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RESUMO 
 
Pensando sobre os resíduos gerados pelos vários setores da indústria, começou a ser pensado quais são as 
destinações dadas a este material. Caso ele seja descartado erroneamente, pode causar danos físico-químicos, 
poluindo solo, água e ar, além de prejudicar os seres que entrem em contato com o resíduo. Com isso, surge a 
possibilidade de criar um produto sustentável que utilizará esse resíduo em sua composição, produzindo assim 
algo novo no mercado, ajudando o meio ambiente por conseguir que certa parte do lodo não fosse descartado 
clandestinamente. Sendo assim, o estudo fará a comparação de uma tinta convencional de mercado com outra 
que utilizará lodo de lavanderia em sua composição, sendo esse o material que dará a coloração para a tinta. A 
comparação será feita in loco, no local onde foi aplicado, verificando desbotamento, homogeneidade e a 
resistência às intempéries. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lodo; Tinta; Sustentabilidade; Durabilidade. 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

  

Com a quantidade de processos industriais que, para a obtenção de seu produto final, 

geram lodo, surgiu uma pergunta: Para onde vai esse rejeito? Os processos que englobam a 

disposição final de 90% do lodo produzido no mundo são: incineração, disposição em aterros 

e uso agrícola (GODOY, 2013). 

Contudo, o descarte indevido desse resíduo tem se mostrado um problema no âmbito 

mundial, uma vez que este acarreta complicações quanto a prejuízos e poluição do meio 

ambiente. Se descartado sem tratamento e deixado em contato com solo, água e ar poderá 

haver alterações do meio causando um desequilíbrio físico-químico naquela região e isso está 

diretamente ligado à saúde pública. Se estiver em contato com o ar, liberará gases tóxicos 

que podem ser danosos aos seres vivos. Estudos apontam que a poluição atmosférica é um 

fator que causa a deterioração nas superfícies pintadas (FAGUNDES NETO, 2007). 

A durabilidade da tinta não depende somente se esta foi aplicada de maneira correta, 

ou de seu grau de qualidade, os fatores da microrregião onde ela está aplicada têm alta 

interferência na sua conservação. A poluição é um fator que agrava significativamente as 
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patologias que existem na pintura, ela acelera o processo de degradação e acaba por piorar a 

situação. Além deste, existem inúmeros outros fatores que interferem diretamente na 

durabilidade das películas de tinta. Segundo Fragata, Amorim e Ordine (2010), alterações 

climáticas devido a mudanças na camada de ozônio, causam a elevação da temperatura e 

umidade relativa do ar, que por sua vez, comprovadamente, acabam por acelerar a 

fotodegradação limitando a durabilidade do produto. Além disso, realizar a repintura é 

essencial para que se mantenha a mesma conservada. Fagundes Neto et al (2002), nos dizem 

que a repintura deve ocorrer em ciclos de 04 a 06 anos em ambientes não agressivos.  

As tintas, utilizadas amplamente no mercado atual, são constituídas por elementos 

altamente tóxicos. Elas trazem malefícios à saúde em seu estado líquido, mas também depois 

de aplicadas em forma de película. Liberam Volatile Organic Compound (Componentes 

Orgânicos Voláteis), os quais são combinações químicas que podem apresentar alta pressão 

de vapor em condições normais. São componentes altamente poluidores. Além de afetar a 

saúde das pessoas que fazem sua aplicação, também prejudicam os usuários que farão a 

utilização do local onde esta foi aplicada (GOMES , GOMES e FARIA, 2017). Quando se 

diz respeito à tinta, na forma de película, o mais perigoso se dá nos metais pesados que a 

constituem, os quais são utilizados para dar o pigmento a mesma. Segundo Mayan, et. al. 

(1994), uma das principais fontes ambientais de chumbo metálico são as tintas.  

Desta forma, o presente trabalho se justifica pelo fato de que, se ao final da pesquisa 

for possível obter resultados satisfatórios quanto à tinta feita a partir de lodo, as chances de 

que esta possa ser inserida no mercado são significativas, pois, há algum tempo, este vem se 

mostrando aberto para soluções relacionadas à sustentabilidade. Se ganhar destaque, este 

novo produto trará benefícios no âmbito ambiental, contribuindo para a diminuição da 

poluição e caso alcance proeminência no mercado a empresa que comercializasse a tinta 

obteria visibilidade, pois o comércio está se abrindo mais a produtos sustentáveis, uma vez 

que estes estão ganhando maior notoriedade, assim, cada vez mais, vemos investimento em 

técnicas e desenvolvimentos que permitem ter produtos com impacto ambiental minimizado 

(BONFIM G., 2016).  

