióxido de Titanio Rútilo – P.W 6 0,20 0,20 0,20 0,25 

Óxido de ferro Preto – P.BK 6 0,23 0,23 0,05 0,32 

Óxido de ferro Amarelo – P.Y 42 0,14 0,14 0,35 0,03 

Óxido de ferro Vermelho – P.R 
101 

0,03 0,03 - - 

Dispersante 0,40 0,40 0,40 0,40 

Fibra celulósica 0,30 0,30 0,30 0,30 

Espessante acrílico 0,80 0,80 0,80 0,80 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

3.6 Sistema de aplicação de textura acrílica 

Segundo Britez (2007), a aplicação da textura acrílica deve ser realizada em conjunto 

com um selador (primer), que como o nome sugere, deve ser aplicada em primeiro lugar sobre o 

substrato. Uma vez aplicado o selador ou primer, um intervalo de aproximadamente 24 horas 

deve ser aguardado para a aplicação da textura acrílica. Como exemplos de substratos, podem-se 

mencionar superfícies de argamassa, placas cimentícias, gesso acartonado, concreto, reboco, etc. 

Por se tratar de um revestimento de maior espessura por conta de seus agregados, a aplicação da 



 

 

 

 

textura é realizada somente com uma demão sobre a superfície preparada com selador. A Figura 

5 ilustra um sistema de revestimento de textura acrílica aplicado sobre substrato de alvenaria. 

 

Figura 5 - Sistema de revestimento aplicado sobre alvenaria ou concreto. 

 
Fonte: Britez (2007). 

 
 

4 ENSAIO DE ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL E DEGRADAÇÃO 

A radiação ultravioleta (UV) é um dos agentes que contribuem para a deterioração dos 

polímeros contidos nos revestimentos de textura acrílica. Esta radiação é absorvida pelo 

revestimento e, juntamente com o oxigênio e a umidade, rompem as macromoléculas das resinas, 

causando microfissuração que, ao longo do tempo, promove o descolamento da película (ORY, 

2004). No Brasil não existem normas específicas de testes para revestimentos texturizados,  

sendo assim, tais materiais são testados utilizando-se as normas existentes para tintas 

convencionais de alvenaria. Dentre estas se podem citar as descritas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Normas usualmente utilizadas para avaliação de exposição ao intemperismo 

de texturas acrílicas. 

Requisito Método Critério de desempenho 

Avaliação dos efeitos da 

exposição ao intemperismo 

artificial acelerado 

NBR 15.077 Alterações de cor ΔL Δa e Δb ≤ 4 para cores claras 

NBR 15.380 Degradações 
Sem empolamento fissura e 

craqueamento 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.1 Alterações de cor – ABNT NBR 15. 077 

O método de ensaio de envelhecimento e degradação por alteração de cor consiste em 

medir o desvio de tonalidade entre a superfície dos corpos de prova inicial e final, de acordo  

com diretrizes da norma ABNT NBR 15.077 - “Tintas para construção civil – Método para 

avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais – Determinação da cor e da 

diferença de cor por medida instrumental”. Para esta finalidade utiliza-se um espectrofotômetro 

modelo Color Guide Sphere conforme Figura 6, com observador padrão D65 e ângulo de 

abertura de 10º. Uma medida de cor é realizada, antes do início do ensaio e outra após período 

final de exposição ao intemperismo artificial acelerado (C-UV), conforme Augusto (2013). 



 

 

 

 

Figura 6 - Espectrofotômetro modelo Color Guide Sphere. 

 
Fonte: Byk Gardner (2017). Disponível em: http://www.mastgrupo.com.br/produto/45/spectro- 

guide-sphere-gloss. Acesso em jan.2018. 

 

As diferenças de cor que impactam na percepção visual na tonalidade, são mostradas na 

Tabela 6. Como se pode observar, valores de E < 0,50 são os resultados ideais para um filme 

com boa resistência ao UV. 

 

Tabela 6 – Percepção da diferença de cor com base no ΔE. 

