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Abstract: Energy consumption during the production of real 
estate paints consists of about 90% of non-renewable fossil 
fuels (Diesel oil and fuels) and 10% of renewable resources 
(electricity). Paints also represent the most energy-
consuming material in a building throughout the energy life 
cycle, considering a 50-year life. Natural paints are an 
attractive alternative from the economical, health and 
environmental points of view. This paper presents the 
evaluation against the weathering of four samples of natural 
dyes using an accelerated aging equipment QUV/se and a 
comparison between these with a high resistance 
industrialized building paint. It also shows the colour loss 
result of each sample by calculating reflectance. We 
conclude that the resistance results found for both types of 
paint are similar, proving the feasibility of using an 
economical and healthy paint solution. 

Keywords: Natural paints, embodied energy, accelerated 
aging, resistance to weathering. 

Resumo: O consumo de energia durante a produção de 
tintas imobiliárias consiste em cerca de 90% de 
combustíveis fósseis não renováveis (óleo Diesel e 
combustíveis) e 10% de recursos renováveis (eletricidade). 
Além disso, tintas representam o material que mais 
consome energia em uma edificação ao longo do ciclo de 
vida energético, se tomada a vida útil de 50 anos. Tintas 
naturais são uma alternativa atraente dos pontos de vista de 
economia, salubridade e ambiental.  O presente trabalho 

apresenta a avaliação frente ao intemperismo de quatro 
amostras de tintas naturais mediante uso de equipamento 
de envelhecimento acelerado QUV/se, e a comparação 
destas com uma tinta imobiliária industrializada de alta 
resistência. Também mostra o resultado da perda de cor de 
cada amostra mediante cálculo de refletância. Conclui-se 
que os resultados de resistência encontrados para os dois 
tipos de tintas são similares, comprovando a factibilidade de 
uso de uma solução de pintura econômica e saudável. 

Palavras-Chave: Tintas naturais, energia embutida, 
envelhecimento acelerado, resistência ao intemperismo. 

1 Introdução 
 

A operação das edificações é responsável por 48,5% do 
consumo de energia elétrica verificado no Brasil [1]. Além 
disso, a etapa anterior ao início da operação das 
edificações, chamada pré-operacional, que abarca 
produção e transporte de insumos até a obra e a própria 
ação da construção, responde por parcela significativa do 
consumo de energia de diversas fontes primárias nos 
setores industrial e de transporte. 

Dois aspectos da utilização de tintas na construção civil 
chamam a atenção: o consume de recursos energéticos não 
renováveis e os efeitos das tintas sobre a saúde humana.  

Frente a este panorama, percebe-se a importância de 
estudar e avaliar alternativas capazes de minimizar o 
impacto das tintas sobre meio ambiente e a saúde dos 
usuários das edificações.  

As técnicas chamadas de vernaculares, surgidas ao longo da 
história e mantidas na cultura popular, suscitam certa 
desconfiança quanto ao seu desempenho e total 
funcionamento. Incluem-se aqui as tintas naturais.  

A delimitação aqui utilizada de tintas naturais considera 
que ao menos dois dos principais ingredientes – pigmentos 
e solventes – se encontram no estado in natura, ou são 
disponíveis a partir de processos tradicionais e inorgânicos, 
e não emitem compostos orgânicos voláteis. Além disso, a 
preparação pode ser caseira, sem equipamentos outros que 
recipientes e um misturador mecânico. É comum o uso da 
cola branca (acetato de polivinila) como aglomerante, 
embora possam ser utilizados, no seu lugar, produtos in 
natura. No entanto, a definição de tintas naturais encontra 
seu ideal nas receitas que podem ser preparadas com os 
insumos e meios existentes e abundantes em cada local e 
independendo de produtos de valor comercial. 

2 Fundamentação teórica 

O objetivo deste artigo é efetuar a comparação cromática 
(mediante decomposição de cores e cálculo de refletância a  
partir de medições de luminância e iluminância) nas 
amostras de tintas naturais submetidas ao ensaio de 
envelhecimento acelerado e em uma amostra de tinta 
industrializada de alta resistência, largamente utilizada no 
mercado.   
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2.1 Tintas e energia embutida 
 

De acordo com Abeysundara et al [2], energia embutida é a 
energia consumida durante todo o ciclo de vida de um 
material, ou seja, toda a energia utilizada desde a extração 
de sua matéria-prima, o processo de fabricação, transporte 
até a fábrica, e transporte do produto final até o 
consumidor. O cálculo da energia embutida é utilizado para 
mensurar o impacto ambiental das construções, sendo 
considerado um fator importante para a tomada de 
decisões quanto à escolha de materiais a fim de atingir 
melhor eficiência energética. 
 
