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1. RESUMO. 

Com o aumento da tecnologia e concorrência no mercado de pintura automotiva, a 

exigência na qualidade das aplicações dos produtos vem sendo cada vez mais 

requeridas nas linhas de pintura das indústrias automotivas. 

O intuito desse artigo é mostrar como utilizar modelagem matemática para equalizar 

um processo de pintura eletrostática, para as tecnologias de tintas (base solvente e 

base d’água), obtendo uma melhor qualidade no acabamento, produtividade, 

economia de produto e segurança. 

Palavras-chave: robô, aplicação de tinta, eletrostática, modelagem matemática. 

2. INTRODUÇÃO. 

Atender a um desejo do cliente, de ter uma superfície com características, que 

tornem o seu produto final diferente da concorrência tais como: superfície plana 

(sem defeito) e aspecto de cor é o desejo de todos os fabricantes de tintas. 

Entretanto, a aplicação eletrostática usa o campo elétrico e carga direta para tintas à 

base-solvente e carga indireta para tintas à base d’água para aplicar gotas de líquido 

em um substrato aterrado. A proposta desse artigo é utilizar a modelagem 

matemática para equalizar um sistema de aplicação eletrostático de tintas 

automotivas - OEM, das seguintes tecnologias: Base solvente e Base água. 

3. OBJETIVOS. 

O objetivo deste estudo é relatar o comportamento entre as forças de atração e 

repulsão do sistema de aplicação eletrostático das tecnologias base solvente e base 

d’água através da utilização de modelagem matemática para obter um melhor 

acabamento no produto final. 

4. METODOLOGIA. 

Os testes serão realizados em uma cabine de pintura com temperatura (24-26°C) e 

umidade controladas (55- 75%), utilizando robôs de aplicação de tinta automotiva da 

marca FANUC e LIMAN com pulverizadores DURR e SAMES, ou seja, ambos com 6 

graus de liberdade e cartesianos podendo se movimentar em deslocamentos 

horizontais e verticais, esses robôs são compostos por três articulações deslizantes 



e são codificados como PPP (ROSÁRIO,2005), ou seja, respeitando princípios de 

controle do operador e do processo a ser controlado. (GEORGINI,2013). 

5. DESENVOLVIMENTO. 

Nesse estudo será analisado o comportamento das duas tecnologias de tintas (base 

solvente e base d’água) em condições reais e de ótimo estado de conservação do 

ambiente utilizado, desde o aterramento oferecido ao nível de limpeza da cabine de 

pintura. Entretanto, esses são itens que podem alterar o resultado de transferência 

de carga entre a tinta e o substrato a ser aplicado, ocorrendo fuga de alta tensão 

podendo paralisar o processo de pintura, ou seja, comprometendo todo o processo.  

Essas duas tecnologias de tintas base água e base solvente serão aplicadas em 

diferentes níveis de tensão (V), Umidade (%), Resistividade(R) e Distância de 

Aplicação (m), para investigarmos a relação de transferência de carga e suas 

influências na criação do filme de tinta. 

Figura 1 - Carga Indireta tecnologia a base d’água. 

 

Fonte: Apresentação do Sistema de Alta Tensão, LIMAN, tradução própria, 2010 

Figura 2 - Carga Direta tecnologia a base solvente. 

 

Fonte: Apresentação do Sistema de Alta Tensão, LIMAN, tradução própria, 2010 



 6. EQUAÇÕES PARA MODELAGEM MATEMÁTICA DE UM SISTEMA DE 

APLICAÇÃO DE TINTAS – OEM COM ALTA TENSÃO.  

v1 = v2 + v3  (1)  v2 = Ri(t)  (2)  v3 =    (3) 

Substituindo as equações (2) e (3) em (1): 

 v1 = Ri(t) +  (4) 

 

 Transformadas de Laplace: 

 V1 = RI(s) +   (5) 

 

 Função de transferência I(s)/V(s): 

   (6) 

 

 Diagrama de blocos: 

 

 

 

 

Figura 3 – Gráficos de V(t) e I(t) 

Fonte: Própria, Matlab. 

 

7. RESULTADOS PRELIMINARES. 

 

Através dos resultados obtidos, é possível empregar melhor o conceito de aplicação 

com alta tensão quando representada como um circuito eletrônico (RC). 
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