
OS BASTIDORES DA COR
UM MANUAL DE CONSULTA RÁPIDA COM O QUE VOCÊ PRECISA 
SABER SOBRE CORES E ADITIVOS PARA PLÁSTICOS



A cor, como é amplamente reconhecida, traz grande contribuição 
para o sucesso de um produto. 

Este reconhecimento traz consigo a intensificação de estudos 
sobre a cor e consequentemente a especialização nos métodos de 
coloração.

No setor de plásticos especificamente, em vista da complexidade 
crescente do mercado, a escolha e desenvolvimento das cores 
ideais envolvem aspectos mais complexos que os tradicionalmente 
considerados, como estética e efeitos psicológicos. A obtenção 
da cor envolve a coordenação de diversos elementos, tais 
como utilização da peça, níveis de tolerância, resina utilizada, 
temperatura de processamento, atoxicidade e outros.

A obtenção da cor envolve a coordenação de diversos elementos, 
tais como utilização da peça, níveis de tolerância, resina utilizada, 
temperatura de processamento, atoxicidade e outros.

I. INTRODUÇÃO



Para que o sucesso do desenvolvimento, tanto de 
cores como de outros produtos, seja conduzido 
econômica e eficientemente, é necessário que haja 
grande entrosamento entre o cliente e o fornecedor de 
matéria-prima.

É no sentido de aprimorar cada vez mais a comunicação 
com o mercado (nossos clientes), que a Advanced 
editou este manual para consulta rápida, abordando 
alguns conceitos sobre concentrados de cor e aditivos.

Não se pretende com ele esgotar os temas abordados, 
mas sim fornecer uma orientação rápida às questões 
mais frequentes encontradas durante anos de atuação 
no mercado.

A Advanced e a Cromex coloca ainda toda sua equipe 
técnica à disposição para quaisquer esclarecimentos 
adicionais, buscando aperfeiçoar cada vez mais seu 
relacionamento com o setor.



OBSERVAÇÕES
QUANTO À LEITURA
Este trabalho dirige-se a todos os profissionais 
direta ou indiretamente ligados ao mercado dos 
termoplásticos, técnicos ou não.

Tivemos a preocupação, ao elaborá-lo, de utilizar 
uma linguagem simples, sem prejudicar contudo a 
qualidade da informação apresentada.

Para facilitar a leitura, dividimos o conteúdo 
em tópicos, sendo que, no desenvolvimento 
dos assuntos, colocamos em evidência os 
conceitos básicos.

Preparamos Preparamos ainda um pequeno 
glossário, onde expomos conceitos que 
não são abordados no decorrer do 
trabalho.



II. CONCEITOS BÁSICOS

COLORANTE

CONCENTRADO

ADITIVO

Existem diversas técnicas de coloração de resinas 
termoplásticas. Dentre elas, os concentrados ou 
masterbatches se destacam, pois oferecem muitas 
vantagens aos transformadores que os utilizam.

Apesar da simplicidade de utilização, os concentrados 
envolvem composições complexas de colorantes e/ou 
aditivos, obedecendo a rígidos critérios em sua seção e 
incorporação.

Para iniciar a discussão sobre masterbatches, devemos 
abordar três conceitos básicos:



1. COLORANTES
São substâncias químicas que, uma vez incorporadas, 
conferem cor a um substrato. Os colorantes podem 
ser classificados em duas categorias: os corantes e os 
pigmentos. Estes últimos, por sua vez, possuem duas 
classes: os pigmentos orgânicos e os inorgânicos, conforme 
abaixo:

CORANTES: São colorantes orgânicos solúveis no meio de 
aplicação. Possuem baixo índice de refração, elevado poder 
tintorial, variável solidez à luz e à temperatura, e alto 
brilho.

PIGMENTOS: São colorantes insolúveis no meio de 
aplicação. Possuem alto índice de refração e suas 
propriedades dependem tanto da estrutura química, como 
também dos fatores físico-químicos, como cristalização, 
dispersão de partículas sólidas ou cristais, etc.



- Características dos Pigmentos

ORGÂNICOS:

- bom poder tintorial

- alto brilho

- boa transparência

- variável solidez à luz e ao calor

INORGÂNICOS:

- boa opacidade/cobertura

- pouco brilho

- boa solidez à luz

- variável solidez ao calor

COLORANTES
CORANTES

PIGMENTOS
ORGÂNICOS

INORGÂNICOS



Na formulação de um concentrado de cor, a 
seleção dos colorantes é feita levando-se em 
conta todas as propriedades acima, obtendo-
se composições específicas para as aplicações 
desejadas.

Pode-se desenvolver uma cor com até 5 
colorantes diferentes, desde que todos 
tenham compatibilidade com a resina a 
colorir, e obedeçam às restrições de processo 
e utilização final do produto (descritas 
no capítulo UTILIZAÇÃO PRÁTICA DOS 
CONCENTRADOS).

IMPORTANTE!



2. ADITIVOS
São produtos químicos que conferem propriedades específicas aos 
plásticos.

Exemplos: deslizantes, antibloqueio, retardantes de chama, 
fotobiodegradáveis, anti- UV. etc.

Tal qual acontece com os colorantes, a seleção dos aditivos para 
a elaboração de concentrados ou compostos é feita com base em 
restrições de processo e utilização final do produto.



CONCENTRADOS OU 
MASTERBATCHES

GRANULADOS

PÓ OU DRY-BLENDS

UNIVERSAIS

São produtos da incorporação de altas quantidades de 
colorantes e/ou aditivos em veículo compatível com o 
polímero de aplicação, destinados a colorir e/ou aditivar 
as resinas termoplásticas em geral.

Dependendo do processo de fabricação e do veículo 
utilizado, os concentrados podem ter as seguintes 
apresentações:

3. CONCENTRADOS



CONCENTRADOS GRANULADOS: Resultam da incorporação dos colorantes e/ou 
aditivos em resina termoplástica (veículo) processável em equipamentos de extrusão.

- Aplicáveis de 2 a 5 PCR em peso.

- Fácil dosagem e manuseio.

- Excelente dispersão de colorantes.

- Não contaminante.

- Uniformidade de cor.

- Elevado poder de tingimento, o que significa alto rendimento.

- Permite trocas de cores rápidas e econômicas.

- Proporciona estoques reduzidos de matéria-prima.

- Baixo custo por kg de material tingido.

- Não interfere nas propriedades do produto final.

Descrição das características



CONCENTRADOS EM PÓ OU DRY-BLENDS: 

Obtidos via dispersão dos colorantes e/ou aditivos 
em veículo não polimérico, na forma de pó. Têm a 
propriedade de envolver  e aderir uniformemente ao 
polímero de aplicação. Podem ser obtidos também por 
micronização dos concentrados granulados.

- Aplicação normalmente inferior a 2 PCR em peso.

- Indicado para aplicação em resina na forma de pó.

- Permite a agregação de alto teor de colorantes.

- Boa homogeneização com a resina de aplicação.

- Tende a causar contaminação.

- Menor dispersão de colorantes com relação aos

concentrados granulados.



CONCENTRADOS UNIVERSAIS:

São uma dispersão de colorantes e/ou aditivos 
em veículo aglomerante, gerando um produto de 
granulometria irregular.

- Aplicáveis de 1 a 5 PCR em peso.

- Não contaminante.

- Compatível com várias resinas, embora a cor 
natural delas interfira na cor do produto final.

- Possuem baixa viscosidade de fundido, o que 
pode levar a boa homogeneização com alguns 
polímeros e regular com outros.

- O veículo aglomerante pode interferir nas 
propriedades do produto final.
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