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RESUMO 

A sustentabilidade é um termo muito difundido nos dias de hoje. O 

desenvolvimento sustentável está cada vez mais desafiador, pois ter um equilíbrio 

entre proteção ambiental, justiça social e viabilidade econômica, consiste na busca 

extensa sobre o assunto. Sendo assim, o conhecimento e a inovação são os fatores 

primordiais para o desenvolvimento sustentável. A construção civil, segundo o CIB 

(Conselho Internacional da Construção), é o setor que mais consome recursos naturais 

e utiliza energia de forma intensiva, por consecutivo, é também um dos maiores que 

emitem gases e resíduos sólidos para a natureza. Consequentemente, procedimentos 

que resultem em desenvolvimentos eficazes na produção de materiais – não somente 

os da construção civil, empregando consumos eficientes de materiais e geração de 

resíduos – são condições essenciais para o desenvolvimento sustentável. A presente 

proposta de pesquisa aborda as questões da sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável, para a produção da tinta ecológica mineral. As tintas à base de terra têm 

origem por meio de processo físico, utilizando pouca energia para a sua produção. 

Para a determinação da cor da tinta é requerido o estudo dos minerais, pois a 

coloração da mesma é resultante do pigmento mineral. No entanto, durante a 

transformação em produto final, não há emissões tóxicas, como no caso das tintas 

produzidas convencionalmente. O resíduo não polui o meio ambiente, completando seu 

ciclo de vida retornando a terra em curto prazo. Dessa forma, a fabricação de tintas à 

base de terra, de fácil manuseio e obtenção, além de ser economicamente viável, 

reduz a utilização e a produção de materiais poluentes e tóxicos, agredindo menos o 

meio ambiente, desde que a obtenção da matéria-prima não seja resultante de 

degradação ambiental.  

 

Palavras-chave: sustentabilidade, tinta mineral e pigmento mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................... 06 

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA ............................................................................ 07 

1.2. OBJETIVO ........................................................................................................ 07 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 07 

1.3. JUSTIFICATIVA ............................................................................................... 

2. METODOLOGIA DO TRABALHO ...................................................................... 

08 

09 

3. REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................. 10 

3.1. TINTAS ............................................................................................................. 11 

3.2. PIGMENTOS .................................................................................................... 12 

3.3. AGLUTINANTE ................................................................................................ 13 

3.4. TINTAS ECOLÓGICAS A BASE DE TERRA ................................................... 14 

4. EQUIPE DE TRABALHO .................................................................................... 15 

5. CRONOGRAMA .................................................................................................. 16 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 17 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A construção civil e o desenvolvimento sustentável, na atualidade, estão 

buscando melhorias em prol do meio ambiente, pois dados comprovam que a 

construção civil é a indústria que mais consome recursos naturais e gera resíduos. 

Segundo a definição da Comissão Mundial do Meio Ambiente (World Commission on 

Environment and Development), “o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz 

a necessidade do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem as próprias necessidades”.  

Sendo assim, o desenvolvimento sustentável consiste na busca das formas de 

diminuir o impacto ambiental e de aumentar a justiça social dentro do orçamento 

disponível. Mas para tais acontecimentos fazem-se necessárias práticas e 

conhecimentos do assunto tanto das empresas como da sociedade. A Agenda 21 para 

a construção civil, por exemplo, alerta a todos do setor na urgência em programas de 

ações eficazes e também como servir de orientação para a formulação de diretrizes, 

políticas, normativas e soluções. Já o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável 

(CBCS) procura desenvolver e implementar os conceitos e as práticas mais 

sustentáveis que contemplam as dimensões sociais, econômicas e ambiental da cadeia 

produtiva da construção.  

