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RESUMO 

PIFFERO, M. V. Design de superfície: contribuições dos materiais cromoativos sob 

a ótica do Design com Intenção. 2019. 210 f. Dissertação (Mestrado em Design) – 

Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2019. 

 

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa sobre a 

contribuição dos materiais cromoativos no Design de Superfície sob o enfoque do 

Design com Intenção a fim de identificar os benefícios que essa categoria de 

materiais adaptativos pode trazer para o design de produto, e investiga como os 

designers podem empregá-los com diferentes intenções para obter soluções 

inovadoras com vistas a benefícios socioambientais. Foca-se nas tintas serigráficas 

termocrômica, fotocrômica e hidrocrômica à base de água e na sua aplicação sobre 

tecido e papel. Para falar em intenções, fundamenta-se na abordagem teórica do 

Design com Intenção, que possui como principal expoente o pesquisador Dan 

Lockton. Assim sendo, esta pesquisa de natureza qualitativa aplicada empregou 

como métodos de caráter exploratório a pesquisa bibliográfica, documental e 

eletrônica, bem como a pesquisa de campo, realizada mediante visitas técnicas, 

workshop e estudo de caso exploratório. As visitas técnicas foram realizadas em 

empresas especializadas na comercialização de materiais serigráficos e tintas 

especiais, localizadas em Porto Alegre e São Paulo. Nas visitas técnicas e no 

workshop, foram utilizadas técnicas de observação direta e participante a fim de 

verificar a disponibilidade das tintas cromoativas e demais tintas utilizadas para 

efeitos especiais no mercado brasileiro, além de questões técnicas relativas ao 

funcionamento das tintas. Foi constatado que o material cromoativo é pouco usado 

no Rio Grande do Sul e no Brasil; porém, há crescente demanda. As aplicações 

mais usuais dos materiais-alvo deste estudo foram encontradas nos campos 

promocional, infantil e de moda praia, com predominância de usos que exploram o 

impacto visual das tecnologias a partir de usos estético-decorativos. Entre as 

dificuldades encontradas no uso das tecnologias, destaca-se o alto custo das tintas 

e a sua curta durabilidade. Para testar a aplicação do Design com Intenção no 

Design de Superfície, foi proposto um estudo de caso exploratório que traz a 

aplicação das tintas fotocrômica e hidrocrômica em dois projetos de design de 



 

 

superfície com a intenção de salvaguardar a saúde dos usuários. O estudo de caso 

desenvolveu-se no contexto de moda praia em razão dos estímulos necessários 

para o funcionamento dos efeitos e da importância do segmento para a economia 

brasileira e mundial, sendo o país referência no setor. Como resultado, foram 

obtidos protótipos para um maiô infantil fotocrômico – que indica a intensidade dos 

raios ultravioleta a partir da coloração da sua estampa – e um biquíni adulto – que 

alerta para a presença de umidade a fim de evitar a prática comum de vestir roupas 

de banho que não estão totalmente secas, o que favorece a proliferação de fungos. 

Dessa etapa, ressaltou-se a importância do poder de influência que as escolhas do 

designer têm sobre o comportamento do usuário, tanto na eleição dos materiais 

quanto no uso dos elementos da linguagem visual, que afetam as interações com os 

usuários. Foi possível concluir que os materiais cromoativos agregam funcionalidade 

aos produtos e podem ser utilizados por designers como recurso para explorar o 

fator comunicacional das superfícies, ampliar os seus desempenhos e incentivar a 

adoção de comportamentos social e ambientalmente responsáveis. Ademais, a 

capacidade de tais materiais de fornecer informações do ambiente de forma rápida e 

visual pode servir como um alerta para apoiar a tomada de decisão dos usuários e 

para tratar de questões de relacionamento que vão além da esfera estético-

decorativa. 

Palavras-chave: Design de Superfície. Design e tecnologia. Design com Intenção. 
Materiais cromoativos. 



 

 

ABSTRACT 

PIFFERO, M. V. Design de superfície: contribuições dos materiais cromoativos sob 

a ótica do Design com Intenção. 210 f. Dissertação (Mestrado em Design) – Escola 

de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019. 

 

This study presents a research on the contribution of chromoactive materials for the 

Surface Design by the bias of the Design with Intent in order to identify the benefits 

that this category of adaptive materials may bring to product design and to 

investigate how designers can make them useful for different intent so that socio-

environmental innovative solutions are obtained. It focuses on water-based 

thermochromic, photochromic and hydrochromic serigraphic inks and their 

application on both fabric and paper. Concerning intent, it is based on the theoretical 

approach Design with Intent, which has the researcher Dan Lockton as its main 

exponent. Its an applied qualitative study based on the bibliographic, documentary 

and electronic research, as well as a field research held through technical visits, 

workshop and an exploratory case study. The technical visits were carried out in 

companies from Porto Alegre and São Paulo specializing in supplying serigraphic 

materials and special inks. Direct and participant observation techniques were used 

both in the technical visits and the workshop to verify the availability of chromoactive 

and other kinds of inks used by the Brazilian market for special effects, as well as 

technical issues related to ink performance. As noticed, there is little usage of 

chromoactive materials in Rio Grande do Sul and Brazil, however, their demand is 

increasing. The study target materials were most found in promotional, kids and 

beach fashion itens in which aesthetic and decorative application exploring the 

technologies visual impact were predominant. Inks's high cost and short durability 

have stood out among the challenges of using these technologies. An exploratory 

case study applying the photochromic and hydrochromic inks in two surface design 

projects with the intent of safeguarding the health of its users was proposed for 

testing the application of the Design with Intent theory on the Surface Design. The 

case study has been developed over the beachwear segment so as to guarantee the 

stimuli necessary for the desired effects, and due its importance for both the Brazilian 

and world economy once Brazil is a reference in beachwear fashion. As a result, 

prototypes for a photochromic kids bathing suit – in which the print color indicates the 



 

 

intensity of ultraviolet rays – and an adult bikini – which indicates the presence of 

moisture in order to avoid the common practice of wearing not totally dry swimsuits, 

which favors the proliferation of fungi – have been created. The importance of the 

designer's choices influence on user behavior – both by choosing the materials and 

applying visual language elements that affect the interaction with users – has 

become clear in this stage. It is concluded that chromoactive materials add 

functionality to products and can be used by designers as a resource to explore the 

communication factor of surfaces, increase their performances and encourage both 

socially and environmentally responsible behavior. In addition, the materials' ability to 

quickly and visually provide environment information may serve as an alert to support 

users' decision-making and to address relationship matters beyond the aesthetic-

decorative sphere. 

 

Keywords: Surface design. Design and technology. Design with intent. 

Chromoactive materials. 
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1 INTRODUÇÃO 

A superfície configura-se como um componente dos corpos, passível de 

projetação, ao qual são atribuídos qualidades e desempenhos que atuam definindo, 

limitando e mediando a interação entre os seres e o mundo (MANZINI, 1993; 

RÜTHSCHILLING; 2008). Cabe ao Design de Superfície (DS) se ocupar da criação e 

do desenvolvimento de qualidades de cunho estético, funcionais e estruturais no que 

se refere a tratamentos dados à superfície ou a sua própria constituição 

(RÜTHSCHILLING, 2008). O campo do DS vive um momento de expansão, no qual 

as superfícies ganham destaque como elementos independentes e passíveis de 

serem projetados (Ibidem). Nesse contexto, novos materiais e inovações 

tecnológicas, constantemente introduzidas na indústria, ampliam as possibilidades 

do campo. 

Os materiais adaptativos, ainda pouco presentes no mercado (SAVI e 

OLIVEIRA, 2003; RITTER, 2007), podem agregar muitos benefícios ao consumidor 

por somar funcionalidades que sintonizam com o estilo de vida contemporâneo: 

multifuncional, tecnológico e versátil (LASCHUK, 2008). Por materiais adaptativos, 

entende-se “aqueles que possuem uma ou mais propriedades que podem, de forma 

significativa, registrar uma mudança devido a um estímulo que pode ter origem 

através de estresse mecânico, temperatura, vapor, ph, sinal elétrico, magnético, 

entre outros” (WEN, 1992 apud FERREIRA et. al., 2014, p.4). Dentre os materiais 

adaptativos, Ferreira et al. (2014) ressaltam o grande potencial comercial contido 

nos materiais crômicos. Tais materiais podem ter a sua cor alterada conforme 

estímulos externos, podendo ser aplicados em diversos substratos, tais como 

papéis, têxteis, plásticos, vidros etc. Versáteis, possuem uma ampla gama de 

aplicações, como, por exemplo, em indicadores de embalagens, aplicações 

farmacêuticas, médicas e técnicas, além de usos de ordem essencialmente estética 

para acabamentos de superfície em brinquedos, vestuário ou campanhas 

promocionais, nas quais o caráter lúdico é reforçado. 

No que concerne ao projetar, Rüthschilling (2012) atenta para o surgimento 

de novas tendências teóricas centradas no usuário as quais tratam da intersecção 

entre design, sustentabilidade e comportamento do usuário. Tais tendências têm se 

mostrado bastante eficientes na resolução de problemas sociais, econômicos e 

ambientais, trazendo estratégias e metodologias que visam a redução nos impactos 
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negativos gerados por produtos e serviços, considerando, principalmente, a sua fase 

de uso. Também objetivam influenciar certos tipos de comportamentos e incentivar a 

reflexão acerca da intenção e do papel do designer. Essa nova área de pesquisa 

científica possui algumas nomenclaturas, a saber, Design com Intenção (LOCKTON 

et al., 2008, 2010), Design para Comportamento Sustentável (LILLEY, 2009) e 

Aware Design (SVID – STEM, 2006, 2008), variando conforme o autor e o seu foco 

de estudo. Para esta pesquisa, será adotado o termo Design com Intenção (DI) 

conforme proposto por Dan Lockton (2013, 2016). 

Com base nesse cenário, esta pesquisa analisa o Design de Superfície sob o 

enfoque do Design com Intenção, mediado pela inovação tecnológica, mais 

especificamente pelo uso de materiais cromoativos que agregam funcionalidade aos 

produtos e podem ser utilizados por designers como recurso para explorar o fator 

comunicacional das superfícies e para incentivar a adoção de comportamentos 

social e ambientalmente responsáveis. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Não é novidade que o atual funcionamento de uma sociedade industrial 

baseia-se em padrões insustentáveis de vida, produção e consumo. Nesse contexto, 

faz-se urgente uma mudança sistêmica que rompa com o modelo de 

desenvolvimento baseado na cultura do consumo (MANZINI, 2008). A 

macrotendência mundial denominada Lowsumerism vem ao encontro dessa 

necessidade, como indicado na própria nomenclatura: low (“baixo”, em inglês) e 

consumerism (“consumo”, em inglês). Isso significa que as pessoas estão propensas 

a consumir menos, porém, com mais qualidade e consciência, buscando produtos 

com maior significado e diferenciação (CONSUMO COLABORATIVO, 2017). Essa 

mudança de paradigma afeta os setores da economia, forçando-os a pensar em 

alternativas. 

Para Manzini (2008), a transição para a sustentabilidade será decorrente de 

uma lenta aprendizagem social, na qual será necessário aprender a viver bem 

utilizando-se consideravelmente menos recursos. Manzini (2008) enxerga no Design 

um forte componente estratégico para “facilitar” essa transição. Segundo o autor, os 

designers operam como atores sociais à medida que lidam com as interações entre 
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os seres humanos e seus artefatos, podendo, assim, contribuir ativamente com a 

criação de produtos eficientes, inovadores e sustentáveis. 

Em um cenário competitivo, Baxter (2000) destaca que a busca pela inovação 

se torna indispensável para as empresas. Conforme Calegari e Oliveira (2013), 

novos materiais e invenções tecnológicas constantemente introduzidos na indústria 

servem à promoção dessa inovação, desempenhando um importante papel na 

promoção do design de produto à medida que expandem as possibilidades do 

Design de Superfície. Nas últimas décadas, uma ampla variedade de materiais 

químicos capazes de proporcionar fenômenos cromáticos (mudança de cor) se 

tornaram comercialmente disponíveis e passaram a ser utilizados em produtos de 

consumo (LAM, 2013). As aplicações mais usuais trazem o Termocromismo (reage 

em contato com o frio ou o calor) e o Fotocromismo (luz) em projetos no campo das 

artes, design ou arquitetura (LAM, 2013; RITTER, 2007). 

Conforme Mesquita (2013), o emprego das tecnologias cromoativas abre 

múltiplas possibilidades criativas, permitindo explorar mais dimensões, se 

comparado a soluções convencionais, de caráter estático. Em seu artigo O cartaz 

publicitário camaleônico: uma abordagem ao design e à tecnologia, o autor utiliza 

pigmentos termocrômico e fotocrômico para compor um cartaz com caráter de 

inovação que reage aos estímulos do ambiente e comporta diversas mensagens. 

Imagens do cartaz em diferentes condições climáticas podem ser conferidas na 

Figura 1. É possível perceber a variação na tonalidade e intensidade das cores, 

alterando a silhueta dos animais de acordo com a presença de raios ultravioleta e a 

variação na temperatura. Já a mensagem textual “love the animals, animals love us” 

foi impressa com tinta convencional, portanto, permanence inalterada independente 

das condições ambientais. 

Figura 1 - Cartaz com pigmentos de tipo termocromático e fotocromático 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: MESQUITA, 2013, p. 885) 
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Tais projetos apresentam maior complexidade à medida que exigem que 

sejam pensados diversos cenários compostos pela mutação. Nesses projetos, o 

conceito deve estar de acordo com o desempenho dos pigmentos; dessa forma, é 

essencial a compreensão do funcionamento técnico das tecnologias em questão. 

Todavia, considera-se importante ressaltar que o presente estudo não possuiu como 

foco principal o estudo técnico dos materiais cromoativos, mas o seu potencial de 

aplicação sob a perspectiva do design que incentiva comportamentos específicos. 

Apesar de a alta tecnologia ser apontada como o futuro dos novos materiais, a 

mudança deve vir acompanhada por inovação conceitual e conscientização. Para 

Salcedo (2014), as causas do nosso modelo insustentável de desenvolvimento 

derivam, principalmente, de um problema de conceito (compreensão errônea de que 

a natureza está a serviço dos seres humanos) e de um problema de comportamento. 

A autora reforça a necessidade de um novo paradigma para o século XXI, que 

possua como base o desenvolvimento sustentável e enxergue a economia como 

uma forma de proporcionar o bem-estar das pessoas e do meio ambiente, ao invés 

de constituir um fim em si mesma. 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Dentre os materiais adaptativos, foram definidos como objeto de estudo os 

materiais que alteram as suas propriedades ópticas. Devido ao estágio de 

maturidade de algumas tecnologias cromoativas e a fatores como a disponibilidade 

de informações e presença no mercado, optou-se por abordar as tecnologias 

termocrômica, fotocrômica e hidrocrômica em maior profundidade, levando em conta 

o seu funcionamento, assim como suas principais aplicações no design de superfície 

contemporâneo. Em um futuro próximo, conjectura-se um maior desenvolvimento e 

colocação no mercado das tecnologias mecanocrômicas/piezocrômaticas e 

quimicocrômicas, tratadas na subseção 2.2.1 desta dissertação. Desse modo, esta 

pesquisa aborda a área de intersecção entre Design de Superfície, materiais 

cromoativos e Design com Intenção, conforme demonstra a Figura 2. 
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Figura 2 - Diagrama da pesquisa 

 
 (Fonte: Elaborada pela autora, 2017) 

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA 

Como o Design de Superfície pode empregar materiais cromoativos com 

diferentes intenções? 

1.4 OBJETIVOS 

Os objetivos da pesquisa estão divididos em geral e específicos e são 

descritos a seguir. 

1.4.1 Objetivo geral 

Investigar as contribuições dos materiais cromoativos ao Design de Superfície 

apoiadas na abordagem teórica do Design com Intenção, a fim de construir 

conhecimentos que auxiliem designers no desenvolvimento de soluções inovadoras 

e que se preocupem em salvaguardar a saúde e a integridade física dos usuários. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos são: 
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a) Mapear o Estado da Arte teórico, projetual e processual das 
tecnologias cromoativas disponíveis no mercado ou em estágio 
avançado de desenvolvimento; 

b) Contribuir para o processo de construção do campo de saber e do 
campo de atuação profissional do Design de Superfície relacionando a 
aplicação do fenômeno crômico no Design de Superfície;  

c) Compreender, apresentar e aplicar os enfoques teóricos e projetuais 
relativos ao Design com Intenção através de revisão bibliográfica, 
eletrônica e estudo de caso exploratório;  

d) Proceder experimentação prática de aplicação de tintas cromoativas 
termocrômica, fotocrômica e hidrocrômica sobre tecido e papel por 
meio de processo serigráfico para obter conhecimento tácito do 
emprego em situação real. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

O interesse pela realização deste estudo surgiu a partir do contato com novos 

enfoques teóricos sustentáveis, como o Design com Intenção, que se deu no curso 

de Pós-Graduação em Design de Superfície, concluído pela autora em 2014. Fruto 

de uma parceria entre a Uniritter e a UFRGS, a especialização propiciou o contato 

com as disciplinas “Materiais e Tecnologias I e II” e “Sustentabilidade aplicada ao 

Design de Superfície”, ministradas por Tatiana Laschuk e Evelise Rüthschilling, 

respectivamente. Essas disciplinas foram essenciais para ampliar o entendimento da 

autora acerca do Design de Superfície e compreender o papel do designer, assim 

como o Estado da Arte das tecnologias para tratamento de superfícies. O 

entendimento do potencial do Design de Superfície como solução para problemas 

sociais, ambientais e econômicos combinado com o desejo da autora de investigar 

as possibilidades de ampliação dos desempenhos de superfícies impressas 

constituem os principais fatores motivacionais para a realização deste estudo. 

No Brasil, publicações relativas aos materiais cromoativos e ao design 

comportamental ainda se mostram bastante escassas na área do Design de 

Superfície, daí o interesse em pesquisar as relações que podem ser estabelecidas 

nesse embricamento. A característica multidisciplinar inerente ao Design de 

Superfície, bem como a sua crescente pluralidade de aplicações advindas da 

evolução em materiais e tecnologias, exige ao campo reflexão constante, de modo 

que o profissional não atualizado quanto às alternativas de materiais e processos 

disponíveis acaba por ter suas escolhas limitadas (RÜTHSCHILLING, 2008). Assim 
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sendo, esta dissertação aplicou resultados parciais de pesquisa em um estudo de 

caso  que contempla o setor de moda praia, dada a sua importância para a economia 

brasileira e mundial, onde é referência. 

1.6 ESTRUTURA DO PROJETO 

A presente pesquisa divide-se em seis capítulos. O primeiro refere-se à 

introdução, delimitações e problema de pesquisa, bem como aos objetivos geral e 

específico e à justificativa para a realização deste estudo; o segundo capítulo traz a 

fundamentação teórica, na qual são abordados os temas a) Design de Superfície, b) 

materiais adaptativos cromoativos, c) Design com Intenção e d) a interação entre os 

três campos; no terceiro capítulo, são expostos os procedimentos metodológicos 

adotados no estudo; já o quarto capítulo explicita os processos de coleta e análise 

de dados do estudo de campo; o quinto capítulo, por sua vez, apresenta o estudo de 

caso exploratório e discute os resultados alcançados; e, por fim, o último capítulo 

traz as conclusões da pesquisa e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os itens a seguir trazem as teorias e conceitos considerados essenciais para 

o desenvolvimento desta pesquisa. São contemplados o campo do Design de 

Superfície, os materiais cromoativos e a abordagem do Design com Intenção. 

2.1 DESIGN DE SUPERFÍCIE 

Um modo simples de conceber a superfície traz uma ideia de fronteira, última 

camada de átomos que separa o material interno do externo (MANZINI, 1993). No 

entanto, já na década de 70, Manzini (1993) e Flusser (2013) indicavam a 

necessidade de uma definição mais abrangente, que levasse em conta o 

crescimento da importância da superfície e de um repensar do seu papel na 

sociedade. De um limite estático da matéria, esse novo entendimento traz a 

superfície1 como uma interface entre dois ambientes, que permite ou inibe o 

intercâmbio de energias e informações entre as partes colocadas em contato. 

A partir dessa concepção, percebe-se o caráter autônomo da superfície em 

relação aos demais componentes dos objetos. À esse local, no qual se dá a 

transmissão de informações, são atribuídas uma série de desempenhos que não 

cessam de aumentar devido às inovações em materiais e processos constantemente 

introduzidas na indústria. Dentre eles, estão a capacidade de proporcionar proteção, 

bem como qualidades estéticas ou sensoriais (MANZINI, 1993; RÜTHSCHILLING, 

2008). 

Manzini (1993) destaca que os diferentes estratos de materiais que compõem 

os objetos respondem a condições de utilização bastante diferentes, e menciona que 

a maioria dos produtos passa por transformações em sua superfície para ter 

condições de resistir a maiores agressões e corresponder a maiores solicitações. 

Para Rüthschilling (2008), à especialidade que se ocupa com o projeto das 
                                            
 
1 Ezio Manzini trata da noção de superfície no Capítulo 7 - Qualidades das Superfícies, pertencente a 

obra A Materia da Invenção (1993), publicada originalmente sob o título La materia dell’invenzione, 

Milão: Arcadia, Progetto Cultura Montedison,1986. 
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qualidades das superfícies, portanto, dá-se o nome de Design de Superfície 

(doravante DS). Possuindo sintaxe da linguagem visual, ferramentas projetivas e 

elementos próprios, a área vem sendo largamente difundida nos âmbitos acadêmico 

e profissional ao longo da última década (RÜTHSCHILLING, 2008). 

No que concerne aos projetos profissionais de DS, Rüthschilling (2008) 

ressalta a necessidade de aplicação de metodologia para apoiar o fazer, e destaca 

como princípios básicos da área as noções de módulo e de repetição. Por módulo, 

entende-se a unidade mínima da estampa que contém todos os elementos visuais 

que aparecem na composição. A repetição é a distribuição dos módulos no eixo 

vertical e horizontal, de modo contínuo, constituindo um padrão. Tais conceitos 

podem ser melhor visualizados na Figura 3 a qual exibe um exemplo de módulo, a 

sua repetição e a lógica utilizada na sua disposição, chamada sistema de repetição. 

Figura 3 - Módulo, rapport e sistema de repetição 

 
 (Fonte: RÜTHSCHILLING, 2008) 

 

A composição é resultado da organização dos elementos dentro do módulo e 

da articulação entre vários módulos, o que determina o padrão. A noção de encaixe 

dos motivos, por sua vez, é regida pelos princípios de contiguidade e continuidade, 

que definem o efeito de propagação e a harmonia visual da composição 

(RÜTHSCHILLING, 2008). Tais conceitos serão melhor ilustrados quando a 

metodologia for aplicada ao estudo de caso no Capítulo 5. 

Rüthschilling (2008) destaca, ainda, três elementos visuais básicos que 

fundamentam a área, são eles: a) Figuras ou motivos, b) Elementos de 

preenchimento, e c) Elementos de ritmo; e menciona que tais elementos da 
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linguagem visual apresentam diferentes funções em uma composição, podendo 

constar ou não em um projeto. Como reforça a autora, o domínio da linguagem 

visual, assim como as escolhas de projeto, são algumas das responsabilidade do 

designer. 

Abrangendo projetos de diversas naturezas, o campo de atuação do DS é 

bastante amplo. As áreas de atuação englobam produtos físicos e virtuais, e entre 

os objetos concretos estão: papelaria, têxtil, estamparia, tecelagem (jacquard, 

malharia e tapeçaria), cerâmica, materiais sintéticos, entre outros. Já as interfaces 

virtuais contemplam, entre alguns exemplos, superfícies de jogos eletrônicos e 

animações (RÜTHSCHILLING, 2008). O surgimento de objetos sensíveis e 

comunicativos, segundo Manzini (1993), inaugura um novo capítulo da história do 

design. Dotados de superfícies capazes de interagir com o ambiente, compõem o 

campo da sensorialidade artificial e trazem novos níveis de complexidade, assim 

como a evolução nas capacidades expressivas das superfícies. Conforme o autor, 

"gerou-se uma nova sensibilidade relativamente a esses objectos que não têm uma 

postura estática relativamente às coisas, mas que têm na sua superfície a marca de 

cada acontecimento" (MANZINI, p. 212, 1993). Dentre as formas de proporcionar 

qualidades às superfícies pertencentes a essa nova categoria, está a utilização de 

pigmentos e corantes especiais, os quais fazem parte  dos materiais-alvo deste 

estudo. O próximo item apresentará os materiais adaptativos, abordando em maior 

detalhe os materiais cromoativos. 

2.2 MATERIAIS ADAPTATIVOS 

Materiais adaptativos são materiais e produtos capazes de alterar de maneira 

reversível as suas propriedades de forma ou cor em resposta a estímulos físicos 

e/ou químicos, como, por exemplo, luz, temperatura, pressão ou a aplicação de um 

campo elétrico. Resultado das evoluções na Engenharia de Materiais nas últimas 

cinco décadas, possuem propriedades diferentes das apresentadas nos materiais 

convencionais, autorregulando-se (SAVI e OLIVEIRA, 2003). 

Conforme Silva (2016), os materiais e sistemas adaptativos vêm 

desempenhando um importante papel na melhoria da qualidade de vida, do bem-

estar e da produtividade da sociedade. Permitindo que sejam alteradas as suas 

propriedades, cumprem o papel de sensores e atuadores, colhendo informações do 
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meio e reagindo de forma a satisfazer as necessidades do ser humano, sendo 

utilizados, inclusive, para monitorar a saúde e propiciar conforto. 

Essa classe de materiais é frequentemente nomeada como materiais 

adaptativos, inteligentes ou funcionais. Atualmente, é bastante comum no mercado 

denominar produtos como inteligentes e interativos, entretanto, a questão da 

inteligência é complexa, como destacam Pazmino e Braga (2015), pois existem 

diferentes tipos, classificações e terminologias para o tema, de forma que não há um 

consenso a respeito da nomenclatura e da aplicação de inteligência em produtos. 

De acordo com Ritter (2007), a maior parte dos materiais inteligentes hoje 

conhecidos também podem ser descritos como materiais adaptativos devido a sua 

propriedade de se ajustar ao meio. A adaptabilidade como qualidade (ou 

capacidade) está presente no estágio inicial de inteligência. O autor defende que o 

termo “intelligent materials2” traz um uso coloquial e incorreto e acrescenta, ainda, 

que a inteligência propriamente dita relaciona-se com a inteligência artificial e a 

ciência da computação, e que os materiais e produtos conhecidos atualmente 

normalmente não se adequam ou não foram utilizados nesse contexto. Para esta 

pesquisa optou-se por utilizar o termo adaptativos para designar os materiais-alvo do 

estudo. 

Os materiais adaptativos podem ser agrupados de acordo com as mudanças 

que ocorrem em suas propriedades e em sua matéria e de acordo com as trocas de 

energia que realizam, como pode ser visto no Quadro 1, no qual Ritter (2007) 

classifica-os da seguinte maneira: materiais que se apresentam com mudança de 

forma, materiais geradores de eletricidade, materiais com mudança de cor e 

emissores de luz. 

 

                                            
 
2	Termos	originalmente	utilizados	por	Axel	Ritter	(2007):	smart	materials,	adaptive	ou	intelligent	materials.	
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Quadro 1 - Tipos de materiais adaptativos 

 
(Fonte: Adaptado de SILVA, 2016 e RITTER, 2007) 

 

Como mencionado anteriormente, este trabalho possui como foco os 

materiais com mudança de cor, que reagem a estímulos ópticos, denominados 

cromoativos ou cromogênicos, os quais serão abordados em maior profundidade 

adiante no subitem 2.2.1. A seguir, as tecnologias adaptativas aparecem 

classificadas de acordo com o estímulo e o tipo de resposta desencadeada. 
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Quadro 2 - Tecnologias adaptativas relacionando estímulo com resposta 

 
(Fonte: Adaptado de FERREIRA et. al., 2014) 

 

Divididos em ativos e passivos, os dois grupos são capazes de responder ao 

ambiente sem o auxílio de componentes eletrônicos ou software adicional, dessa 

forma, o que os diferencia é a característica dos ativos de traduzir os estímulos em 

energia, enquanto os passivos não possuem essa capacidade (RITTER, 2007). 