Segundo Tavares [3], para a avaliação dos impactos 
ambientais é considerada toda a energia usada na produção 
dos materiais de construção, da edificação e da 
manutenção, bem como a energia utilizada para a 
desconstrução e reciclagem dos materiais na etapa de 
demolição. Por esse motivo, a energia embutida é utilizada 
como um indicador de sustentabilidade das edificações, 
uma vez que a fabricação de materiais de construção é 
considerada a principal fonte de emissões de gases de efeito 
estufa.   
 
Adalberth [4] considera importante para o cálculo da 
energia embutida, além desses já citados, a energia utilizada 
na reposição de materiais ao longo da vida útil da 
edificação, a energia consumida durante o período de uso 
(como aquecimento de ambiente, água quente e 
eletricidade) e a energia utilizada no transporte para os 
processos de construção e demolição. Sendo assim, segundo 
Tavares [3], a energia total consumida em um ciclo de vida 
energético de uma edificação é dividida em produção (todos 
os processos desde a extração da matéria-prima até a 
finalização do produto na fábrica), construção, operação, 
manutenção e demolição. 
 
A energia embutida inicial é o conjunto dos insumos 
energéticos utilizados para construir uma edificação. Isso 
inclui os requisitos energéticos de processo realizados 
dentro da fábrica para a obtenção dos materiais utilizados 
(insumos diretos), extração e beneficiamento das matérias-
primas, seu transporte para as fábricas, os produtos finais 
para os canteiros de obras, e a energia despendida na 
construção da edificação (insumos indiretos) [3]. 
 
Energia operacional é a energia gasta por equipamentos 
durante toda a vida útil da edificação, incluindo a reposição 
de materiais, reformas e o transporte de materiais e 
equipamentos durante esta etapa, cujo conjunto de 
insumos também é considerado como energia embutida de 
manutenção ou energia recorrente [3]. 
  
Por fim, a energia de desconstrução é toda a energia 
utilizada na demolição da edificação, incluindo o descarte, 
deposição ou a reciclagem dos materiais, considerando o 
transporte durante todo o processo. Para o cálculo de todas 
as etapas descritas, são adotadas as unidades GJ/domicílio 
ou GJ/m² [3]. 
 
No Brasil, existem poucas referências sobre energia 
embutida em materiais de construção e edificações. Tavares 

[3] pesquisou cinco residências brasileiras avaliando a 
energia embutida nos materiais convencionais. Os 
resultados mostraram-se similares quanto às tintas, 
variando apenas em uma residência em que o material 
ocupa o quinto lugar na análise de energia embutida inicial, 
enquanto as demais residências possuem o material na 
quarta colocação. O autor mostrou que as tintas 
imobiliárias, além de serem produzidas consumindo energia 
90% originária de combustíveis fósseis não renováveis (óleo 
diesel e outros combustíveis) e 10% por recursos renováveis 
(energia elétrica), estão classificadas como o quarto 
material com maior energia embutida inicial em uma 
edificação brasileira representativa, conforme mostra a 
Tabela 1. 
 
Tabela 1: Energia Embutida Inicial (MJ) nos principais materiais 
utilizados na primeira residência analisada por Tavares [3]. 

 

 

No entanto, considerando todo o ciclo de vida dos materiais 
dessa edificação, as tintas industriais acumulam maior 
energia embutida devido à prática de reposição periódica, 
seja por motivo estético (obsolescência percebida) ou por 
desgaste do material com o tempo, normalmente previsto 
pelo fabricante (obsolescência programada), como mostra a 
Tabela 2. Importante também considerar se a edificação é 
própria ou alugada, pois em caso de aluguel pede-se a 
repintura do imóvel na devolução pelo locatário, 
independente de seu estado de conservação. 

Tabela 2: Energia Embutida (MJ) em todo o ciclo de vida dos 
materiais utilizados na primeira residência analisada por Tavares 
[3]. 

 

Com base nos dados coletados, nota-se que as tintas 
industriais destinadas à construção civil requerem maior 
atenção pela alta geração de CO2/GJ, altos resultados de 
energia embutida devido às frequências de reposição ao 
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longo da vida útil da edificação, além da preocupação com a 
saúde dos usuários devido à liberação de COVs e 
contaminação do meio ambiente. 

 

2.2 Tintas industriais e a saúde humana 

A qualidade do ar de interiores tornou-se um tema de 
pesquisa importante na área de saúde pública nas últimas 
duas décadas, devido à constatação de que o volume 
limitado de soluto (ar) e baixas taxas de troca de ar nesses 
ambientes, motivadas pela preocupação com a eficiência 
energética, ocasionam aumento considerável na 
concentração de poluentes físicos (partículas), químicos e 
biológicos no ar. Os seres humanos passam grande parte do 
tempo em ambientes fechados, como em casa, no trabalho, 
no transporte, locais em que há grande concentração de 
contaminantes no ar [5]. 

Em 1987 a Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou 
a Síndrome do Edifício Doente nas edificações em que há 
sintomas de problemas alérgicos e respiratórios em seus 
usuários. Uma das causas desta síndrome é a liberação de 
compostos orgânicos voláteis (COV), substâncias químicas 
frequentemente nocivas à saúde que contribuem para a 
poluição atmosférica, presentes em diversos materiais 
utilizados em uma edificação, como tintas e vernizes 
industriais.  