Para a sustentabilidade da construção é imprescindível a incorporação de 

inovações no setor, porém é necessário o conhecimento do novo colocado em prática, 

isto é, o conhecimento aplicado e adotado pelos setores produtivos. Neste caso, a 

inovação é um alicerce muito importante para a construção civil, sendo que a 

participação do setor produtivo é fundamental para o conhecimento, de forma que para 

o conhecimento se transformar em inovação é necessário tanto o setor público como 

privado darem suas parcelas de contribuição. 

No entanto, para chegar a sustentabilidade, é necessário que seja empregada, 

imprescindível e urgente, inovações mais impactantes. Dessa forma, a presente 

pesquisa aborda o desenvolvimento da tinta ecológica mineral, satisfazendo as 

condições essenciais para o desenvolvimento sustentável, tanto na obtenção dos 

materiais quanto na determinação do resultado final. O trabalho também retrata 

técnicas de obtenção dos insumos, estudos dos minerais para a determinação dos 

pigmentos, aglutinantes e solventes a serem empregados, preparação e aplicação de 
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tintas naturais com base em revisão bibliográfica; e por fim apresenta a aplicação de 

técnicas e seus resultados obtidos em ensaios realizados em laboratórios. 

 

 

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

As tintas ecológicas minerais são sustentáveis e quais os pigmentos, aglutinantes 

e solventes minerais são altamente eficazes para a produção das tintas quando 

realizadas em laboratório? 

 

 

1.2. OBJETIVO 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em estudar os diferentes tipos de 

minerais, aglutinantes e solventes para a produção de tintas minerais de baixo custo 

preparadas à base de terra que podem substituir materiais poluentes e tóxicos, 

determinando o mais eficaz entre os minerais estudados, sendo utilizado um processo 

totalmente sustentável.  

 

 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudo dos pigmentos minerais para a produção de tintas minerais a base de 

terra; 

• Determinar o tipo de pigmento mineral mais eficaz entre os estudados, para a 

produção de tintas ecológicas minerais; 

• Estudo da consistência e auxilio na secagem para cada tipo de pigmento mineral; 

• Determinar o tipo de aglutinante mineral mais eficaz para união do mesmo junto 

ao pigmento; 

• Determinar o solvente de diluição essencial para ser empregado; 

• Obter os benefícios no uso das tintas ecológicas minerais na construção civil. 
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1.3.  JUSTIFICATIVAS 

 

A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável consistem em um dos 

principais desafios da construção civil. Questões com referência ao assunto vêm sendo 

discutidas mundialmente em relação à criação de alternativas sustentáveis de modo a 

diminuir os impactos ambientais, de diversas atividades. “...Não há dúvidas de que 

somos capazes de criar soluções para as mudanças climáticas e de reduzir o nível de 

materiais tóxicos no ambiente construído” (KEELER, 2010; BURKE, 2010). Sendo 

assim, com a criação de tintas ecológicas minerais que sejam altamente eficazes e 

totalmente sustentáveis, certamente irão trazer benefícios a sociedade e futuras 

gerações, pois além de serem sustentáveis, também serão rentáveis a população. 
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2. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

A metodologia do trabalho para o presente projeto de pesquisa tem os seguintes 

passos para o seu desenvolvimento:  

O primeiro passo para a realização do projeto é a coleta da terra crua em 

diferentes locais da cidade de Poços de Caldas e região, de forma a obter diferentes 

tipos de pigmentos. Após a coleta do solo, será realizada a análise e determinação dos 

diversos tipos de pigmentos minerais.  

Determinado o tipo de pigmento, será realizado o processo de moagem, onde 

será peneirada a terra, de modo a extrair possíveis impurezas e em seguida será 

depositada no moinho. Após a moagem, obterá os pigmentos mais finos. 

Determinado os pigmentos mais finos, derivados da moagem, será realizado o 

processo de decantação, onde será feito a mistura da terra coletada sem moer com 

água em um recipiente de vidro, de modo a obter a separação da terra no processo. 

Por fim, será realizado o processo de calcinação dos pigmentos. Para isso, serão 

colocados os pigmentos secos e moídos em recipientes cerâmicos e levamos para 

queimar em forno elétrico para testes a partir de 600ºC e observar então a variação de 

cores em cada pigmento. 