Atualmente, os materiais dessa classe mais utilizados na indústria são os materiais 

piezoelétricos, magnetoestrictivos e os fluidos eletromagnetorreológicos (SAVI e 

OLIVEIRA, 2003). 

No que se refere a aplicação dessa classe de materiais, Silva salienta que 

“apenas alguns materiais inteligentes têm tido aplicações para o consumidor, como é 

o caso dos materiais piezoelétricos, em raquetes de ténis, e materiais fotocrômicos, 

em óculos escuros, mas a maioria não passa do estágio de protótipo final ou 

experiências” (2016, p. 36). A implementação desses materiais aparece, 

normalmente, combinada com outras tecnologias, tais como a nanotecnologia, 

processos de fabricação, microeletrônica, biotecnologia e robótica (RITTER, 2007; 

SILVA, 2016). 
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2.2.1 Materiais cromoativos 

Os materiais cromoativos também são chamados de crômicos ou 

cromogênicos e podem alterar sua cor e propriedades ópticas de forma geralmente 

reversível de acordo com diferentes estímulos externos. O fenômeno da mudança 

de cor (cromismo) é encontrado na natureza tanto em espécies de plantas como em 

animais, possuindo a função de garantir a sua sobrevivência e de, por vezes, poupar 

energia em resposta às alterações climáticas ou sazonais (SILVA, 2016). A 

recriação desse fenômeno pelo ser humano se dá por meio da manipulação da 

estrutura molecular dos materiais, e resulta na construção de produtos com 

capacidades adaptativas que, como organismos, se adaptam ao meio ambiente. A 

compreensão do seu princípio de funcionamento parte do entendimento das leis da 

teoria da cor; fisicamente, a cor depende da reflexão e da absorção da luz. O 

princípio atuante nesses materiais parte de uma alteração no equilíbrio dos elétrons, 

que, consequentemente, modifica as propriedades ópticas de um composto ou 

substância, como, por exemplo, refletância, absorção, emissão ou transmissão. 

Quando os estímulos cessam, os materiais retornam ao seu estado original, 

apresentando as propriedades ópticas iniciais, retomando a sua cor ou transparência 

(SILVA, 2016).  

A origem do estímulo é importante para classificar o tipo de material crômico 

(FERREIRA et al., 2014). No Quadro 3, é possível conferir a relação da origem do 

estímulo com a denominação desses materiais. 
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Quadro 3 - Relação do tipo de material crômico com o estímulo 

 
(Fonte: Adaptado de FERREIRA et. al., 2014 e RITTER, 2007) 

 

Na revisão da literatura a respeito do tema, as informações acerca das 

tecnologias químicocrômicas, mecanocrômicas/piezocrômicas e eletrocrômicas são 

escassas, de forma que o presente trabalho focou-se em estudar mais 

profundamente as tecnologias termocrômica, fotocrômica e hidrocrômica e averiguar 

a sua disponibilidade no mercado contemporâneo brasileiro. Tais tecnologias serão 

desdobradas a seguir, levando em conta o seu funcionamento e aplicações no 

design. 

2.2.1.1 Termocrômicos 

Os materiais termocrômicos ou cromotrópicos mudam a sua cor em função da 

temperatura. Como já mencionado, entre os cromoativos, esses são os materiais 

atualmente mais utilizados em projetos no campo do design, da arquitetura ou das 

artes (RITTER, 2007; SILVA, 2016). A sua forma mais usual de aplicação é a partir 
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de pigmentos ou corantes ativados por temperaturas específicas (FERREIRA et al., 

2014).  

Tais materiais começaram a ser explorados em 1909 quando o químico Hans 

Meyer observou o comportamento termocrômico em certos compostos orgânicos 

(RITTER, 2007; SILVA 2016). Contudo, o esclarecimento para tal fenômeno ocorreu 

apenas em 1954, por Harnik e G.M.J. Schmidt, e em 1963, por J.F.D. Mills e S.C. 

Nyburg. Em 2003, o instituto alemão Fraunhofer foi o primeiro a desenvolver 

compósitos termocrômicos microencapsulados e uma forma de proteção solar 

termotrópica que altera-se de quase transparente a translúcido (RITTER, 2007; 

SILVA, 2016). 

Por sua versatilidade, são utilizados para diversas finalidades, como: indicar e 

medir temperaturas, detectar tumores ou enfermidades coronárias, bem como em 

aplicações na publicidade, na moda e na decoração. O século XX foi marcado por 

diversas aplicações, que vão desde os anéis de humor3, bastante populares na 

década de 70 e ainda hoje disponíveis no mercado, a escovas de dente com cabo 

de plástico que alteram a sua cor quando o usuário a toma em suas mãos e colheres 

com tingimento termocrômico (RITTER, 2007; PIPPI, 2010). Conforme Silva, 

posteriormente, 
o pigmento foi introduzido na forma de tinta, e conduziu ao desenvolvimento 
de produtos com aplicações úteis, como por exemplo na área farmacêutica 
e médica, como tiras de teste de temperatura para aplicações médicas, ou 
aplicações no sector de embalagem onde os consumidores exigem cada 
vez mais informações sobre os produtos que compram (2014, p. 41) 

Essa tecnologia opera a partir da utilização de cristais líquidos4 e do tipo de 

rearranjo molecular, existindo dois tipos de patente disponíveis no mercado: a alemã 

BDH-patente Merk e a japonesa Matsui-Son. Nesses dois sistemas é utilizada a 

tecnologia de microencapsulamento de pigmento aplicada ao substrato (NEVES, 

1997; PIPPI, 2010; MESQUITA, 2013). 
                                            
 
3	Anéis	compostos	por	cristais	líquidos	que	respondem	às	alterações	na	temperatura	corporal,	representando	
supostamente	o	estado	emocional	dos	seus	usuários	(https://superradnow.wordpress.com/2012/01/24/the-
mood-ring/)	
	
4	“Cristais	líquidos	são	substâncias	que	fluem	como	líquidos	viscosos,	mas	suas	moléculas	apresentam-se	em	
um	arranjo	moderadamente	ordenado,	como	o	de	um	cristal.	Eles	são	exemplo	de	uma	mesofase,	termo	de	
origem	grega	que	define	um	estado	intermediário	da	matéria	com	fluidez	de	um	líquido	e	um	pouco	da	ordem	
molecular	de	um	sólido”	(MARQUES,	2004,	p.	75).	
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Microcápsulas, conforme Arshady, são partículas cujo tamanho pode variar 

entre 500 e 200 nm, de formato irregular ou esférico. Encapsular consiste em isolar 

uma partícula ou molécula do meio externo, utilizando uma barreira material, durante 

determinado tempo (http://www.croma.com.br/). As principais funções da 

encapsulação são, portanto, proteger e propiciar a liberação controlada de 

substâncias. Segundo o autor, as microcápsulas são compostas de duas camadas: 

uma externa, a matriz geralmente polimérica que forma a parede da microcápsula, e 

uma interna, onde se encontra o componente ativo, o núcleo (ARSHADY apud 

CARVALHO, 2009, p.46). 

Figura 4 - ilustração esquemática para a microencapsulação de compostos

 
(Fonte: TEWES F, BOURY, FE, BENOIT JP, PATENT: WO2007072106 A1, 2006 apud MATTÉ, G. 

M., ROSA, S. D., 2013)  
 

As tintas termocrômicas utilizadas na indústria têxtil, conforme Pippi (2010), 

utilizam, portanto, pigmentos compostos de cristais líquidos microencapsulados. O 

autor esclarece que a molécula de cristal líquido tem a forma de bastão longo, e 

menciona que a ordem na qual se encontram alinhados, assim como a sua direção, 

é o que caracteriza os cristais líquidos, levando em conta a viscosidade do líquido. 

Silva (2016) complementa ao dizer que os cristais líquidos possuem dois estados, 

líquido e sólido. Segundo a autora: 

 
no estado líquido cristalino - mesamórfico, o material apresenta 
simultaneamente propriedades características dos líquidos e dos sólidos. 
No estado líquido - isótropo, as moléculas encontram-se desordenadas dos 
seus centros de massa e estão distribuídas aleatoriamente no espaço. A cor 
que é refletida depende da estrutura cristalina em que o material se 
encontra, ao aplicar uma temperatura acima ou abaixo, acontece uma 
expansão térmica e os cristais líquidos alteram o espaçamento entre eles e 
a quantidade de interferência, resultando numa mudança do comprimento 
de onda refletido e da cor (2016, p. 41). 
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Nas microcápsulas dos pigmentos cromotrópicos, há três elementos que 

desencadeiam a mudança de cor, em função do equilíbrio térmico dos elétrons, 

sendo a cor refletida resultado do arranjo dessas moléculas, como ilustrado na 

Figura 5, a qual demonstra a transformação na estrutura dos pigmentos (NEVES, 

2000; PIPPI, 2010). 

Figura 5 - Transformação na estrutura dos pigmentos cromotrópicos 

 
(Fonte: PIPPI, 2010 adaptado de NEVES, 2000) 

 

No que tange a aplicação das tintas termocrômicas, a pulverização é 

apontada como um processo mais econômico para o uso de pigmentos por 

demandar menor quantidade de tinta, podendo ser aplicada diretamente sobre o 

substrato ou a partir da utilização de moldes de papel ou plástico. Conforme testes 

conduzidos por Neves e Costa (1997), utiliza-se 89% de tinta em comparação com o 

processo tradicional serigráfico. Contudo, como limitação, tem-se o uso do processo 

para artes que apresentem linhas muito finas ou possuam muitos detalhes. Mesquita 

(2013) complementa ao destacar a existência de impressão digital de 

microencapsulados, entretanto, ressalta que, na prática mercadológica, a maioria 

das empresas produtoras de impressoras são relutantes em aceitar tintas que não 

sejam as suas originais, de modo que os meios de impressão convencionais, como 
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a serigrafia, são os mais utilizados. Como exemplo de emprego dessa tecnologia em 

produtos, apresenta-se a capa de aparelho celular criada pela empresa Zuczug. 

Possuindo corante termocrômico em sua composição, ao mesmo tempo em que 

protege, a capa estimula o toque e a interação, registrando de forma efêmera na sua 

superfície as marcas de uso. A capa possui coloração preta e assume tom 

avermelhado ao entrar em contato com temperaturas acima de 35ºC. Há diversas 

marcas no mercado comercializando produtos semelhantes. 

Figura 6 - Capa de celular Zuczug com tecnologia termocrômica 

 
(Fonte: BANGGOOD, 2017) 

2.2.1.2 Fotocrômicos 

Denominados materiais fotocrômicos ou fotocromáticos, essa categoria de 

materiais cromoativos altera de forma reversível a sua cor mediante exposição a 

diferentes tipos de luz (visível, UV, IR, radiação eletromagnética) e intensidades. 

Conforme Marques (2004), os pigmentos fotocromáticos são também cristais 

líquidos microencapsulados, de modo que a alteração na sua estrutura molecular 

propicia a mudança na cor. Ao cessar a fonte, o material retorna a sua configuração 
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anterior. A Figura 7 mostra de forma esquemática o funcionamento desse tipo de 

material. 

Figura 7 - Fotocromismo 

 
(Fonte: Adaptado de CROMA, 2017) 

 

Descoberto em 1899, por Markwald, o efeito fotocrômico, em 

tetrachloronaphthaline, no estado sólido, foi representado pelo termo phototropy, 

tendo sido compreendido meramente como um fenômeno físico. Posteriormente, em 

1950, em Israel, Hirshberg propôs o termo atualmente utilizado, photochromism, 

derivado do grego phos (luz) e chroma (cor) (RITTER, 2007). O efeito fotocrômico, 

como lembra Bouas-Laurent, pode ser visto em sistemas biológicos, como a 

rodopsina, a “substância presente no olho que é ativada com a presença de luz, 

produzindo um estímulo nervoso que dá início ao processo de percepção visual” 

(BOUAS-LAURENT, 2004 apud SILVA, 2016, p. 45). 

Até pouco tempo atrás, não havia registros de muitas aplicações de materiais 

fotossensíveis em grande escala (RITTER, 2007; SILVA, 2016). Entre os usos mais 

comuns, estão as lentes para óculos de sol “autocolorantes” (Figura 8) e a aplicação 

dessa tecnologia em janelas “inteligentes”, que propiciam o controle solar adaptativo, 

autorregulando a quantidade de luz e de calor e servindo como um recurso para a 

economia de energia elétrica. Essa aplicação, entretanto, não obteve grande 

sucesso devido às dificuldades no funcionamento da tecnologia a longo-prazo, 

sensibilidade ao calor e aos altos custos para a sua manutenção (RITTER, 2007; 

SILVA, 2016). Já aplicações na indústria gráfica despontam no campo promocional e 
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na impressão de elementos de segurança, devido à dificuldade de mimetizar tais 

efeitos5. 

Figura 8 - Reversacoal - James Robinson, óculos de sol com lente fotocrômica 

 
 

(Fonte: NEW USES FOR PHOTOCHROMICS, 2003) 
 

Entre os materiais fotocrômicos (photochromic materials - PC) utilizados na 

arquitetura, Ritter (2007) destaca os pigmentos fotocrômicos, o vidro fotocrômico e 

os plásticos fotocrômicos, também conhecidos como polímeros fotocrômicos 

(photochromic polymers - PCP).  

Os materiais fotossensíveis podem ser encontrados na forma de pigmentos e 

podem ser misturados com materiais convencionais ou com pigmentos comuns para 

obter tintas e corantes de cores variadas (FERRARA & BENGISU, 2014). A 

mudança ocorre rapidamente de um estado invisível para uma cor intensa. Essa 

tecnologia pode ser vista na embalagem de batatas chips da marca Chipz (Figura 9), 

criada pela empresa CTI Inks, que muda a sua aparência quando exposta à 

radiação UV solar ou artificial.  O fundo branco dá lugar a três variações de 

padronagens coloridas que desaparecem quando cessam os estímulos. 
                                            
 
5	Fonte:	www.croma.com.br.	Acesso	em:	maio	de	2017.	
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Figura 9 - Chipz, embalagem fotocrômica 

 
(Fonte: CTI INKS, 2018) 

2.2.1.3 Solvatocrômicos 

 

São materiais que exibem o fenômeno solvatocromismo, típico de certas 

substâncias químicas sensíveis a um determinado solvente líquido ou gás. No 

campo da pesquisa química, esse fenômeno é utilizado em sensores ambientais, em 

sondas, com a função de determinar a presença e a porcentagem de um solvente, e, 

na eletrônica molecular, é usado para a construção de interruptores moleculares 

(FERRARA & BENGISU, 2014). 
 

2.2.1.4 Hidrocrômicos 

 

Pertencentes ao grupo dos solvatocrômicos, os materiais hidrocrômicos 

alteram as suas propriedades ópticas em resposta ao contato com água ou na 

presença de umidade (FERRARA & BENGISU, 2014). Tais materiais não mudam de 

cor, indo da aparência branca/opaca à transparência, revelando o que houver em 

baixo e trazendo, portanto, apenas uma sensação de mudança de cor (SILVA, 

2016). 

À base de água e com tecnologia de microcápsulas, as tintas hidrocrômicas 

normalmente são empregadas por meio de processos de impressão por serigrafia e 

podem ter efeito reversível ou não. Oakes et al. destacam que tais compostos, no 
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entanto, apresentam uma baixíssima solidez à luz (2005 apud FERREIRA et al., 

2014). Silva ressalta que essa tecnologia é  

 
menos comum que os termocrômicos e os fotocrômicos, e por esse motivo 
não é possível encontrar tanta informação disponível acerca deles. A 
maioria dos produtos e aplicações com tinta hidrocrômica ainda não são 
prontos para a comercialização, estando a maioria dos produtos em fase 
experiencial e de estudos (2016, p. 49).  
 

Entre as aplicações, estão o emprego da tinta em etiquetas no interior de 

produtos eletrônicos, com o objetivo de detectar danos causados pela água ou 

umidade, e usos com apelo lúdico em produtos como esmaltes, brinquedos, artigos 

para utilizar em dias de chuva e cartões com mensagens ocultas (SILVA, 2016). Um 

exemplo de uso lúdico da tecnologia aparece no “Tapete mágico” Aqua Doodle 

(Figura 10), que vem acompanhado de uma caneta de água. Ao desenhar no tapete, 

a aparência branca da superfície dá lugar aos desenhos, que surgem conforme os 

rabiscos vão sendo criados. Após alguns minutos, os desenhos desaparecem e o 

tapete volta a sua aparência original. A  idade recomendada para o brinquedo é a 

partir de dois anos e há modelos de tamanhos variados, alguns deles trazem 

imagens impressas sob a camada hidrocrômica, para serem descobertas conforme 

a água é acrescida na superfície. 

Figura 10 - Aqua Doodle 
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(Fonte: RAVENSBURGER, 2014) 

2.2.1.5 Mecanocrômicos ou Piezocrômicos 

 

Essa categoria de materiais demonstra uma alteração na cor quando um 

estímulo mecânico, isto é, uma tensão, é aplicada. Atualmente, esses materiais são 

estudados intensamente devido ao seu potencial de uso para detectar áreas de 

estresse, particularmente, para o monitoramento de falhas localizadas devido à 

fratura, corrosão, fadiga ou deformação (FERRARA & BENGISU, 2014). 

2.2.1.6 Eletrocrômicos e Eletro-ópticos 

 

Caracterizados por apresentar uma mudança óptica ao entrarem em contato 

com um campo elétrico, essa categoria é, provavelmente, a mais versátil das 

tecnologias cromogênicas, por ser a mais fácil de controlar e porque pode ser 

facilmente usada em combinação com diferentes estímulos, como, por exemplo, a 

tensão ou a temperatura (FERRARA & BENGISU, 2014). O mercado para tal 

categoria engloba atualmente espelhos anti-reflexo dinâmicos que detectam brilho e 

o compensam automaticamente (RITTER, 2007). Conforme Silva, “na pigmentação 

electrocrômica, a mudança de cor ocorre normalmente entre um estado 

transparente/branqueado e um estado colorido, ou entre dois estados coloridos” 

(2016, p.47). 
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Na categoria eletrocrômica, também encontram-se os materiais eletroópticos, 

que são constituídos por cristais líquidos. Tais materiais possuem uma 

representação de mercado relativamente boa, encontrando-se em displays, 

televisores, sistemas de vidraças e tintas eletrônicas como as utilizadas em e-books 

(RITTER, 2007; SILVA, 2016). 

A fachada do edifício Chanel Ginza, em Tóquio, é um exemplo da tecnologia 

(Figura 11), sendo constituída por vidros eletrocrômicos. Criada em 2004, por Peter 

Marino, apresenta a maior superfície contínua com essa tecnologia, contemplando 

uma área de 910m² do edifício de dez andares. A fachada é formada por camadas 

de diferentes materiais. Entre eles, estão vidro, aço inoxidável, tinta eletroóptica e 

700.000 leds. Durante o dia, o vidro electrolítico é transparente, e, à noite, torna-se 

opaco, tornando possível a projeção de vídeos ou imagens controladas por 

computador (SILVA, 2014). 

Figura 11 - Fachada Chanel Ginza 

 
(Fonte: PINTEREST, 2018) 

 

2.2.1.7 Quimicocrômicos 

 

Essa categoria de materiais cromoativos responde a mudanças químicas no 

ambiente, modificando a sua cor. Um exemplo de aplicação, é o desenvolvimento de 

janelas com vidros duplos que mudam de cor ao entrar em contato com o gás 

hidrogênio. Divide-se em 2 categorias: materiais Halocrômicos, que reagem a 
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alterações no Ph do ambiente, e os materiais Ionocrômicos, que respondem a 

presença de íons alterando a sua cor (FERRARA & BENGISU, 2014). 

2.2.1.8 Biocrômicos 

 

Desenvolvidos para detectar e relatar a presença de agentes patogênicos, 

esses materiais produzem alteração de cor a partir de uma reação química. As 

aplicações potenciais incluem a detecção de agentes patogênicos contra intoxicação 

alimentar ou bioterrorismo (FERRARA & BENGISU, 2014; SILVA, 2016). 

O projeto Fresh Label, desenvolvido pela agência japonesa To-Genkyo, é um 

exemplo de emprego da tecnologia e aborda o problema da falsificação na validade 

dos alimentos. A agência criou um código de barras para alimentos que altera a sua 

cor ao reagir com a amônia liberada no processo de decomposição, indicando 

quando o alimento não está mais próprio para o consumo. Nesse estágio, aparece 

um padrão visual que torna impossível o escaneamento do código de barras, 

dificultando a compra do produto. Em formato de ampulheta, o design faz referência 

a passagem do tempo. Foi premiado com a menção honrosa e o Silver Award 

(medalha de prata) na 6ª edição internacional do prêmio Nagoya Design DO!, em 

2008. 

Figura 12 - Fresh Label 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: TO-GENKYO, 2008)  
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Figura 13 - Padrões visuais Fresh Label 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: TO-GENKYO, 2008) 

2.2.1.9 Gascrômicos 

 

Esses materiais alteram as suas propriedades ópticas ao serem expostos a 

gases oxidantes, e possuem a capacidade de retornar ao seu estado original uma 

vez cessado o estímulo que causou a alteração. De acordo com Ferrara e Bengisu 

(2014), vários materiais já demonstram comportamento gascrômico, e, dentre eles, 

destacam-se o óxido de estanho, que reage a gases inflamáveis; o paládio, que é 

sensível ao hidrogênio; o óxido de titânio e estanho, que reage com monóxido de 

carbono, propano, etanol e H2S6; e o óxido de tungstênio, que é o material 

gascrômico mais estudado e reage com hidrogenodissulfito e com H2S em 

temperatura ambiente, tornando-se azul, como observado por Khoobar em 1964. A 

partir de camadas finas desses materiais, criadas por meio da deposição química de 

vapor, foram desenvolvidos revestimentos para janelas inteligentes que alteram a 

sua cor a partir do acionamento de um botão que libera gases. Por apresentar 

baixíssima concentração de hidrogênio, o sistema não representa perigo à saúde 

humana. O controle de luminosidade e brilho, permitido pelo escurecimento semi 

automatizado, prevê a utilização de ar condicionado de maneira otimizada.  
                                            
 
6	A	detecção	de	H2S	é	abordada	na	pesquisa	Corrosão-sob-Tensão	e	Fragilização	pelo	Hidrogênio	em	Aços	de	
Baixa	Liga	na	Presença	de	H2S	(KINDLEIN,	1993).	
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Com a intenção de introduzir o conceito de design sustentável, a próxima 

subseção determina as suas dimensões e apresenta as novas tendências teóricas 

sustentáveis. 

2.3 DESIGN COM INTENÇÃO E O CAMPO DO DESIGN PARA 

COMPORTAMENTO SUSTENTÁVEL 

Um dos principais componentes que explicitam a relação do design com a 

sustentabilidade é o design associado às ações das pessoas, o qual é conhecido 

como Design para Mudança de Comportamento, Design Comportamental, ou, no 

caso do foco específico em sustentabilidade, Design para Comportamento 

Sustentável (LILLEY, 2009; WEVER, 2012; DAAE & BOKS, 2014; STRÖMBERG et 

al., 2015; LOCKTON, 2016). As abordagens que tratam da temática da mudança de 

comportamento vêm atraindo bastante a atenção tanto na esfera mercadológica 

como política e acadêmica. Tais perspectivas visam a mudança para 

comportamentos mais eficazes e possuem aplicações variadas, tratando de temas 

que vão desde segurança, saúde e melhora do condicionamento físico a 

procedimentos para embarcação em trens, dentre inúmeros outros (LOCKTON, 

2016). 

O foco da pesquisa sustentável – Design para Comportamento Sustentável ou 

Design for Sustainable Behaviour (doravante DfSB) – necessariamente envolve uma 

perspectiva multidisciplinar, tendo por base conhecimentos e modelos provenientes 

das ciências comportamentais e demais campos do saber que se relacionam às 

ações humanas, tornando-as relevantes para os designers. O DfSB objetiva reduzir 

impactos ambientais e sociais negativos gerados na fase de uso de produtos e 

serviços e/ou aumentar impactos desejáveis por meio do design focado em 

compreender e influenciar o comportamento do usuário. Normalmente, tal 

abordagem é centrada em pequenas mudanças nas ações rotineiras, as quais 

consideram alterações a curto prazo ao invés de interferências de longo prazo. 

Nesse cenário, as diferentes definições e entendimentos de Sustentabilidade, assim 

como os diferente graus de ambição relativos à mudança, tornam complexa a noção 

do DfSB. 

Bhamra et al. (2011) lembram que, embora as esferas ambientais e 

econômicas estejam comumente associadas à sustentabilidade, os problemas não 
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são exclusivamente de ordem ambiental. De acordo com as autoras, a esfera social 

engloba a responsabilidade individual, a qualidade de vida, a saúde, a felicidade e o 

bem-estar, assim como a participação democrática e o comportamento cooperativo. 

O impacto gerado pelo comportamento do usuário, como o consumo de energia 

proveniente do uso de produtos eletrônicos, por exemplo, muitas vezes não é 

considerado. As autoras acredita que uma atenção maior a essa etapa é 

potencialmente indicada para reduzir os impactos ambientais e sociais (BHAMRA et 

al., 2011). 

Algumas questões levantadas são relativas a quais comportamentos são 

abordados, aos públicos referidos, tipos de sustentabilidade tratados, e, também, se 

a mudança intencionada serve para minimizar comportamentos insustentáveis ou 

trazer alterações mais profundas. Como destaca Ehrenfeld (2008), a redução na 

insustentabilidade não cria um mundo sustentável. O grau de intervenção varia de 

acordo com a forma como o problema é considerado, podendo o nível de interação 

com os produtos apresentar-se de forma individual ou como parte de uma transição 

social mais sistêmica (LOCKTON, 2016).  

Países como a Inglaterra apresentam maior enfoque político no que concerne 

à aplicação de princípios vindos da economia comportamental na solução de 

questões sociais e sociotécnicas complexas, apresentando iniciativas como a 

Behavioural Insights Team (BIT) – instituição governamental com propósito social 

que objetiva tornar os serviços públicos mais rentáveis e mais fáceis de serem 

usados pelos cidadãos, encorajando-os a fazer escolhas melhores para si e para a 

sociedade. 

Com o objetivo de auxiliar designers a criar um processo para trabalhar com 

briefings de mudança de comportamento, foram criados guias e toolkits, como a 

ferramenta Design with Intent Toolkit (DwI) (LOCKTON et al. 2010), criada pelos 

pesquisadores Dan Lockton, David Harrison e Neville Stanton. Fruto da tese de 

doutorado de Lockton, Design with Intent: a design pattern toolkit for environmental & 

social behaviour change (2013), o Toolkit evoluiu de um método estruturado para 

uma ferramenta de uso mais livre, desenvolvida e aprimorada a partir de workshops 

que ocorreram entre os anos 2008 e 2010, e da criação de um blog iniciado em 

2010. O blog serviu como um espaço de interação, contribuindo com a identificação 

de novos padrões, discussão e inclusão de exemplos (LOCKTON et al., 2010). 
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Portanto, o Toolkit constitui-se como “uma coleção de padrões de design para 

mudança de comportamento ambiental e social, que visa a exploração de 

pressupostos e solução de problemas em contextos de mudança de 

comportamento" (LOCKTON, 2016, p.76). Em sua ferramenta, Lockton traz para o 

contexto do Design perspectivas provenientes de vários campos, como a Psicologia, 

Arquitetura, Ciência da Computação, Interação Humano-Computador, Usabilidade e 

Segurança.  