As tintas imobiliárias consistem no revestimento das 
superfícies por substâncias com diferentes cores que se 
convertem em uma película sólida após sua aplicação, 
protegendo contra a desagregação e alteração os materiais 
construtivos. Decoram a edificação para torná-la agradável 
aos usuários, ou podem ser utilizadas para difusão ou 
reflexão da luz que incide diretamente na edificação [6]. No 
entanto, além de outras substâncias químicas, as tintas 
imobiliárias convencionais utilizadas frequentemente 
possuem formaldeído em sua composição, considerado 
cancerígeno pela “Environmental Protection Agency” (EPA) 
em 2011, e utilizam metais pesados para a obtenção dos 
pigmentos, como Cádmio (amarelo), Cobre (verde), Cromo 
e Chumbo. 

Ao analisar o ciclo de vida de uma edificação, Oliveira [7] 
concluiu que os malefícios das tintas acrílicas e epóxi 
existem desde o seu processo de fabricação na indústria até 
o seu destino final (lixo e limpeza de materiais de pintura).  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente [8], as tintas e 
suas embalagens são classificadas como resíduos de classe 
D segundo o inciso IV do art. 3.º da Res. CONAMA 
307/2002: “resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou 
aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 
instalações industriais e outros, bem como telhas e demais 
objetos e materiais que contenham amianto ou outros 
produtos nocivos à saúde”. 

3.3    Tintas naturais 

Tintas são utilizadas pela humanidade há mais de 40.000 
anos, com início na era paleolítica, em que pinturas pré-

históricas foram feitas em cavernas, protegidas da ação do 
tempo e conservadas até os dias atuais, relatando parte do 
cotidiano daquela era. O ser humano utilizava tintas para 
pintar o corpo, as vestes e as paredes das cavernas com 
minerais como gipsita ou limonita, facilmente removíveis. 
Para melhor fixação e durabilidade, descobriu-se que era 
necessária a utilização de uma “cola” feita com materiais 
proteicos com propriedades aglutinantes, como leite, 
gordura de animais e clara de ovos. Em pinturas rupestres 
também eram utilizados elementos naturais disponíveis 
como terra, argila, carvão vegetal, sangue e gordura de 
animais, ovos, ossos cremados, óxido de ferro (cor 
avermelhada) e dióxido de manganês para cor preta [6]. 

As primeiras descobertas das pinturas rupestres 
aconteceram no século XIX na caverna de Altamira, na 
Espanha (Figura 1), e posteriormente em 1940 na gruta 
Lascaux, na França, em que foram utilizados óxidos de ferro 
amarelo, vermelho e preto, carvão de madeira, ossos 
queimados e caulim para obtenção de pigmentos [9]. No 
Brasil existem registros de pinturas rupestres em diversas 
regiões do nordeste conservadas em cavernas, como no 
Parque Nacional de Seridó, por exemplo, localizado na 
divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba (Figura 2). 

 

Figura 1: Exemplo Representação bisonte na caverna de 
Altamira, Espanha [10]. 

 

 

Figura 2: Representações no Parque do Seridó – RN. 

 

Há cerca de 10.000 anos, os egípcios elaboraram um 
processo para extrair pigmentos a partir do óxido de ferro, 
“cinabar” (mineral a base de mercúrio), amarelos de 
arsênico, verdes e azuis do minério de cobre, vermelhos 
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púrpuras da raiz da garança (Rubia tinctorum), preto do 
carvão, gordura animal queimada e o branco do caulim [9]. 
Posteriormente, entre os anos 3000 a 2000 a.C., 
começaram a utilizar uma pintura feita com cal e cola 
(têmpera), além de giz (carbonato de cálcio), carvão e 
diferentes colorações de argila para a obtenção dos 
pigmentos. Para aglutinantes eram utilizados goma arábica 
(resina natural extraída de duas espécies de acácias), ovos 
(albumina), gelatina e cera de abelha [6]. 

Tal relato demonstra certa dificuldade em se estabelecer 
uma precisa delimitação do que é natural, e do que é 
industrial.  

Segundo Camões et al. [11], em construções de terra era 
comum a utilização de tintas naturais com adição de cal, 
óleos, gorduras ou caseína (aglutinante extraído do leite de 
vaca), pois tais materiais garantiam maior resistência à ação 
da água e mantinham a permeabilidade ao vapor. Os 
chineses utilizavam para pintura o carvão, a cola e água (ou 
óleo de linhaça). Uma opção com maior facilidade e menor 
impacto ambiental é a substituição do óleo de linhaça por 
seiva do caule da bananeira ou baba de cacto [9]. No 
México e Colômbia utilizava-se o Nopal (cactus conhecido 
como “Nopalea coccinellifera”, “Cactus cochenilliferus” ou 
“figueira-da-índia cactus”) como aglutinante para tintas à 
base de cal, pois o cacto era usado como material 
impermeabilizante contra chuva e permitia a adição de 
outros materiais para decoração em paredes de terra. Na 
América do Sul e África era usado o látex (resina natural de 
Hevea euphorbiacex) como aglutinante e garantia de 
impermeabilização. Também era comum o uso de caules 
(para argamassa) e folhas (para tintura) de banana, 
impermeabilizando e evitando rachaduras através de suas 
fibras. No norte de Gana eram usados esterco de animais e 
vagens para tintura, com efeito impermeável e 
endurecedor de paredes [11]. 

