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Introdução
A Cabot Corporation é uma empresa global de materiais de desempenho que se esforça 
para ser o parceiro comercial preferido dos clientes. Somos um fabricante líder de negros 
de fumo e outros produtos químicos especiais há mais de 130 anos, e fornecemos 
pigmentos para a indústria de tintas há muito tempo.

Nosso alcance global nos permite fazer parcerias próximas com nossos clientes 
e atender aos mais altos padrões de desempenho, qualidade e serviço. A rede de 
produção e as instalações de aplicações globais da Cabot fornecem aos nossos clientes 
capacidades de serviço globais, bem como as mais recentes inovações técnicas.

Ofertas da Cabot para aplicações em tinta de impressão

A Cabot oferece negros de fumo especiais para uso como pigmentos em aplicações 
de tinta de impressão. Nossos negros de fumo especiais para tintas foram formulados 
para atender às necessidades específicas das aplicações e são fabricados de acordo 
com normas exigentes. Igualmente importante é que as equipes de vendas e serviços 
técnicos da Cabot estão disponíveis para trabalhar com você, a fim de fornecer 
informações adicionais sobre os produtos e ajudar na seleção do melhor produto para 
sua aplicação específica. Independentemente da sua aplicação, os negros de fumo 
especiais da Cabot proporcionam desempenho diferenciado e qualidade confiável. 

Propriedades dos pigmentos negros

O pigmento negro é composto de agregados primários, cada um dos quais se assemelha a um aglomerado de partículas primárias 
esféricas fundidas juntas. Tanto os agregados primários quanto as partículas esféricas que os compõem são fatores de controle 
importantes no desempenho do pigmento negro.  

DESEMPENHO EM FUNÇÃO DO TAMANHO E DA ESTRUTURA DA PARTÍCULA
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Baixa estrutura - Partículas grandes

 ¿ Menor condutividade 
elétrica

 ¿ Viscosidade mais baixa

 ¿ Carga mais alta

 ¿ Tom mais marrom

 ¿ Mais brilho

 ¿ Tom mais azul

 ¿ Menos brilho

 ¿ Dispersão mais difícil

 ¿ Cor mais forte

 ¿ Dispersão mais fácil

 ¿ Cor mais fraca

 ¿ Viscosidade mais alta

 ¿ Carga mais baixa

 ¿ Maior condutividade 
elétrica

Baixa estrutura - Partículas pequenas

Alta estrutura - Partículas grandes

Alta estrutura - Partículas pequenas
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DESEMPENHO EM FUNÇÃO DO TAMANHO DA PARTÍCULA

Cor Mais escuraMais clara

Viscosidade Mais altaMais baixa

Dispersão Mais difícilMais fácil

Poder de tingimento Mais forteMais fraca

Grande Pequeno

Tamanho da partícula primária relacionado à função

O tamanho da partícula do pigmento preto determina, em grande 
parte, seu grau de negrume na forma dispersa.  

Quanto menor for o tamanho da partícula primária, maior a área 
superficial por peso unitário do pigmento preto na dispersão. 
Essa área superficial maior e o número maior de agregados por 
peso unitário se combinam para aumentar a absorção de luz e a 
eficiência de dispersão, aumentando o negrume.

Os pigmentos pretos com partículas primárias menores são 
mais fortes (mais escuros) em poder de tingimento, com um 
subtom menos azul do que negros de fumo com partículas 
primárias maiores. Pigmentos pretos com área superficial maior 
exigem mais energia para dispersar e também conferem maior 
viscosidade do que negros de fumo com área superficial menor.

DESEMPENHO EM FUNÇÃO DA ESTRUTURA

Tempo de umectaçãoMais rápido Mais lento

DispersibilidadeMais difícil Mais fácil

BrilhoMais alta Mais baixa

ViscosidadeMais baixa Mais alta

CorMais escura Mais clara

Poder de tingimentoMais alta Mais baixa

Estrutura relacionada à função

Outra propriedade importante do pigmento preto que 
influencia o desempenho da tinta é a estrutura do 
agregado primário. Diversos atributos dependem da 
estrutura:

 ¿ Tempo de umectação

 ¿ Propriedades de dispersão

 ¿ Brilho 

 ¿  Propriedades reológicas

 ¿ Cor

 ¿ Densidade óptica

 ¿ Resistência ao atrito

Química de superfície

Todos os pigmentos pretos têm grupos oxigenados (por 
exemplo, grupos carboxílicos, quinônicos, lactônicos ou 
fenólicos) quimissorvidos nas suas superfícies em vários 
graus, dependendo das condições de fabricação. 