Diferença ΔE Percepção da diferença de cor 

Até 0,2 Não perceptível 

˃ 0,2 a 0,5 Muito fraca 

˃ 0,5 a 1,5 Fraca, porém perceptível 

˃ 1,5 a 3,0 Perceptível 

˃ 3,0 a 6,0 Muito perceptível 

˃ 6,0 a 12,0 Forte 

Acima de 12,0 Muito forte 

Fonte: QUINDICI, 1998. 

 

4.2 Degradações - ABNT NBR 15.380 

A exposição da textura acrílica ao intemperismo artificial pela norma ABNT NBR 

15.380, prevê a utilização de uma câmara de envelhecimento acelerado C-UV, sistemas de 

lâmpadas fluorescentes ultravioleta UVB-313 (AUGUSTO, 2013). Nas Figuras 7 e 8 são 

ilustradas a câmara e a disposição das lâmpadas em seu interior. 

 

4.3 Tempo e ciclos de ensaios 

Os corpos de prova foram expostos a ciclos de 4 horas de radiação ultravioleta (UV) a   

60 ºC e 4 horas de condensação a 50 ºC, totalizando 900 horas de ensaio. Os efeitos causados 

pela exposição ao intemperismo acelerado (C-UV) foram avaliados no inicio e ao completar-se o 

tempo de exposição total de 900 horas. Segundo Vittorino; Cavani (1998), a cada 300 horas de 

exposição ao intemperismo artificial acelerado, considerando apenas a ação da radiação 

ultravioleta, equivale a aproximadamente um ano de exposição ao intemperismo natural na 

cidade de São Paulo. Como a manutenção desses revestimentos possui tempo mínimo de 3 anos, 

900 horas de exposição está de acordo com diretrizes da norma ABNT NBR 5.674 e 15.575. 

http://www.mastgrupo.com.br/produto/45/spectro-guide-sphere-gloss
http://www.mastgrupo.com.br/produto/45/spectro-guide-sphere-gloss


 

 

 

 

Figura 7 - Câmara de envelhecimento acelerado Figura 8 – Disposição das lâmpadas 

  
Fonte: http://www.adexim-comexim.com.br/camara-envelhecimento-acelerado; acesso em 

dez.2017 e https://www.researchgate.net/figure/306092359_FIGURA-23-Ilustracao-de-A- 

representacao-esquematica-do-teste-de-intemperismo-aceler. Acesso em jan. 2018. 

 
 

4.4 Preparação do corpo-de-prova 

Os corpos-de-prova foram constituídos por blocos de concreto celular autoclavado, 

conforme Figura 9 e cortados nas dimensões 12x12x3 cm (comprimento x largura x altura). 

 

Figura 9 - Bloco de concreto celular autoclavado usado como corpo-de-prova. 
 

Fonte: Marine (2013). 
 

A preparação consistiu na selagem inicial com a própria textura a ser avaliada, diluindo- 

se a mesma com 30% de água potável em massa. Após 24 horas foi realizada a aplicação da 

textura a ser avaliada, diluída desta vez, com 10% de água potável, também em massa. Ao final, 

o conjunto foi deixado para curar por 14 dias em temperatura e umidade ambiente, para inicio da 

execução dos ensaios de exposição artificial ao UV. 

 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 10 são mostrados os corpos-de-prova das amostras 1 e 2, após o período de 

exposição de 900 horas ao UV. Uma avaliação visual preliminar já evidencia uma descoloração 

maior na amostra com resina estirenada. Isto pode ser facilmente observado pelos corpos-de- 

prova que não foram expostos e deixados como referência, para comparação. 

http://www.adexim-comexim.com.br/camara-envelhecimento-acelerado
https://www.researchgate.net/figure/306092359_FIGURA-23-Ilustracao-de-A-representacao-esquematica-do-teste-de-intemperismo-aceler
https://www.researchgate.net/figure/306092359_FIGURA-23-Ilustracao-de-A-representacao-esquematica-do-teste-de-intemperismo-aceler


 

 

 

 

 

Figura 10 – Amostras 1 e 2, após envelhecimento artificial pelo período de 900 hs. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma análise quantitativa, com auxílio do espectrofotômetro, mostra uma perda 

significativa no poder tintorial e na tonalidade, conforme os resultados listados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Resultados das leituras no espectrofotômetro das amostras 1 e 2. 