O modelo de resolução de problemas a partir da identificação de padrões e 

proposição de questões, segundo Lockton (2016), pode auxiliar os designers a 

reconhecer, em um novo problema, situações similares ou análogas, mesmo que 

provenientes de outros contextos, verificando como foram solucionadas e facilitando, 

dessa forma, a transposição de ideias entre diferentes disciplinas.  

Organizado em 101 cartões descritos e ilustrados (Figura 14), os padrões são 

agrupados em 8 “lentes”  que apresentam diferentes pontos de vista sobre mudança 

de comportamento e propõem questionamentos, desafiando os designers a pensar 

fora da referência imediata proposta pelo briefing. O Toolkit7 encontra-se disponível 

de forma gratuita na internet desde 2010, e a versão traduzida para o português das 

noções utilizadas nesta pesquisa constam no apêndice A deste trabalho.  

 
Figura 14 - Cartões com as estratégias do Toolkit Design com Intenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: LOCKTON, 2016). 
 

O Quadro 4 apresenta as 101 estratégias-cartões, divididas nas 8 lentes, que 

compõem a ferramenta. Essas lentes denominam-se: a) Arquitetural (12 cartões), b) 

Cognitivo (15 cartões), c) Segurança (12 cartões), d) À prova de erro (10 cartões), e) 

Lúdico (11 cartões), f) Maquiavélico (14 cartões), g) Percepção (17 cartões) e h) 

Interação (10 cartões). 
                                            
 
7	http://tecnologiapersuasiva.com.br/wp-content/uploads/2015/08/design-com-intento-web.pdf	
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Quadro 4 - As 8 lentes e 101 estratégias do Toolkit Design com Intenção 

 
(Fonte: adaptado de LOCKTON, 2016) 



50 

 

O autor sugere diferentes situações de uso para os cartões, dentre elas a 

geração de ideias, condução de oficinas e projetos educacionais, além da 

caracterização de projetos existentes para compreender os princípios de mudança 

de comportamento. Lockton (2010) também reforça a opção de traçar o próprio 

caminho com o Toolkit. Dentre as formas de utilização da ferramenta, estão: a) 

Lente-por-lente, b) Analisar ideias existentes, c) Representando usuários, d) 

Comportamentos-alvo, e) Pares aleatórios, f) Ideia Semanal, e g) O seu próprio 

caminho. Nesta pesquisa, optou-se por utilizar a alternativa b) Analisar ideias 

existentes e a opção d) Comportamentos-alvo de forma adaptada, demonstradas em 

maior detalhe nas seções 2.4 e 5 desta dissertação. As utilizações selecionadas 

nesse trabalho são efetuadas da seguinte forma: 

 

b) Analisar ideias existentes: “tente usar os cartões para classificar alguns 

princípios de influência de comportamento por trás de produtos, serviços ou 

ambientes conhecidos. Veja se há lacunas ou oportunidades a explorar. Pode-se 

usar os cartões como etiquetas para itens reais” (LOCKTON, 2010)8. 

 

d) Comportamento-alvo: “usando o cartão de comportamento-alvo como 

ponto de partida, tente enquadrar o problema em termos de um comportamento-

alvo, e olhe as cartas sugeridas como as mais aplicáveis” (Ibidem). 

 

Em relação ao formato dos cartões em si, foi escolhido o layout horizontal 

para facilitar a visualização por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, modo 

especialmente sugerido para as formas de utilização relacionadas a geração de 

ideias.  

Nas Figuras 15 e 16, é possível conferir o layout dos cartões de forma 

esquemática, assim como um exemplo: 

 

                                            
 
8	Versão	traduzida	para	o	português	disponível	em:	http://tecnologiapersuasiva.com.br/wp-
content/uploads/2015/08/design-com-intento-web.pdf	
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Figura 15 - Layout de cartão do Toolkit Design com Intenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Traduzido de LOCKTON, 2013) 

Figura 16 - Exemplo de cartão do Toolkit Design com Intenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: LOCKTON, 2010) 
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Cada lente possui um cartão que introduz a perspectiva abordada na lente, 

apresentando o ponto de vista sobre mudança de comportamento. 

Contudo,  apresentando classificação fluida, vários cartões poderiam se encaixar em 

outras lentes. As linhas de divisão são relativamente difusas. Conforme os autores, 

“se dispostos como uma série de segmentos, (...) deslocar a partir de cada uma das 

lentes para a próxima no sentido horário ou anti-horário requer apenas uma pequena 

mudança na reflexão” (LOCKTON, 2010, p.3). Os rótulos de "ambiente" e "mente" 

(Figura 17) refletem o foco geral das categorias. Entretanto, os cartões funcionam 

mais como provocações, perguntando coisas, como “Você pode fazer isso com o 

seu design?”, ao invés de prescrever regras estabelecidas. 

Figura 17 - Ambiente e Mente 

 
(Fonte: LOCKTON, 2010) 

 

O design com foco no comportamento, portanto, considera reflexivamente os 

seus efeitos sobre a ação humana, trazendo, conforme Lockton (2016), de forma 

inerente, uma inclinação para a mudança. Ao incorporar a reflexão no processo de 

design, por meio do questionamento das premissas existentes e do trabalho junto ao 

usuário para compreender seu estilo de vida e em quais contextos são tomadas as 
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suas decisões diárias, é possível alcançar metas sustentáveis e aprimorar a 

qualidade de vida de maneira mais eficaz. A próxima subseção traz exemplos 

específicos de aplicações de cromismo usando o Design com Intenção (doravante 

DI). 

2.4 INTERSECÇÕES ENTRE DESIGN DE SUPERFÍCIE, DESIGN COM 

INTENÇÃO E MATERIAIS CROMOATIVOS 

 

A fim de analisar as interações entre os campos estudados, esta subseção 

traz exemplos de projetos de DS que utilizam os materiais cromoativos com 

diferentes intenções. Para apoiar a reflexão, será utilizado o Toolkit Design com 

Intenção (LOCKTON et al., 2010). Os exemplos foram identificados na literatura e no 

mercado, e, não necessariamente, possuem as estratégias aplicadas de forma 

consciente. Os exemplos englobam as tecnologias termocrômica, fotocrômica e 

hidrocrômica. Além dos materiais cromoativos, a subseção analisa dois projetos 

compostos por materiais luminescentes, versando a respeito da relação entre 

intenção e tratamentos dados à superfície. 

A relação entre DS e DI pode ser conferida no trabalho de conclusão da 

especialização em Design de Superfície desenvolvido pela autora. Sob orientação 

de Evelise Rüthschilling, foram investigadas formas de utilizar materiais 

luminescentes para propiciar maior segurança a ciclistas. Após concluir que a maior 

parte dos acidentes fatais envolvendo ciclistas no perímetro urbano ocorriam à noite, 

a autora desenvolveu uma linha de acessórios estampados com tinta refletiva e 

fosforescente comumente utilizadas na sinalização urbana (Figura 18). O projeto foi 

apresentado na 8ª edição internacional do 11º Colóquio de Moda (Curitiba/PR), em 

2015, e recebeu o 1º lugar no prêmio nacional de Design Bornancini, em 2016, na 

categoria Design de Superfície. O projeto denominado Aro, se encaixa nas lentes 

arquitetural, de segurança, perceptiva, lúdica e de interação. A lente arquitetural é 

representada pela estratégia “propriedade dos materiais”, na qual a interação com o 

ambiente e os outros usuários é influenciada a partir das capacidades intrínsecas 

aos materiais luminescentes de absorver e emitir luz, no caso dos materiais 

fosforescentes, e de refletir a luz, no caso dos refletivos. O design de superfície 
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projetado para as peças possui como principal intenção a preservação da 

integridade física dos usuários, seguida pela promoção de diferenciação estética. 

A partir da incorporação dos materiais adaptativos na estamparia e das 

estratégias de contraste e proeminência dos elementos visuais, pertencentes a lente 

perceptiva, são garantidas maior segurança e diversão para o produto. 

Figura 18 - Mochila com estampa refletiva 

 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2015) 
 

Outro exemplo de uso de materiais luminescentes é o projeto de Daan 

Roosegaarde, denominado Van Gogh-Roosegaarde Path, criado em 2014, o qual 

une inovação e tradição em uma intervenção criada para uma ciclovia inspirada no 

famoso quadro A Noite Estrelada, pintado por Vincent Van Gogh em 1889. 

Localizada em Eindhoven, na Holanda, região onde o artista nasceu e cresceu, a 

ciclovia apresenta uma solução sustentável e interativa. Composta por milhares de 
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pequenas pedras revestidas com tinta fosforescente desenvolvida estritamente para 

o projeto, a intervenção funciona absorvendo energia solar durante o dia e emitindo 

luminosidade à noite, produzindo um efeito de pós-brilho com duração de oito horas. 

O material, baseado em tecnologia microencapsulada, promove interação da 

superfície com o meio. Abaixo, podem ser conferidas imagens do projeto. 

Figura 19 - Ciclovia Van-Gogh-Roosegaarde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: STUDIO ROOSEGAARDE, 2016) 
 

 Figura 20 - Design de Superfície, detalhe da Ciclovia Van Gogh-Roosegaarde 
 

 

(Fonte: STUDIO ROOSEGAARDE, 2016) 
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A opção pela tinta fosforescente para o design de superfície da ciclovia soma 

funções práticas, como a iluminação da rota de forma sustentável, e surpreende os 

passantes ao criar uma paisagem de luz inovadora. As formas curvilíneas que 

compõem o desenho da superfície remetem às pinceladas do artista, dando ritmo à 

composição, enquanto os pontos de luz fazem referência às estrelas pintadas na 

obra. Conceitualmente, a proposta alia história da arte e tecnologia. Todavia, o 

projeto não faz referência ao quadro de maneira explícita, pelo contrário, apresenta-

se como um design contemporâneo. O projeto pode ser classificado nas lentes 

arquitetural, de segurança, perceptiva, de interação, lúdica e cognitiva. O quadro 

abaixo sintetiza as intenções, lentes e estratégias identificadas para o projeto Aro e 

para a Ciclovia Van Gogh-Roosegaarde a fim de facilitar a sua compreensão. 

Quadro 5 - Análise materiais luminescentes 

 
(Fonte: Elaborado pela autora, 2018.) 

 

No que concerne aos materiais cromoativos, as colheres hypercolor, da 

empresa Gizmodo, utilizam tecnologia termocrômica, mudando de cor conforme a 

temperatura, apresentando coloração branca ao entrar em contato com 

temperaturas mais altas e coloração azulada para temperaturas mais amenas. 

Pensadas principalmente para o público infantil, elas indicam a temperatura do 
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alimento, evitando queimaduras. O produto foi criado em 2006 e, atualmente, há 

algumas marcas no mercado vendendo produtos similares.  

Figura 21 - Colher hypercolor 

 
 

(Fonte: PIPPI, 2010) 
 

O exemplo emprega corante termocrômico injetado em plástico em uma 

aplicação técnica, com a intenção de preservar a integridade física dos usuários, 

aumentando a segurança, além de agregar valor estético e diversão. De acordo com 

o Toolkit proposto por Lockton, o produto se enquadra nas lentes interativa, 

arquitetural, perceptiva, lúdica, cognitiva e de segurança. A interação se dá entre o 

produto e o meio no qual se insere, e, também, entre o produto e o usuário. Por 

meio da propriedade do material escolhido e do feedback que ele oferece, 

estratégias pertencentes às lentes arquitetural e de interação, respectivamente, a 

colher traduz visualmente as condições do ambiente, afetando a aparência da sua 

superfície e influenciando a interação com os usuários. A transformação na 

aparência da colher pode tornar a experiência divertida, como sugere a lente lúdica, 

que encontra em jogos e em interações recreativas uma forma para influenciar o 

comportamento das pessoas, engajando-as. Além de reduzir o risco de 

queimaduras, o produto pode garantir maior autonomia para a criança alimentar-se 

sozinha. Já a percepção e a cognição envolvem a identificação da variação de cor 

na superfície e os significados associados a ela. Dessa forma, a colher deixa de ser 
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apenas um utensílio para tornar-se um agente comunicador, além de um espelho 

das condições do ambiente. 

Também com a principal intenção de preservar a integridade física, foi 

desenvolvida  em 2009, pelos designers William Spiga & Juliana Martins, a panela 

Coral9, que possui revestimento termocromático. Propondo interação e comunicação 

entre o objeto, o usuário e o ambiente, o padrão visual da panela muda de cor à 

medida que aumenta a temperatura, alertando o usuário para assim evitar 

queimaduras e acidentes na cozinha. A alça removível do objeto propõe que ele seja 

usado tanto na cozinha como à mesa, oferecendo flexibilidade de uso. 

Figura 22 - Panela coral 

 
(Fonte: CORAL, 2009) 

 

 
 

                                            
 
9	Fonte:	https://www.behance.net/gallery/339941/Coral-Pan. 
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(Fonte: CORAL, 2009) 

 

A panela pode ser classificada  nas mesmas lentes que a colher Hypercolor: 

interativa, arquitetural, perceptiva, lúdica, cognitiva e de segurança. À função de 

evitar queimaduras, somam-se intenções estéticas e lúdicas para o design de 

superfície que diverte com o seu padrão dinâmico. O design foi pensado para que o 

usuário interaja com o produto de maneira intuitiva, facilitando hábitos na cozinha 

por meio da associação por cores e do feedback em tempo real propiciado pelo 

material escolhido. O contraste e a proeminência de elementos do padrão são 

utilizados de forma estratégica para alertar os usuários. 

Com a intenção de salvaguardar a saúde, a agência Neogama desenvolveu, 

para a empresa Asics, um teste de pisada. O encarte de papel com tinta 

Figura 23 - Panela em uso e estágios do padrão termocrômico 
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termocrômica auxilia as pessoas a descobrir o seu tipo de pisada (pronada, neutra 

ou supinada) e a identificar o modelo de tênis mais adequado para a prática de 

corrida. O teste foi veiculado como um anúncio na revista Runners10, em maio de 

2017. Assim como a panela Coral, esse exemplo atende às lentes interativa, 

perceptiva, arquitetural, lúdica, cognitiva e de segurança. A partir do contraste e da 

proeminência, estratégias da lente perceptiva, a mensagem é passada e a escolha 

do usuário é orientada para incentivar a prática de exercícios, garantir-lhe conforto e 

evitar lesões. 

Figura 24 - Teste de pisada 

 
(Fonte: ANÚNCIOS DIFERENCIADOS, 2017) 

 

Outra aplicação de termocromismo que demonstra como expandir o fator 

comunicacional das superfícies pode ser vista no papel de parede criado pelo 

designer Shi Yuan. Na medida em que a temperatura aumenta, as flores impressas 

com pigmento termocrômico "florescem". Quando a temperatura diminui, sobram 

apenas os ramos verdes impressos com tinta convencional. O design de superfície, 

nesse caso, além do caráter lúdico e decorativo, é sustentável, pois pode servir 

como um sinalizador, indicando os momentos em que a calefação permaneceu 

                                            
 
10 Fonte: http://www.anunciosdiferenciados.com.br/tinta_24.html.  
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ligada e servindo como um lembrete visual para evitar desperdício de energia e 

custos extras. Analisando pela óptica do DI, o exemplo se enquadra nas lentes de 

interação, perceptiva, lúdica, arquitetural, cognitiva e de segurança. 

Figura 25 - Papel de parede impresso com tinta termocrômica 

 
(Fonte: RITTER, 2007) 

 

No que concerne à tecnologia fotocrômica, alguns projetos também trazem as 

intenções de atentar para o consumo de recursos e/ou de salvaguardar a integridade 

física dos usuários. Exemplo disso é o projeto Static!, criado no ano de 2005 pelo 

Interactive Institute, na Suécia, em parceria com a empresa Power Studio. O projeto 

traz a aplicação de tinta fotocrômica em um papel de parede que altera de maneira 

gradual e reversível o seu padrão de acordo com a absorção de raios UV. A 

tonalidade muda de um vermelho monocromático para bicromático, como pode ser 

visto na Figura 26. O projeto chama a atenção para as formas de energia existentes, 

que se mostram de maneira mais sutil do que a corrente elétrica, demonstrando de 

forma poética, por meio da mudança de cor, como objetos do cotidiano podem 

alterar-se ao longo do dia sob a influência da energia, indicando a presença da luz 

UV e a passagem do tempo. O uso de energia é um tema recorrente de estudos do 

Interactive Institute. Sob o ponto de vista do DI, o projeto se classifica nas lentes de 

interação, percepção, lúdica e arquitetural. 
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Figura 26 - Static! Papel de parede fotocrômico 

 
(Fonte: STATIC!, 2017) 

 Outra aplicação da tecnologia fotocrômica que traz a intenção de 

salvaguardar a saúde, além de divertir e ensinar, é a campanha promocional Nivea 

Doll (Figuras 27 e 28). Promovida pela empresa de cosméticos Nivea, em parceria 

com a agência FCB Brasil, a campanha traz dois modelos de bonecos, uma menina 

e um menino, que tem a cor da pele alterada ao serem expostos ao sol. Quando o 

protetor solar é passado nos bonecos, a coloração original da pele retorna. De 

cunho educacional, o projeto chama a atenção acerca dos efeitos nocivos dos raios 

UV presentes na luz do sol, para conscientizar as crianças, assim como as famílias, 

a respeito da importância do uso de protetor solar. Produzido no ano de 2016 pela 

empresa paulistana Forscher, especializada em pigmentos de efeitos especiais, o 

boneco acompanhava os fatores de proteção solar (FPS) 50, 60 e 70, e fazia parte 

da Linha NIVEA SUN, tendo recebido diversos prêmios11. Foram produzidas 100.000 

                                            
 
11 Prêmios recebidos pelo projeto Nivea Doll: Cannes Lions, ADC Awards, El Sol, Andy Awards, One 

Show, El ojo de iberoamérica, Clio Awards, D&AD Awards, Wave Festival e Festival do Clube de 

Criação (Fonte: http://fcbbrasil.com.br/nosso-trabalho/nivea-doll). 
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unidades, às quais foram comercializadas durante dois meses em farmácias e 

supermercados brasileiros. 

Figura 27 - Bonecos sem (esq.) e com (dir.) exposição ao sol 

 
 

(Fonte: NIVEA, 2016) 

Figura 28 - Embalagem Nivea Doll 

 
 

(Fonte: NIVEA, 2016) 
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Nesse caso, além das lentes interativa, perceptiva, lúdica, arquitetural e de 

segurança, soma-se a lente cognitiva, devido à aquisição de conhecimento que se 

dá por meio de processos como percepção, atenção, associação, raciocínio, 

memória, imaginação, juízo, pensamento e linguagem e da estratégia de 

envolvimento emocional, que propõe que o sistema projetado desperte as emoções 

das pessoas para conectá-las com o que estão fazendo. O hábito de passar 

protetor, no caso, é incentivado através do cuidado com os bonecos. 

 Por fim, há também exemplos que utilizam a tecnologia hidrocrômica com a 

intenção de agregar valor estético, surpreender e incentivar intervenções no espaço 

público. Co-fundada pelas designers Emma-Jayne Parkes e Viviane Jaeger, a marca 

Squid London traz diversos produtos impressos com tinta hidrocrômica para adultos 

e crianças, explorando o apelo lúdico propiciado pela tecnologia. Entre os produtos, 

encontram-se guarda-chuvas, galochas, capas de chuva e cortinas para banheiro. 

Ao entrar em contato com a água, a camada de tinta branca desaparece, 

revelando a impressão que se encontra embaixo, como mostram as Figuras 29 e 30. 

Figura 29 – Capa de chuva Squid London 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fonte: SQUID LONDON, 2014) 
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Figura 30 – Guarda-chuva Squid London  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Fonte: SQUID LONDON, 2014) 
 

Tais produtos atendem às lentes arquitetural, perceptiva, lúdica e de 

interação, pois se valem da capacidade de transformação dos materiais adaptativos 

e do uso consciente dos elementos da linguagem visual e da percepção para criar 

um cenário interativo, com a intenção, nesse caso, de agregar valor estético e de 

divertir. 

Já em Seul, na Coréia do Sul, foi criado o projeto Monsson12 (Figura 31), que 

previa uma série de obras de arte a serem realizadas nas vias da cidade utilizando 

tintas hidrocrômicas. Conhecida por seus períodos de monções, a cidade era 

associada a um aspecto cinza, de modo que a iniciativa pretendia “combater” tal 

imagem no espaço público. O projeto foi premiado em 2015, entretanto, não foi 

realizado. Assim como os produtos da empresa Squid London, enquadra-se nas 

lentes arquitetural, perceptiva, lúdica e de interação, porém a tecnologia e o conceito 

                                            
 
12 Fonte: https://totalcad.com.br/incriveis-obras-de-arte-que-so-aparecem-na-chuva/. 
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foram utilizados com a intenção de surpreender e incentivar intervenções no espaço 

público. 

Figura 31 - Projeto Monsson 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018)13 
 

Das oito lentes propostas no Toolkit, portanto, foram identificadas quatro 

lentes principais que atendem a todos os projetos selecionados, são elas: 

arquitetural, interativa, perceptiva, e lúdica (Figuras 32, 33, 34 e 35). A elas, 

seguem-se as lentes de segurança e cognitiva (Figuras 36 e 37), elencadas para 

quase a totalidade dos projetos (oito entre os dez selecionados). O Quadro 6 traz as 

principais lentes e estratégias identificadas para os exemplos. 

                                            
 
13	Elaborada	a	partir	de	imagens	retiradas	de	https://totalcad.com.br/incriveis-obras-de-arte-que-so-aparecem-
na-chuva.	Último	acesso:	janeiro	de	2019.	



67 

 

Figura 32 - Lentes arquiteturais 

 
(Fonte: LOCKTON, 2010) 

 
 

Figura 33 - Lentes de interação 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fonte: LOCKTON, 2010) 
 
 
 

(Fonte: LOCKTON, 2010) 
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Figura 34 - Lentes perceptivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: LOCKTON, 2010) 

Figura 35 - Lentes lúdicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: LOCKTON, 2010) 
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Figura 36 - Lentes de Segurança 

 
 
 
 
 
 
 

 (Fonte: LOCKTON, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fonte: LOCKTON, 2010) 

 
 

Figura 37 - Lentes cognitivas  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: LOCKTON, 2010) 
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Quadro 6 - Lentes e Estratégias identificadas 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018.) 

 

Contudo, apesar de pertencentes às mesmas lentes, os projetos possuem 

estratégias variadas para atender aos seus objetivos. Como mostra o quadro acima, 

alguns dos exemplos foram classificados nas lentes de segurança e de cognição, 

mas não foram relacionados a estratégias específicas pertencentes ao Toolkit, por 

não terem sido encontrados correspondentes diretos. Os projetos que possuem a 

intenção de preservar a integridade física dos usuários, por exemplo, foram 

classificados nas lentes de segurança, mas não puderam ser classificados nas 

estratégias específicas contidas na lente Segurança propostas no Toolkit, pois as 

estratégias da lente estão bastante vinculadas à inserção de contramedidas no 

projeto de produtos e de ambientes que atuam determinando os comportamentos, 

principalmente por meio de restrições de acesso e de vigilância. As estratégias 

identificadas nos exemplos avaliados, por sua vez, atuam fornecendo informações 

que orientam a tomada de decisão dos usuários, funcionando como alerta para 

determinadas situações.  

O Quadro 7 sintetiza as intenções, lentes e algumas estratégias identificadas 

em relação ao uso da tecnologia termocrômica discutidas no decorrer desta seção. 

A tecnologia foi aplicada nos exemplos com a intenção de salvaguardar a saúde e a 

integridade física, agregar valor estético, alertar para o consumo de recursos 

naturais e proporcionar diversão para os usuários. 
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Quadro 7 - Análise materiais termocrômicos 

 
(Fonte: Elaborado pela autora, 2018). 

 

Seguindo a mesma lógica, os Quadros 8 e 9 compilam as principais 

intenções, as estratégias e as lentes identificadas para os exemplos fotocrômicos e 

hidrocrômicos. 
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Quadro 8 - Análise materiais fotocrômicos 

 
(Fonte: Elaborado pela autora, 2018.) 

Quadro 9 - Análise materiais hidrocrômicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Elaborado pela autora, 2018.) 
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A intersecção dos campos estudados – DS, Materiais Cromoativos e DI – 

potencializa a superfície, expandindo os seus desempenhos e o seu fator 

comunicacional. A partir das novas teorias sustentáveis do norte europeu, facilita-se 

o entendimento e a atribuição de diferentes intenções para as superfícies, tais como: 

a) promover a segurança, b) incentivar comportamentos sustentáveis; c) agregar 

valor estético; d) surpreender; e) causar estranhamento; f) inovar; e g) chamar a 

atenção. Centrado no usuário, o DI contribui para o embricamento ao reunir 

informações das ciências comportamentais, considerando diversos campos do saber 

que se relacionam às ações humanas, e ao apresentar o conteúdo em um formato 

próprio para ser aplicado ao processo de design de novos produtos, serviços ou 

sistemas, ou para aprimorar soluções existentes. 

O DS, como a especialidade que se ocupa das qualidades das superfícies, 

envolve uma perspectiva multidisciplinar. Como lembra Schwartz, elementos 

relativos à materialidade da superfície influenciam diretamente "na maneira como as 

superfícies são percebidas pelo homem e ajudam a configurar e definir o objeto" 

(2008, p. 110). Os avanços tecnológicos em materiais e processos tornam possível o 

surgimento de diálogos entre superfície e usuário, que vão além das soluções 

gráfica e visual, resolvendo problemas de relacionamento entre sujeito e objeto, 

permitindo a criação de soluções que não se esgotam em uma função 

(RÜTHSCHILLING, 2008). No que concerne às funções dos objetos, Löbach (2001) 

explica que, ao projetar os produtos, os designers os dotam de certas funções que 

visam satisfazer às necessidades dos futuros usuários. Classificado em funções, o 

mundo dos objetos se torna mais claro para as pessoas. Conforme o autor, cada 

objeto possui três diferentes funções, as quais podem ser práticas, estéticas ou 

simbólicas. As funções são hierarquizadas de forma que a função principal é 

seguida pelas secundárias. 

Dias (2009) complementa ao dizer que as inovações tecnológicas “permitem 

uma melhoria na função prática do produto, e também criam novas possibilidades 

para que o design melhore as funções intangíveis, como as simbólicas e as estético 

formais” (DIAS, 2009 apud CALEGARI e OLIVEIRA, 2013, p.55).  

De acordo com os exemplos analisados, considera-se que os tratamentos de 

superfície que incorporam pigmentos e corantes cromogênicos favorecem a relação 

estudada devido a sua capacidade de captar informações do ambiente (NEVES, 

2000), e proporcionar um feedback com dados, que de outra maneira poderiam 
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passar despercebidos ou não serem claramente mensuráveis, além de comportarem 

diversas mensagens e surpreenderem por seu caráter lúdico. 

Sendo assim, a utilização de materiais inovativos e adaptativos com 

diferentes intenções se mostra como um rico recurso, do qual designers podem se 

valer para explorar as funções dos artefatos, levando em conta requisitos práticos, 

estéticos e simbólicos para solucionar problemas sociais, ambientais e econômicos, 

dentre outros enfoques. O item a seguir traz os procedimentos metodológicos que 

foram necessários para a realização desta pesquisa. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa aplicada, objetiva gerar conhecimento 

para designers e profissionais da criação, relativo às tecnologias cromoativas e às 

abordagens vinculadas ao design que incentiva comportamentos específicos — DI. 

Para tanto, foram empregados métodos de caráter exploratório, como a pesquisa 

bibliográfica, documental e eletrônica, além de estudo de campo realizado mediante 

visitas técnicas e workshop utilizando técnicas de observação direta e participante e 

estudo de caso exploratório (CERVO et al., 2007; YIN, 2010). 