De acordo com o IBDN - Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (2017), 

pesquisas apontam que uma sociedade sustentável vem se consolidando a partir de uma 

crescente adesão de consumidores que optam por adquirirem produtos ou serviços de 

empresas com responsabilidade socioambiental. 
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Larson (2000) fala que os movimentos em direção à sustentabilidade trarão tamanha 

transformação comparando-o com a Revolução Industrial. Diz, ainda, que isso poderá mudar 

fundamentalmente a dinâmica competitiva em muitos mercados e indústrias. 

Com isso, surge um problema: Existe diferença na durabilidade de uma tinta 

convencional e outra fabricada com lodo de lavanderia? 

Após a aplicação das duas tintas, ambas serão analisadas verificando critérios 

específicos para chegar à conclusão de qual apresentará melhor performance, tudo de acordo 

com as seguintes normas: NBR 14945/2017, NBR 11702/2010, NBR 13245/2011, NBR 

14945/2017, NBR 15302/2005, NBR 15304/2005, NBR 15381/2006. 

O estudo traz, como objetivo geral, a comparação de uma tinta comum do mercado 

com outra que contenha pouquíssimos metais pesados e utilize, em sua constituição, lodo 

proveniente de lavanderias, o qual será seco em estufa para ser acrescentado à fórmula, dando 

pigmentação à tinta, não sendo necessária inserção de metais pesados para obter a coloração 

desejada. 

Para isso, contará com os objetivos específicos de realização de análise de resistência 

dos materiais, verificação de reação às intempéries, de qualidade e, por fim, realização de 

comparação dos resultados obtidos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Destino convencional do lodo 

 

Em nossa contemporaneidade, o planeta terra e todos os seus seres estão com 

qualidade de vida e equilíbrio ameaçados, ademais de sinais de profunda crise de 

esgotamento, tanto na sua capacidade reparadora quanto regeneradora (OLIVEIRA, 2006). 

O conceito de Promoção de Saúde proposto pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) desde a Conferência de Ottawa, em 1986, é visto como o princípio orientador das 

ações de saúde em todo o mundo. Assim sendo, parte-se do pressuposto de que um dos mais 

importantes fatores determinantes da saúde são as condições ambientais (BRASIL, 2006 

apud RIBEIRO e ROOKE, 2010). 
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 De acordo com o Banco Mundial (1998), os maiores problemas do Brasil são 

causados pela poluição do ar, das águas nas áreas urbanas, gestão precária de resíduos sólidos 

e poluição de usinas industriais, mineração e queimadas. 

Cogo (2011) conta que a indústria têxtil é uma das principais indústrias de todo o 

mundo e este setor requer grandes quantidades de água nos seus processos. [...] É gerada uma 

série de outros resíduos sólidos ao longo do processo que podem ter características perigosas 

ao meio ambiente, dependendo das etapas que são realizadas pela indústria. Um exemplo é 

o lodo residual, o qual pode conter metais pesados, provenientes dos corantes e que precisam 

receber tratamento para poderem ser dispostos adequadamente. 

São muitos os efeitos gerados pelo contato direto ou indireto com os metais pesados, 

que podem causar danos a toda e qualquer atividade biológica. [...] Muitas vezes, as respostas 

são tardias, dificultando o diagnóstico da patogênese por perder a relação direta (MOREIRA, 

2004 apud FERREIRA e ROSOLEN, 2012). 

Segundo Mota et. al. (2009), o descarte dos resíduos tem se tornado um problema 

mundial quanto ao prejuízo e poluição do meio ambiente, caso estes sejam descartados sem 

nenhum tratamento, podendo afetar tanto o solo, a água e/ou o ar. Ribeiro e Rooke (2010) 

explicam que à medida que soluções técnicas são adotadas e, quanto mais adequada for a 

operação dos sistemas de disposição final do lixo que incorporem modernas tecnologias de 

tratamento, menores são os impactos para a saúde pública e para o meio ambiente. 

A NBR 10.004/2004 – Classificação de Resíduos Sólidos define que resíduos 

sólidos são resíduos no estado sólido e semi-sólido resultante de atividades da comunidade 

de origem industrial, doméstica. [...] Ficam incluídos, nesta definição, lodos provenientes dos 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 

de poluição [...] (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004). 

Segundo Andreoli et. al. (2014), a gestão dos resíduos sólidos, urbanos e industriais, 

deve sempre estar em consonância com os princípios estabelecidos pela Agenda 21, bem 

como em atendimento às exigências legais. 