Após o estudo dos pigmentos, será realizado o estudo dos aglutinantes, a fim de 

determinar o aglutinante mais eficiente, com maior durabilidade e com baixo custo para 

a produção da tinta mineral. 

Determinado o tipo de pigmento mineral e aglutinante mais eficiente, será 

desenvolvida a tinta ecológica mineral. Concluindo então os benefícios da tinta mineral 

para a sociedade, não somente no fator econômico como também no fator 

sustentabilidade.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Tinta é uma mistura de várias substâncias, veículo, pigmentos, aditivos, água 

e/ou solventes, em que as partículas sólidas estão distribuídas em um componente 

volátil (água ou solventes orgânicos). Quando aplicada sobre um resíduo apropriado, 

converte-se em película sólida, dada a evaporação do componente volátil e/ou reação 

química, com a finalidade de decoração, acabamento, proteção e outras. A tinta 

constitui de uma composição geralmente líquida, que após ser aplicada sobre uma 

superfície, ocorre a secagem da mesma e converte-se para filme sólido, tendo na sua 

formação, uma película sólida, fosca e brilhante.  

Segundo indicadores da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Tintas) referente ao ano de 2015, o Brasil é um dos seis maiores mercados mundiais 

para tintas, fabricando tintas para todas as aplicações, utilizando tecnologias de ponta 

para a fabricação da mesma. O mercado registrou no ano, segundo a pesquisa, um 

faturamento de R$10,174 bilhões e um volume de 1,318 bilhões de litros de tintas 

produzidas. 

As figuras 1 e 2 representam o volume e faturamento da produção de tintas, 

segundo ABRAFATI, correspondente ao ano de 2015. 

 

 

Figura 1 – Gráfico do volume de tinta produzido em 2015 

 
Fonte: ABRAFATI – Indicadores do mercado de tintas 
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Figura 2 – Gráfico do faturamento total derivado da produção de tinta em 2015 

 

 
Fonte: ABRAFATI – Indicadores do mercado de tintas 

 

 

3.1. TINTAS 

 

 Uma maneira comum de se combater a deterioração dos diferentes tipos de 

materiais é recobrir suas superfícies com uma película resistente que seja capaz de 

impedir a ação de agentes agressivos.  

 Tintas são materiais que se apresentam na forma líquida e que, depois de 

aplicados sobre uma superfície, devem resultar em um filme sólido, contínuo, uniforme 

e aderente após a secagem. Tem a função de revestir uma superfície a fim de tornar o 

seu aspecto agradável e conferir proteção.   

 Os pigmentos são partículas sólidas e insolúveis, que podem ser divididos em 

dois grandes grupos: ativos e inertes. Os pigmentos ativos conferem cor e poder de 

cobertura à tinta, enquanto os inertes (ou cargas) se encarregam de proporcionar 

lixabilidade, dureza, consistência e outras características. O veículo, constituído por 

resinas, é responsável pela formação da película protetora, na qual se converte a tinta 

depois de seca. Os solventes são utilizados em diversas fases de fabricação das tintas, 

para facilitar o empastamento dos pigmentos, regular a viscosidade da pasta de 

moagem, facilitar a fluidez dos veículos e das tintas prontas na fase de enlatamento. 

Na obra empregam-se solventes para melhorar a aplicabilidade da tinta. Entre os 

solventes mais comuns estão a água, aguarrás, álcoois, acetonas, xilol e outros. Os 

aditivos são, geralmente, produtos químicos com alto grau de eficiência, capazes de 

modificar, significativamente, as propriedades da tinta. Os aditivos mais comuns são os 
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secantes, molhados, antiespumantes, plastificantes, dispersantes, engrossantes, 

bactericidas, entre outros. 