As visitas técnicas foram realizadas em empresas fornecedoras dos materiais 

cromoativos em questão, ou seja, empresas especializadas em efeitos especiais que 

fabricam, distribuem e/ou promovem a sua aplicação por meio de processo 

serigráfico sobre diversos suportes. Já no workshop realizado na empresa Gênesis, 

em São Paulo, foram feitas aplicações práticas experimentais das tintas de efeitos 

especiais sobre papel e tecido por meio de estampa localizada para identificar 

especificidades no seu uso. 

Na revisão bibliográfica, foram levantados exemplos de design de superfície 

com aplicação de cromismo que apresentam o viés pesquisado, com base na 

abordagem DI que fundamenta esta pesquisa. Foram, então, analisadas diferentes 

estratégias/lógicas criativas utilizando o Toolkit Design com Intenção (2010) para 

compreender como o fenômeno crômico pode ser aplicado com diferentes 

intenções. A ferramenta também foi empregada com o objetivo de fomentar a 

reflexão. 

No estudo de campo, foram angariadas informações acerca do funcionamento 

técnico dos materiais e referente a sua presença no mercado brasileiro. E, de posse 

dessas informações, foi realizado um estudo de caso exploratório, no qual as tintas 

fotocrômica e hidrocrômica foram empregadas em dois projetos de design de 

superfície com a intenção de salvaguardar a saúde do usuário. Como resultado, 

foram desenvolvidos protótipos para um maiô infantil fotocrômico, que indica a 

intensidade dos raios ultravioleta a partir da coloração da sua estampa, e para um 

biquíni adulto que alerta para a umidade para evitar a prática comum de usar roupas 

de banho que não estão totalmente secas, o que favorece a proliferação de fungos. 

A subseção a seguir descreve as informações coletadas no estudo de campo. 
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4 ESTUDO DE CAMPO 

A fim de averiguar as tintas de efeitos especiais disponíveis no mercado 

brasileiro, foi conduzido um levantamento contemplando os Estados Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e São Paulo. Apesar de o foco deste estudo recair sobre os 

efeitos Termocrômico, Fotocrômico e Hidrocrômico, optou-se por recolher 

informações de forma mais abrangente, considerando tintas, acabamentos e 

processos de efeitos especiais que gerassem soluções não convencionais com 

caráter interativo. Entende-se por caráter interativo, nesta dissertação, a capacidade 

que alguns materiais possuem de alterar as suas propriedades ópticas e de, com 

isso, afetar o seu entorno. A opção por aumentar a abrangência da coleta deu-se em 

função das instabilidades acerca do cenário econômico brasileiro instauradas em 

meados do ano 2014, considerando o custo elevado das tecnologias estudadas e a 

importação da sua matéria-prima. 

A partir de dados levantados nas pesquisas bibliográfica, documental e 

eletrônica, que apontam a Serigrafia como a técnica de impressão mais indicada 

para a aplicação dos efeitos estudados, escolheu-se como foco da pesquisa 

exploratória os mercados de Serigrafia e de Comunicação Visual. Estabeleceu-se, 

então, contato por e-mail com estamparias, gráficas, revendedores de tintas, 

pigmentos e material serigráfico, bem como fabricantes de tintas e empresas do 

setor químico. Entre as empresas contatadas nessa etapa, constam: Joka Serigrafia 

(Porto Alegre - RS), Mauá Serigrafia (Porto Alegre - RS), Pino (Porto Alegre - RS), 

Click (Porto Alegre - RS), Tirage (Porto Alegre - RS), Figueira (Porto Alegre - RS), 

NanoPlus (Campo Bom - RS), NWA (Jaraguá do Sul - SC), BASF (São Paulo - SP), 

Matriz (São Paulo - SP), Palloti (São Paulo - SP, São Leopoldo - RS e Santa Maria - 

RS), Gênesis (São Paulo - SP), Croma (São Paulo - SP), e Forscher (São Paulo - 

SP). 

Paralelamente, realizaram-se visitas em quatro lojas especializadas em 

material para serigrafia localizadas na cidade de Porto Alegre (RS): Blue Bird, 

Gemir, Serigrafia Gaúcha e Porto Silk, além de dois estabelecimentos que 

comercializam material para a produção de trabalhos artísticos e de artesanato: 

Koralle e Linna. 

A partir dos dados coletados por observação direta (YIN, 2010) nas visitas in 

loco em Porto Alegre e da interação com os funcionários dos estabelecimentos, 
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verificou-se que as empresas oferecem predominantemente produtos convencionais. 

Para a obtenção de efeitos especiais, foram encontrados tintas, vernizes e sprays 

que proporcionam apenas os efeitos fluorescente, fosforescente, holográfico e 

metalizado. Em duas das lojas de material serigráfico visitadas (Gemir e Porto Silk), 

havia a possibilidade de obter sob encomenda a tinta de efeito termocrômico 

fabricada pela Gênesis Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda (São Paulo 

- SP). Concluiu-se que a presença dos materiais cromoativos, no que concerne ao 

Estado do Rio Grande do Sul, é ínfima, sendo tais materiais, inclusive, bastante 

desconhecidos nos segmentos de Serigrafia e de Comunicação Visual. O próximo 

passo foi contatar empresas de São Paulo, onde foram agendadas as visitas 

técnicas que aparecem descritas no item a seguir o qual apresenta as etapas 

subsequentes da coleta de dados. 

4.1 VISITAS TÉCNICAS E WORKSHOP 

A fim de coletar os dados necessários, realizou-se uma pesquisa de campo 

mediante visitas técnicas efetuadas in loco em duas empresas de São Paulo, além 

de um workshop demonstrativo de aplicação dos efeitos estudados, por meio de 

processo serigráfico. Nessa etapa, foram obtidos esclarecimentos técnicos e 

informações sobre o mercado, além de amostras das tintas. A escolha das 

empresas deu-se em função da oferta dos materiais definidos no estudo, de forma 

que foram selecionadas, preliminarmente, três empresas: Gênesis Indústria e 

Comércio de Produtos Químicos Ltda., Croma Microencapsulados e Forscher 

Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Como procedimento inicial, foram 

mantidos contatos telefônicos e, posteriormente, foi enviado por e-mail um ofício (ver 

Apêndice B) convidando as empresas a contribuírem com a investigação. 

As visitas foram realizadas com datas e horários pré-estabelecidos pelas 

empresas participantes. E, para orientar a investigação, foi construído um 

instrumento de coleta no formato de roteiro com tópicos relativos ao tema, o qual 

pode ser conferido no Apêndice E desta pesquisa. Os tópicos determinados foram: 

1. Caracterização da empresa, 2. Caracterização dos produtos e serviços, 3. 

Mercado e 4. Sustentabilidade. No primeiro item, é contemplada a atividade da 

empresa, o seu ano de fundação, além das áreas de atuação e das atividades 

complementares exercidas. Já o item 2 investiga os produtos disponíveis no 
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catálogo, bem como as classificações e as nomenclaturas existentes no mercado 

para os materiais estudados. Também abrange os processos de aplicação das 

tecnologias, os substratos, a formulação das tintas, as cores disponíveis e a 

tecnologia química (microcápsulas, cristais líquidos, nanotecnologia etc.). O terceiro 

item refere-se aos principais clientes e aplicações, o seu custo, além das novidades 

e tendências no mercado das tintas de efeitos especiais. E, por fim, o item 4 

investiga o impacto dos materiais para a saúde e para o meio ambiente, bem como a 

existência de certificações ou selos e informações relativas ao seu descarte. 

Para a realização dos registros, foram utilizados câmera fotográfica, celular 

(gravação de vídeos, fotos e áudios) e um diário de campo, onde a experiência foi 

descrita pela pesquisadora. Também foram anotadas observações adicionais e 

registrado o passo a passo das demonstrações das tintas. 

A primeira visita foi realizada na Gênesis Indústria e Comércio de Produtos 

Químicos Ltda. Especializada no setor têxtil, a empresa fabrica tintas e vernizes para 

os mercados de serigrafia, comunicação visual e de impressão digital. Os 

profissionais responsáveis pela Escola Gênesis e pelos setores técnico e de vendas 

conduziram a visitação e realizaram demonstrações das tintas especiais nos 

substratos solicitados, etapa que aparece descrita no item 4.2 Workshop Gênesis 

Ltda desta dissertação. Ao final da visita, foram obtidas amostras das tintas 

utilizadas durante o workshop. 

A Croma Microencapsulados foi o segundo estabelecimento visitado. 

Especializada em marketing olfativo e em acabamentos gráficos especiais, a 

empresa fabrica microcápsulas, tintas e vernizes. A recepção ficou a cargo da 

direção e do setor de vendas que apresentaram o catálogo de produtos e trouxeram 

exemplos de aplicações das tintas sobre papel. Tais exemplos constam no Apêndice 

D desta dissertação. Também foram adquiridas frações das tintas fotocrômica, 

termocrômica (quente e fria), hidrocrômica, fosforescente e raspadinha. 

No que concerne à terceira empresa contatada, Forscher Indústria e 

Comércio de Produtos Químicos Ltda, não foi possível realizar visitação, de forma 

que as informações foram coletadas a partir da análise de documentos recebidos 

pela empresa – catálogo de produtos e boletim técnico das tintas (Anexos G e H) – e 

de contato telefônico com o responsável químico. A empresa atua como fornecedora 

de matéria prima, comercializando tanto pigmentos convencionais como de efeitos 

especiais. 
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No próximo item, é descrito o workshop promovido pela Gênesis Indústria e 

Comércio de Produtos Químicos Ltda e são demonstrados os passos para aplicar os 

efeitos fotocrômico e termocrômico sobre tecido e papel. 

4.2 WORKSHOP GÊNESIS LTDA. 

Neste item, são apresentadas as atividades desenvolvidas para o estudo de 

especificidades técnicas das tintas serigráficas aplicadas em substratos de papel e 

têxtil por meio de serigrafia a quadro manual. A fim de facilitar a compreensão dos 

procedimentos realizados durante a observação participante, no workshop 

concedido pela empresa Gênesis Ltda., foi criado um fluxograma (Figura 38) que 

apresenta os efeitos e os substratos utilizados para a produção de amostras. 

Figura 38 - Fluxograma coleta de dados 

 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018). 
 

No workshop, foram utilizadas tintas para serigrafia a base de água para criar 

amostras dos efeitos fotocrômico, termocrômico, fluorescente, fosforescente, 

refletivo e luz negra (Dark Shine). Como suporte para as aplicações, foram usados 

diferentes tipos de papéis formato A4 (sulfite, couché fosco, couché brilho, reciclado, 

jornal e papelão) e tecido natural e sintético (Meia malha e Tactel) de 
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aproximadamente 30 cm x 40 cm. As amostras resultantes aparecem caracterizadas 

no Apêndice C desta dissertação. 

Ainda que tenham sido produzidas amostras com os 6 efeitos mencionados, 

nesta pesquisa, manteve-se o foco no estudo das tecnologias cromoativas 

termocrômica, fotocrômica e hidrocrômica. Como a Gênesis Ltda. não dispõe do 

efeito hidrocrômico em seu catálogo, não foi possível contemplá-lo nessa primeira 

etapa de experimentações. No item a seguir, são descritos os materiais utilizados 

para a confecção das amostras fotocrômicas e termocrômicas sobre tecido e papel, 

bem como as etapas do seu processo de construção. 

4.2.1 Materiais utilizados nos procedimentos experimentais 

Para a realização das aplicações práticas, foram utilizadas telas (matrizes) de 

Poliéster de 44 e de 77 fios, rodo, tintas serigráficas, suportes de papel e de tecido 

(natural e sintético), adesivo de Tack, mesa de impressão silk-screen, mesa a vácuo, 

Flash Cure, fita adesiva e acetato de radiografia para demarcar o registro de cores. 

A fim de facilitar a aplicação de algumas das tintas, o fornecedor dispõe em 

seu sítio eletrônico de um passo a passo acompanhado de imagens, que também 

aparecem no formato de e-book, organizado em quatro volumes. Entretanto, dos 

efeitos estudados, são contemplados apenas o efeito Termocrômico com base de 

Plastisol (Policloreto de Vinila - PVC) e o efeito luz negra (Dark Shine). 

4.2.2 Aplicação de efeito Fotocrômico sobre tecido 

Para a confecção das amostras fotocrômicas, foram utilizadas as tintas 

Sericryl e Hidrocryl Fotocrômico T.68 a base de água nas cores violeta, vermelho, 

azul e amarelo. O boletim técnico e a ficha de segurança para produtos químicos 

(FISPQ) dos materiais utilizados constam nos Anexos A, B e C. Primeiramente, 

foram desenvolvidas quatro amostras monocromáticas sobre tecido meia malha 

(100% algodão), cada uma utilizando uma das cores disponíveis. Na ausência de luz 

natural, as impressões apresentaram aspecto semelhante ao de uma marca d’água, 

exibindo pouco contraste com o substrato branco. 

Para visualizar o efeito, as amostras foram levadas para o ambiente externo e 

expostas ao sol em um estande improvisado, como pode ser visto na Figura 39. 
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Rapidamente, as impressões passaram de um estado incolor, levemente 

pigmentado, para uma coloração mais intensa. As amostras das cores violeta, 

vermelho e azul foram consideradas satisfatórias, porém, devido a um entupimento 

da tela, a amostra da tinta amarela não foi bem-sucedida, apresentando tons 

amagentados misturados ao amarelo (Figura 40). Optou-se, então, por criar novas 

amostras utilizando outras matrizes. 
 

Figura 39 - Expositor com as primeiras amostras da tinta fotocrômica sobre tecido meia malha antes 
da exposição aos raios UV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018). 
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Figura 40 - Expositor com as primeiras amostras da tinta fotocrômica sobre tecido meia malha 

depois da exposição aos raios UV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018). 
 

Para as novas amostras, foi utilizado um desenho de encaixe composto por 3 

cores (amarelo, azul e violeta) e um desenho monocromático (vermelho), mantendo-

se o tecido meia malha (100% algodão) como suporte. As artes utilizadas são 

provenientes de matrizes usadas regularmente em cursos oferecidos pela Gênesis 

Ltda. Com o objetivo de facilitar a compreensão das aplicações da tinta, foi criado 

um passo a passo com imagens demonstrando as etapas realizadas (Figura 41), o 

qual inclui: 1. Compreender as características e o funcionamento das tintas, 2. 

Aplicar a primeira demão de tinta, 3. Realizar a pré-secagem, 4. Aplicar a segunda 

demão de tinta, 5. Realizar a secagem e, por fim, 6. Testar o efeito expondo as 

impressões aos Raios UV. 
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Figura 41 - Passo a passo do efeito fotocrômico sobre tecido 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018). 
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O resultado das novas amostras foi considerado bastante satisfatório. A 

mudança de cor ocorreu após, aproximadamente, 3 segundos de exposição. Tal 

rapidez deu-se em função da intensidade dos raios solares. Em dias nublados ou 

quando a exposição aos raios é indireta, as cores adquirem tonalidade mais clara. 

Dentre as tintas utilizadas, o vermelho apresentou a cor mais intensa, seguido pelo 

violeta, porém, a diferença entre esses dois matizes se mostrou sutil nas impressões 

realizadas. Ao cessar os estímulos, a cor vermelha levou mais tempo para 

desaparecer, seguida pelo violeta; já o amarelo e o azul sumiram mais rapidamente. 

É importante ressaltar que a mistura das cores fotocrômicas da marca Gênesis não 

forma uma nova tonalidade. 

Para esse efeito, não foram realizadas aplicações em Tactel (100% Poliéster), 

contudo, para estampar tal substrato seria indicada a tinta Hidrocryl Fotocrômico em 

função da maior resistência aos ciclos de lavagem oferecida pela formulação, 

comparada ao Sericryl Fotocrômico. 

Para garantir o melhor desempenho na aplicação das tintas, é importante 

conhecer a ficha técnica dos produtos, como reforçado pela Gênesis Ltda. A partir 

das observações realizadas no workshop e de informações contidas nos anexos A e 

B, destacam-se algumas considerações imprescindíveis para a eficácia das 

aplicações sobre tecido: 

Apesar de ter sido utilizada uma matriz de 77 fios, é possível usar telas entre 

60 e 77 fios. O ângulo de incidência para o rodo é de 45ºC e, para tecidos, são 

recomendadas duas demãos, cada uma com duas batidas (passadas). Após finalizar 

as aplicações, deve-se recolher o restante da tinta, considerando o seu alto custo, e 

lavar a tela com água. As tintas podem ser aplicadas junto às convencionais, 

contudo, é necessário atentar para a secagem entre a aplicação das cores. Após 

cada demão (repique), é preciso pré-secar a impressão. Na confecção das 

amostras, foi utilizado o equipamento Flash Cure como fonte de calor, entretanto, 

após 10 minutos expostas, as tintas utilizadas secam sem o auxílio de 

equipamentos. 

Para tecidos de algodão, é indicado o produto Secricryl Fotocrômico, já para 

tecidos sintéticos ou mistos, o Hidrocryl fotocrômico é a melhor opção. Embora as 

duas tintas sejam a base de água, podem ser fabricadas tintas de efeito fotocrômico 

na linha solvente ou Plastisol, recomendadas para outros suportes. 
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O boletim técnico dos produtos Hidrocryl e Sericryl recomenda o seu uso em 

tecidos de tons claros e reforça que as tintas não são indicadas para uso externo 

contínuo em função da sua durabilidade, que é reduzida quando exposta 

prolongadamente a intempéries. 

4.2.3 Aplicação de efeito fotocrômico sobre papel 

Para as impressões do efeito fotocrômico sobre papel, foi utilizada, ao invés 

da mesa de silk-screen, uma mesa a vácuo, e foram aplicados os mesmos produtos 

usados na demonstração anterior: Sericryl e Hidrocryl Fotocrômico. A fim de 

visualizar o efeito das cores de forma concomitante, foram aplicadas de uma só vez 

três cores na mesma matriz, uma ao lado da outra; contudo, é importante destacar 

que, em uma produção de escala industrial, não é recomendada essa forma de 

aplicação devido ao desperdício de produto, pois as tintas entram em contato e se 

misturam. O efeito resultante se assemelha a um degradê. 

A ordem de aplicação contou com papelão, sulfite (180g), reciclado (180g), 

papel jornal (50g), couchê fosco (120g) e couchê brilho (120g). Na imagem a seguir, 

é possível visualizar as etapas realizadas, que, semelhantes a impressão em tecido, 

compreendem: 1. Compreender as características e o funcionamento das tintas, 2. 

Regular a matriz na mesa a vácuo, 3. Acertar o gabarito para as impressões, 4. 

Aplicar a tinta, 5. Realizar a secagem e, por fim, 6. Testar o efeito expondo as 

impressões aos Raios UV.  
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Figura 42 - Passo a passo do efeito fotocrômico sobre papel 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018). 
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Diferente da aplicação em tecido, uma demão das tintas com duas passadas 

é suficiente para aplicações em papel. Para as impressões, foi utilizada 

aproximadamente a mesma quantidade de tinta que para o tecido (50g). 

As impressões sobre os papéis sulfite (180g), reciclado (180g), couchê fosco 

(120g) e couchê brilho (120g) foram consideradas bastante satisfatórias. Como 

mencionado, substratos de cores claras funcionam melhor, de forma que a aplicação 

sobre o papelão não apresentou resultado satisfatório. Além da coloração, a textura 

do papelão também interferiu na impressão. A impressão sobre o papel jornal, 50g, 

também não foi satisfatória, pois como a tinta é a base de água, o papel tende a 

enrugar, problema que pode ser visto no amostra 1.2.5 que consta no apêndice C 

desta dissertação. Dessa forma, não são recomendados papéis de gramatura 

inferior à 120g. 

A secagem foi realizada ao ar livre, mas também poderia ter sido utilizada 

uma fonte de calor, como, por exemplo, secador de cabelo, para acelerar o 

processo. Também é possível fabricar essa tinta na linha solvente, que evapora 

rapidamente (Epóxi ou Vinílica), e é, inclusive, uma formulação mais indicada para 

papéis com revestimento. 

4.2.4 Aplicação de efeito Termocrômico sobre tecido 

A fim de testar o efeito termocrômico, foi utilizada a Tinta Sericryl 

Termocrômico  Preto Bi-Comp T.67607, constituída de tinta Sericryl Termocrômico 

Preto e Sericryl Pigmento Concentrado, cujas especificações técnicas estão contidas 

nos Anexos D e E desta dissertação. A tinta da Gênesis possui coloração única, 

preta, e torna-se incolor ao atingir 31ºC. Para as impressões, foi utilizada uma matriz 

de 44 fios; foram, então, desenvolvidas duas amostras, a primeira utilizando tecido 

meia-malha (100% algodão) e, a segunda, Tactel (100% Poliéster). A Figura 43 

descreve o passo a passo das aplicações realizadas para o efeito Termocrômico 

sobre tecido, o qual contempla: 1. Entender as características e o funcionamento 

das tintas, 2. Aplicar a primeira demão de tinta, 3. Realizar a pré-secagem, 4. Aplicar 

a segunda demão de tinta, 5. Realizar a secagem e 6. Testar o efeito variando a 

temperatura da estampa. 

 

 



88 

 

Figura 43 - Passo a passo do efeito termocrômico sobre tecido 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018). 



89 

 

Assim como para a tinta fotocrômica, são necessárias duas demãos para 

aplicação em tecidos. Foi utilizado o equipamento Flash Cure para auxiliar nas 

etapas de pré-secagem e secagem das aplicações; durante o seu uso, foi possível 

observar a mudança da camada preta para incolor, devido à alteração na 

temperatura. O resultado da reação foi considerado bastante satisfatório tanto para 

estímulos a partir do toque como utilizando o Flash Cure. 

Na ausência de luz natural, as impressões apresentaram aspecto semelhante 

ao de uma marca d’água, exibindo pouco contraste com o substrato branco. Não 

foram realizados testes com a tinta Plastisol Termocrômico Preto, pois o foco das 

experimentações permaneceu em produtos a base de água. Porém, estudos da tinta 

podem ser vistos na pesquisa de Luis Pippi (2010), que explora a aplicação do 

termocromismo em estampas localizadas para camisetas. 

4.2.5 Aplicação de efeito Termocrômico sobre papel 

Para as impressões em papel, foram utilizadas a mesa a vácuo, a mesma 

matriz de 44 fios e a mesma tinta Tinta Sericryl Termocrômico Preto Bi-Comp 

T.67607. A Figura 44 traz o passo a passo da construção das amostras do efeito 

Termocrômico sobre papel. As etapas consistiram em: 1. Compreender as 

características e o funcionamento das tintas, 2. Regular a matriz na mesa a vácuo, 

3. Acertar o gabarito para as impressões, 4. Aplicar a tinta, 5. Realizar a secagem e, 

por fim, 6. Testar o efeito variando a temperatura da estampa. 
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Figura 44 - Passo a passo do efeito termocrômico sobre papel 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018). 



91 

 

Para papel, uma demão da tinta é suficiente. Manteve-se a ordem de 

aplicação: papelão, sulfite (180g), reciclado (180g), papel jornal (50g), couchê fosco 

(120g) e couchê brilho (120g). Assim como o substrato de tecido, as impressões 

sobre papel apresentaram ótimo resultado, transformando-se após um pequeno 

período de estímulo. Em temperaturas abaixo de 31ºC, a estampa apresenta 

coloração cinza escuro. Caso houvesse uma impressão com tinta convencional 

embaixo, seria necessário atentar para a cobertura e aplicar mais demãos. O 

trabalho de Luis Pippi (2010) traz alguns estudos a respeito, porém, contemplando a 

sua aplicação em tecido 100% algodão. 

As impressões sobre os papéis sulfite (180g), reciclado (180g), couchê fosco 

(120g) e couchê brilho (120g) foram consideradas satisfatórias. O mesmo não 

ocorreu com a impressão sobre o papel jornal, 50g, devido ao enrugamento, como 

pode ser visualizado na amostra 2.2.5 (Apêndice C). Assim como para o efeito 

fotocrômico, infere-se que não são recomendados papéis de gramatura inferior a 

120g. Apesar da porosidade do papelão, o efeito termocrômico aparentemente 

funcionou bem, transformando-se quando estimulado e tornando-se quase invisível 

na ausência dos estímulos. Em papéis com revestimento como o couchê brilho e o 

couchê fosco, as aplicações também foram considerados satisfatórias. No item a 

seguir, são apresentados os dados obtidos no estudo de campo. 

4.3 RESULTADOS DO ESTUDO DE CAMPO 

Os dados coletados foram sistematizados a partir dos tópicos utilizados nos 

roteiros da coleta, que constam na íntegra no Apêndice F desta dissertação. Foram 

avaliadas 27 amostras de papel recebidas pela Croma Microencapsulados, e 

produzidas 50 amostras no workshop propiciado pela Gênesis Ltda. Tais amostras 

aparecem reunidas nos Apêndices C e D desta dissertação. 

4.3.1 Empresas: produtos e serviços 

 

O universo determinado para a coleta, composto por empresas que fabricam, 

distribuem e aplicam os materiais estudados, propiciou uma visão de diferentes 

personagens que compõem a complexa cadeia de tintas de efeitos especiais. A 
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Gênesis Ltda. e a Croma Microencapsulados, apesar de fornecerem material para 

diversos setores, são empresas especializadas em têxtil e em papel, 

respectivamente. Investigando o entendimento das empresas relativo a tintas, 

acabamentos e processos com efeitos especiais, foi possível obter duas definições: 

a primeira, que os considera como produtos e processos não convencionais, que 

agregam valor aos produtos, a estampas básicas, por exemplo. E a segunda, que os 

entende como tintas, microencapsuladas ou não, que se transformam a partir de 

estímulos, e que, ao exigirem uma ação (exposição do produto ao sol, fricção, entre 

outras), possuem caráter interativo, estimulam os sentidos e auxiliam na criação de 

um vínculo emocional e de lembranças pregnantes. 

Contudo, apesar da segunda definição incluir a característica de 

interatividade, as empresas não classificam os efeitos como estáticos e interativos 

em seu catálogo. As tintas ou acabamentos que proporcionam soluções 

diferenciadas são agrupadas sob o termo “especiais” ou, então, referidas pelo 

próprio nome do efeito. Também são usadas as expressões “acabamentos super 

especiais” ou “tintas mágicas" pela empresa Croma Ltda. A Forscher, diferentemente 

das outras duas, faz uma separação entre os “pigmentos especiais” (Fotocrômicos, 

Termocrômicos, com fragrâncias, Fluorescentes e Fosforescentes) e os “pigmentos 

de efeito” (Perolados/Interferência). Ainda relativo às terminologias, as empresas 

destacaram os seguintes termos usados no mercado para se referir a alguns dos 

efeitos: olho de gato (Refletivo), day-light ou cores cítricas (Fluorescente) e 

Fotoluminescente (Fosforescente). O termo “camaleônico” foi encontrado para se 

referir ao efeito holográfico, contrário a literatura que utiliza o termo também para 

referir-se a tecnologias cromoativas. E, diferente do imaginado, o termo “inteligente” 

não surgiu na pesquisa de campo. Na literatura, em contrapartida, são utilizadas 

além de “efeitos especiais”, as expressões “tintas adaptativas”, “reativas”, “sensores 

e atuadores”, “materiais inteligentes”, “cromoativos”, “crômicos”, “cromogênicos” e 

“materiais camaleônicos” (NEVES, 2000; RITTER, 2007; LASCHUK, 2008, 

FERRARA E BENGISU, 2014). 

No roteiro desenvolvido para a coleta, foram elencados efeitos cromoativos 

(termocrômico, fotocrômico e hidrocrômico), e luminescentes (fosforescentes e 

fluorescentes, refletivo, luz negra), e, como mencionado, foi reservado espaço para 

anotar soluções que as empresas considerassem importantes. No quadro a seguir, é 

possível conferir as tecnologias disponíveis em cada estabelecimento. 
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Quadro 10 - Efeitos especiais 

 
(Fonte: Elaborado pela autora, 2018). 