 

Variáveis Colorimétricas 

Textura com resina 

acrílica pura 

(Amostra 1) 

Textura com resina 

acrílica estirenada 

(Amostra 2) 

Opacidade (poder tintorial) 99,74% 85,08% 

ΔL 0,06 4,14 

Δa -0,19 0,02 

Δb -0,05 0,40 

ΔE 0,20 4,15 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pelos dados apresentados na Tabela 7, a perda de poder tintorial foi de apenas 0,26% para 

a acrílica pura, contra cerca de 15% para a resina acrílica estirenada. A perda do poder tintorial, 

consequentemente levou a uma grave alteração na tonalidade, evidenciada pelo elevado valor de 

E = 4,15, apresentado pela amostra 2, com resina estirenada. Como demonstrado por Quindici 

(1998), na Tabela 6, valores de E entre 3 a 6 são classificados como “muito perceptíveis”.  

Além do mais, 4,15 passa ligeiramente do limite E < 4, conforme a NBR 15.077. Esta 

percepção visual é sem dúvida bem menor para amostra 1, com apenas 0,20 de variação do E, 

após 900 horas de exposição. Segundo o mesmo critério, a perda de tonalidade da amostra com 

acrílica pura estaria entre “imperceptível” e “fraca”. A maior fragilidade da resina estirenada à 

radiação UV é comprovada pelos resultados das amostras 3 e 4. Na Figura 11 são mostradas as 

perdas de tonalidade neste segundo grupo de amostras, feitas apenas com resina estirenada e nas 

cores amarelo e cinza claro. 



 

 

 

 

Figura 11 – Amostras 3 e 4, após envelhecimento artificial pelo período de 900 hs. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A perda visual de tonalidade é confirmada pelas leituras experimentais das amostras 3 e 

4, listadas aqui na Tabela 8, a seguir. 
 

Tabela 8 – Resultados das leituras no espectrofotômetro das amostras 3 e 4. 

 

Variáveis Colorimétricas 

Textura amarela com 

resina acrílica 
estirenada (Amostra 3) 

Textura cinza clara com 

resina acrílica estirenada 
(Amostra 4) 

Opacidade (poder tintorial) 86.81 87.61 

ΔL 4.93 5.11 

Δa 0.06 0.03 

Δb 0.51 0.45 

ΔE 4.77 5.41 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pelos valores apresentados na Tabela 8, nota-se que o nível de degradação foi muito 

similar. Todos os valores colorimétricos, ou seja, poder tintorial, L, a, b e E encontram-se 

numericamente muito próximos uns dos outros. Pode-se afirmar que a influência do pigmento é 

mínima, levando, assim a considerar que a resina estirenada é que está influenciando na 

resistência a degradação ao UV. Isto vem de encontro ao que foi até então discutido nesta 

pesquisa. 

 

6 CONCLUSÃO 

Os resultados demonstraram que a presença do estireno na formulação da resina acrílica, 

apresenta uma forte influência na redução da resistência à radiação UV. Todas as amostras 

formuladas com resina acrílica estirenada apresentaram uma queda significativa na opacidade, 

após 900 horas de teste. Em termos visuais, a perda de tonalidade para acrílica pura foi 

praticamente imperceptível. O nível de degradação para a resina estirenada ocorreu na mesma 

intensidade, mostrando uma pouca influência do conjunto de pigmentos para estes casos. Após 

esta avaliação técnica, deve-se agora considerar os custos e a viabilidade econômica nas 

formulações. Possíveis alternativas seriam a realização de mais testes, como por exemplo, 

reduzir a proporção de estireno, de forma a obter-se um equilíbrio técnico e econômico. Outra 

alternativa seria a utilização de aditivos bloqueadores de UV, tais como HALS (Hindered Amine 

Light Stabilizers) que funcionam estabilizando a resina através do encerramento do radical livre 

iniciado pela luz solar. 
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