 

 

3.2. PIGMENTOS 

 

Segundo o Conselho Regional de Química (2016), pigmentos e corantes são 

substâncias que conferem cor a um material. A principal diferença entre pigmentos e 

corantes é que, quando aplicados, os pigmentos são insolúveis e os corantes são 

solúveis. Outro diferencial entre os dois produtos diz respeito à cobertura: quando se 

usa o pigmento numa tinta ele promove simultaneamente a cobertura, a opacidade, o 

tingimento e a cor; o corante só promove o tingimento. Desta forma, o corante mantém 

a transparência do objeto tingido; já o pigmento dá cor e tira a transparência. 

Normalmente pigmentos e corantes são fornecidos em pó, cabendo à indústria 

fazer sua moagem, dispersão ou dissolução até o ponto desejado para a aplicação no 

material ou substrato. Eles também podem ser adquiridos pré-dispersos, prontos para o 

uso, já beneficiados com aditivos, estabilizantes e outros componentes. São os 

concentrados comercializados na forma líquida ou em pasta. 

Pigmentos são usados nas indústrias de tintas, plásticos, cerâmicas e cosméticos, 

entre outras. Já os corantes são usados principalmente na indústria têxtil, mas também 

nas indústrias de artefatos de couro, papel, alimentos, cosméticos, tintas e plásticos.   

Os pigmentos podem ser orgânicos ou inorgânicos, sintéticos ou naturais, e têm 

diferenças entre si com relação à opacidade, resistência a intempéries, facilidade de 

dispersão e moagem. 

Os inorgânicos naturais são geralmente óxidos e possuem menor cobertura, 

maior dificuldade de dispersão e menor poder tintorial; já os inorgânicos sintéticos, por 

serem produzidos em um processo industrial controlado, têm algumas propriedades 

melhoradas, proporcionando maior cobertura, uniformidade na cor, poder tintorial 

superior e melhor dispersão, o que resulta em estabilidade na aplicação.As matérias-

primas usadas para produzir os pigmentos inorgânicos são os sais de metais como 

ferro, cobre, crômio, chumbo e cádmio, que são poluentes e podem ser prejudiciais à 

saúde de quem os manipula. Atualmente os pigmentos à base de cromo, chumbo e 

cádmio não são muito utilizados, pois foram substituídos por pigmentos orgânicos que 

são muito menos tóxicos. Dentre os pigmentos inorgânicos, um se destaca: o dióxido 

de titânio, que é o pigmento branco mais usado. Já entre os coloridos, os óxidos de 



13 

 

ferro são os mais usados, pois possuem tons desde amarelo e vermelho até preto. Os 

óxidos apresentam ótima resistência à luz e são utilizados normalmente em plásticos, 

tintas, fibras e construção civil. 

Os pigmentos orgânicos são substâncias sintéticas que apresentam em sua 

estrutura química grupamentos chamados cromóforos, responsáveis por lhes conferir 

cor. Os pigmentos orgânicos pertencem basicamente a duas "famílias": a família do 

grupo azo e os policíclicos. A grande maioria da família do grupo azo não tem 

resistência ao intemperismo, e por isso os pigmentos não podem ser usados para 

pintura externa. Já os policíclicos possuem resistência ao intemperismo e à luz, e são 

empregados na produção de tintas imobiliárias e automotivas. Os pigmentos orgânicos 

são utilizados em materiais e produtos de uso cotidiano, como tintas e vernizes, tintas 

gráficas, plásticos e polímeros como brinquedos, utilidades domésticas, equipamentos 

eletroeletrônicos ou em acabamentos internos e partes de veículos.  

De modo geral, os pigmentos inorgânicos têm maior opacidade e poder de 

cobertura e de tingimento. Os pigmentos orgânicos têm mais brilho e transparência. A 

escolha dos inorgânicos é muitas vezes feita por estes serem mais baratos. 