 

Como apresenta o Quadro 10, na empresa Gênesis Ltda., estão disponíveis 

os efeitos Termocrômico, Fotocrômico, Fosforescente, Fluorescente, Refletivo e Luz 

Negra (Dark Shine). Além deles, a empresa destacou como “especiais” o efeito 

impermeabilizante (Sericryl Impermeabilizante) e o efeito luz negra Dark Shine 

Sublimático (Tinta digital Sublidesk DS7000), que inclui as cores Fluorescentes 

Amarelo e Pink e o holográfico. O Hidrocrômico, como apontado, não está disponível 

no catálogo, contudo, existem estudos em andamento na Gênesis Ltda. que testam 

a sua viabilidade em tecido. 

Já na Croma Microencapsulados, são comercializadas e aplicadas tintas de 

efeito Termocrômico (com reação ao calor, ao frio e irreversível), Fotocrômico e 

Hidrocrômico, bem como Fosforescente, Fluorescente, Luz Negra, Aromático e 

Raspadinha. O Refletivo não faz parte do catálogo, mas pode ser produzido a partir 

da compra de esferas de vidro. Embora faça parte da linha de produtos, o efeito 

Fluorescente é pouco procurado na empresa. Além das tecnologias citadas, a 

Croma Microencapsulados mencionou o Reagente UV - Verniz (vermelho ou azul),  

que aparece apenas na presença de luz negra e é utilizado para entretenimento e 

segurança no mercado de convites e ingressos, como um produto que proporciona 

efeito diferenciado, merecendo destaque.  

A Forscher, por sua vez, dispõem dos efeitos Termocrômico, Fotocrômico, 

Hidrocrômico, Fosforescente e Fluorescente. A empresa destacou a existência de 
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efeitos como o Infrared, Cromaflair, Espectraflair, semelhantes ao Holográfico, assim 

como uma tinta sensível ao flash de câmeras fotográficas, contudo, não foi possível 

obter mais informações a respeito de tais efeitos. 

Existe uma grande variedade de produtos que proporcionam os efeitos 

diferenciados mencionados, entre eles: tintas, vernizes e corantes, contudo, esta 

pesquisa debruça-se sobre as tintas serigráficas cromoativas a base de água. As 

três empresas reforçaram que as tintas a base de água atualmente predominam no 

mercado, mas que os efeitos também podem ser fabricados a partir de outras bases, 

como solventes ou Plastisol. Outra formulação, novidade no mercado serigráfico, 

traz tintas curáveis por luz ultravioleta (UV), contudo, ainda não existem para os 

materiais cromoativos. Quanto à sua presença, as tecnologias termocrômica e 

Fotocrômica são as mais facilmente encontradas, estando disponíveis nas três 

empresas. A hidrocrômica, por sua vez, possui menos maturidade nos mercados 

nacional e internacional. E, apesar de pertencer a linha de produto de duas das 

empresas, não é muito solicitada. Na Forscher, por exemplo, é necessário 

encomendar para o fornecedor, LCRHallcrest, situado na Inglaterra, e aguardar 15 

dias até a chegada do produto. Já as tecnologias luminescentes (Fluorescente, 

Fosforescente, Luz Negra e Refletiva) possuem maior espaço no catálogo das 

empresas, sendo soluções mais conhecidas e mais acessíveis, principalmente em 

função do seu preço; exceto para o caso do efeito Refletivo, que possui custo mais 

elevado que as demais tecnologias emissoras de luz. 

Versáteis, as tintas cromoativas podem ser aplicadas em substratos diversos, 

tais como tecido, papel, polímeros, cerâmicas, metais e laminados, dependendo da 

sua formulação. No que tange à sua aplicação em tecidos, estes podem ser 

naturais, sintéticos ou mistos, e, para papéis, são recomendados testes em função 

das resinas utilizadas nos acabamentos. Dentre os papéis, o couchê aparece como 

o utilizado para aplicações com essas tintas, de acordo com a Croma 

Microencapsulados. Já aplicações em cerâmica, de acordo com a Forscher, 

funcionam em uma etapa posterior, para decorar a superfície da cerâmica, porém 

não in vitro. Nas três empresas consultadas, as tintas cromoativas possuem 

tecnologia microencapsulada; as cápsulas são importadas, no caso da Gênesis e da 

Forscher, e de fabricação própria, na Croma. 

No que concerne à aplicação das tecnologias, informações dadas pelas três 

empresas reforçam que o melhor resultado se dá por meio da serigrafia, técnica que 
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garante melhor cobertura e intensidade para as cores, confirmando os dados 

levantados nas pesquisas bibliográfica, documental e eletrônica (NEVES, 2000; 

PIPPI, 2010; MESQUITA, 2013). A serigrafia comporta escalas de produção baixa, 

média e alta, e a sua aplicação pode ser feita de forma localizada ou corrida. As 

tintas cromoativas (termocrômica, fotocrômica e hidrocrômica), contudo, são 

utilizadas majoritariamente para aplicações localizadas em função do seu custo 

elevado, e, normalmente, utilizando uma cor fotocrômica, ao invés de cromias. Para 

as empresas, tal fator não prejudica os resultados, ressaltando que uma área 

pequena já é suficiente para obter impacto. Os efeitos termocrômico e fotocrômico 

também podem ser aplicados por meio de outros processos, tais como offset, 

flexografia e rotogravura, contudo, o resultado não é tão eficaz, a intensidade das 

cores é mais baixa e a sua cobertura é menor. Aplicações a partir de tingimento não 

são muito comuns, mas são possíveis de serem realizadas. Um exemplo traz o 

tecido termocrômico produzido pela Forscher para a marca de moda Animale, 

apresentado como um produto conceitual no desfile da marca. A Gênesis, por sua 

vez, não trabalha no segmento de corantes, mas também realizou tingimentos 

termocrômicos e aplicação do efeito por pistola (Spray). As empresas trouxeram 

informações contraditórias no que concerne à aplicação dos efeitos termocrômico e 

fosforescente por transfer. Já a hidrocrômica, estima-se que só possa ser aplicada 

por serigrafia, em função do tamanho das partículas, que deve ser adequado ao 

método de impressão, as empresas levantaram a possibilidade de aplicação do 

efeito por Spray/Pistola, mas as informações não foram conclusivas. Em relação à 

aplicação de efeitos especiais por meio de tecnologias digitais, foram citados apenas 

a disponibilidade dos efeitos Luz Negra e Fluorescente para aplicação através de 

sublimação. E, no que concerne à aplicação dos efeitos por meio da impressão 

digital jato de tinta, as empresas não apresentaram familiaridade com o tópico. 

4.3.2 Mercado 

Com o recesso econômico no país, houve uma diminuição em toda a gama 

de produtos comercializados pelas empresas nos últimos 4 anos, período de 2014 a 

2018, afetando as vendas tanto dos produtos convencionais como os de efeito 

especial. Contudo, desde o segundo semestre de 2017, a Gênesis e a Croma 

notaram um crescimento controlado no mercado de tintas especiais. A Croma 
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destacou o retorno de clientes e um crescente interesse nas tintas cromoativas. No 

quadro abaixo, é possível visualizar as aplicações mais usuais das tecnologias 

estudadas. 

Quadro 11 - Efeitos e áreas de aplicação 

 
(Fonte: Elaborado pela autora, 2018) 

 

As tecnologias fotoluminescentes (fosforescente e fluorescente) se 

sobressaíram como as mais consolidadas no mercado brasileiro em função do seu 

preço e da quantidade de informações disponíveis. O seu uso combinado permite 

alta visibilidade noturna e diurna. Em relação à tecnologia fosforescente, percebeu-

se que o seu uso é bastante segmentado em decorativo (vestuário infantil) e usos 

para sinalização e segurança. A existência de dois tipos de tintas fosforescentes 

com bases químicas distintas e com uma diferença significativa na duração da 

emissão de luz (efeito de pós-brilho), na intensidade e no seu custo, corroboram 

para essa divisão. O primeiro tipo, e o mais comum, possui como base química 
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zinco dopado com cobre, e, até pouco tempo, era muito utilizado em brinquedos, 

anúncios e, principalmente, aplicações de segurança. Atualmente, é mais utilizado 

nas indústrias têxtil e de comunicação visual. O segundo tipo, importado, possui 

como base o Aluminato de Estrôncio dopado com Európio, e vem substituindo 

o  zinco dopado com cobre na área de segurança, em usos como indicação de rotas 

de fuga. O efeito fluorescente, por sua vez, aparece bastante utilizado nos mercados 

fitness, de sinalização e de segurança. 

Também há bastante procura pelo efeito refletivo, que possui uma demanda 

constante devido a sua utilização no segmento viário (função prática/segurança). O 

efeito também é aplicado no mercado de vestuário fitness, e é oferecido tanto na 

forma de tintas serigráficas como de transfers ou fitas de tecido para serem 

costuradas em produtos. Entretanto, apesar de crescente, o seu uso é mais 

restrito  comparado aos efeitos Fluorescente e Fosforescente em função do seu 

preço elevado (aproximadamente R$1.000,00/kg). 

As tecnologias cromoativas (termocrômica, fotocrômica e hidrocrômica) ainda 

são pouco presentes no mercado brasileiro, sendo mais ofertadas do que 

demandadas, de acordo com as empresas. As aplicações mais comuns contemplam 

anúncios publicitários e produtos para o segmento infantil com intenções 

decorativas/lúdicas. Alguns exemplos trazem a aplicação do efeito termocrômico em 

álbuns de figurinhas, como pode ser visto nas amostras 2.1.3 e 2.1.4 (Apêndice D), 

e termocrômico, fotocrômico e hidrocrômico em bonecas. O mercado de moda praia 

e vestuário, como camisetas, foram apontados como os principais mercados para o 

efeito fotocrômico. 

O principal fator que limita a comercialização desses produtos, segundo os 

dados coletados, é o preço, bastante elevado devido ao baixo volume de 

comercialização. Há poucos fabricantes brasileiros de pigmentos de efeito por conta 

do alto investimento na produção (tecnologias sofisticadas), porém, o seu acesso foi 

impulsionado pela globalização. As tintas termocrômica, fotocrômica, hidrocrômica e 

refletiva possuem um valor aproximado de R$800 a R$1000/kg. A termocrômica 

possui o menor custo. Como base comparativa, a tinta branca, principal produto de 

venda da Gênesis, custa aproximadamente R$30, enquanto o efeito fluorescente, 

mais facilmente encontrado entre os estudados, possui o valor de R$60/kg. Contudo, 

apesar da pouca demanda, a Gênesis afirmou que a presença da tinta fotocrômica 

agrega ao nome da empresa, tendo sido acrescentada ao catálogo após visitas a 
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feiras nos Estados Unidos. A empresa afirmou que as tecnologias cromoativas 

atendem, portanto, a um nicho de mercado específico, que aceita pagar um preço 

mais alto por compreender o valor agregado ao seu uso. 

Como mencionado, as tintas cromoativas não são indicadas para uso externo 

contínuo em função da sua durabilidade, que é reduzida com a exposição constante 

às intempéries. Tal característica faz com que elas sejam bastante empregadas em 

usos promocionais, de curto prazo e, principalmente, para uso interno. A 

termocrômica pode ter a sua durabilidade estendida acrescentando um aditivo; já a 

fotocrômica, não, pois o aditivo que bloqueia a ação dos raios ultravioleta impediria o 

seu funcionamento. Esses desafios já haviam sido apontados na literatura, que 

destaca como uma das dificuldades na utilização de microcápsulas conferir 

durabilidade aliada a um bom acabamento (NEVES, 2000; ROSSI, 2012). Para 

transpor esse obstáculo, Harry Heise (Forscher) destaca que é importante pensar 

em soluções que possuam forte apelo estético, e que funcionem de forma 

autônoma, mesmo sem a presença de efeito. 

 Para atender essa demanda de mercado que busca a diferenciação, também 

existem os efeitos luz negra (Dark Shine) e o Sericryl Impermeabilizante. As 

empresas reforçaram que as pessoas estão buscando produtos que as coloquem 

em evidência nos ambientes que frequentam, inclusive em ambientes com pouca 

iluminação, como em casas noturnas. Materiais que emitem luz em uma faixa 

ultravioleta, como as tintas Dark Shine e fluorescente, vem ganhando espaço nesse 

mercado. Já o produto Sericryl Impermeabilizante, por sua vez, é mais utilizado para 

produtos de moda praia – quando o tecido é molhado, a área estampada com o 

produto recebe destaque do restante por ser impermeável. O produto é indicado 

apenas para tecidos sintéticos de tons médios/cores pastéis; de acordo com a 

Gênesis, tecidos brancos e pretos não funcionam. O efeito fazia parte do catálogo 

da empresa em 2010, havia sido descontinuado devido a escassez da resina e 

agora retornou.  

Em relação às tendências no mercado de efeitos especiais, foi dado destaque 

aos pigmentos que conferem brilho e reflectância às superfícies, entre eles, os 

efeitos refletivos, metálicos, perolados, deposição de glitters e holográfico (muda de 

cor de acordo com o ângulo), bastante utilizados no mercado de tintas para 

automóveis. Os efeitos metálicos e perolados em tintas automotivas chegam a mais 

de 70% das cores nacionais (COLORNET, 2018). A amostra 7.1, presente no 



99 

 

Apêndice C desta pesquisa, traz um exemplo de tinta holográfica que está em fase 

de testes na Gênesis. Ainda dentro dessa tendência, a Forscher ressalta uma 

grande procura por Glitter, principalmente com tamanho de partícula grande, como 

0,04 e 0,08, e traz como exemplo a sua aplicação em sandálias para a marca 

brasileira Havaianas.  

 A Croma Microencapsulados trabalha principalmente através de parcerias 

com gráficas e com agências para atender os seus clientes, entre eles, empresas de 

portes variados. Empresas com uma verba publicitária significativa conseguem fazer 

aplicações mais ousadas e com maior área de aplicação dos efeitos, ou até mesmo 

dos efeitos combinados. Foram citados como exemplos de clientes os bancos Itaú e 

Santander, a empresa de telecomunicações NET, a rede de cosméticos e perfumes 

O Boticário e a multinacional Unilever, entre outros. 

Entre os seus desenvolvimentos recentes, a Croma Microencapsulados 

destaca a criação de tecnologias que apresentam o fenômeno de mudança de cor, 

mas que não são necessariamente microencapsuladas, nas quais o efeito é obtido a 

partir de reações químicas. A empresa citou três projetos criados em 2018 e 

inscritos no Festival Internacional de Publicidade Cannes Lions. Dois deles exibindo 

o efeito hidrocrômico, são eles: uma camiseta para o Clube de Futebol Corinthians, 

que possui uma tarja impressa com tinta hidrocrômica e que revela o logotipo da 

marca de sabão em pó OMO ao entrar em contato com o suor ou com água, 

desenvolvida para a marca Unilever; e um tag criado para a empresa O Boticário, 

que troca de cor quando o perfume é borrifado sobre ele. Um terceiro projeto inscrito 

no festival traz um tapete higiênico para cães que indica se o animal possui diabetes 

a partir de uma mudança de cor desencadeada pelo contato da urina com a 

superfície do tapete. Além das iniciativas mencionadas, a Croma vem aplicando a 

tecnologia de microcápsulas em diversos produtos. Um exemplo desenvolvido para 

a marca Protex, e também inscrito no Festival Cannes Lions 2018, traz uma etiqueta 

contendo sabão microencapsulado que acompanha uma maçã e facilita a sua 

lavagem. 

4.3.3 Sustentabilidade 

As tintas comercializadas pelas empresas não possuem metais pesados em 

sua composição e não são tóxicas ou inflamáveis, porém, as empresas ressaltaram 
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a necessidade de seguir as instruções de manuseio e de descarte contidas no 

boletim técnico e de segurança (FISPQ) dos produtos. 

As empresas, como dito anteriormente, destacaram a preferência por tintas a 

base de água, forte tendência no mercado de tintas e vernizes. Entre as vantagens 

do uso de tintas a base de água, está o menor impacto ambiental, comparado a 

formulações com base solvente ou Plastisol (derivado de PVC). A Gênesis Ltda. 

também possui uma linha de tintas denominada “ecológica”, única composição 

aceita por alguns países, de acordo com a empresa. Contudo, a linha atualmente 

contempla apenas tintas convencionais. No caso dos produtos fluorescentes, alguns 

possuem formaldeído em sua composição, substância possivelmente cancerígena, 

porém, o comercializado pela empresa Forscher é isento (formaldeído livre). A 

empresa também revende pigmentos da empresa Vicome Corp., certificada ISO 

9001 e especializada na fabricação de pigmentos fluorescente desde 1990. São 

oferecidos 15 tipos de pigmentos fluorescente descritos no sítio eletrônico da 

Forscher. 

Quanto à regulamentação, as empresas ressaltaram a importância de 

enquadrar-se na série de normas ISO que padroniza a qualidade de produtos e 

serviços e é gerida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Porém, 

no que tange às certificações dos produtos, a Forscher destacou que nem todos são 

certificados em função do alto custo associado à implementação e à manutenção 

das certificações que devem ser renovadas periodicamente. A Gênesis Ltda. possui 

um Sistema de Gestão da Qualidade e Meio-ambiente responsável pela saúde, 

bem-estar dos funcionários e por ações de preservação do meio ambiente, 

regulamentado pelas normas NBR ISO 9001:2015 e NBR ISO 14001:2015, válido 

até o ano 2021. A empresa também conta com uma estação de tratamento de água 

e resíduos visitada pela pesquisadora durante a averiguação de campo, além de um 

serviço de lavagem terceirizada para as estopas (subproduto do linho ou de outras 

fibras têxteis) usadas para fins de limpeza. 

O descarte de resíduos deve ser realizado conforme a legislação local 

vigente, de acordo com a Croma Microencapsulados, que ressaltou o papel da 

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, responsável por 

controlar, fiscalizar, monitorar e licenciar atividades geradoras de poluição. Para as 

tintas de efeito cromoativo destaca-se a necessidade de atentar para o descarte em 

rios, lagos e redes de esgoto. 
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4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE CAMPO 

A partir dos dados expostos na subseção anterior, será apresentada a 

discussão dos resultados encontrados no estudo de campo, fazendo o 

tensionamento com a base teórica. A falta de consenso na nomenclatura que se 

refere aos materiais que apresentam característica de mudança de cor aparece 

como um dos fatores que dificulta a disseminação de informações acerca dos 

materiais. Outro fator está relacionado ao baixo volume de comercialização e ao 

preço elevado de tais tecnologias, geralmente confeccionadas com matéria-prima 

importada. Ademais, fatores que restringem a sua utilização estão ligados às suas 

características de cor (tonalidade e intensidade) que apresentam pouca variedade e 

a durabilidade dos efeitos cromoativos. 

Em relação às cores, o sistema termocrômico Matsui-Son, que apresenta 

coloração preta e desaparece ao atingir a temperatura especificada, foi mais 

facilmente encontrado para aplicação no segmento têxtil, concordando com os 

resultados de Pippi (2010). Já as tintas fotocrômicas foram encontradas disponíveis 

em quatro cores: violeta, vermelho, azul e amarelo, em tonalidades pastéis. Para as 

tecnologias termocrômica e fotocrômica, há a opção de confeccionar novas cores a 

partir da mistura dos pigmentos, contudo, são necessárias mais camadas 

dependendo do poder de cobertura da tinta desenvolvida. A tinta hidrocrômica, por 

sua vez, existe unicamente com aparência branca, tornando-se transparente ao 

entrar em contato com a umidade. 

Quanto à aplicação de tintas microencapsuladas, apesar de existirem estudos 

relacionados a sua adequação às técnicas de impressão digitais (NEVES, 2000; 

ROSSI, 2012; DALLA COSTA, 2013; MESQUITA, 2013), tais informações ainda não 

aparecem difundidas na esfera mercadológica. O tópico, portanto, não faz parte da 

programação de eventos específicos, como feiras de tecnologias em impressão, 

como a Serigrafia Sign Future Textil, focada nos mercados serigráfico, de 

comunicação visual e têxtil, ou a ExpoPrint, considerada maior feira de impressão do 

continente americano. Dessa forma, técnicas de impressão convencional, como a 

serigrafia, ainda são mais indicadas para garantir melhores resultados com maior 

cobertura e intensidade para as cores, como já indicado por Neves (2000) e 

Mesquita (2013). Tendências nas indústrias gráfica e têxtil trazem um aumento na 

proporção de uso de impressão digital para a próxima década, e, com o surgimento 



102 

 

de impressoras mais rápidas e maiores possibilidades de impressão disponíveis, 

serão necessárias novas tintas e corantes compatíveis (BOWLES & ISAAC, 2012). 

Importante ressaltar que para a serigrafia são empregadas tintas, enquanto que a 

impressão digital trabalha com corantes – agentes colorísticos solúveis, 

diferentemente de pigmentos. Além da adaptação de pigmentos de efeitos especiais 

para as tecnologias de impressão digital, outra tendência trará as tecnologias 

inteligentes incorporadas ao próprio material, no caso de têxteis, em suas fibras, 

assim como acabamentos nanotecnológicos. 

No que se refere à presença dos materiais, foi possível conferir, a partir da 

pesquisa de campo realizada, que, no Brasil, os materiais cromoativos são pouco 

utilizados, possuindo participação ínfima no estado do Rio Grande do Sul. Dentre as 

tecnologias estudadas, a termocrômica é a mais conhecida e que apresenta menor 

custo quando comparada às tecnologias fotocrômicas e hidrocrômicas. As 

aplicações mais comuns, como mencionado, se dão no campo da Publicidade para 

usos promocionais e nos segmentos infantil e de moda praia. 

Como foi possível observar a partir dos dados coletados (Apêndices C e D), 

tais tecnologias são empregadas no mercado brasileiro explorando majoritariamente 

a função estética em produtos e o apelo lúdico para criar soluções que ornem e 

causem surpresa. Uma questão a ser levantada é se tais materiais não estão sendo 

subutilizados ao serem aplicados explorando apenas os atributos decorativos. 

Também é possível considerar, a partir de casos encontrados na literatura, que o 

fenômeno da mudança de cor é utilizado para incentivar a adoção de 

comportamentos mais sustentáveis em ações cotidianas. Alguns exemplos, 

principalmente de âmbito internacional, trazem a intenção de aumentar a segurança 

garantindo a integridade física dos usuários, como visto na subseção 2.4 desta 

dissertação, se ocupando do pilar social da sustentabilidade. Outras aplicações de 

intenção sustentável se preocupam com o pilar ambiental, onde tais materiais são 

utilizados para chamar atenção para o uso de recursos ou para aumentar a 

eficiência energética por meio da aplicação de revestimento termocrômico em telhas 

ou no asfalto. Acredita-se, portanto, que intenções sustentáveis poderiam ser mais 

exploradas no uso das tecnologias cromoativas em projeto brasileiros, e que os 

profissionais poderiam valer-se da característica lúdica para aplicá-los em projetos 

de cunho educacional, causando maior impacto emocional e propiciando maior 

pregnância. 
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Assim sendo, as tecnologias cromoativas atendem a um nicho de mercado 

específico, que paga um preço mais alto por enxergar o valor agregado na sua 

utilização. Há uma necessidade, dessa forma, de tornar tangível o custo-benefício 

no uso de tais tecnologias, utilizando uma abordagem estratégica para aumentar a 

demanda para os produtos no país. 
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5 ESTUDO DE CASO EXPLORATÓRIO: APLICAÇÃO DE DESIGN COM INTENÇÃO 
NO DESIGN DE SUPERFÍCIE 

Este capítulo apresenta o desenvolvimento do estudo de caso exploratório no 

qual são utilizadas tintas fotocrômicas e hidrocrômicas em dois projetos de design 

de superfície com a intenção de salvaguardar a saúde. O estudo foi desenvolvido 

considerando o segmento de moda praia devido a sua importância para a economia 

brasileira e mundial, onde é referência, e a presença dos estímulos necessários, no 

ambiente praiano, para o funcionamento dos efeitos. A fim de testar a aplicação dos 

conceitos e das tecnologias estudadas, o estudo de caso demonstra a relação 

proposta nesta dissertação — emprego de intenção no design de superfície, 

mediado por materiais cromoativos. Assim, por meio do uso de tintas adaptativas e 

do uso consciente da intenção de salvaguardar a saúde do usuário, foram 

acrescidas funcionalidades a roupas de banho respondendo à necessidade de 

inovação do campo. As impressões foram realizadas na empresa Joka Serigrafia, 

situada na cidade de Porto Alegre/RS, e as estampas utilizadas foram desenvolvidas 

especificamente para esta amostragem. 

Para orientar o processo, foram reunidas três metodologias projetuais que 

consideram o projeto da superfície, a incorporação da intenção e as etapas de 

desenvolvimento de produto. São elas: metodologia de design de superfície, 

sistematizada por Rüthschilling (2008), o Toolkit Design com Intenção (2010), 

proposto por Lockton, e a metodologia para desenvolvimento de produto, concebida 

por Munari (2002), como mostrado de forma esquemática na Figura 45. 

Figura 45 - Metodologia projetual 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
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Para uma melhor compreensão do Estudo de Caso, a Figura 46 apresenta de 

forma esquemática o briefing criado para os projetos. Por briefing, entende-se o 

conjunto de informações relevantes para o desenvolvimento de um projeto (Fonte: 

http://www.designbrasil.org.br/entre-aspas/o-que-e-design-briefing-afinal/). Focado 

no segmento de moda praia, o estudo de caso foi nomeado Seacycle, fazendo 

alusão aos ciclos de transformação das tecnologias cromoativas e ao movimento do 

mar. 

Figura 46 - Briefing criado para os projetos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 

 

Para apoiar a construção do estudo de caso, foi escolhida a metodologia 

proposta por Munari, na obra Das coisas nascem coisas (2002), que embasa o 
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projeto de novos produtos. Nela, o processo de produto é dividido em 12 etapas que 

podem ser visualizadas a seguir: 

Figura 47 - Etapas da metodologia de Munari 

 
 (Fonte: MUNARI, 2002.) 

 

O autor sugere que sempre se utilize uma base metodológica para apoiar o 

fazer do design, buscando o conhecimento sobre o que já foi feito de semelhante e o 

embasamento necessário. O processo se inicia com a definição de uma 

necessidade, um problema a ser resolvido. E, antes de especular sobre a solução ou 

partir intuitivamente para criação, deve-se conhecer e definir o problema com 

clareza, delimitando o espaço que cabe ao projetista. Após a definição do problema, 

ele é decomposto a fim de simplificar o projeto. Essa operação irá gerar pequenos 

núcleos (subproblemas) para serem analisados. Conhecendo bem os elementos que 

compõe um problema, é mais fácil entendê-lo como um todo. Essa etapa é chamada 

de “Componentes do Problema” e é essencial para analisá-lo e conhecê-lo melhor. 

Cabe ao designer gerenciar as várias soluções individuais encontradas nos 

subproblemas de modo que fiquem em harmonia no projeto geral. 

Em seguida, deve-se partir para a coleta de dados, onde serão recolhidas todas as 

informações relacionadas aos componentes do problema identificados.  Uma vez 

coletados os dados, deve-se analisá-los de modo que, a partir deles, será possível 

encontrar diretrizes que orientem o projeto e ajudem a pensar na solução, fugindo de 

soluções óbvias ou já existentes no mercado. Após a análise dos dados, haverá 

material suficiente para dar início à etapa da criatividade. Levando em conta as 

limitações descobertas na análise dos dados e subproblemas, é possível fugir da 

ideia intuitiva e não embasada para buscar uma solução. Em seguida, deve-se fazer 

uma nova pesquisa para saber quais materiais e tecnologias estão disponíveis para 

uso no projeto. Nesse momento, munidos de informação, experimentações devem 

ser conduzidas; a partir dos resultados conseguidos na experimentação, podem-se 
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esboçar soluções parciais para os subproblemas e construir modelos 

demonstrativos. 