Minke [12] aponta variados aditivos vegetais que, ao serem 
adicionados à cal para a elaboração de tintas, aumentam a 
resistência ao efeito da limpeza das superfícies e às 
intempéries causadas por diferentes tipos de clima: cola de 
farinha de centeio; seiva de agave (Agave tequilana); suco 
de folhas de bananeira cozidas; seiva de Cactus opuntia; 
seiva de Euphorbia láctea; óleo de paina (Chorisia speciosa). 

3.4      Aglutinantes 

Segundo Gatti et al. [13], o aglutinante é responsável por 
unir as partículas formando películas adesivas ao ser 
oxidado pela ação do ar, reforçando a adesão entre as 
partículas de pigmento. Para os autores, o preparo das 
tintas naturais líquidas que utilizam água como solvente 
requer 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. 

Segundo Zilli [14], as gomas arábica e de polvilho são 
exemplos de aglutinantes. A gema de ovo possui suficiente 
atuação na emulsão e fornece resultados positivos para 

pigmentos terrosos, porém é necessário o uso de 
bactericida para evitar a incidência de fungos ou bolores. 

3.5      Pigmentos 

Pigmentos são substâncias responsáveis pela coloração dos 
materiais, podem ser naturais ou produzidos em 
laboratório mediante processos químicos. Pigmentos 
naturais são extraídos da natureza vegetal, como flores, 
frutos, sementes, raízes e troncos, ou da natureza mineral, 
como terras, argilas e cal [14].  

A argila, além de ser utilizada como aglutinante por suas 
propriedades “ligantes” e comportamento pseudoplástico, 
também é um exemplo de pigmento natural, possui 
diferentes colorações que dependem da tonalidade da 
terra, como mostram as Figuras 3 e 4 [15]. 

 

Figura 3: Bloco de argila retirado da encosta de um rio em 
Paranaguá-PR. 

 

 

Figura 4: Diferentes cores obtidas com argila. 

 

4      Material e método 

A unidade de análise da pesquisa é dada pelas diferentes 
receitas das tintas naturais, por sua elaboração e aplicação, 
e comportamento após aplicadas.  

A estratégia de pesquisa consiste em uma abordagem de 
quase experimento com relação à factibilidade da tinta, 
como da sua durabilidade. Embora se utilizem técnicas 
experimentais bastante rigorosas, não se pretende realizar 
a validade estatística porque, na factibilidade, é envolvido 
um processo manual, conduzido por pessoas em sua força 
corporal, sem tratamento estatístico, e também por se 
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utilizarem produtos não suficientemente padronizados. 
Assim, a estratégia tem, ainda, um caráter geral 
exploratório. 

O método para realizar a comparação cromática entre as 
amostras de tintas utiliza como base os resultados obtidos 
por meio de um teste de intemperismo (radiação solar e 
água da chuva) com o equipamento QUV/se, que simula o 
envelhecimento acelerado das amostras, seguindo a ABNT 
NBR 15380/2006 de 07/2006 [16]: “Tintas para construção 
civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para 
edificações não industriais - Resistência à radiação UV / 
condensação de água por ensaio acelerado”. Para isso, o 
método consistiu em quatro etapas:  

1. levantamento de informações e receitas para a 
elaboração das tintas naturais através de revisão 
bibliográfica;  

2. aplicação em corpos de prova de argamassa 
conforme NBR 15380/2006;  

3. leitura de resultados parciais em intervalos de 200, 
400 e 600 horas no equipamento de ensaio de 
intemperismo acelerado com sistema de radiação e 
condensação com controle de temperatura do 
painel negro QUV/se, conforme NBR 15380/2006; 

4. mensuração de refletância das amostras mediante a 
decomposição de cores de fotografia digital, 
realizada sob fonte de luz padronizada, e avaliação 
de iluminância utilizando um luxímetro, e 
luminância utilizando um luminancímetro. 

 

4.1     Coleta e preparo dos materiais 

Para a coleta de terra, Alvarenga [9] afirma que os locais de 
coleta da amostra são encontrados em bancos de dois 
metros de espessura, aproximadamente. As cores 
encontradas variam entre pardo rosadas, vermelho, 
amarelo e branco, dependendo da ação do calor e da 
quantidade de óxido de ferro.  

