
A tecnologia UV na pintura automotiva
Entenda essa tendência!
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A pintura automotiva é um elemento importante quando pensamos na
estética de um carro. Mas, apesar de os donos de veículos muitas vezes se
esquecerem disso, a pintura serve também para proteger a lataria.

É por isso que a indústria de tintas, bem como os fabricantes automotivos,
buscam cada vez mais soluções que ajudem a prolongar a vida útil dos
automóveis e que, ao mesmo tempo, deixei-os atrativos para o consumidor
final.

Uma dessas tendências é o uso da tecnologia ultravioleta (UV) na hora de
pintar o carro ou de fazer a manutenção da pintura automotiva. Se você atua
nessa área e quer acompanhar essa tendência, recomendamos que
acompanhe este material produzido por nós da SQ Química.

Nele, vamos repassar informações sobre os tipos de pinturas mais usadas no
mercado e vamos comentar como a tecnologia UV se insere nesse
procedimento.

Boa leitura!

Introdução
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Comecemos com um apanhado geral a respeito das tintas automotivas que
costumam ser mais facilmente encontradas no mercado.

Geralmente, a tinta automotiva é composta por uma base de poliéster ou
poliuretano e duas partes: uma solúvel e outra sólida. A parte solúvel tem
como base a água ou solventes, já a parte sólida é formada por aditivos,
pigmentos, resinas e cargas.

São as resinas as responsáveis por características importantes da tinta
automotiva, como o brilho, a espessura, a dureza e a resistência. Já os
pigmentos dão a tonalidade de cada tinta, e é nesse ponto que podemos
diferenciar alguns tipos de tintas automotivas, tais como:

• sólida;
• metálica;
• perolizada.

A tinta automotiva sólida é a mais comumente usada pois costuma ser a mais 
barata; ela também é conhecida como tinta lisa. As cores mais usuais são o 
preto, o vermelho e o branco. Geralmente sua aplicação não é cobrada como 
adicional pela indústria automotiva.

A tinta do tipo metálica, por outro lado, costuma ser um diferencial cobrado 
como adicional pelas montadoras de carros, deixando o valor do veículo um

pouco mais caro.

Ela se diferencia da tinta sólida por ter, em sua composição, a presença de
alumínio. Isso é o que faz com que, ao refletir a luz, a coloração dessa tinta
pareça mais intensa e brilhante.

A vantagem de usar cores metálicas é que elas disfarçam melhor a sujeira que
costuma ficar aparente no veículo. Apesar dessa vantagem, a tinta metálica
apresenta como ponto negativo a necessidade de mais cuidados na hora de
fazer a manutenção ou repintar o carro.

Por fim, temos a tinta perolizada, que conta com pigmento de pó de pérola e
também de mica (tipo de mineral brilhante), que, além de intensificarem a cor,
dão à tinta perolizada um efeito de mudança de tonalidade a depender do
ângulo em que o carro é observado. Costuma ser a pintura mais cara entre as
três citadas aqui.

1.1 Qual tipo de tinta escolher?

A ideia de que aquilo que vale mais é melhor não faz muito sentido no caso 
das tintas automotivas. Isso se dá pois já é uma prática bem comum nas 
montadoras e oficinas a de passar uma camada de verniz sobre a pintura.

A partir do uso dessa técnica, a durabilidade da pintura passa a ser 
praticamente a mesma para qualquer tipo de tinta automotiva. Portanto, a 
decisão de qual tipo de tinta escolher deve ser baseada pura e simplesmente 
no gosto pessoal do proprietário do veículo.

1. Tipos convencionais de pinturas
automotivas 
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De qualquer forma, para garantir que a pintura se preserve no carro, vale a 
pena indicar a seus clientes que eles tomem alguns cuidados, como:

• lavar o carro sempre que ele tenha sido exposto à sujeira;
• optar por produtos neutros durante essa lavagem, para evitar problemas

com a acidez ou a alcalinidade;
• evitar lavar e secar o carro ao sol, pois a lataria quente pode afetar a

qualidade da pintura;
• encerar e polir o veículo regularmente.

1. 2 E qual cor escolher?

Quando se tratam de tintas automotivas, falar da cor é imprescindível. Caso
seus clientes peçam a sua recomendação a respeito da tonalidade ideal para
um carro, vale a pena comentar que, para além do gosto pessoal, é preciso ter
em conta alguns fatores sobre determinadas cores:

• o preto e o azul-escuro costumam evidenciar a sujeira;
• o vermelho tende a desbotar mais rapidamente;
• para essas três cores, devido a essas questões, o preço de polimento

costuma ser mais caro.