Alguns pigmentos pretos têm superfícies quimicamente 
oxidadas para aumentar a quantidade de grupos 
oxigenados. Os grupos oxigenados ajudarão na dispersão 
do negro de fumo, agindo como dispersante quimicamente 
ligado ou agente umectante. Dependendo do sistema da 
tinta, eles podem melhorar as propriedades de escoamento 

da tinta. Em tintas de cura UV com radicais livres, os 
pigmentos pretos quimicamente oxidados também tendem 
a aumentar a taxa de cura da tinta aplicada.

Requisitos para contato com alimentos

Muitos pigmentos pretos da Cabot são adequados para 
aplicações que entram em contato com alimentos. Para 
obter mais detalhes sobre conformidade de contato com 
alimentos para classes específicas em vários países, 
consulte a Declaração de contato com alimentos relevante 
disponível por meio do representante da Cabot.

NEGROS DE FUMO ESPECIAIS PARA APLICAÇÕES EM TINTA DE IMPRESSÃO

3



Seleção de um pigmento preto para sua aplicação

TINTAS OFFSET

Heatset para impressão rotativa offset/offset 
planográfica
Pigmentos pretos de baixa estrutura são usados principalmente 
para conferir alto brilho e bom negrume à tinta em aplicações 
de heatset para impressão rotativa offset e offset planográfica. 
A Cabot fornece uma série de pigmentos pretos adequados a 
essas aplicações.

Coldset para impressão rotativa offset
A tinta de jornal litográfica cura pela penetração na polpa de 
papel. Geralmente, negros de fumo de estrutura intermediária 
a alta são preferidos porque não penetram no papel tanto 
quanto negros de estrutura mais baixa, maximizando assim 
o negrume e a quantidade de impressões. Nos casos em que 
a resistência ao atrito é crítica, os negros de baixa estrutura 
podem ser utilizados em misturas com negros de estrutura 
mais alta ou em lugar deles.

Esta categoria pode ser dividida em três subcategorias: heatset para impressão rotativa offset, offset planográfica e 
coldset para impressão rotativa offset. As tintas heatset para impressão rotativa offset são usadas principalmente para 
imprimir em papel couchê para revistas. Tintas offset planográficas são usadas para impressão de encartes comerciais e 
de embalagem, e tintas coldset para impressão rotativa offset são usadas para imprimir jornais.

Pigmentos pretos para tintas heatset e offset planográfica com brilho

Negro de fumo da 
Cabot

Descrição

MOGUL® L,
BLACK PEARLS® L

Negros quimicamente oxidados 
que oferecem excelente negrume, 
escoamento, brilho e força, com 
dispersão e estabilidade muito boas.

REGAL® 400R, 
REGAL 400

Negros quimicamente oxidados que 
oferecem negrume, escoamento e 
brilho muito bons, dispersão superior 
e boa estabilidade.

ELFTEX® 410, 
ELFTEX 415

Fornecem dispersabilidade superior, 
alto negrume e brilho excepcional.

REGAL 250R, 
ELFTEX 320

Fornecem baixa viscosidade, com 
possibilidade de altas cargas, 
oferecendo bom brilho e subtom azul.

REGAL 350R, 
REGAL 350A120

Fornecem baixa viscosidade, o 
subtom azul mais forte com bom 
brilho e dispersão.

Pigmentos pretos para tinta de notícia litográfica 

Negro de fumo da 
Cabot

Descrição

REGAL 99R, 
REGAL 99I

Oferecem muito boa intensidade 
de cor, resistência ao atrito e 
escoamento.

BLACK PEARLS 430, 
BLACK PEARLS 450, 
ELFTEX 430

Fornecem boa resistência ao atrito  
e escoamento.