A Cartilha do Projeto Cores da Terra da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV) aponta a liberdade de tons, 
proporcionada caso estejam disponíveis diferentes tipos de 
terra. O projeto da UFV recomenda preparar pequenas 
quantidades de amostras de terra e pintar partes de 
paredes, para alcançar o tom de coloração pretendido, 
havendo a possibilidade de se misturar os diversos tons de 
terra, criando cores personalizadas [17].  

Recomenda-se precaução para não causar erosão no local 
em que estão sendo colhidas as amostras. No caso de 
estradas, autoridades responsáveis devem autorizar a 
retirada de material e indicar a forma de contenção para 
que se evite o desbarrancamento. A amostra pode ser 
arenosa ou argilosa, coletada úmida ou seca, desde que 
esteja livre de sujeiras como pedras, raízes e folhas. No caso 
de conservação da terra depois da coleta, o ideal é que esta 
esteja seca, para evitar a presença de mofo [17]. 

Para aglutinantes, corta-se o cacto e a babosa em pequenos 
pedaços de 5 centímetros que são colocados em repouso 
em um balde com água por 8 dias, aproximadamente. Ao 

fim deste período tem-se uma goma consistente e pastosa 
pronta para a adição do pigmento. Neste caso, a 
quantidade de água da receita é alterada, pois deve-se 
considerar a quantidade de água utilizada para formar a 
goma [17]. 

O processo de elaboração de tintas de base mineral é 
rápido, simples e não requer mão de obra especializada. A 
Figura 5 mostra os resultados obtidos por participantes de 
um workshop de tintas naturais realizado na Universidade 
Federal do Paraná em 2014. 

 

 

Figura 5: Tintas de base mineral elaboradas por participantes em 
workshop realizado na Universidade Federal do Paraná. 

 

Para aplicação da tinta branca PVA, a parede deve estar 
limpa, sem mofo, umidade ou infiltrações que possam 
comprometer a pintura. As tintas de terra não podem ser 
aplicadas em paredes com pequenas aglomerações de cal, 
pois isto irá umedecê-las e soltá-las facilmente da parede. 
Portanto, recomenda-se limpar o local retirando essas 
aglomerações com vassoura, escova de aço ou lixa. As 
tintas de terra tampouco poderão ser aplicadas em paredes 
que já receberam pintura com tinta a óleo, esmalte ou tinta 
acrílica; deve-se retirar o máximo deste material e criar 
porosidade na superfície, para receber a tinta de terra com 
maior facilidade. Quando a cal é acrescentada na mistura, a 
camada de tinta torna-se mais porosa, permitindo a 
transpiração da parede [17]. 

Para garantir resistência à limpeza e durabilidade, segundo 
Minke [12], deve-se adicionar soro de leite, coalhada 
desnatada ou caseína em pó às pinturas de cal. A coalhada 
possui 11% de caseína que, quando adicionada à cal, forma-
se albuminato de cal, um agente químico impermeável a 
água. Tradicionalmente adiciona-se o soro de leite 
desnatado à pintura de cal, em vez de coalhada. Além disso, 
ao adicionar óleo de linhaça duplamente cozido em 
pequenas quantidades (máximo de 4% da quantidade da 
coalhada) também aumenta a resistência, porém reduz a 
trabalhabilidade da mistura. 

4.2      Receitas de tintas naturais 

Neste trabalho, foram realizadas visitas a localidades em 
diversos estados brasileiros (SP, MG, RN, CE) em busca de 
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receitas utilizadas para a elaboração das tintas naturais e as 
técnicas de aplicação. Além deste estudo prático, para este 
trabalho foram adotadas as receitas encontradas na 
Cartilha Cores da Terra da UFV [17], cujas informações são 
para o preparo de 18 litros de tinta, que equivalem à 
pintura de 70 a 90 m² de parede e não ultrapassam o custo 
de R$ 30,00 considerando apenas o gasto com a cola 
branca PVA: 

 Tinta de terra: 8 kg de terra seca, 4 kg de cola 
branca PVA e 8 litros de água. Modo de preparo: 
dissolver 4 kg de terra inicialmente em 6 litros de 
água até alcançar consistência pastosa, acrescentar 
os 4 kg restantes de terra e mexer. Ao final, 
adicionar cola à mistura. 

 Tinta branca: 4 kg de cal de pintura, 2 kg de cola 
branca PVA, 250 ml de óleo de linhaça, 2 litro de 
água. Modo de preparo: misturar 250 ml de óleo de 
linhaça em 4 kg de cal de pintura e acrescentar a 
água até produzir uma massa cremosa, misturar até 
que não seja observado o óleo na superfície. Por 
fim, acrescentar 2 kg de cola branca e mexer 
novamente. 

 Tinta de caseína: cal de pintura, leite desnatado (ou 
soro de leite) e água na proporção de 2:1:15, e 20 g 
de sal de cozinha. Modo de preparo: misturar todos 
os ingredientes até atingir massa homogênea. O sal 
de cozinha atua como aditivo para acelerar o 
processo de secagem e aplicação da próxima 
demão. 