  A fim de validar os modelos, deverá ser feita uma verificação. Nessa etapa, o 

modelo pode ser apresentado a prováveis usuários para testar a sua usabilidade e 

corrigir as falhas apontadas. Este trabalho se ateve à verificação do funcionamento 

das tecnologias, sendo sugeridos testes futuros com usuários. Feita a verificação, 

pode-se dar início a última etapa, onde os dados para a construção do protótipo 

deverão ser comunicados claramente. Essa etapa é chamada de “Desenho de 

Construção” e não deve deixar dúvidas. 

Para a aplicação no estudo de caso, tais fases foram condensadas em 4 

etapas principais: 1. Problematização, 2. Pesquisa, 3. Criação e 4. Execução (Figura 

48). A primeira etapa compreende o problema, a sua definição e componentes; já a 

segunda, engloba a coleta e a análise dos dados; a terceira reúne as etapas de 

criatividade, a definição de materiais e tecnologias e a experimentação; e a última 

etapa, por sua vez, reúne as fases de modelo, verificação, desenho de construção e 

a solução final. 

 
Figura 48 - Etapas do estudo de caso  

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
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Na sequência de passos proposta por Munari (2002), a etapa de Materiais e 

Tecnologias (MT), em destaque na Figura 49 (a), consta após a Criatividade (C), 

contudo, para o estudo de caso, ela foi duplicada, como mostra a Figura 49 (b), 

devido ao papel central da pesquisa de materiais para esta dissertação e para a fase 

de problematização do estudo de caso, descrita mais adiante. 

Figura 49 - Etapas da metodologia 

 
(Fonte: Adaptado de MUNARI, 2002) 

 

No que tange ao projeto da superfície, a metodologia utilizada se ocupa da 

criação e da distribuição dos elementos visuais da composição, e traz as noções de 

módulo e de repetição (RÜTHSCHILLING, 2008), conceitos que serão melhor 

ilustrados na subseção 5.1, que apresenta a fase de criação (3) dos projetos de 

design de superfície. 

E, a fim de incorporar a intenção no design de superfície, optou-se por utilizar 

o Toolkit Design com Intenção (2010), apresentado na subseção 2.3. Fez-se um uso 

adaptado do cartão “comportamento-alvo” que propõe a incorporação no briefing de 

um comportamento desejado, além de mostrar diferentes tipos de interação 
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(usuário-sistema ou usuário-usuário) e de sugerir diversas estratégias (cards) de 

como abordar a mudança de comportamento. 

Figura 50 - Layout cartão Comportamento-alvo 

 

 
 

(Fonte: LOCKTON, 2010) 
 

Abaixo, é possível conferir um fluxograma da interação entre as três 

metodologias, produto, superfície e intenção, com o objetivo de facilitar a 

compreensão das suas intersecções. 
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Figura 51 - Fluxograma 

 

 (Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 

 

Na imagem, as etapas de 1 a 4 representam o processo de desenvolvimento 

do produto; para a primeira etapa – problematização – são elencados dois possíveis 

pontos de partida: o primeiro, que parte da pesquisa em materiais e tecnologias (MT) 

e o segundo, que parte diretamente das etapas problema, definição e componentes. 

Para o estudo de caso, as alternativas se retroalimentaram para formular o 

problema, como descreve a subseção 5.1.1. O DI, por sua vez, é incorporado às 

fases iniciais do desenvolvimento de produto, enquanto a metodologia do DS surge 

na etapa 3, de criação. A seguir, são desdobradas as etapas de construção do 

estudo de caso. 

5.1 DESENVOLVIMENTO MAIÔ FOTOCRÔMICO E BIQUÍNI HIDROCRÔMICO 

5.1.1 Etapa 1 – Problematização  

 

Partindo do conhecimento adquirido acerca das tecnologias cromoativas na 

literatura e no estudo de campo, foram considerados os estímulos aos quais as 

tecnologias termocrômica, fotocrômica e hidrocrômica respondem: variação de 

temperatura, luz ultravioleta e contato com a água, respectivamente, assim como o 

contexto em que estão inseridos tais estímulos e produtos onde poderiam ser 
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usados para agregar valor. O segmento de moda praia, dessa forma, recebeu 

destaque. 

Em seguida, partiu-se para a escolha de uma intenção, um comportamento  a 

ser facilitado por meio do design das superfícies. E, a partir das oportunidades de 

uso e intenções elencadas na subseção 2.4 – que apresentou a análise de exemplos 

a partir do Toolkit Design com Intenção – foi escolhida a intenção de salvaguardar a 

saúde dos usuários, promovendo segurança. Definidos o contexto e a intenção, 

chegou-se ao seguinte problema de design a ser resolvido: Como desenvolver 
peças de moda praia com materiais cromoativos e a intenção de salvaguardar 
a saúde dos usuários?  

Nessa etapa de definição do problema, determinou-se que os materiais 

adaptativos seriam utilizados para agregar valor aos produtos por meio da 

estamparia. Também definiu-se como público-alvo o público feminino infantil e 

adulto, pertencentes as classes A e B. Tendo em vista a intenção escolhida, optou-

se por utilizar apenas as tecnologias fotocrômica e hidrocrômica, por considerar que 

responderiam melhor ao objetivo proposto, de salvaguardar a saúde. Em seguida, 

utilizou-se o cartão comportamento-alvo para definir o tipo de interação desejada, 

optando pela interação usuário-sistema, ao invés da interação usuário-usuário, e 

partiu-se para a geração de ideias. Nessa etapa, o Toolkit foi utilizado para auxiliar 

na condução de um brainstorm. Assim, a ferramenta foi utilizada de maneira 

exploratória a partir dos cartões-estratégias e do conhecimento adquirido na análise 

dos exemplos com o material, onde foram elencadas as lentes de segurança, 

arquitetural, interativa, de percepção, lúdica e cognitiva para caracterizar o princípio 

da mudança de comportamento relacionado ao fenômeno da mudança de cor. 

 Por fim, definiu-se que seriam desenvolvidos os seguintes produtos para 

vestuário: um biquíni hidrocrômico para o público adulto e um maiô fotocrômico para 

o público infantil. Dessa forma, foram determinados os conceitos dos projetos, os 

quais podem ser conferidos na Figura 52. 

Em seguida, foi delimitado o espaço que cabe ao projetista dentro da questão 

a ser resolvida, como sugere Munari (2002); dessa forma, os seus componentes 

foram divididos em diretos e indiretos. Os primeiros influenciam diretamente na 

materialização da solução, enquanto os outros atuam tangencialmente. Assim, 

obteve-se: 
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    Diretos: cores, formas, materiais, temática 

    Indiretos: mercado (produtos e concorrentes), público-alvo 

 

O passo seguinte consistiu em coletar dados relacionados aos componentes 

identificados pela autora, dando início a uma nova etapa de pesquisa, como pode 

ser conferido a seguir.  

5.1.2 Etapa 2 – Pesquisa  

 

Investigando acerca do uso de pigmentos cromoativos no segmento de moda 

praia, foi encontrada a dissertação de mestrado de Cyntia Marques (2004), realizada 

no departamento de Engenharia Têxtil na Universidade do Minho, Portugal. A 

pesquisa trata das potencialidades e limitações da aplicação simultânea de aroma e 

de pigmentos foto e termo sensíveis em peças de moda praia, e traz a criação de 

amostras experimentais com as tecnologias em Poliamida com Lycra, assim como 

testes de quantificação da degradação dos efeitos. No estudo, foram considerados 

aspectos técnicos e artísticos vinculados a aplicação dos materiais e ao uso de 

estamparia para agregar valor às peças, e perceberam-se limitações na utilização 

simultânea dos efeitos, como a baixa durabilidade e resistência à humidade e aos 

raios ultravioleta. Os resultados apresentaram-se positivos para a utilização das 

peças de banho durante uma estação de férias, 30 dias. Abaixo, seguem imagens 

das estampas desenvolvidas. 

Figura 52 - Estampas 

 
 (Fonte: MARQUES, 2004) 
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Figura 53 - Apresentação estampas 

 
(Fonte: MARQUES, 2004) 

 

O próximo passo foi realizar uma pesquisa de semelhantes utilizando a rede 

de compartilhamento de imagens Pinterest. Foi feito um levantamento empírico 

considerando materiais, modelagens e temáticas que habitam o vocabulário 

imagético do universo feminino infantil e adulto em produtos de moda praia. As 

Figuras 54 e 55 sintetizam parte das pesquisas. 

Figura 54 - Pesquisa moda praia infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018)14 

                                            
 
14	As	figuras	55	e	56	foram	elaboradas	a	partir	de	imagens	retiradas	de	https://br.pinterest.com/.	Último	
acesso:	novembro	de	2019.	
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Dentro do escopo analisado, se destacaram como os tecidos mais utilizados 

para confecção de roupas de banho os tecidos sintéticos Lycra e Neoprene, por 

possuírem toque suave, pouca absorção de água, além de boa elasticidade e um 

bom caimento (PEZZOLO, 2007). No que concerne à modelagem, para o público 

infantil, são recorrentes modelagens clássicas e com babados e, para o público 

adulto, chamaram a atenção a presença de recortes, amarrações e peças de cintura 

alta. A partir da pesquisa empírica por motivos frequentes em estampas orientadas 

ao público infantil, direcionou-se a atenção para motivos de dinossauros. Já na 

pesquisa considerando o público-alvo adulto, foram recorrentes estampas 

geométricas, como os listrados, abstratos irregulares e temáticas relacionadas à 

flora. 

Figura 55 - Pesquisa moda praia adulto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 

 

Para os projetos, foi escolhido o tecido Neoprene, usualmente utilizado para 

roupas de banho por apresentar secagem rápida em função da sua composição 

(92% poliéster e 8% elastano). Para o maiô, optou-se por uma modelagem básica e, 

para o biquíni, o modelo escolhido para o bottom foi o hot pant, com modelagem de 

cintura alta e cós largo, acompanhado por um top "tomara que caia”. 
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5.1.3 Etapa 3 – Criação  

 

Após a coleta e a análise dos dados, determinou-se que o design de 

superfície contemplaria uma estampa abstrata geométrica localizada apenas no 

bottom da peça, em função do custo elevado das tintas. E, para o maiô infantil, seria 

desenvolvida uma estampa corrida de motivo animal. Ainda relacionado ao alto 

custo das tintas e ao processo de impressão de serigrafia a quadro – processo que 

exige a gravação de uma matriz para cada cor utilizada – optou-se por projetar 

estampas com poucas cores. 

Determinadas as características do projeto, partiu-se para a construção das 

estampas. A Figura 56 traz a compilação dos passos realizados para cada um dos 

projetos. 

Figura 56 - Etapas para o desenvolvimento das estampas 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 

 

Como sintetiza a imagem, para o maiô, a criação deu-se a partir de desenho 

manual, que foi posteriormente digitalizado e tratado no Software editor de imagens 

Photoshop CS6 para ajustar o brilho e o contraste. Já para o projeto 2, partiu-se de 

uma fotografia para construir a estampa. Captou-se uma fotografia do lago Guaíba, 

localizado na cidade de Porto Alegre-RS, à noite; a imagem do lago e o reflexo na 

água foram utilizados como ponto de partida para criar a estampa de tema 

geométrico irregular. 
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Figura 57 - Esboços manuais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 

 

 

Figura 58 - Fotografia Guaíba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
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Para a construção dos módulos e do rapport, os elementos foram vetorizados, 

utilizando o Software Illustrator CS6 e as composições foram criadas considerando 

os cenários de mutação propiciado pelas tecnologias. Foram levadas em conta as 

cores das tintas disponíveis para a composição dos cenários, assim como o custo e 

limitações técnicas específicas de cada uma. Tendo isso em vista, foi escolhida a 

tinta vermelha fotocrômica por ser a mais intensa das quatro cores disponíveis, 

conforme averiguado no estudo de campo e nas experimentações realizadas. 

Optou-se no projeto 1 por utilizar um tecido de fundo claro, pois a tinta fotocrômica 

apresenta melhores resultados em tais bases. 

O motivo de dinossauro definido foi rotacionado, flipado e teve a sua escala 

reduzida para conferir dinâmica visual a partir das múltiplas configurações e 

posições. Abaixo, é possível conferir algumas experimentações digitais de 

composição do módulo da estampa e dos cenários projetados. 

Figura 59 - Início das experimentações digitais 

 

 
 
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
 

 

Na Figura 60, é possível visualizar a opção escolhida, onde A representa a 

estampa na ausência de estímulos e, B,  na presença. 
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Figura 60 - Experimentações digitais 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 

 

O módulo foi criado no formato 19,5 cm x 18 cm. Na imagem, os 

preenchimentos na cor rosa representam a impressão fotocrômica na presença dos 

raios solares, enquanto o contorno preto representa a impressão em tinta 

convencional. 

Figura 61 - Módulo estampa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
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Já a lógica de repetição dos módulos e a demonstração do rapport podem ser 

visto na Figura 62, que apresenta o sistema alinhado escolhido. 

Figura 62 - Rapport estampa 

 

 
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
 

No que concerne ao biquíni hidrocrômico, abaixo podem ser vistos esboços 

do desenvolvimento da estampa. A imagem mostra elementos da foto vetorizada e 

estudos dos cenários projetados, onde A) representa a estampa antes do contato 



120 

 

com a água ou umidade, B) representa um cenário em contato com tais estímulos e 

C) uma simulação de cenário intermediário, durante a secagem. 

Figura 63 - Estudo para composição dos cenários da estampa 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
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5.1.4 Etapa 4 – Execução  

 

Antes de providenciar os protótipos, foram criadas simulações utilizando o 

software Illustrator CS6 e os moldes das peças que podem ser conferidas a seguir. 
 

 

Figura 64 - Simulação maiô fotocrômico 

 
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
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Figura 65 - Simulação biquíni hidrocrômico 

 

 
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
 

A seguir, foram feitas impressões por meio do processo de serigrafia a quadro 

manual das tintas fotocrômica sobre tecido sintético (Neoprene, 92% Poliéster, 8% 

Elastano) e hidrocrômica sobre tecido sintético (Neoprene, 92% Poliéster, 8% 

Elastano). 

Para a criação dos protótipos, foram seguidas as mesmas etapas realizadas 

no workshop da Gênesis para garantir o sucesso da impressão, descritas na 

subseção 4.2, com o acréscimo de uso de esteira de secagem e polimerização à 

103ºC para acelerar o processo. Foram, assim, realizados os seguintes passos: 1) 
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Impressão dos fotolitos e gravação das telas, 2) Preparação das Tintas e Aplicação, 

3) Pré-secagem com o Flash Cure entre as demãos das tintas e 4) Esteira de 

secagem e polimerização. Foram utilizadas duas matrizes serigráficas para o maiô, 

uma correspondente ao contorno do dinossauro, usando tinta convencional preta, e 

a outra correspondente ao seu preenchimento, a partir do uso de tinta fotocrômica 

vermelha. Já para o biquíni, foi usada apenas uma matriz para a tinta rosa 

convencional e para a tinta hidrocrômica, que possui coloração branca. Para 

transferir a imagem para o maiô fotocrômico, foi aplicada uma demão de tinta preta 

convencional e três demãos da tinta fotocrômica, realizando pré-secagem entre uma 

demão e outra com o equipamento Flash Cure. Após, as peças foram encaminhadas 

para a esteira de secagem e de polimerização. O mesmo processo foi realizado para 

o biquíni hidrocrômico, porém, a primeira demão foi aplicada na tinta comum rosa, e, 

para cobrí-la, foram aplicadas quatro demãos de tinta hidrocrômica, também 

realizando pré-secagem entre as etapas (Figuras 66 e 67). 

Figura 66 - Processo de impressão serigráfica maiô fotocrômico 

  
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
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Figura 67 - Processos de impressão serigráfica biquíni hidrocrômico 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 

 
 

Figura 68 - Maiô fotocrômico impresso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
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Após, foi feita a verificação do funcionamento dos efeitos, expondo-os aos 

estímulos aos quais respondem. O maiô foi levado ao ambiente externo (Figura 69), 

para que tivesse contato com os raios ultravioleta, e o biquíni foi parcialmente imerso 

em água (Figura 70), 72 horas após a impressão, como indicado pelo fornecedor. 
 

Figura 69 - Verificação da impressão fotocrômica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
 

Figura 70 - Biquíni parcialmente molhado com água 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 



126 

 

Nas duas amostras, o efeito foi atingido sem dificuldade, apresentando 

resultado bastante satisfatório (Figuras 71 e 72). Após pequeno período de estímulo, 

aproximadamente 10 segundos, já foi possível visualizar a mudança de cor do 

branco para o rosa. Atentar para os dados técnicos que constam nos Anexos A, B e 

C, foi essencial para garantir o correto funcionamento das aplicações. 

Figura 71 - Impressão fotocrômica na ausência e na presença de raios UV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
 

Figura 72 - Biquíni hidrocrômico impresso com camadas sobrepostas de tinta convencional rosa e 
tinta hidrocrômica 
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(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
 

Em paralelo, foi desenvolvida uma etiqueta informativa para acompanhar o 

maiô inspirada em uma peça gráfica produzida pela Croma (Figura 73). A peça traz 

um sensor fotocrômico e uma escala de cores impressa, e relaciona a intensidade 

dos raios ultravioleta a fatores de proteção solar (FPS). As nuances de cor utilizadas 

para compor a etiqueta são apenas indicativas; estudos complementares devem ser 

realizados para relacionar adequadamente a escala de cores ao FPS. 

Figura 73 - Peça gráfica com sensor fotocrômico Variosun 

 
(Fonte: CROMA, 2018) 

 

Abaixo, segue a etiqueta desenvolvida.  
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Figura 74 - Tag Seacycle 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
 

Como indica a etiqueta desenvolvida, os fatores de proteção recomendados 

consideram um tempo máximo de exposição solar de 2h.  

Por fim, foi desenvolvido o desenho de construção que traz as informações 

necessárias para que os projetos de superfície sejam replicados. 

 
Figura 75 - Desenho de construção estampa maiô fotocrômico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018)   
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Figura 76 - Desenho de construção estampa biquíni hidrocrômico  

 

 
 (Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 

 

As Figuras 77 e 78 trazem a solução final das peças costuradas e forradas 

com Poliamida, tecido com baixa absorção de água. Os protótipos foram inscritos no 

32º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira e receberam menção honrosa na 

categoria protótipo têxtil, participando da exposição e do catálogo da premiação. 
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Figura 77 - Solução final maiô fotocrômico na ausência (esq.) e na presença (dir.) de luz 
ultravioleta 

  
 

 
(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
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Figura 78 - Biquíni hidrocrômico antes e depois do contato com água 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Elaborada pela autora, 2018) 
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5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 

Partindo da premissa de potencializar o desempenho de superfícies 

impressas, os protótipos desenvolvidos inovam no segmento de moda praia a partir 

do uso das tintas adaptativas e do incentivo ao comportamento sustentável, a partir 

do pilar social, que foca no bem-estar das pessoas. A estamparia com tintas 

adaptativas soma, além da diferenciação estética, a função de incentivar o cuidado 

com a saúde, alertando para os efeitos nocivos do sol e da prática de utilizar roupas 

de banho ainda úmidas.  Dessa forma, são proporcionados benefícios sociais, bem 

como benefícios econômicos, como vantagens competitivas relacionadas à 

inovação.  

Atendendo às lentes de segurança, arquitetural, interativa, perceptiva, lúdica e 

cognitiva, o estudo de caso amplia o fator comunicacional das superfícies têxteis por 

meio da estamparia que utiliza o fenômeno da mudança de cor para representar 

uma mudança de estado. No processo, a comunicação subjetiva do DS ganha 

objetividade a partir dos códigos de cor definidos para transmitir a mensagem, como 

ocorrem em outras especialidades do design, como o design gráfico. A objetividade 

na transmissão de informações também aparece na peça gráfica desenvolvida para 

acompanhar o maiô infantil, etiqueta composta para comunicar a complexidade do 

artigo para as pessoas, esclarecendo o seu funcionamento. Futuramente, cogita-se 

a possibilidade de inserir tais informações a partir da tecnologia de rede QR Code, 

com o padrão gerado impresso diretamente nas peças, facilitando o seu acesso. 

Recursos visuais pertencentes às estratégias da lente perceptiva, como a 

associação por cor, contraste e proeminência (destaque), foram utilizados para 

chamar a atenção dos usuários para a mudança representada, aliados às 

estratégias de feedback em tempo real, pertencente à lente interativa, e de 

propriedade dos materiais, pertencente à lente arquitetural. As estratégias 

predominantemente visuais da lente perceptiva podem ser aplicadas frequentemente 

por designers gráficos e de interação durante projetos, porém, sem o entendimento 

acerca da influência que podem ter sobre as percepções e comportamento dos 

usuários (LOCKTON, 2010). A partir da tomada de consciência acerca do poder de 

influenciar o comportamento contido nas escolhas previstas pelo designer, é 

possível pensar interações que impactem positivamente os usuários e que sejam 

significativas. 
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Assim sendo, foi essencial partir de uma intenção-alvo definida nas etapas 

iniciais do projeto – no briefing, mais especificamente – para orientar as escolhas de 

projeto e garantir uma solução coerente para o problema. Os designers podem, 

durante o desenvolvimento de projeto, optar por apoiar-se ou não em Toolkits, 

utilizando-os de formas diferentes. Como lembra Pippi (2010), apesar dos métodos 

existentes, o processo criativo é bastante pessoal, de forma que cada designer pré-

estabelece as etapas as quais irá seguir. 

O conhecimento acerca dos materiais e das especificidades relacionadas a 

sua aplicação foi imprescindível para a criação do conceito, bem como para a 

execução dos projetos. Questões técnicas como a limitação das dimensões da tela 

de serigrafia disponibilizada pelo fornecedor e o posicionamento dos elementos no 

molde, principalmente no caso do biquíni, devido à função de indicar quando está 

molhado, foram essenciais na hora de criar as estampas. Também foi imprescindível 

atentar para o alto valor das tintas, ponderando o custo-benefício ao compor o layout 

dos cenários do DS. 

Isto posto, a união do DS com os materiais cromoativos e a abordagem DI 

pode ser utilizada para resolver questões de relacionamento, além de questões 

estético-visuais. A partir da escolha de materiais, do protagonismo da estampa e de 

um uso estratégico do design, criou-se uma solução que não se encerra em uma 

solução estética-decorativa e que tem o potencial de impactar positivamente a 

interação com os usuários. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo da meta de investigar maneiras de ampliar o desempenho das 

superfícies, a autora deparou-se tanto com possibilidades tecnológicas como 

conceituais para abordar o tema. A opção escolhida foi explorar tais vertentes de 

forma conjunta, aliando o estudo de materiais adaptativos cromoativos a tendências 

teóricas sustentáveis como forma de apoiar o DS – campo que projeta as qualidades 

e desempenhos das superfícies. Esta seção apresenta as conclusões da pesquisa 

tanto a partir de seu desenvolvimento como de seus resultados, e reflete sobre a 

possibilidade de estudos futuros. 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ESTUDO E OS RESULTADOS 

Este estudo revela aggggs contribuições dos materiais cromoativos ao DS, 

alicerçando-se na abordagem do DI, que estimula o uso estratégico do design, 

visando, principalmente, a causa sustentável. Investigou-se, portanto, essa nova 

classe de materiais e como ela vem sendo aplicada ao DS contemporâneo, 

refletindo a respeito de possíveis intenções pré-definidas pelo designer. O foco foi 

direcionado às tecnologias termocrômica, fotocrômica e hidrocrômica devido aos 

seus estágios atuais de maturidade e disponibilidade. E, como resultado, obteve-se 

um conjunto de conhecimentos técnicos e práticos que oferecem suporte ao 

desenvolvimento de produtos criados para atender a diversos campos da 

necessidade humana, com especial atenção voltada para as soluções que visam 

salvaguardar a saúde e a integridade física dos usuários. 

Para tanto, em um primeiro momento, foi conceituada a superfície e foi 

circunscrito o seu campo de atuação. Adotou-se a definição abrangente de 

superfície, que ultrapassa a ideia de fronteira que separa o material interno do 

externo, para se configurar como um local no qual são realizadas trocas de energia 

e de informações. Em seguida, buscou-se o conhecimento a respeito dos materiais 

adaptativos, introduzindo a classe de materiais comunicativos, que apresentam 

superfícies capazes de interagir com o ambiente, alterando as suas propriedades 

ópticas de cor ou transparência. O passo seguinte foi apresentar os enfoques 

teóricos e projetuais relativos ao DI, contextualizando o seu campo e apresentando a 

ferramenta que iria, posteriormente, auxiliar as análises e apoiar a reflexão. 
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Para alcançar o objetivo geral traçado, considerou-se necessário ir a campo 

para averiguar a disponibilidade dos materiais cromoativos no mercado brasileiro. O 

estudo de campo também auxiliou no esclarecimento de dúvidas técnicas e a 

visualizar em quais segmentos tais materiais vêm sendo aplicados. Essa etapa 

contou com visitas técnicas em Porto Alegre e em São Paulo, e com a realização de 

experimentos práticos em um workshop, propiciado pela empresa Gênesis Ltda., 

onde foram testadas tintas cromoativas serigráficas termocrômica e fotocrômica 

sobre tecido e papel para obter conhecimento do emprego em situação real. Nesse 

estágio, constatou-se que há pouco uso de material cromoativo no Rio Grande do 

Sul e no Brasil, porém, de acordo com os dados coletados nas empresas, a 

demanda por tais materiais é crescente. As tecnologias fotoluminescentes 

despontaram como os efeitos diferenciados de estamparia mais consolidados no 

mercado brasileiro. Dentre as aplicações mais frequentes dos materiais cromoativos, 

destacaram-se os usos promocionais e as aplicações nos segmentos infantil e de 

moda praia, explorando os atributos estéticos, como foi apresentado na discussão 

dos resultados. E, a partir do workshop, evidenciou-se a necessidade de seguir as 

instruções contidas nos boletins técnicos e fichas de segurança dos produtos para 

garantir resultados satisfatórios para os efeitos termocrômico e fotocrômico. 

De posse das informações acerca da disponibilidade e do funcionamento das 

tecnologias, desenvolveu-se um estudo de caso,  no qual foram testados os 

conceitos e as tecnologias-alvo desta pesquisa. A partir da apropriação da teoria, 

definiu-se a intenção de salvaguardar a saúde dos usuários e o tipo de interação 

usuário-sistema nas etapas iniciais do briefing do projeto. O processo de construção 

do método contou com a triangulação de três metodologias diferentes para 

comportar o projeto da superfície, a intenção e a constituição de um produto: Design 

de Superfície (RÜTHSCHILLING, 2008), Design com Intenção: 101 padrões para 

influenciar comportamentos através do design (LOCKTON et al., 2010) e Projeto de 

Produto (MUNARI, 2002). Durante os diferentes estágios de projeto de produto, 

foram consideradas questões técnicas e mercadológicas que resultaram em 

dois  produtos diferenciados, ambos viáveis e em sintonia com o mercado: um maiô 

infantil, que mede a intensidade dos raios ultravioleta, e um biquíni adulto, que indica 

por meio da coloração da sua estampa quando está molhado. Do estudo de caso, 

ressaltou-se a importância da tomada de consciência acerca do poder de influenciar 

o comportamento do usuário a partir das escolhas previstas pelo designer. 
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Constatou-se que essa influência se dá tanto na escolha dos materiais quanto no 

uso dos elementos da linguagem visual de forma que ambos afetam as interações 

com os usuários. Além disso, verificou-se que é imprescindível  conhecer o 

funcionamento dessas tecnologias a fim de assegurar que elas estejam em 

consonância com o conceito do projeto. Do Toolkit foram incluídas as perspectivas 

de mudança de comportamento sugeridas nas lentes de interação, lúdica, de 

percepção, cognitiva, arquitetural e de segurança. 