BLACK PEARLS 460, 
ELFTEX 460

Fornecem boa intensidade de cor  
e dispersabilidade.

BLACK PEARLS 160, 
CSX™156

Fornecem boa dispersão e subtom 
azul.
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Seleção de um pigmento preto para sua aplicação

APLICAÇÕES EM PUBLICAÇÃO

Aplicações flexográficas em publicação  
(tinta de jornal aquosa)
Tintas de jornal para impressão por cura flexográfica por 
evaporação da água e de reticulação do sistema de resina. 
Pigmentos pretos de alta estrutura tendem a se destacar no 
papel de jornal poroso, proporcionando melhor cobertura e 
maior densidade óptica do que os de estrutura mais baixa.  
Em tintas de jornal flexográficas aquosas, a resistência ao 
atrito não é uma preocupação, de modo que pigmentos 
pretos de estrutura mais alta costumam ser usados.

Aplicações em gravura para publicação
A Cabot fornece uma série de produtos que oferecem aos 
fabricantes de tinta alto negrume, brilho e subtom azul que 
são desejáveis em tintas para gravura. 

Pigmentos pretos para tinta de jornal flexográfica aquosa 

Negro de fumo da Cabot Descrição

MONARCH® 490/480,
BLACK PEARLS® 
490/480/470

Oferecem excelente 
negrume e poder de 
cobertura, com fácil 
dispersabilidade.

MONARCH 430, ELFTEX 430,
BLACK PEARLS 450A111

Oferecem boa intensidade 
de cor, menor viscosidade e 
bom escoamento.

Pigmentos pretos para tinta de gravura para publicação

Negro de fumo da Cabot Descrição

BLACK PEARLS 450A111
Fornece baixo desgaste por 
abrasão e alto negrume.

REGAL® 330/330R

Fornecem baixa viscosidade, 
com possibilidade de altas 
cargas, oferecendo bom brilho e 
subtom azul.

REGAL 350R,
REGAL 350A120

Oferecem baixo desgaste por 
abrasão, baixa viscosidade com 
possibilidade de altas cargas, 
excelente escoamento e boa 
dispersão. Também fornecem 
forte subtom azul e bom brilho.

MONARCH 280,
BLACK PEARLS 280

Fornecem subtom azul, 
excelente dispersabilidade 
e aderência a papéis 
absorventes.  Adequado para 
aplicações foscas.
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Seleção de um pigmento preto para sua aplicação (continuação)

APLICAÇÕES EM EMBALAGENS (FLEXOGRÁFICA, GRAVURA)

Para aplicações em embalagens, uma ampla variedade de 
pigmentos pretos costuma ser usada. A escolha do produto 
depende do tipo de substrato a ser impresso e do brilho 
e negrume desejados. Alguns dos pigmentos pretos mais 
utilizados para aplicações em embalagens estão listados em 
ordem decrescente de negrume na tabela abaixo.

Pigmentos pretos para tintas líquidas em embalagens

Negro de fumo da Cabot Descrição

MONARCH® 800, 
BLACK PEARLS® 800

Proporcionam excelente negrume para aplicações em embalagens.  
Muito usados em aplicações de embalagens em pontos de venda. 

MOGUL® L,  
BLACK PEARLS L

Fornecem excelente escoamento, brilho e resistência em tintas de alta qualidade.  
Muito usados em tintas à base de nitrocelulose e poliamida.

REGAL® 660R,  
REGAL 660

Fornecem negrume muito alto, bom escoamento e alto brilho.

REGAL 400R,  
REGAL 400

Oferecem muito bom escoamento e brilho, dispersão superior e boa estabilidade.  
Muito usados em tintas à base de nitrocelulose.

ELFTEX® 410,  
ELFTEX 415

Fornecem dispersabilidade excelente com alto negrume e brilho excepcional.  
Muitas vezes usados em copolimerizados de PVC.

REGAL 99R,  
REGAL 99I

Oferecem muito boa intensidade de cor, resistência ao desgaste e escoamento.

REGAL 350A120
Produtos de baixa viscosidade com boas propriedades de escoamento, proporcionando 
boa dispersão, forte subtom azul e alto brilho.