 Tinta de argila colorida: 1 kg de argila colorida, 8 
litros de água, 4 kg de cola branca PVA e 20 g de sal. 
Modo de preparo: adicionar a argila aos poucos na 
água e mexer até dissolver todo o conteúdo, 
acrescentar cola branca PVA, sal e mexer até atingir 
consistência pastosa. Pode-se adicionar óleo de 
linhaça, pois é necessário para a durabilidade e 
conservação da cor em tintas naturais. 

Importante ressaltar que as tintas naturais, apesar de 
utilizarem cola branca (polivinilacetato – PVA), também são 
aceitas, por diferentes autores e organizações, como 
ecológicas. Trata-se de produto solúvel em água, não tóxico 
e classificado como a melhor alternativa em colas pelo 
governo alemão, em um criterioso banco de dados feito 
com o propósito de esclarecer a comunidade quanto ao 
caráter ambiental dos materiais [18]. No entanto, está 
associado a alto consumo de energia na sua fabricação: 58 
MJ/kg, de acordo com o banco de dados da Universidade 
de Delft [19].  

Na receita da tinta de terra, a parcela referente à cola 
branca equivale a 12,9 MJ/l - valor relativamente baixo, 
comparado com 65 MJ/kg reportados para a tinta PVA por 
Tavares [3].  

5         Ensaio de envelhecimento acelerado 

A seguir,  apresentam-se os materiais e os equipamentos 
usados no ensaio de envelhecimento acelerado. 

5.1 Materiais e substrato 

Para a elaboração dos corpos de prova, apresentados na 
Figura 6, foram utilizados moldes metálicos com dimensões 
10,0 cm x 7,0 cm x 1,5 cm, cimento CP II E 32, cal hidratada 
CH III, areia média lavada, e água potável. 

Durante o procedimento de moldagem, após a secagem da 
areia, foram misturados o cimento, a cal hidratada e a areia 
peneirada na proporção 1:1:6 em volume em um recipiente 
não absorvente até a perfeita homogeneização. Pesou-se 
uma quantidade de material suficiente para preencher o 
molde, e foi adicionada água, conforme o procedimento 
estabelecido pela NBR 15380/2006.  

Os substratos utilizados para a aplicação das amostras de 
tinta foram cinco placas de argamassa preparadas 
conforme o Anexo A da NBR 15380/2006, com dimensões 
de 10,0 cm x 7,0 cm x 1,5 cm. A superfície foi nivelada e 
seca por duas horas e, após 48 horas, foram desmoldados e 
curados à temperatura ambiente de (25 ± 2) °C e umidade 
relativa do ar superior a 50%, em local ventilado. Depois de 
28 dias, os corpos de prova secaram em estufa a 100°C 
durante 16 horas, e posteriormente secaram à temperatura 
ambiente, conforme recomenda a norma ABNT NBR 
15380/2006.  

 

 

Figura 6: Corpos de prova de argamassa prontos para receber as 
amostras de tinta. 

 

Foram aplicadas três demãos de tinta em cada corpo de 
prova (CP), identificados na Figura 7, sendo: 

 CP1 (Tinta natural branca): tinta natural branca feita 
com cola branca PVA, cal de pintura, óleo de linhaça 
e água; 

 CP2 (tinta natural de terra): tinta natural mais 
conhecida e utilizada em comunidades e 
construções de terra, feita com terra, cola branca 
PVA e água; 

 CP3 (tinta natural branca de cal-caseína): tinta 
natural branca de cal-caseína, elaborada com cal 
hidráulica, leite desnatado, água e sal de cozinha; 

 CP4 (tinta de argila colorida): tinta natural colorida 
elaborada com água, sal de cozinha, argila verde 
(montmorilonita), e cola branca PVA; 

 CP5 (tinta industrial): tinta imobiliária convencional 
de cor branca de alta resistência. 
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Figura 7: Corpos de prova com as amostras de tinta. 

Após a aplicação das cinco amostras de tintas, os corpos de 
prova passaram pelo procedimento de secagem por sete 
dias em ambiente com troca de ar, à temperatura de (25 ± 
2) °C e umidade relativa do ar (60 ± 5)%, conforme 
recomenda a norma ABNT NBR 15380/2006. 

5.2      Equipamento 

Para a simulação de radiação solar, foram utilizadas 
lâmpadas fluorescentes de luz ultravioleta tipo UVA-340. A 
distribuição de energia espectral das lâmpadas utilizadas no 
experimento estão no gráfico representado na Figura 8. 

 

Figura 8: Valores de distribuição espectral típicas de lâmpadas 
UVA. 

Fonte: ABNT NBR 15380/2006. 
 

