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ANEXO
TIPOS DE ELEMENTOS DE AUTENTICAÇÃO
Não dissimulados

Semidissimulados

Dissimulados

Guilhochados

Imagens laser

Etiquetas de ADN

Padrão ornamental de duas ou
mais faixas entrelaçadas que são
impressas em múltiplas cores não
normalizadas.

As imagens tornam-se visíveis para
o olho humano apenas quando
iluminadas com uma luz de um
determinado comprimento de onda,
como um ponteiro laser.

Marcador forense que utiliza
princípios
matemáticos
combinatórios
para
definir
sequências de nucleótidos.

Impressão irisada

Imagem polarizada

Etiquetas moleculares

Combinação de duas ou mais cores
e fusão subtil das cores entre elas,
que conduz à formação de
tonalidades intermédias (efeito
irisado).

A imagem torna-se visível para o
olho humano apenas quando um
filtro de polarização específico é
colocado sobre ela.

Marcador
químico
que,
frequentemente formulado nos
materiais de base do objeto
etiquetado, permite a deteção da
diluição e dos rácios de mistura
nos materiais. Proporcionam um
código único e são integradas em
níveis vestigiais.

Imagem latente

Papel opaco à luz ultravioleta

Um padrão de linhas impresso por
talhe-doce que revela uma imagem
diferente quando o objeto em que é
impresso é inclinado. Pode ser
combinado com tinta oticamente
variável.

Papel especial que não reflete a luz
ultravioleta.
Adequado
para
impressão com tintas ultravioleta
(UV) visíveis à luz de lâmpadas UV
especiais.

Fibras
de
(dissimuladas)

Tinta oticamente variável

Fibras
de
(semidissimuladas)

Revela cores variáveis quando
vista sob diferentes ângulos.

segurança

Fibras fluorescentes visíveis, total
ou
parcialmente
integradas
segundo um padrão aleatório que
não é reproduzível. Podem ter
diversas cores e formas. Mudam de
cor à luz de lâmpadas UV.

segurança

Fibras fluorescentes invisíveis
dispostas aleatoriamente em papel
adequado.
Não
podem
ser
digitalizadas ou fotocopiadas e só
se tornam visíveis à luz de
lâmpadas UV especiais.
Elementos magnéticos
Padrão de elementos magnéticos
que geram um sinal ou uma série
de sinais, suscetíveis de ser
detetados
à
distância
por
dispositivos
de
identificação
especiais.

Padrões táteis

Microimpressão

Tintas anti-stokes

Impressão a talhe-doce que produz
um relevo percetível ao tato, que
pode ser autenticado sob luz
oblíqua. Podem ser combinados
com imagens latentes.

Impressão que utiliza texto
extremamente reduzido, que exige
uma ampliação para se tornar
legível a olho nu.

Tintas com propriedades antiStokes que podem ser analisadas
utilizando um videocomparador
espectral (instrumentos VSC).

Holograma

Tinta termocromática

Tintas reativas (dissimuladas)

Visualização de um registo
fotográfico tridimensional de um
campo luminoso ao modificar o
ângulo de observação.

Tinta reativa ao calor que é
sensível
às
mudanças
de
temperatura. A tinta muda de cor
ou desaparece quando exposta a
variações de temperatura.

Tintas incolores ou transparentes
que se tornam visíveis após reação
com um solvente específico que é
aplicado por meio de ferramentas
especialmente construídas para o

2

PT

PT

efeito em condições laboratoriais.
Tintas
(semidissimuladas)

reativas

Tintas incolores ou transparentes
que se tornam visíveis após reação
com um solvente específico que é
aplicado por meio de uma caneta
ou marcador especial.
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