As ações no sistema de gerenciamento de resíduos incluem desde a geração, segregação 

(controle da qualidade do resíduo), acondicionamento, sistema de transporte interno, 

sistemas de coleta, de disposição, destinação final e educação ambiental (ENAP, 2017). 

 

2.2 A interferência das tintas na saúde das pessoas 
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A tinta é uma dispersão, ou seja, mistura de várias substâncias, veículo, pigmentos, 

aditivos, água e/ou solventes, em que as partículas sólidas, com dimensões entre 1 µm e 1nm, 

encontram-se distribuídas em um componente volátil (água ou solventes orgânicos). Quando 

aplicada sobre um substrato 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 (ANGHINETTI, 2011). 

De acordo com Oliveira (2009), apesar dos esforços em diminuir tais impactos, a 

indústria de tintas deve considerar os elementos químicos presentes nos componentes e no 

processo de fabricação (apud FARIA, 2015). 

Em 1987, a Organização Mundial da Saúde (OMS), identificou como Síndrome do 

Edifício Doente as edificações em que há sintomas de problemas alérgicos e respiratórios em 

seus usuários. Uma das causas desta síndrome é a liberação de COVs (compostos orgânicos 

voláteis), substâncias químicas nocivas à saúde que contribuem para a poluição atmosférica, 

presentes em diversos materiais utilizados em uma edificação, como tintas e vernizes 

industriais (FARIA, 2015). Oliveira (2009), ao analisar o ciclo de vida de uma edificação, 

observa que os malefícios das tintas existem desde seu processo de fabricação na indústria 

até o seu destino final (apud FARIA e SCHMID, 2015). 

As restrições impostas à emissão de VOC têm tido uma grande influência na inovação 

de produtos nas indústrias de tinta, inclusive no Brasil. No mundo inteiro, a obtenção de tintas 

ambientalmente amigáveis tem sido uma das principais linhas de pesquisa, o que levou a 

mudanças significativas na formulação, produção e aplicação desses produtos. Várias 

tecnologias estão sendo adotadas com sucesso, como a formulação de produtos sem odor e 

com menor teor de VOC ou, até isentos desse tipo de emissão, com elevado teor de sólidos, 

com redução da quantidade de solventes aromáticos, com reformulação dos solventes 

normalmente empregados (UEMOTO, IKEMATSU e AGOPYAN, 2000).  

Segundo Máximo e Dalri (2017), atualmente, o conceito de desenvolvimento 

sustentável não só envolve a busca pela satisfação das necessidades presentes, como também 

abrange a melhoria da qualidade de vida, juntamente, com o uso racional dos recursos 

naturais. Pode-se dizer que existem muitas ações relacionadas à sustentabilidade, como a 

preservação de áreas verdes; [...] a reciclagem de resíduos sólidos [...]. 
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2.3 Como o mercado se posiciona em relação a produtos ecológicos 

 

Garantir produtos e processos químicos mais seguros e, ambientalmente, limpos é uma 

tendência em crescimento no setor de tintas nacional. Para isso, indústrias e fornecedores têm 

investido em técnicas e desenvolvimentos que permitem obter produtos com impacto 

ambiental minimizado (GIULIO, 2007). 

Ainda, de acordo com a autora acima, na tentativa de garantir produtos e processos que 

levem em conta a questão ambiental e a saúde ocupacional, a ABRAFATI (Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Tintas) coordena o Programa Coatings Care, que prevê a 

atuação responsável em tintas no Brasil. Trata-se de uma iniciativa da IPPIC - International 

Paint and Printing Ink Council, que oferece, aos fabricantes de tintas, um conjunto de 

procedimentos e soluções integradas para administrar os aspectos de suas atividades 

relacionadas com o meio ambiente, a segurança e a saúde ocupacional. 

De acordo com a ABRAFATI (2019), atualmente, o programa conta com 39 empresas 

participantes que assumiram, formalmente, o compromisso de cumprir as práticas gerenciais 

dos códigos Coatings Care e de buscar continuamente melhorias em suas operações fabris, 

por meio de um processo sistematizado de gestão e autoavaliação. A participação no Coatings 

Care é obrigatória para todas as associadas da ABRAFATI, assim como para empresas que 

desejem se associar. Para outras empresas, a adesão é voluntária, mas altamente 

recomendável. 