 

 

3.3. AGLUTINANTE 

 

Segundo Faria (2015), o aglutinante é responsável por unir as partículas 

formando películas adesivas ao serem oxidados pela ação do ar, reforçando a adesão 

entre as partículas de pigmento. O preparo das tintas naturais líquidas que utilizam 

água como solvente requerem aglutinantes incolores, como clara de ovo ou goma de 

polvilho, para não alterar a coloração final. Ressaltam ainda que a gema de ovo, 

quando utilizada como aglutinante, atua como emulsor e, por este motivo, é indicada 

para a mistura de terras proporcionando efeitos densos e opacos. 

Em receitas de tintas naturais conhecidas, é comum a utilização da cola branca 

PVA como aglutinante. A cola branca é um produto solúvel em água e classificado 

como a melhor alternativa para a produção da tinta ecológica mineral (FARIA, 2015). 

 

 

 

 

  



14 

 

3.4. TINTAS ECOLÓGICAS A BASE DE TERRA 

 

Minke, (2001, p. 13) descreve: “Em quase todos os climas quentes-secos e 

temperados do mundo, a terra tem sido o material de construção predominante. Ainda 

hoje um terço da humanidade vive em habitações de barro, e nos países em 

desenvolvimento este representa mais da metade”. 

As tintas à base de terra têm origem por meio de processo físico, utilizando pouca 

energia para a sua produção. No entanto, durante a transformação em produto final 

não há emissões tóxicas, como no caso das tintas produzidas convencionalmente. O 

resíduo não polui o meio ambiente, completando seu ciclo de vida retornando à terra 

em curto prazo. Dessa forma, a fabricação de tintas à base de terra, de fácil manuseio 

e obtenção, além de ser economicamente viável, reduz a utilização e a produção de 

materiais poluentes e tóxicos, agredindo menos o meio ambiente, desde que a 

obtenção da matéria-prima não seja resultante de degradação ambiental. 

Atualmente o tema sustentabilidade está sendo discutido em todo o mundo, 

pesquisas estão sendo desenvolvidas de modo a criar alternativas sustentáveis que 

não causam tanto impacto ao meio ambiente. Todavia, toda atividade industrial causa 

impacto ao meio ambiente e a produção de tintas é uma destas atividades que podem 

ser impactantes. Assim, torna-se importante investir na produção com sustentabilidade, 

que de acordo com Valle (1995) significa atender as necessidades da geração atual 

sem comprometer o direito das futuras gerações atenderem as suas próprias 

necessidades.  
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4. EQUIPE DE TRABALHO 

 

O presente projeto intitulado de Construção civil sustentável: estudo dos minerais 

para a produção de tintas ecológicas minerais será desenvolvido pela seguinte equipe: 

• Graduando do curso de Engenharia Civil, Marcos Michelatto Siqueira, que atuará 

na área de pesquisa teórica e práticas em campo; 

• Professora Drª. Ana Paula Brescancini Rabelo, que atuará como colaboradora no 

projeto, auxiliando na orientação do graduando mencionado acima. 

• Professora Drª. Rosana Soares Bertocco Parisi, que atuará como orientadora do 

graduando mencionado acima. 
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5. CRONOGRAMA 

 

O cronograma para as atividades a serem desenvolvidas neste projeto encontra-

se a seguir. 

 

Aluno de Iniciação Científica – 1 

 

ATIVIDADES 
ago/ 
18 

set/ 
18 

out/ 
18 

nov/ 
18 

dez/ 
18 

jan/ 
19 

fev/ 
19 

mar/ 
19 

abr/ 
19 

mai/ 
19 

jun/ 
19 

jul/ 
19 

Reformulação do 
projeto X            

Leitura da bibliografia X X X          
Coleta de dados no  
Campo   X X X X X      

Análise dos dados 
    

X X X X X 
   

Elaboração do 
sumário  
Provisório 

        X    

Redação da primeira  
versão do texto          X   

Revisão do Texto          X X  
Relatório Final e 
Artigos 
Científicos 

          X X 
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