O equipamento utilizado foi QUV/se (Figura 9), que possui 
acomodação para os corpos-de-prova e assegura que a 
irradiância em qualquer ponto na área usada seja, pelo 
menos, 90% do valor máximo nesta área, conforme 
recomendado pela norma.  

 

Figura 9: Equipamento de envelhecimento acelerado QUV/se. 

Foi utilizado no equipamento o ajuste para o ciclo de 
exposição na condição 1, sugerido pela NBR 15380/2006, 
que estabelece o uso de lâmpada UVA-340, irradiância de 
0,77 W/m²/nm, durante o ciclo de exposição de 8 horas na 
câmara com (60 ± 3)°C de Temperatura Painel Negro. 

Os corpos de prova foram fixados na bandeja do 
equipamento com o auxílio do dispositivo de fixação. As 
amostras ficaram expostas pelo período de 600 horas, com 
avaliações a cada 200 horas, por serem tintas de dispersão 
aquosa, como recomenda a ABNT NBR 15380/2006. 

6         Método de avaliação das amostras 

Esta avaliação foi realizada em uma sala escura no 
laboratório de ambiente construído da Universidade Federal 
do Paraná (Figura 10), em que foram utilizados: mesa para 
apoio de 1,3 metros de altura, lâmpada incandescente de 
fluxo concentrado (spot) situada a 2,3 metros de altura, e 
um tripé com câmera profissional Nikon há 1,5 metros de 
altura. As amostras foram colocadas na mesa horizontal 
expostas à iluminância de 198,7 lux, medidos por um 
luxímetro. Também foi utilizado um luminancímetro para 
medir a luminância de cada amostra, ensaiada e não 
ensaiada, para cálculo de refletância de cada uma. Ambos os 
equipamentos de medição estão representados na Figura 
11. A lâmpada incandescente foi escolhida como fonte de 
luz padronizada e constante (diferente da luz natural) e de 
índice de reprodução de cores igual a 100 (ou seja, o melhor 
dentre as fontes artificiais).  
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Figura 10: Sala escura no laboratório de ambiente construído da 
Universidade Federal do Paraná. 

 

 

Figura 11: Medição com luxímetro e luminancímetro, 
respectivamente. 

 

7         Resultados 

Os resultados consistem em comparações cromáticas entre 
as amostras através de imagens digitais sob condições 
padronizadas de iluminação e exposição. Avaliou-se, com 
isso, a variação de cor entre os corpos de prova que 
receberam a amostra de tinta e passaram pelo ensaio no 
equipamento e os corpos de prova que não sofreram 
envelhecimento acelerado.   

Para cálculo da refletância (r) de cada amostra foi utilizada a 
fórmula matemática  

 

em que E é iluminância (lux), L é luminância (Cd/m²) e  é a 
refletância da superfície. 

 

7.1      CP1: tinta de cal, cola branca PVA, óleo de linhaça e 
água 

O CP1 tornou-se claro ao final do ensaio (CP1-b) e 
apresentou resultados finais positivos, quando comparados 

à amostra não ensaiada (CP1-a), conforme mostra a Figura 
12. 

 

Figura 12: Corpos de prova CP1-a e CP1-b. 

O cálculo para CP1 indicou aumento de 5,2% de refletância 
entre as amostras, concluindo seu clareamento após o 
ensaio de intemperismo acelerado. O óleo de linhaça é um 
aditivo natural que garante melhor desempenho das tintas 
naturais frente ao intemperismo. Deve ser utilizado em 
quantidades conforme estabelecido pela receita (150 ml 
para 8 litros de água), pois em excesso o óleo de linhaça 
prejudica a aplicação e trabalhabilidade da tinta. 

7.2      CP2: tinta de terra, cola branca PVA e água  

No corpo de prova 2, a amostra de tinta de terra 
comumente conhecida apresentou envelhecimento normal 
e esperado (CP2-b), em comparação com o corpo de prova 
não ensaiado (CP2-a), conforme mostra a Figura 13. 
 

 

Figura 13: Corpos de prova CP2-a e CP2-b. 

O cálculo para CP2 indicou diminuição de 3,6% de 
refletância entre as amostras, concluindo seu 
escurecimento após as 600 horas de ensaio no 
equipamento. 

 

7.3      CP3: tinta de cal, caseína, água e sal  

O corpo de prova 3 obteve resultados positivos (CP3-a), não 
tendo sido observadas alterações no substrato, nem 
variações de cor da amostra de tinta, quando comparado 
com a amostra não ensaiada (CP3-a), conforme Figura 14. 
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O cálculo para CP3 indicou aumento de apenas 1,6% de 
refletância entre as amostras, concluindo um leve 
clareamento entre a amostra não ensaiada e a amostra que 
passou pelo intemperismo acelerado. Esta variação pouco 
significativa de refletância, e números pequenos de 
variação de cor, comprovam que a amostra de tinta natural 
aplicada no CP3 apresentou resultados satisfatórios. 

A proteína do leite (caseína) mostrou-se um aglutinante 
eficaz para tintas com pigmento de cal de pintura, quando 
misturada com sal, que atua como aditivo secante. 