Um estudo da organização internacional de pesquisa econômica The Conference Board 

apontou que a venda de produtos e serviços sustentáveis cresceu 91% de 2010 para 2013 em 

12 grandes companhias, como Kimberly-Clark, Toshiba e Siemens. No período analisado, as 

vendas totais dessas empresas aumentaram 15% (SANTANDER NEGÓCIOS E 

EMPRESAS, 2015). 

Ainda, de acordo com o Santander, o estudo citou um relatório feito pela Nielsen em 

2014, mostrando que, 55% dos consumidores on-line, indicaram que estavam dispostos a 

pagar mais por produtos e serviços fornecidos por empresas comprometidas com causas 

ambientais e sociais. 

É válido dizer que investir na educação ambiental constitui-se, hoje, em um dos mais 

importantes meios de alerta social dos riscos que correm todos os seres vivos. Uma discussão 

pertinente absorvida, nesta pesquisa, explica que com o advento dos movimentos que se 
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desenvolveram na sociedade em prol da preservação do meio ambiente, começaram a surgir 

consumidores que passaram a ponderar os impactos de seu padrão de consumo na natureza, 

sendo este novo consumidor denominado ecologicamente correto ou verde e seu 

comportamento de compra foi denominado, consumo sustentável (JARDIM e PAVAN, 

2017). 

Larson (2000) publicou na University of Virginia, o potencial para este tipo de produto 

e processo de inovação é significativo quando os princípios de sustentabilidade são aplicados 

aos negócios. Com tantos produtos comerciais e processos industriais em desacordo com os 

objetivos de sustentabilidade, essa arena representa uma fronteira aberta para a inovação. A 

autora ainda afirmou que, sob esse ponto de vista, o processo de inovação é a essência do 

empreendedorismo. 

 

2.4 Avaliação de durabilidade das tintas 

 

De acordo com o Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações, publicado 

em 2013 pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) a durabilidade de uma 

edificação está ligada, não só aos fatores relacionados ao projeto e execução da obra, mas 

também ao correto uso e manutenção, principalmente, a manutenção preventiva. Portanto, é 

importante realizar esforços conjuntos no sentido de mudar a cultura da falta de cuidados e 

atenção rotineiros com a edificação. 

Segundo Fagundes Neto (2007), a durabilidade da pintura corretamente aplicada varia 

em função da natureza da tinta, características do substrato, condições de uso e do meio 

ambiente. Ele ainda nos diz que a forma mais prática de se caracterizar a durabilidade de um 

componente é associá-la à vida útil. 

Fagundes Neto et. al. (2002), cita que os principais fatores de degradação são: fatores 

atmosféricos - relação da taxa de umidade em paredes e as direções de ventos dominantes; a 

água que reage com materiais e serve de meio para potencializar reações (como a corrosão) 

ou proporcionar condições de vida para agentes biológicos do tipo fungos ou bactérias; a 

temperatura, que é um fator de degradação de ordem atmosférica que varia continuamente e 

está condicionada em um ciclo diário e um ciclo anual; a radiação solar contém radiação 

infravermelha que são responsáveis pelo aumento da temperatura superficial dos materiais e, 

também, provocam a foto oxidação que consiste na quebra de molécula orgânicas longas. 
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Fatores biológicos - Caracterizados pela presença de: fungo ou bolor, responsável pela má 

aparência das edificações; fatores de uso - influência da ação dos usuários sobre os 

componentes e materiais de edificações e determinados pela caracterização do desgaste físico 

provocado pelo uso e pelo abuso do uso, de maneira direta ou indireta, relacionados ao 

processo de instalação, tendo como origem o projeto, construção ou execução dos projetos e 

dos ritmos de manutenção efetivamente empregados. 

 A ABRAFATI (2019), divide as tintas nas linhas Econômicas, Standard e Premium. 

As tintas econômicas são indicadas apenas para áreas internas, enquanto as tintas Standard e 

Premium podem ser utilizadas em áreas externas, devido a melhor qualidade (MATOS, 

2017). 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1.1 Tipo de estudo e local da pesquisa 

 

Trata-se de um estudo realizado na cidade de Cascavel/PR, o qual se verificou, em campo, a 

homogeneidade e capacidade de cobertura, a durabilidade das tintas testadas e resistência às 

intempéries. 

A pesquisa foi realizada pelo método comparativo, pois, foram comparados os resultados 

obtidos por meio dos critérios de avaliação com a utilização de inspeções visuais, realizadas, 

periodicamente, de 15 em 15 dias, durante 2 meses. Após a coleta de dados, foi organizado 

um parecer em que constará todos os dados levantados de maneira cronológica. Após, foram 

analisados os resultados obtidos para, então, chegar na conclusão de qual das tintas se 

sobressaiu. 