MONARCH 490/460/450/430, 
BLACK PEARLS, 
490/460/450/430

Série de pigmentos pretos com estrutura variável e tamanho de partícula primária 
essencialmente igual.  Muitas vezes utilizados em tintas flexográficas de base aquosa.
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Seleção de um pigmento preto para sua aplicação (continuação)

TINTAS DE IMPRESSÃO COM CURA POR ENERGIA

Nos últimos anos, a utilização de radiação ultravioleta para 
polimerizar películas de tinta tem ganhado popularidade.  
O mecanismo de cura geralmente é um processo de "radicais 
livres" iniciado por fotoiniciadores na presença de radiação UV.  
O pigmento preto absorve a luz UV, e o nível de absorção varia 
em função do seu tamanho de partícula e área superficial. 
A Cabot oferece três tipos de produtos projetados para 
os diferentes requisitos de desempenho de tintas de cura 
por energia líquidas e em pasta. Todos os três produtos 
proporcionam baixos níveis de absorção de UV e boa 
dispersabilidade, mesmo com ligantes fracamente umedecidos 
normalmente utilizados em tintas de impressão UV.

Pigmentos pretos para tintas de impressão com cura por energia 

Negro de fumo da 
Cabot

Descrição

MOGUL® E,  
BLACK PEARLS® E

Fornece excelente viscosidade e escoamento para aplicações flexográficas.  
Excelente brilho e forte subtom azul.

REGAL® 400R,  
REGAL 400

Oferecem muito bom escoamento e brilho, dispersão superior e boa estabilidade.

REGAL 250R
Fornecem baixa viscosidade, com possibilidade de altas cargas, oferecendo bom brilho e subtom 
azul.
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Os nomes BLACK PEARLS, ELFTEX, MOGUL, MONARCH e REGAL são marcas registradas da Cabot Corporation.

Os dados e as conclusões aqui contidos baseiam-se em trabalho que acreditamos ser confiável, mas a Cabot não pode e não garante que resultados e/ou conclusões semelhantes serão obtidos por outros. Estas 
informações são fornecidas somente para conveniência e para fins informativos. Não fornecemos nenhuma garantia explícita ou implícita quanto a estas informações ou a qualquer produto ao qual elas estejam 
relacionadas. Estas informações podem conter imprecisões, erros ou omissões e a CABOT NÃO FORNECE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM EM 
RELAÇÃO A (I) TAIS INFORMAÇÕES, (II) QUALQUER PRODUTO OU (III) VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Em nenhuma hipótese a Cabot será responsabilizada e, portanto, a Cabot não aceita e rejeita a responsabilidade 
por quaisquer indenizações em relação ao uso ou à confiança nestas informações ou a qualquer produto ao qual elas se refiram.

©2018 Cabot Corporation.
R03 1/18

AMÉRICA DO NORTE 
Cabot Corporation Business  
and Technical Center
157 Concord Road
Billerica, MA 01821 
EUA
T +978 663 3455
F +978 663 5471
T +678-297-1300  
(atendimento ao cliente)

AMÉRICA DO SUL
Cabot Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Rua do Paraíso 148 - 5º andar
04103-000 São Paulo,
SP Brasil
T +55 11 2144 6400
F +55 11 3253 0051

ÁSIA-PACÍFICO
Cabot China Ltd.
558 Shuangbai Road
Shanghai 201108
China
T +86 21 5175 8800
F +86 21 6434 5532

JAPÃO
Cabot Specialty Chemicals Inc.
Sumitomo Shiba-Daimon Bldg. 3F
2-5-5 Shiba Daimon,
Minato-ku
Tokyo 105-0012
Japão
T +81 3 6820 0255
F +81 3 5425 4500

EUROPA
SIA Cabot Latvia
101 Mukusalas Street
Riga, LV-1004, 
LETÔNIA
T +371 6705 0900
F +371 6705 0985

ORIENTE MÉDIO E 
ÁFRICA
Cabot Dubai
P.O. Box 17894
Jebel Ali Free Zone
LOB 15, Office 424
Dubai
Emirados Árabes 
Unidos
T +371 6705 0900
F +371 6705 0985

cabotcorp.com


