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Questão: /Question: 

 

Prezado Sr. Celso, 
 

Boa tarde! 

 

Preciso mais uma vez de sua ajuda, pois não conseguir responder a 

questão 3 da lista de exercícios da pergunta 1057, que é a seguinte. 
 

3 – Use a teoria de Kubelka & Munk para determinar as 

percentagens de duas amostras de polpa, A (alvura 90% ISO) e 

B (alvura 82% ISO) que comporão uma amostra C, cuja alvura 
deverá ser de 85% ISO. 
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Devo confessar que não sei nem por onde começar, pois não encontrei 

nada na Web. Acredito que seja cálculo matemático, mas não sei como 

começar. 

 
Conto com a sua compreensão. 

 

Agradeço desde já. 

 _________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Vinicius, essa teoria se aplica ao estudo de refletâncias de 
diferentes materiais e para produtos onde esses diversos materiais 

estejam sendo utilizados (ou seja, nas suas concentrações e respectivas 

refletâncias). Pode ser aplicada a papéis, tintas, pigmentos, etc. 

Como a alvura é uma medida de refletância a 457 nm, ela se aplica 
nesse caso também. 

A equação pode ser resumida em uma equação do tipo: 

  

Reflectância de um material composto = Somatório das Reflectâncias  

de cada material presente com base em sua proporção em peso 
(concentrações). 

Veja: 

http://www2.dupont.com/Titanium_Technologies/pt_US/tech_info/litera

ture/Coatings/CO_B_H_0286_1_Eff_Util_of_TiO2.pdf 
e 

http://www.academicoo.com/alvura/ e 

http://intranet.abtcp.org.br/BCorporW/pagemain.aspx?g2p=.k.aIhBP.a.

k.aChOp.lgI.c.aT.cNgS.c.aO.anNiACp.lnOiG.cNWoI.a&ptp=.k.bACGSR.bri
.bo.f.fr.mT.bd26mvwp.a.0.lBPLSIfmeGscaiACh.a1.cdi.ce00.kT_OAOovwl

s31oBPn16c.aewr.l7R0.a 

  

No seu caso, poderia ser aplicada de forma resumida com base nas 

refletâncias e concentrações de cada material no papel resultante, algo 
como: 

  

0,90 x A + 0,82 x B = 0,85 x C 

  
Se consideramos uma relação percentual em que A+B resultarão no 

todo, teremos que A+B = C = 100 ou então que A = 100 – B. 

Basta sair substituindo e teremos as respectivas quantidades das polpas 

A e B em percentuais da mistura. 
Isso deixo para você fazer e me informar as respostas. Se você não 

acertar, vai-me deixar decepcionado. 
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