Dessa forma, com base nos resultados obtidos, que levaram em conta as 

características e o potencial de uso dos materiais cromoativos no DS, foram 

identificadas as seguintes contribuições: 
 

a) acrescentar impacto visual e caráter de inovação; 

b) ampliar os desempenhos das superfícies, podendo ser eles práticos, 

estéticos ou simbólicos; 

c) ampliar o fator comunicacional das superfícies por meio da sua capacidade 

de comunicação que se dá em mais de uma fase, da utilização da cor como código 

para passar mensagens e da atribuição de significados a ela; 

d) incentivar a adoção de comportamentos social e ambientalmente 

responsáveis, caso sejam utilizados com essa finalidade, pois fornecem informações 

do ambiente de forma rápida e visual, atuando como um alerta e apoiando a tomada 

de decisão dos usuários. 
 

Em relação ao seu uso para influenciar comportamentos específicos, 

concluiu-se que, além de aplicações nas quais predomina a função estética, eles 

podem ser usados para incentivar uma postura crítica e reflexiva do usuário, por 

meio de metáforas. Um caso que exemplifica esse uso, é o do papel de parede 

Static! (ver Página 66), no qual a intenção reside, por exemplo, em chamar a 

atenção do usuário para formas de energia existentes de uma forma poética. Outra 

forma de utilização é a da colher termocrômica (ver Página 61) que indica quando o 

alimento está em condições de ser ingerido sem causar queimaduras. Essa 

aplicação recorre à uma abordagem mais direta, trazendo o feedback visual de uma 

situação termodinâmica ao usuário no momento em que ela ocorre. Assim, enquanto 

o primeiro cenário explora principalmente os atributos simbólicos dos produtos, o 

segundo ressalta a função prática. 
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Portanto, a partir da reflexão teórica apresentada, da análise dos dados 

coletados em todas as etapas deste trabalho, assim como do desenvolvimento do 

estudo de caso, pode-se compreender que os materiais cromoativos têm potencial 

de produzirem novos níveis de complexidade para os produtos e os ambientes, pois 

eles participam do campo da sensorialidade artificial. Funcionando de forma 

autônoma, sem o auxílio de componentes eletrônicos, os materiais-alvo deste 

estudo mudam a sua cor a partir de reações químicas ou físicas, trazendo uma 

economia de energia, se comparado a outros sistemas dependentes de tecnologias 

de comunicação, logística ou eletrônica para monitorar dados do ambiente. Cabe 

salientar que tal característica é um ponto relevante para o desenvolvimento de um 

produto em um contexto que prioriza a sustentabilidade. 

Também foi possível observar que os efeitos propiciados pelas tecnologias 

cromoativas, aliados ao design voltado à promoção de comportamentos específicos, 

amplificam o diálogo da superfície com o usuário. Assim, esses materiais podem ser 

utilizados no contexto atual, de crescente preocupação com a sustentabilidade, tanto 

para sinalizar ao usuário quanto para o consumo de recursos, e salvaguardar a sua 

saúde ou como uma forma de utilizar impacto visual garantido pelas tecnologias 

para criar soluções de grande afetação emocional. 

Para o desenvolvimento de projetos de design de superfície com aplicação de 

materiais cromoativos, indica-se, portanto, primeiramente, buscar o conhecimento 

acerca do funcionamento técnico dos materiais, para, então, trabalhar a etapa 

conceitual em consonância com as tecnologias. Ainda na etapa de definição do 

conceito, recomenda-se que seja considerada uma intenção para orientar as 

escolhas de projeto. 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Considera-se pertinente a realização de estudos relativos à durabilidade dos 

efeitos utilizados, como ensaios de solidez a lavagem e à luz, além de toxicidade e a 

validação dos protótipos junto aos usuários. Pesquisas usando o colorímetro 

também são indicadas para relacionar as nuances de cor do maiô e da tag com os 

fatores de proteção solar. Como desdobramento, indica-se aprofundar a relação 

entre estamparia e interatividade levando em conta a linguagem visual e elementos 

da percepção e a sua influência na adoção de comportamentos desejáveis.   
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À Vanice Zanoni, 
 
Meu nome é Victória de Menezes Piffero, sou estudante de mestrado em Design na              
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Minha orientadora é a Prof. Dra. Evelise               
Rüthschilling. 
 
Minha pesquisa trata da aplicação de tintas especiais, mais especificamente as termocrômicas,            
fotocrômicas, hidrocrômicas, piezocrômicas sobre substratos diversos. 
 
Agradeço muito se puderem me enviar material sobre este assunto para embasar a pesquisa e               
se puderem contribuir respondendo a seguinte questão: qual a relação das tintas            
microencapsuladas fornecidas pela empresa com a saúde humana e qual é o seu impacto no               
meio-ambiente. 
 
O seu apoio será fundamental para o êxito deste estudo. 
 
 
Atenciosamente, 
 

Victória Piffero    Evelise Rüthschilling 
 
 

APÊNDICE B – Ofício enviado para Croma Microencapsulados



149

 
 
 
À Leonardo Ishii, 
 
Meu nome é Victória de Menezes Piffero, sou estudante de mestrado em Design na              
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Minha orientadora é a Prof. Dra. Evelise               
Rüthschilling. 
 
Minha pesquisa trata da aplicação de tintas especiais, mais especificamente as termocrômicas,            
fotocrômicas, hidrocrômicas e piezocrômicas, sobre substratos diversos. 
 
Agradeço muito se puderem me enviar material sobre este assunto para embasar a pesquisa e               
se puderem contribuir respondendo a seguinte questão: qual a relação das tintas            
microencapsuladas fornecidas pela empresa com a saúde humana e qual o seu impacto no              
meio-ambiente. 
 
O seu apoio será fundamental para o êxito deste estudo. 
 
 
Atenciosamente, 
 

Victória Piffero    Evelise Rüthschilling 
 
 
 
 

APÊNDICE B – Ofício enviado para Gênesis Ltda.
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À Harry Heise, 
 
Meu nome é Victória de Menezes Piffero, sou estudante de mestrado em Design na              
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Minha orientadora é a Prof. Dra. Evelise               
Rüthschilling. 
 
Minha pesquisa trata da aplicação de tintas especiais, mais especificamente as cromoativas            
sobre substratos diversos. 
 
Agradeço muito se puder me enviar material sobre este assunto para embasar a pesquisa e se                
puderem contribuir respondendo a seguinte questão: qual a relação das tintas especiais            
fornecidas pela empresa com a saúde humana e qual é o seu impacto no meio-ambiente. 
 
O seu apoio será fundamental para o êxito deste estudo. 
 
 
Atenciosamente, 
 

Victória Piffero    Evelise Rüthschilling 
 
 
 

APÊNDICE B – Ofício enviado para Forscher Ltda.
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APÊNDICE C – Amostras Gênesis Ltda. 

Amostras impressas com tintas serigráficas para demonstração dos efeitos fluorescente, 
fosforescente, luz negra (Dark Shine), refletivo, fotocrômico, termocrômico e holográfico.

• Amostra 1.1.1

Características
Material: Tinta Sericryl 
Fotocrômico
Cor da tinta: violeta
Base da tinta: água
Substrato: tecido meia-malha 
(100% algodão)
Processo: serigrafia 
Formato: 30 cm x 38,5 cm

• Amostra 1.1.2 

Características
Material: Tinta Hidrocryl 
Fotocrômico
Cor da tinta: azul
Base da tinta: água
Substrato: tecido meia-malha 
(100% algodão)
Processo: serigrafia
Formato: 30,5 cm x 37,5 cm

1. Efeito fotocrômico

1.1 Aplicações de tinta fotocrômica sobre tecido sem (esq.) e com (dir.) estímulo
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• Amostra 1.1.3 

Características
Material: Tinta Hidrocryl 
Fotocrômico
Cor da tinta: vermelho
Base da tinta: água
Substrato: tecido meia-malha 
(100% algodão)
Processo: serigrafia
Formato: 30 cm x 38 cm 

• Amostra 1.1.4 

Características
Material: Tinta Hidrocryl 
Fotocrômico
Cor da tinta: amarelo
Base da tinta: água
Substrato: tecido meia-malha 
(100% algodão)
Processo: serigrafia 
Formato: 30,5 cm x 38,4 cm

• Amostra 1.1.5 

Características
Material: Tintas Hidrocryl 
Fotocrômico e Sericryl 
Fotocrômico
Cor das tintas: amarelo,
azul e violeta
Base da tinta: água
Substrato: tecido meia-malha 
(100% algodão)
Processo: serigrafia
Formato: 28,5 cm x 35,7 cm
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 • Amostra 1.1.6 

Características
Material: Tinta Hidrocryl 
Fotocrômico
Cor da tinta: vermelho 
Base da tinta: água
Substrato: tecido meia-malha 
(100% algodão)
Processo: serigrafia
Formato: 31,5 cm x 38,5 cm 

1.2 Aplicações de tinta fotocrômica sobre papel sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 1.2.1 

Características
Material: Tintas Hidrocryl 
Fotocrômico T.68 e Sericryl 
Fotocrômico 
Cor das tintas: violeta, 
amarelo, vermelho e azul
Base da tinta: água
Substrato: Papelão
Processo: serigrafia
Formato: 22 cm x 30 cm 

• Amostra 1.2.2

Características
Material: Tintas Hidrocryl 
Fotocrômico T.68 e Sericryl 
Fotocrômico 
Cor das tintas: violeta, 
amarelo, vermelho e azul
Base da tinta: água
Substrato: Sulfite, 180g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)
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• Amostra 1.2.3

Características
Material: Tintas Hidrocryl 
Fotocrômico T.68 e Sericryl 
Fotocrômico 
Cor das tintas: violeta, 
amarelo, vermelho e azul
Base da tinta: água
Substrato: Reciclado, 180g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)
 

• Amostra 1.2.4

Características:
Material: Tintas Hidrocryl 
Fotocrômico T.68 e Sericryl 
Fotocrômico 
Cor das tintas: violeta, 
amarelo, vermelho e azul
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Fosco, 210g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 1.2.5

Características:
Material: Tintas Hidrocryl 
Fotocrômico T.68 e Sericryl 
Fotocrômico 
Cor das tintas: violeta, 
amarelo, vermelho e azul
Base da tinta: água
Substrato: Papel Jornal, 50g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)
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• Amostra 1.2.6

Características
Material: Tintas Hidrocryl 
Fotocrômico T.68 e Sericryl 
Fotocrômico 
Cor das tintas: violeta, 
amarelo, vermelho e azul
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Brilho, 210g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

2. Efeito Termocrômico

2.1 Aplicações de tinta termocrômica sobre tecido sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 2.1.1

Características
Cor: Única (Preto)
Material: Tinta Sericryl 
Termocrômico
Base da tinta: água
Substrato: tecido meia-malha 
(100% algodão)
Processo: serigrafia
Formato: 30cm x 40cm  

• Amostra 2.1.2

Características
Material: Tinta Sericryl 
Termocrômico
Cor: Única (Preto)
Base da tinta: água
Substrato: Tactel
Processo: serigrafia
Formato: 22cm x 31cm
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• Amostra 2.2.1

Características
Material: Tinta Sericryl 
Termocrômico
Cor: Única (Preto)
Base da tinta: água
Substrato: Papelão
Processo: serigrafia
Formato: 22 cm x 27,9 cm

• Amostra 2.2.2

Características
Material: Tinta Sericryl 
Termocrômico
Cor: Única (Preto)
Base da tinta: água
Substrato: Sulfite, 180g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 2.2.3

Características
Material: Tinta Sericryl 
Termocrômico
Cor: Única (Preto)
Base da tinta: água
Substrato: Reciclado, 180g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

 2.2 Aplicações de tinta termocrômica sobre papel sem (esq.) e com (dir.) estímulo
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• Amostra 2.2.4

Características
Material: Tinta Sericryl 
Termocrômico
Cor: Única (Preto)
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Fosco, 210g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 2.2.5

Características
Material: Tinta Sericryl 
Termocrômico
Cor: Única (Preto)
Base da tinta: água
Substrato: Jornal, 50g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 2.2.6

Características
Material: Tinta Sericryl 
Termocrômico
Cor: Única (Preto)
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Brilho, 210g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)
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3. Efeito Dark Shine

3.1 Aplicações de tinta Dark Shine sobre tecido sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 3.1.1

Características
Material: Dark Shine
Base da tinta: água
Substrato: tecido meia-malha 
(100% algodão)
Processo: serigrafia
Formato: 30cm x 40cm

• Amostra 3.1.2

Características
Material: Dark Shine
Base da tinta: água
Substrato: Poliamida
Processo: serigrafia
Formato: 30cm x 40cm
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3.2 Aplicações de tinta Dark Shine sobre papel sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 3.2.1

Características
Material: Dark Shine
Base da tinta: água
Substrato: Sulfite, 180g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 3.2.2

Características
Material: Dark Shine
Base da tinta: água
Substrato: Reciclado, 180g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 3.2.3

Características
Material: Dark Shine
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Fosco, 210g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)
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• Amostra 3.2.4

Características
Material: Dark Shine
Base da tinta: água
Substrato: Jornal, 50g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 3.2.5

Características
Material: Dark Shine
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Brilho, 210g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

4. Efeito Fluorescente

4.1 Aplicações de tinta fluorescente sobre tecido sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 4.1.1

Características
Material: Tinta Fluorescente
Cor da tinta: rosa,
verde e laranja
Base da tinta: água
Substrato: tecido meia-malha 
(100% algodão)
Cor do substrato: preto
Processo: serigrafia
Formato: 30cm x 40cm
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• Amostra 4.1.2

Características
Material: Tinta Fluorescente
Cor da tinta: rosa,
verde e laranja
Base da tinta: água
Substrato: tecido meia-malha 
(100% algodão)
Cor do substrato: branco
Processo: serigrafia
Formato: 30cm x 40cm

4.2 Aplicações de tinta fluorescente sobre papel sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 4.2.1

Características
Material: Tinta Fluorescente
Cor da tinta: rosa,
verde e laranja
Base da tinta: água
Substrato: Papelão
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 4.2.2

Características
Material: Tinta Fluorescente
Cor da tinta: rosa,
verde e laranja
Base da tinta: água
Substrato: Sulfite, 180g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)
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• Amostra 4.2.3

Características
Material: Tinta Fluorescente
Cor da tinta: rosa,
verde e laranja
Base da tinta: água
Substrato: Reciclado, 180g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 4.2.4

Características
Material: Tinta Fluorescente
Cor da tinta: rosa,
verde e laranja
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Fosco, 210g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 4.2.5

Características
Material: Tinta Fluorescente
Cor da tinta: rosa,
verde e laranja
Base da tinta: água
Substrato: Jornal, 50g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)
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• Amostra 4.2.6

Características
Material: Tinta Fluorescente
Cor da tinta: rosa,
verde e laranja
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Brilho, 210g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

5. Efeito Fosforescente

5.1 Aplicações de tinta fosforescente sobre tecido sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 5.1.1

Características
Material: Sericryl 
Fosforescente T.5085
Cor da tinta: única
(Verde claro)
Base da tinta: água
Substrato: tecido meia-malha 
(100% algodão)
Processo: serigrafia
Formato: 30cm x 40cm

• Amostra 5.1.2

Características
Material: Sericryl 
Fosforescente T.5085 
Cor da tinta: única
(Verde claro) 
Base da tinta: água
Substrato: tecido meia-malha 
(100% algodão)
Processo: serigrafia
Formato: 30cm x 40cm
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5.2 Aplicações de tinta fosforescente sobre papel sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 5.2.1

Características
Material: Sericryl 
Fosforescente T.5085
Cor da tinta: única
(Verde claro) 
Base da tinta: água
Substrato: Papelão
Processo: Serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 5.2.2

Características
Material: Sericryl 
Fosforescente T.5085
Cor da tinta: única
(Verde claro) 
Base da tinta: água
Substrato: Sulfite, 180g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 5.2.3

Características
Material: Sericryl 
Fosforescente T.5085
Cor da tinta:única
(Verde claro) 
Base da tinta: água
Substrato: Reciclado, 180g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)
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• Amostra 5.2.4

Características
Material: Sericryl Fosforescente 
T.5085
Cor da tinta: única
(Verde claro)
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Fosco, 210g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 5.2.5

Características
Material: Sericryl Fosforescente 
T.5085 
Cor da tinta: única
(Verde claro) 
Base da tinta: água
Substrato: Jornal, 50g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 5.2.6

Características
Material: Sericryl Fosforescente 
T.5085 
Cor da tinta: única
(Verde claro) 
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Brilho, 210g
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)
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5.3 Aplicação de tinta fosforescente sobre PVC sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 5.3.1

Características
Material: Tinta fosforescente
Base da tinta: Solvente
Substrato: PVC
Processo: serigrafia
Formato: 15cm x 10cm
Espessura: 1mm 

6. Efeito Refletivo

6.1 Aplicações de tinta refletiva sobre tecido sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 5.2.6

Características
Material: Tinta Refletiva
Cor da tinta: prata
Base da tinta: água
Substrato: tecido meia-malha 
(100% algodão)
Processo: serigrafia
Formato: 30cm x 40cm

6.2 Aplicações de tinta refletiva sobre papel sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 6.2.1

Características
Material: Tinta Refletiva
Cor da tinta: prata
Base da tinta: água
Substrato: Papelão
Processo: serigrafia
Formato: 21cm x 
29,7cm (A4)

• Amostra 6.2.2

Características
Material: Tinta Refletiva
Cor da tinta: prata
Base da tinta: água
Substrato: Sulfite, 180g
Processo: Serigrafia
Formato: 21cm x 
29,7cm (A4)
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• Amostra 6.2.3

Características
Material: Tinta Refletiva
Cor da tinta: prata
Base da tinta: água
Substrato: Reciclado, 180g
Processo: Serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 6.2.4

Características
Material: Tinta Refletiva
Cor da tinta: prata
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Fosco, 210g
Processo: Serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 6.2.5

Características
Material: Tinta Refletiva
Cor da tinta: prata
Base da tinta: água
Substrato: Jornal, 50g
Processo: Serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)

• Amostra 6.2.6

Características
Material: Tinta Refletiva
Cor da tinta: prata
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Brilho, 210g
Processo: Serigrafia
Formato: 21cm x 29,7cm (A4)
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7. Efeito Holográfico

7.1 Aplicação de tinta holográfica sobre laminado sintético

• Amostra 7.1

Características
Material: Tinta holográfica
Cor da tinta: Indefinida
(varia conforme ângulo)
Base da tinta: Plastisol. 
Substrato: Laminado sintético
Processo: serigrafia
Formato: 11,5 x 6,3 cm
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APÊNDICE D – Amostras Croma Microencapsulados

Amostras impressas por serigrafia dos efeitos Fotocrômico, Termocrômico 
quente e frio, Hidrocrômico, Aromático, Glitter com aroma, Metalizado com 
aroma, Fosforescente, Verniz UV localizado, Flocado e Textura UV Brilho.

1. Efeito fotocrômico

1.1 Aplicações de tinta fotocrômica sobre papel

• Amostra 1.1.1

Características
Material: Tinta fotocrômica 
Base da tinta: água
Substrato: Papel Couchê Brilho, 120g
Processo: serigrafia
Formato: 11,5 cm x 22 cm

• Amostra 1.1.2

Características
Material: Tinta fotocrômica
Base da tinta: água
Substrato: Papel Couchê Brilho, 120g
Processo: serigrafia
Formato: 4,7 cm x 11,1 cm
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2. Efeito termocrômico

2.1 Aplicações de tinta termocrômica quente sobre papel sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 2.1.1

Características
Material: Tinta Termocrômica 
quente
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Brilho, 250g
Processo: serigrafia
Formato: 14,4 cm x 21,5 cm

• Amostra 2.1.2

Características
Material: Tinta Termocrômica 
quente
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Brilho, 180g
Processo: serigrafia
Formato: 6,5 cm x 20 cm

• Amostra 2.1.3

Características
Material: Tinta Termocrômica 
quente
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Brilho, 120g
Processo: serigrafia
Formato: 5,5 cm x 15,2 cm
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3. Efeito Hidrocrômico

3.1 Aplicações de tinta hidrocrômica sobre papel sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 2.2.1

Características
Material: Tinta 
termocrômica fria 
Base da tinta: água
Substrato: Offset, 120g
Processo: serigrafia
Formato: 7,7 cm x 21,5 cm

• Amostra 2.1.4

Características
Material: Tinta Termocrômica 
quente
Base da tinta: água
Substrato: Couchê Brilho, 120g
Processo: serigrafia
Formato: 8,5 cm x 16 cm

2.2 Aplicações de tinta termocrômica fria sobre papel sem (esq.) e com (dir.) estímulo

• Amostra 3.1.1

Características
Material: Tinta hidrocrômica
Base da tinta: água
Substrato: Couché Fosco, 300g
Processo: serigrafia
Formato: 2,8 cm x 15 cm



172

4. Efeito Aromático

4.1 Aplicações de aroma sobre papel

• Amostra 4.1.1

Características
Material: Aroma ametista
Base: água
Substrato: Offset, 120g.
Processo: serigrafia
Formato: 21,7 cm x 27,7 cm

• Amostra 4.1.2

Características
Material: Aroma
Base: água
Substrato: Offset, 120g
Processo: serigrafia
Formato: 21 cm x 27,7 cm

• Amostra 4.1.3

Características
Material: Verniz Aromático
Base: água
Substrato: Couchê Fosco, 300g
Processo: serigrafia
Formato: 17,5 cm x 11 cm
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• Amostra 4.1.4

Características
Material: Verniz Aromático 
“Aproxime e cheire”
Base: água
Substrato: Couchê brilho, 120g
Processo: serigrafia
Formato: 15 cm x 21 cm

• Amostra 4.1.5

Características
Material: Verniz Aromático 
Chocolate
Base: Água
Substrato: Couchê brilho, 250g
Processo: serigrafia
Formato: 17,7 cm x 12,5 cm

• Amostra 4.1.6

Características
Material: Verniz Aromático Coco
Base: água
Substrato: Couchê brilho, 120g
Processo: serigrafia
Formato: 8 cm x 13 cm
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• Amostra 4.1.7

Características
Material: Verniz Aromático “Raspe e cheire”
Base: água
Substrato: Couchê brilho, 120g
Processo: serigrafia
Formato: 15 cm x 10 cm

• Amostra 4.1.8

Características
Material: Verniz Aromático “Abra e Sinta”
Base: água
Substrato: Couchê brilho, 120g
Processo: serigrafia
Formato: 5 cm x 7 cm

• Amostra 4.1.9

Características
Material: Verniz Aromático
Base: água
Substrato: Couchê fosco, 250g
Processo: serigrafia
Formato: 6,5 cm x 6,5 cm
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• Amostra 4.1.10

Características
Material: Verniz Aromático “Abra e Sinta”
Base: Água
Substrato: Adesivo transparente
Processo: serigrafia
Formato: 5 cm x 5,7 cm

5. Efeito Aromático e Glitter

5.1 Aplicação de aroma e glitter sobre papel

• Amostra 5.1.1

Características
Material: Verniz aromático e Glitter azul
Base: água
Substrato: Couchê Brilho, 250g.
Processo: serigrafia
Formato: 6,5 cm x 25 cm

6. Efeito aromático e efeito metalizado

6.1 Aplicações de aroma e Foil sobre papel

• Amostra 6.1.1

Características
Material: Verniz aromático,
Foil dourado e prateado
Base: água
Substrato: Couchê Brilho, 250g.
Processo: serigrafia
Formato: 19,4 cm x 25 cm
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7. Efeito fosforescente (fosfocrômico)

7.1 Aplicações de tinta fosforescente UV sobre papel

• Amostra 7.1.1

Características
Material: Tinta fosforescente
Base da tinta: água
Substrato: Couché brilho, 150g
Processo: serigrafia
Formato: 21,4 cm x 23 cm

• Amostra 7.1.2

Características
Material: Tinta Vinílica
Base da tinta: Solvente 
Substrato: Couché brilho, 120g
Processo: serigrafia
Formato: 11,2 cm x 12,9 cm

• Amostra 7.1.3

Características
Material: Tinta fosforescente
Base da tinta: Água
Substrato: Couché fosco, 250g 
Processo: serigrafia
Formato: 18,8 cm x 6,8 cm
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8. Efeito Verniz UV Localizado

8.1 Aplicações de Verniz UV localizado sobre papel

• Amostra 8.1.1

Características
Material: Verniz UV
Base da tinta: água
Substrato: Couché brilho, 250g
Processo: serigrafia
Formato: 15,2 cm x 14,2 cm

• Amostra 8.1.2

Características
Material: Verniz UV
Base da tinta: água
Substrato: Couché brilho, 250g
Processo: serigrafia
Formato: 21 cm x 25,5 cm

9. Efeito Flocado

9.1 Aplicação de flocagem sobre papel

• Amostra 9.1.1

Características
Material: Verniz UV
Base da tinta: água
Substrato: Couché brilho, 250g
Processo: serigrafia
Formato: 19,7 cm x 22,9 cm
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10. Efeito Textura UV Brilho

10.1 Aplicação de Textura UV Brilho sobre papel

• Amostra 10.1.1

Características
Material: Verniz Textura UV Brilho
Base da tinta: água
Substrato: Couché brilho, 250g
Processo: serigrafia
Formato: 17,2 cm x 25 cm
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APÊNDICE E – Roteiro de coleta

Endereço: Contato: Profissional responsável:
Empresa: Data: 

1. Caracterização da empresa

VISITA TÉCNICA 1

Descrição

Ano de fundação

Áreas de atuação

Atividades 
complementares

Obs. gerais:

2. Caracterização dos produtos e serviços

O que vocês entendem por tintas, acabamentos e processos com efeitos especiais?

Como vocês classificam as tintas de efeitos especiais? Estáticos e interativos?

Efeitos especiais interativos disponíveis no catálogo

1. Termocrômico       2. Fotocrômico       3. Hidrocrômico

Obs. gerais:

Quais?

4. Fosforescente 5. Fluorescente      

6. Refletivo 7. Dark Shine 8. Outros
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Tintas especiais adaptativas Obs.
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1 2 3 4 5 6 7

Serigrafia

Flexografia

Offset

Transfer

Spray

Impressão digital

Tingimento

Papel

Tecido

Polímero

Cerâmica

Metal

Laminado

Outros:

2. Caracterização dos produtos e serviços (cont.)

Água

1.
2.
4.
5. 

6.

7.
8.

Solvente

Plastisol

Endereço: Contato: Profissional responsável:
Empresa: Data:

VISITA TÉCNICA 1 | Pág. 2

5. Tecnologia  química

Papel: Offset         Couché        Reciclato        Papelão       

Tecido: Natural        Sintético        Misto                

Aplicação: Localizada        Contínua Ref. Escala:Escala:  Baixa        Média        Alta

Microcápsulas        Cristais Líquidos        Nanotecnologia        Outros
Quais?

Quais?

Fabricação própria? Sim Não

Adesivo       Outros        

APÊNDICE E – Roteiro de coleta
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3. Mercado

Mercado

Clientes

Aplicações

Obs. gerais:

4. Sustentabilidade

Impacto (saúde e meio ambiente)

Certificação internacinal/selo
Descarte

Obs. gerais:

Custo

Novidades e 
tendências

VISITA TÉCNICA 1 | Pág. 3

Endereço: Contato: Profissional responsável:
Empresa: Data:

APÊNDICE E – Roteiro de coleta
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Endereço: Contato: Profissional responsável:
Empresa: Data: 

5. Anotações extras

VISITA TÉCNICA 1 | OBSERVAÇÕES | Pág. 1

APÊNDICE E – Roteiro de coleta
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APÊNDICE F – Roteiros de coleta preenchidos

Endereço: R. Luís Vaz de Camões, 177 
Cumbica, Guarulhos - SP, 07210-007

(11) 2171 8000Contato: Profissional responsável:
Empresa: Gênesis Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Data: 24/04/2018

1. Caracterização da empresa

VISITA TÉCNICA 1

Descrição

Ano de fundação 1984. 