E não são apenas os clientes que precisam tomar cuidado com as tintas
automotivas; quem manuseia e trabalha com o material também deve saber
como conservá-lo e usá-lo da melhor forma. Para isso, os nossos conselhos
são:
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• respeitar as condições de armazenamento e uso das tintas (temperaturas 
e outros aspectos ambientais);

• testar a tinta com antecedência, seja para analisar tons ou verificar como 
se comporta no uso simultâneo de diversos produtos complementares;

• nunca manusear as tintas ou qualquer produto químico sem 
equipamentos e proteção adequada (máscaras, luvas, pistolas, etc.);

• não deixar esses produtos expostos ou acessíveis a crianças e animais.

2. Tecnologia ultravioleta (UV) em tintas
automotivas

Quem está no mercado de pintura automotiva com certeza anda percebendo
a forte tendência de aplicação de tecnologias UV em procedimentos
necessários para esse tipo de trabalho.

O uso dessa tecnologia têm crescido não apenas por ser mais eficiente, mas
por que ela apresenta outras vantagens, tais como:

● Proporciona brilho e acabamento de qualidade:

Produtos com tecnologia UV costumam ter um excelente acabamento visual, o
que atrai o consumidor.

● Permite produtividade elevada:

A cura da pintura feito por UV demora de 0,5 a 2 segundos, o que gera uma
alta produção em pouco tempo.

● A resistência química e física são altas:

Vernizes UV têm melhor durabilidade do que os aplicados por métodos
convencionais, o que é uma vantagem para carros, por exemplo, já que o
tempo todo a parte interna e externa do veículo está exposta a ações
humanas e naturais.

● É um procedimento ambientalmente sustentável:

Não produz a evaporação de solventes e nem a emissão de compostos
orgânicos voláteis (VOCs) na atmosfera.

● É possível aplicar produtos UV em objetos sensíveis ao calor:

Com o sistema UV a cura é feita por emissões de raios a uma determinada
faixa de absorção, e isso significa que o sistema não é submetido a calor; com
isso, não existe a possibilidade de o material derreter ou se danificar durante a
aplicação.

● Exige baixa energia e pouco espaço físico:

A área e o gasto energético necessários para produzir e aplicar essa tecnologia
são baixos, o que compensa o alto valor inicial de investimento nesse tipo de
ferramenta.
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2.1 Produtos com tecnologia UV para pintura automotiva

O uso da tecnologia UV na hora de pintar um veículo pode ser feito em dois momentos cruciais: na preparação, na hora de aplicar o primer, e na finalização, na hora de
usar o verniz.

Basicamente, o que será exigido é o uso de um aparelho que emita raios ultravioletas de modo que esse raios sejam incididos na superfície que receba o primer, a tinta e o
verniz.

Com o uso do primer de tecnologia UV, por exemplo, é possível alcançar uma secagem mais acelerada e um alto rendimento, já que esse tipo de produto consome 50%
menos material que um primer convencional, além de propiciar excelente enchimento e lixamento.
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Já o verniz com tecnologia UV ajuda a dar ao veículo um acabamento cristalino
e garante forte resistência a intempéries, além de, como comentamos
anteriormente, produzir uma baixa emissão de compostos orgânicos voláteis
(VOCs).

Apostar em produtos combinados com a tecnologia UV vai garantir um serviço
muito mais rápido do que se você usar os métodos tradicionais (como a cura
em fornos ao ar livre, por exemplo). E apesar de mais rápido, os serviços que
contem com tecnologia UV serão igualmente eficientes e de muita qualidade.

Assim sendo, talvez seja uma boa ideia adotar o uso da tecnologia UV na
pintura automotiva, não é mesmo? Afinal, um trabalho mais rápido, que gasta
menos energia e espaço, polui menos e alcança resultados excelentes é o ideal
para qualquer negócio!

Quer garantir o uso de tintas automotivas de qualidade? Na SQ Química
oferecemos matérias-primas para tintas UV que podem ser utilizadas para
formular tinta automotiva de qualidade.

Gostou deste conteúdo? Então acompanhe nosso blog e fique por dentro das
principais notícias da indústria química nacional e internacional!
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