 

Figura 14: Corpos de prova CP3-a e CP3-b. 

7.4      CP4: tinta de argila verde, cola branca PVA, sal e 
água 

O corpo de prova 4 obteve resultados insatisfatórios, a 
amostra ensaiada (CP4-b) apresentou rachaduras após as 
600 horas de ensaio no equipamento e variações de cor, 
quando comparada com a amostra não ensaiada (CP4-a), 
como mostra Figura 15. 

 

Figura 15: Corpos de prova CP4-a e CP4-b. 

Houve desbotamento no corpo de prova após o 
envelhecimento acelerado, apresentando-se com coloração 
amarelada. O cálculo para CP4 indicou aumento 
consideravelmente nulo de 0,5% de refletância entre as 
amostras. 

7.5      CP5: tinta branca industrializada de alta resistência 

O corpo de prova 5, como esperado, não apresentou 
variações de coloração da amostra ou nas características do 
substrato (Figura 16), por se tratar de tinta industrializada 
de alta resistência, que possui diversas substâncias 
químicas como aditivo que melhoram a performance da 
tinta. 

O cálculo para CP5 indicou diminuição consideravelmente 
nula de 0,5% de refletância entre as amostras CP5-a e CP5-

b, comprovando a alta resistência da tinta industrial ao ser 
submetida ao ensaio de intemperismo acelerado. 

 

 

Figura 16: Corpos de prova CP5-a e CP5-b. 

Os valores levantados de luminância (Cd/m²), refletância 
(5), e o efeito do intemperismo sobre a refletância de cada 
amostra encontram-se na Tabela 3, considerando o valor 
de iluminância de 198,7 lux. 

Tabela 3: Planilha com valores de luminância (L), refletância (r) e 
efeito do intemperismo em cada amostra. 
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 CPa  CPb CPa CPb refletância 

CP1 43,1 46,4 68,1 73,4 5,2% (mais claro) 

CP2 17,2 14,9 27,2 23,6 -3,6% (mais escuro) 

CP3 45,9 46,9 72,6 74,2 1,6% (mais claro) 

CP4 8,5 8,8 13,4 13,9 0,5% (sem alteração 
aparente) 

CP5 44,8 44,5 70,8 70,4 -0,5% (sem alteração 
aparente) 

 

8      Conclusão 

Neste trabalho, demonstraram-se as condições de 
durabilidade de diferentes tintas naturais, verificadas 
mediante ensaio de intemperismo.   

Com o ensaio de envelhecimento acelerado foi possível 
analisar a importância dos aditivos naturais no 
desempenho das amostras frente ao intemperismo. O óleo 
de linhaça apresentou resultados positivos para melhorar a 
durabilidade das tintas naturais, e a proteína do leite 
(caseína) mostrou-se um aglutinante eficaz para tintas com 
pigmento de cal de pintura, quando misturada com sal, que 
atua como aditivo secante. 
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Conclui-se que algumas tintas naturais avaliadas 
apresentaram resultados inferiores, como a amostra de 
argila verde, porém, as demais amostras de tintas naturais 
avaliadas obtiveram resultados similares à tinta industrial, 
comprovando a possibilidade de substituir a pintura 
convencional por tintas elaboradas apenas com insumos 
naturais. Propõe-se repensar alternativas de aglutinantes 
capazes de evitar as possíveis patologias que podem 
ocorrer em tintas naturais com argila verde como 
pigmento, devido à expansividade da montmorilonita.  

As tintas naturais representam uma solução econômica e 
ecológica para a pintura de ambientes, necessitando de 
mais reposições ao longo do tempo, quando comparadas às 
tintas convencionais em ambientes externos sujeitos à ação 
da radiação solar e água da chuva. No entanto, para 
ambientes internos protegidos do intemperismo, essas 
tintas apresentam resultados satisfatórios, comprovando a 
facilidade em elaborar e aplicar tintas naturais de forma 
artesanal, garantindo a saúde e bem-estar dos usuários. As 
técnicas de elaboração e aplicação de tintas com insumos 
de origem natural estão se perdendo com o tempo, 
também devido ao fato de tintas industrializadas 
apresentarem valores cada vez mais acessíveis à população 
de baixa renda. Mesmo que a tinta natural seja feita com 
cola branca PVA, o gasto para a produção de 18 litros não 
ultrapassa R$ 30,00, equivalente ao custo da cola. No 
entanto, se forem utilizadas alternativas ecologicamente 
mais viáveis (em especial, se for considerada a energia 
embutida) como a goma de babosa, goma de cacto ou 
polvilho, este valor é nulo, se considerarmos que a extração 
da matéria prima para pigmentos seja simples.  

As tintas naturais constituem um possível item numa 
política de redução do consumo de energia associado à 
construção e manutenção das edificações. É desejável a 
disseminação do conhecimento sobre sua produção e uso. 
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