Empresa especializada na fabricação de tintas, vernizes e produtos químicos para Serigrafia 

e Impressão Digital.

Iniciativas: Centro de Treinamento, Escola Gênesis, Portal InfoSign, Terças de Sucesso,
Workshop Estamparia de Sucesso, E-book, participação em feiras, eventos e palestras.

Áreas de atuação

Atividades 
complementares

Obs. gerais: Fazem aplicações apenas para demonstrar as técnicas.
Ebook: Coleção passo a passo - 4 volumes. Efeitos diferenciados de estamparia.

2. Caracterização dos produtos e serviços

O que vocês entendem por tintas, acabamentos e processos com efeitos especiais?

Como vocês classificam as tintas de efeitos especiais? Estáticos e interativos?

Efeitos especiais interativos disponíveis no catálogo

1. Termocrômico       2. Fotocrômico       3. Hidrocrômico

Obs. gerais:

Quais?

Tinta Hidrocrômica em estudo. Projeto ativo.

4. Fosforescente 5. Fluorescente      

6. Refletivo 7. Dark Shine 8. Outros

Waldo e Juarez

Têxtil (serigrafia), comunicação visual, gráfico, transfers, mercado ind. geral, plásticos, metais. 

O que não há em todos
os lugares, em todas as estamparias. Nós chamamos de efeito especial porque são diferentes das outras tintas, 
ou seja, elas mudam de acordo com a luz, com a temperatura... (cont. pág. obs.1)

8. Sericryl Impermeabilizante e Dark Shine Sublimático (Tinta digital sublidesk, DS.7000).

Não, nós não utilizamos essas
nomenclaturas. O Refletivo  o mercado conhece como efeito olho de gato, o fosforescente como fotolumines-
cente e as fluorescentes são conhecidas como cores cítricas , existem aproximadamente 7 (cont. pág. obs 1).

Dark Shine Sublimático: inclui as cores fluorescentes amarelo e pink.
Fosforescente (4): boletim técnico descreve 8h de efeito pós-brilho, mas eles dizem 6h para os 
clientes. Bombeiros/ABNT.

Recebida por: Juarez Alves (Escola  Gênesis) e Waldo (Setor Técnico/vendas 19 anos na empresa).
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Tintas especiais adaptativas Obs.
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Serigrafia

Flexografia

Offset

Transfer

Spray

Impressão digital

Tingimento

Papel

Tecido

Polímero

Cerâmica

Metal

Laminado

Outros:

2. Caracterização dos produtos e serviços (cont.)

Água

1.
2.
4.
5. 

6.

7.
8.

Solvente

Plastisol

Endereço: R. Luís Vaz de Camões, 177 
Cumbica, Guarulhos - SP, 07210-007

(11) 2171 8000Contato: Profissional responsável:
Empresa: Gênesis Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Data: 24/04/2018

VISITA TÉCNICA 1 | Pág. 2

5. Tecnologia  química

Papel: Offset         Couché        Reciclato        Papelão       

Tecido: Natural        Sintético        Misto                

Aplicação: Localizada        Contínua Ref. Escala:Escala:  Baixa        Média        Alta

Microcápsulas        Cristais Líquidos        Nanotecnologia        Outros
Quais?

Quais?

Fabricação própria? Sim Não

Adesivo       Outros        

Waldo e Juarez

8

Não trabalham no segmento de corantes.

Sublimática digital (cores fluor).

Papelão = porosidade muito alta. Testes.

Epoxi. Outra formulação. 

7. Apenas sintético/cores pasteis, tons médios

Com restrições, depende do tipo.

Epoxi. Outra formulação.

Epoxi. Outra formulação.

Epoxi. Outra formulação.

Adesivo = Solvente vinílica.

Depende da formulação.

Preto.
Amarelo, vermelho, azul e violeta.
Cor única (Hydrocryl fosforescente).
8 cores (amarelo limão, amarelo ouro, laranja, vermelho 
maravilha (pink), verde, azul e violeta (semelhante a rosa)

Prata. É possível adicionar 1,5% de pigmento sericor 
base dàgua em diferentes cores.

Pigmentos e pastas incolores (bases) importadas. Lumistante distribui várias 
tintas fosforescentes.

Fotocrômica, talvez a termocrômica. Guilherme pode responder melhor.

Cor única.
Sem cor.

APÊNDICE F – Roteiros de coleta preenchidos
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3. Mercado

Mercado

Clientes

Aplicações

Obs. gerais: Possuem um setor de  “Qualidade e Meio Ambiente”, responsável pela saúde, bem-estar dos funcionários 
e ações de preservação do meio ambiente. Contam com uma estação de tratamento de água.

Tecido (estopa). Lavagem terceirizada, vai e volta.
8 anos retalho de estamparia (10%).
Tinta a base d`água.
Linha de tinta ecológica (alguns países não aceitam as outras.

4. Sustentabilidade

Impacto (saúde e meio ambiente)

Certificação internacinal/selo
Descarte

Obs. gerais:

Custo

Novidades e 
tendências

VISITA TÉCNICA 1 | Pág. 3

Endereço: R. Luís Vaz de Camões, 177 
Cumbica, Guarulhos - SP, 07210-007

(11) 2171 8000Contato: Profissional responsável:
Empresa: Gênesis Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Data: 24/04/2018

Waldo e Juarez

“Até onde conhece não tem”. 

Fluorescente e fosforescente há muita procura/vendem muito.

Trouxeram a fotocrômica depois de visitar feiras nos EUA. Agrega para o nome da empresa, porém são

mais oferecidas do que procuradas. Prós e contras (valor). Clientes chegam com algo não muito claro.

Nos últimos 4 anos houve uma queda em toda a gama de produtos. Crise/recesso (prefere chamar a 2).

Mercados Fitness (usa muito fluorescente), sinalização (refletivo, fosforescente), prediária, grifes (foto, 
termo - moda praia).
*Termocrômica um pouco mais barata que a fotocrômica. Dependendo, necessidade de várias demãos.

*Custo: diferença de preço cheio e preço para revenda. Volume de compra. 20% de desconto (constância).
*Novidades e tendências: Efeito holográfico diferenciado (recebi amostra - “marco”).
Sericryl Impermeabilizante: você faz um silk nele, e ele fica basicamente ali como uma marca d`água, 
mas quase imperceptível, no momento em que o tecido molha, aquele ponto não, e ele dá destaque e 
fica em evidência.
Fotocrômica e Refletivo: o que limita a comercialização da  é o custo.
Não tem notado crescimento da foto. Fatia diferenciada de mercado. Camiseta (grifes) - R$800kg. Termo -> 
moda praia. Cliente fez camisetas fotocrômicas para cavalgada. 
Carro chefe da Gênesis, tinta branca.
Tinta hidrocrômica ainda esta na “prancheta”. Necessidade de conhecer melhor o que vem de fora. Tintas.
Refletivos -> bastante procura/crescimento. Fita, transfer e tinta serigráfica.
Dark Shine -> mercado pedindo. Pessoas querendo destaque, querendo se destacar. Festas.
LMPrint. Conseguiram vender uma ideia cara para clientes que acreditam nisto.
Fase de crescimento, porém bem pequeno, controlado. Estes efeitos vem melhorando desde 2016 e princi-
palmente desde o meio de 2017. Em outubro irá melhorar mais, de acordo com especialistas (economia).

Sericryl impermeabilizante, efeito provisório, tecidos sintéticos de cores claras, não pode ser preto ou branco. 

Produto havia sido descontinuado e está sendo relançado. 8 anos fora do mercado. Moda praia, piscina.

Foto, Termo, Luminescentes -> Lost, Elian (SC), LMPrint (cliente habitual).

Fosforescente -> La bela Máfia (SC), Damyller (SC), Gangster (SP), Fatal (SP).

Fluor -> Vários clientes, Rola Moça (RS), La bela Máfia (SC).

ISO 9000, ISO 14000 (2015), última.
Dependo do produto - encinerado.
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Empresa: Croma Microencapsulados
Endereço: Rua Anhembi, 182 Vila Cruzeiro

São Paulo - SP Cep: 04728 - 010

Data: 25/04/2018
(11) 5642 1552
(11) 98125 0107
croma@croma.com.br

Contato: 
Profissional 
responsável:

VISITA TÉCNICA 2

1. Caracterização da empresa

Descrição

Ano de fundação 1992. 
Marketing olfativo e acabamentos gráficos especiais.

Empresa especializada na Tecnologia de Microcápsulas para produção de tintas e vernizes.

Consultorias gráficas, acabamentos especiais e palestras em agências e empresas.

Áreas de atuação

Atividades 
complementares

Obs. gerais:
Possuem linha de produtos próprios e serviço de customização.
Elaboram Identidade Olfativa de marca.

2. Caracterização dos produtos e serviços

O que vocês entendem por tintas, acabamentos e processos com efeitos especiais?

Como vocês classificam as tintas de efeitos especiais? Estáticos e interativos?

Efeitos especiais interativos disponíveis no catálogo

1. Termocrômico       2. Fotocrômico       3. Hidrocrômico

Obs. gerais:

Quais?

Tinta Termocrômica possuem “quente”, “frio” e irreversível.

4. Fosforescente 5. Fluorescente      

6. Refletivo 7. Dark Shine 8. Outros

Recebida por: Vanice Zanoni (responsável técnica da área de pigmentos) e William (Vendedor).

Tintas com microcápsulas

Acabamentos gráficos super 
especiais. Não, chamamos pelo nome mesmo. 

1. Efeito termocrômico irreversível é mais caro se comparado ao demais tipos de termocrômicos que a empresa oferece.
Os efeitos aromáticos podem ser misturados com as outras tintas no mesmo processo de aplicação.
O efeito refletivo não está no catálogo, mas é possível fazer comprando as esferas de vidro.
A Raspadinha é famosa aqui (verniz UV).
5. Há menos procura para os fluorescentes, tem pouca saída lá.
Solvente ficou para trás, utilizamos Base de água (cura ao ar livre ou calor), às vezes Plastisol.
Os clientes normalmente chegam já sabendo qual efeito desejam aplicar.

Raspadinha e aromas.

ou também outras tintas que tenham um efeito interativo com as pessoas, que utilizam mais de um sentido, exigem 
uma ação das pessoas e cria um vínculo emocional, lembrança.

Vanice Zanoni e William
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Tintas especiais adaptativas Obs.
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Serigrafia

Flexografia

Offset

Transfer

Spray / Pistola

Impressão digital

Tingimento

Papel

Tecido

Polímero

Cerâmica

Metal

Laminado

Outros:

2. Caracterização dos produtos e serviços (cont.)

Água

Offset e Flexografia funcionam mais ou menos para estas tintas de efeitos especial. Transfer não se refere a 
sublimação, existe para o efeito fosforescente, mas não ficam bons, já para o efeito termocrômico não funciona. 
A aplicação depende da tecnologia e da verba, ex: serigrafia dá para fazer continua. Procura por localizada, 1 cor 
em função do custo, cromia não. Versáteis. Pode fazer uma área pequena para ter a surpresa, localizado.

Obs. gerais item 1: Spray - melhor chamar de pistola, para tecido é mais utilizada.

Solvente

Plastisol

5. Tecnologia  química

Papel: Offset         Couché        Reciclato        Papelão       

Tecido: Natural        Sintético        Misto                

Aplicação: Localizada        Contínua Ref. Escala:Escala:  Baixa        Média        Alta

Microcápsulas        Cristais Líquidos        Nanotecnologia        Outros
Quais?

Quais?

Fabricação própria? Sim Não

Adesivo       Outros        

Empresa: Croma Microencapsulados
Endereço: Rua Anhembi, 182 Vila Cruzeiro

São Paulo - SP Cep: 04728 - 010

Data: 25/04/2018
(11) 5642 1552
(11) 98125 0107
croma@croma.com.br

Contato: 
Profissional 
responsável:

VISITA TÉCNICA 2 | Pág. 2

8

Dá para fazer, não é comum (custo)

Verniz UV p/ digital pós serigrafia.

150/500 folhas
1.000/10.000 média
10.000/150.000 alta

Tiragem convites exe:

Maioria para serigrafia. Requerem + cama-

das de aplicação do produto = + caro. 

Cobertura/cor melhores com serigrafia. 

Cor + fraca com: Flexo, Offset e etc.

Hidro: testes c/ a pistola, mas melhor não.

Depende da base.

Depende do produto utilizado.

Couchê é o + usado, p/ quase tudo. Base 

água pega bem.

Adesivo: vinílica base água.

Com adaptações.

Todas são a base água. Algumas UV.

Podem fazer c/ Plastisol se o cliente quiser.

Enviará a lista por e-mail.

Pigmentos importados (fotocrômica e termocrômica), as tintas nós fabricamos.

Maioria. Outras reações são conseguidas a partir de reagentes químicos.

Transparente Existe, mas não fica bom

Vanice Zanoni
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3. Mercado

Mercado

Clientes

Aplicações

Obs. gerais:

4. Sustentabilidade

Impacto (saúde e meio ambiente)

Certificação internacinal/selo
Descarte

Obs. gerais:

Custo

Novidades e 
tendências

Empresa: Croma Microencapsulados
Endereço: Rua Anhembi, 182 Vila Cruzeiro

São Paulo - SP Cep: 04728 - 010

Data: 25/04/2018
(11) 5642 1552
(11) 98125 0107
croma@croma.com.br

Contato: 
Profissional 
responsável:

VISITA TÉCNICA 2 | Pág. 3

Não tem metais pesados e não são tóxicas.

Trabalham mais através de parcerias com gráficas e agências para atender os clientes.

Empresas grandes e pequenas.

Notou um crescimento, antes período de crise econômica.

Fazem aplicações na empresa e vendem os produtos para os clientes aplicarem.

Enviará a relação por e-mail.

Nunca foi usada exaustivamente, ainda novidade. Reagente UV (novo). Essas tintas saem + p/ papel, mas 

acham que serão cada vez + utilizadas em tecido e brinquedos como album de figurinha e bonecas.

Agências - grande verba publicitária (NET, Itaú, bancos...). Empresas pequenas fazem algo mais 

simples. + informações na página clientes.

Não tem selo.
De resíduos de acordo com a legislação.

Procuram utilizar tudo a base de água.
CETESP (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Itaú, mala direta em datas comemorativas utilizando efeitos especiais obtiveram um retorno de 1,5%, 5x 
mais do que antes. Utilizaram glitter com aroma (processo de aplicação única), verniz UV com aroma 
relevo, flocagem com aroma, fosforescente e etc. (não lembra no momento).
Criação de vários projetos novo que irião para Cannes. Desenvolvimento de novas tecnologias 
cromoativas, em maio sai a relação. Exe: Boticário (hidrocrômica).

Cannes 2018 -> Protex (etiqueta maça com sabão microencapsulado - tecnologia de microcápsulas 
desenvolvida, Boticário (tag que borrifa o perfume - hidrocrômica), Unilever (OMO, Camiseta corinthians), 
Teste xixi do cachorro que indica se esta com diabetes, tecnologia a partir de reações químicas neste caso.
Fotocrômica e Termocrômica (importadas) -> tem percebido maior curiosidade/procura.
Alexandre Hertchcovitch -> tinta fotocrômica. Não sabe onde estão as fotos.
Reagente UV Verniz -> Convites e impressos, segurança e entretenimento.
Tinta hidrocrômica: Corinthians, “Camiseta mágica”da OMO, fizeram 1 dia antes do jogo. Microcápsulas 
aplicadas por serigrafia. 22 camisetas. O efeito dura 6 meses na camiseta, aplicação de algumas camadas 
da tinta. Enviará imagens do making off por e-mail.

Vanice Zanoni
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1. Caracterização da empresa

Descrição

Ano de fundação 2003. 

Oferecem produtos para o mercado de tintas e vernizes e tinta gráficas, entre outros.

Prestam serviços de consultoria em processos e equipamentos, gestão e e etc.

Áreas de atuação

Atividades 
complementares

Obs. gerais:

2. Caracterização dos produtos e serviços

O que vocês entendem por tintas, acabamentos e processos com efeitos especiais?

Como vocês classificam as tintas de efeitos especiais? Estáticos e interativos?

Efeitos especiais interativos disponíveis no catálogo

1. Termocrômico       2. Fotocrômico       3. Hidrocrômico

Obs. gerais:

Quais?

Hidrocrômica esta no catálogo, mas não é muito procurada. Pedindo p/ o fornecedor na Inglaterra - 15 dias.

4. Fosforescente 5. Fluorescente      

6. Refletivo 7. Dark Shine 8. Outros

Empresa: Gênesis Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.Empresa: Forscher Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

VISITA TÉCNICA 3

Endereço: Rua Engenheiro Antonio Jovino, 
220, 4° andar - conj. 42, Vila 
Andrade, São Paulo - SP 

(11) 3744 1616
(11) 3740 5748

Contato: 
Data: 18/05/2018

Harry Heise
Profissional responsável:

Oferece produtos ligados às indústrias: de tintas e vernizes, de tintas de impressão, de 
tingimento de plásticos, de cerâmicas, de cosméticos, de têxteis, de concreto, e de 
aplicações especiais tais como: materiais de escritório, materiais escolares, artigos de 
festas, artigos de segurança, entre outros.

Contato telefônico realizado no dia 18/05/2018 às 14h30. Duração 31 minutos.
Revendem os pigmentos, mas não fabricam as tintas.

Não, separamos em pigmentos

Os termocrômicos, 
fotocrômicos e etc., chamamos de pigmentos especiais. Todos os pigmentos são microencapsulados, todos eles...
Microcápsulas com corantes dentro, componentes.

especiais e pigmentos de efeito, que são os perolados, com efeito madre-pérola. Não chamamos de interativos ou 
estáticos.

Infrared. Cromaflair e Espectraflair (semelhantes a um efeito holográfico?).

Refletivo não possuem no catálogo normalmente (micro esferas de vidro, algumas possuem 50% de 
alumínio para aumentar a reflexão). 
Mencionou termo “luminescente” para Fosfo e infrared. Disse que chamam o Fluorescente de “day-light”.
Os pigmentos especiais não têm grande durabilidade - o Termocrômico, por exemplo, possui uma vida 
útil de 3.000 ciclos, e isso depende das condições em que estiver trabalhando. Até 31ºC, abaixo disso 
aumenta a quantidade de ciclos e acima, a quantidade diminui. Se colocar direto na presença da luz, o 
efeito dura 1 ou 2 meses.
No caso do Termocrômico é possível acrescentar um aditivo para bloquear a luz UV, utilizando uma 
camada de verniz que aumenta a durabilidade para 1 ano. Já para o efeito fotocrômico é impossível, 
pois inviabilizaria o efeito. Então há restrições de aplicação, são utilizadas para usos promocionais, de 
curto prazo e principalmente para uso interno.

APÊNDICE F – Roteiros de coleta preenchidos
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Tintas especiais adaptativas Obs.
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Serigrafia

Flexografia

Offset

Transfer

Spray

Impressão digital

Tingimento

Papel

Tecido

Polímero

Cerâmica

Metal

Laminado

Outros:

2. Caracterização dos produtos e serviços (cont.)

Água

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Solvente

Plastisol

VISITA TÉCNICA 3 | Pág. 2

5. Tecnologia  química

Papel: Offset         Couché        Reciclato        Papelão       

Tecido: Natural        Sintético        Misto                

Aplicação: Localizada        Contínua Ref. Escala:Escala:  Baixa        Média        Alta

Microcápsulas        Cristais Líquidos        Nanotecnologia        Outros
Quais?

Quais?

Fabricação própria? Sim Não

Adesivo       Outros        

Empresa: Gênesis Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.Empresa: Forscher Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Endereço: Rua Engenheiro Antonio Jovino, 

220, 4° andar - conj. 42, Vila 
Andrade, São Paulo - SP 

(11) 3744 1616
(11) 3740 5748

Contato: 
Data: 25/04/2018
Profissional responsável:
Harry Heise

A fabricação das microcápsulas não é própria, nós importamos.

Fluor, Termo, foto e hidro =  tecno microcápsulas. Luminescentes não são encapsuladas, c/ infrared e a fosfo.

Todos podem ser aplicados por serigrafia. 

Maior impacto. 

Apresenta uma intensidade de cor baixa.

Rotogravura também funciona. Offset = pior.

Hot/cold stamping sim. Sublimação não.

(5) Hidrocrômica talvez funcione por spray.

Imp. dig. não sabe informar.

Em relação aos tipos de papeis, depende 

do tipo da resina aplicada. Teria de fazer 

testes. Em papeis decorativos poderia ser + 

aplicado, embalagens de presente, por exe.

Já fizemos esmalte termocrômico.

Todas são a base de água, mas depende 

do fabricante, se ele quiser comprar o pó 

e utilizar outra base, pode.

Tingimento termocrômico Animale.

Polímeros e cerâmica não, a não ser que 

seja como tinta decorativa e não in 

vitro… Em uma etapa posterior para 

decorar a superfície da cerâmica.

Todos podem ser aplicados em papel ou 

em tecido. 

8

Enviará a lista por e-mail.
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3. Mercado

Mercado

Clientes

Aplicações

Obs. gerais:

4. Sustentabilidade

Impacto (saúde e meio ambiente)

Certificação internacinal/selo
Descarte

Obs. gerais:

Custo

Novidades e 
tendências

VISITA TÉCNICA 3 | Pág. 3

Empresa: Gênesis Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.Empresa: Forscher Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Endereço: Rua Engenheiro Antonio Jovino, 

220, 4° andar - conj. 42, Vila 
Andrade, São Paulo - SP 

(11) 3744 1616
(11) 3740 5748

Contato: 
Data: 25/04/2018
Profissional responsável:
Harry Heise

Produtos que não contêm metais pesados, só seguir as instruções (uso e descarte)

São pigmentos caros e de baixa demanda, não sei qual ocasiona, se um ou o outro.

São clientes que fazem campanhas promocionais. Skol, por exemplo quer fazer uma lata…

Segurança -> Mercado com potencial interessante -> embalagem. Moda é difícil, por conta da durabilidade.

Tem que ser um ótimo design, que funcione sem os pigmentos, e quando eles apareçam seja um extra.

Material escolar, tinta guache, usos de curta duração.

Revistas, um exemplo por exemplo que tu friccione e apareça algo. Fosforescente -> o grande mercado dos 

fosforescentes são as placas de sinalização. Usos promocionais também.

Glitter - muita procura. Exe: Sandálias havaianas. Tendência, tamanho de partícula grande, como 0,04 e 0,08. 
**Fluorescente voltando a moda.

 **Novidades e tendências: Fluorescentes: tem muito de moda nisso... No Nordeste procuram mais 
cores + chamativas, acredito que em função da questão cultural. A procura por fluorescente no Sul, vai 
de época.

*Mercado: Fosforescente, antigamente vinha em uma cor só, atualmente tem em várias cores. 
Termocrômico talvez venda uns 10 kilo por mês, juntando todos os compradores.
Temos uma tinta que custa R$8000, ela muda de cor conforme o ångulo. Mas não é como um efeito 
holográfico "normal", onde é possível visualizar diversas cores, ela muda radicalmente de uma cor para 
outra. Exemplo selo da anatel que vem em eletrônicos. Também utilizada como pigmento de segurança, 
mas não é bem de segurança, porque é cara, mas é só comprar e fazer. Cromoflair. Fizemos um casaco de 
couro com essa tinta. Já o Espectraflair traz a aparência do arcoíris inteiro. 
Estes não aparecem no site, talvez tu possa encontrar aqui: www.viavi.com um  video com o efeito.
Não sentiu aumento. São produtos que prosperam em situações de prosperidade. Falta criar a demanda 
aqui no Brasil. Entender quem é o cara que se interessaria. O Approach tem que ser mais estratégico.

Muito pequeno, nicho de nicho. Quando vende 200 kilo de pigmento em um ano dá para comemorar.

Tintas de segurança - exemplo a linha do cheque termocrômica, que some ao friccionar, tintas luminescente 

também (luz UV). Aparência branca normal. Infrared (pigmentos infravermelho) -> visão normal branco, em 

luz normal fica vermelho, azul e etc. Se vende 5 ou 6 kilo por mês é muito*

FBA. compliance. Para contato indireto com alimentos (embalagens)

Nem todos os produtos tem FBA, porque é caro ter.No caso dos fluorescente, alguns possuem formal 
aldeído livre, mas o nosso é isento.
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ANEXO A – Boletim Técnico Sericryl Fotocrômico
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ANEXO B – Boletim Técnico Hidrocryl Fotocrômico
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ANEXO C – FISPQ Hidrocryl Fotocrômico









   
   

 

 
























































196









   
   

 

 



              









                 











































197









   
   

 

 












           
































198



 





   
   

 
 

 1 



           



            



            








•             



•    


• 









          
 
                



  







            
           
              



199

ANEXO D – Boletim Técnico Sericryl Termocrômico Preto
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ANEXO E – FISPQ Sericryl Termocrômico Preto
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INSTRUÇÕES DE USO

TINTA HIDROCRÔMICA

1. Misturar bem antes de usar; 

2. Utilizar tela 32 fios;

3. Usar rodo macio de 75 shores;

4. Não agregar nenhum produto à tinta, como água, solvente, ou outras tintas, o 
que pode ocasionar o não funcionamento do produto;

5. Para lavar, usar álcool ou água e detergente para limpar a tela;

6. Seca apenas em esteira térmica (polimerizadora) de 150 a 200 °C de 
temperatura, passando bem devagar;

8. O papel pode ser couché, offset, cartão com gramatura mínima de 115 g;

9. A tinta não deve permanecer na tela se não estiver em operação, podendo 
ocorrer a secagem da tinta e entupimento das telas;

10. Se o produto encorpar em demasia, depois de determinado tempo de uso, retirar 
o produto da tela e misturar bem com parte do produto ainda não utilizada e 
colocar um pouco de diluente;

11. Utilizar emulsão para solvente e água;

12. Aplicar de 2 a 3 mãos.  3 aplicações da tinta hidrocrômica é o ideal.  Pode-
se aplicar até 4 mãos, mas já fica um pouco mais difícil de abrir com a água 
depois. Não aconselhamos aplicar 5 mãos com o risco de demorar muito tempo 
para abrir ou não abrir;

 
A quantidade a ser aplicada deve ser de cerca de 30 a 40 gramas por metro quadrado.

Cuidados especiais devem ser feitos na secagem para que o produto não decalque.

Empilhar o mínimo possível, 100 folhas, num primeiro momento e separar o palete. 
Depois de umas 2 horas ir montando palets com altura máxima de 50 cm.

O material não pode ser colocado no strech muito tempo antes do palete ser 
transportado. De preferência no mesmo dia, pois corre o risco de suar e decalcar.

ANEXO F – Instruções de uso tinta hidrocrômica Croma
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A tendência para decalcar utilizando-se tela de 32 fios é bem grande, já que a 
quantidade de produto é espessa.

Este produto contém água e, portanto demora um pouco mais para secar. 

__________________________________________________________________

CROMA MICROENCAPSULADOS IND. E COM. LTDA.

Dúvidas: ligar para Vanice Zanoni – 55 11 99318246.
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Photochromic Pigments ,
Masterbatch and Plastisol Ink

Colorless to Color after UV /Sun Exposure

Perfect for:
• UV Exposure Alerts

• Healthcare Safety

• Curing and Sealing Indicators

Features:
• Reversible and Nearly Invisible 

when not exposed to UV Light

• Fast Transition - Intense color in 
15 seconds returns to clear after 
5 minutes indoors

• Sixteen standard plastisol colors 
including process colors are 
available

• Washable without chlorine

Available as:
• Plastisol Ink

• Powder

• Slurry

• Dye

• Masterbatch

SM305 Rev00

ACTIVATED
INK

INACTIVATED
INK

Custom Colors and UV Spectrum Triggers Available

ANEXO G – Pigmentos Fotocrômicos, Masterbatch e tinta Plastisol
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ANEXO H – Ficha de informações de segurança tinta hidrocrômica
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Este trabalho foi realizado com o apoio 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES.