 

3.1.2 Caracterização da amostra 

 

O estudo experimental foi realizado em parede de alvenaria com acabamento adequado para 

recebimento de pintura, sendo que esta está localizada em Cascavel, no Paraná. Para o 

levantamento de dados, foi executada a pintura em locais estratégicos, de modo a testar a 

tinta. Em paredes externas, aplicou-se em local em que houvesse alta incidência solar e que 
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estivesse exposta a chuvas. Em paredes internas, foi aplicado em locais onde não continham 

umidade relativamente alta e que não houvesse alta incidência solar. 

 

3.1.3 Instrumentos e procedimentos para coleta de dados  

 

A coleta de dados foi realizada de forma visual no próprio local da edificação, sendo 

realizadas visitas técnicas há edificação nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, 

realizando registro fotográfico para comparação da película desde a primeira semana até a 

última anterior à conclusão deste estudo. A câmera utilizada foi a mesma para todas as 

fotografias e estava sempre posicionada na mesma altura e distância da parede. As fotos 

externas foram tiradas sempre no mesmo horário, de modo a se obter sempre a mesma 

luminosidade, sendo assim, fotos em dias nublados não foram tiradas, esperou-se um dia de 

tempo aberto para fazer o registro. Para os defeitos nas pinturas, observações foram 

incrementadas, juntamente, com a foto que represente o ocorrido. 

 As visitas poderiam ser realizadas em qualquer dia da semana e a qualquer horário, sendo 

avisado, previamente, o dono da edificação, tendo em vista que o mesmo trabalha e reside 

no ambiente do estudo.  

 

3.1.4 Ensaios que serão utilizados. 

  

Após a coleta de dados, foi realizada a respectiva análise levando em consideração os 

critérios estabelecidos pela norma NBR 15304/2005 - Tintas para construção civil - Método 

para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Avaliação de 

manchamento por água. Esta norma, verifica a sensibilidade da película de tinta seca à água 

e, de maneira geral, avalia o desempenho das tintas.  

Para complementar o embasamento, o qual foi referido na norma citada anteriormente, foram 

utilizadas as normas citadas a seguir: NBR 14945/2017 - Tintas para construção civil — 

Método comparativo do grau de craqueamento para avaliação do desempenho de tintas para 

edificações não industriais; NBR 11702/2010 - Tintas para construção civil – Tintas para 

edificações não industriais – Classificação; NBR 13245/2011 - Tintas para construção civil 

— Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície; NBR 

14945/2017 - Tintas para construção civil — Método comparativo do grau de craqueamento 
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para avaliação do desempenho de tintas para edificações não industriais; NBR 15302/2005 - 

Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para 

edificações não industriais - Determinação do grau de calcinação; NBR 15381/2006 - Tintas 

para construção civil - Edificações não industriais - Determinação do grau de empolamento. 

Para tais, suas aplicações foram basicamente utilizadas para fins de controle tecnológico e 

especificações. Na prática, verificou-se com o fabricante a adequação do produto ao uso 

pretendido. Logo, foram utilizadas para verificar se as tintas estudadas neste trabalho 

atenderam aos parâmetros mínimos de durabilidade.  

A partir do embasamento teórico adquirido pelas normas anteriores, através dos exemplos de 

especificações e controle tecnológicos que as mesmas fornecem, foi elaborado um relatório 

fotográfico onde foram comparadas, por inspeção visual, às duas tintas para verificar qual 

apresentou melhor durabilidade.  Logo, o instrumento utilizado para analisar os dados, foi o 

relatório fotográfico. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 Para a tinta convencional foi utilizada da marca Suvinil a cor Céu de brigadeiro, sendo 

esta fosca e a base de água, a mesma não foi misturada com nenhum produto para aumentar 

seu rendimento. Para a tinta com lodo, foi desenvolvida em laboratório uma única fórmula, 

considerando que nos próximos estudos precisará passar por aprimorações. Ela ficou com as 

seguintes proporções: 35,58% de água, 24,57% de lodo de lavanderia, 22,85% de carga, 

14,90% de resina, 1,30% de dispersante, 0,6% de antiespuma e 0,2% de espessante. Como o 

lodo desidratado não foi moído em uma máquina de pigmento próprio para a fabricação de 

tinta, a mesma antes de ser aplicada teve de ser peneirada para melhorar a homogeneidade, 

retirando partículas sólidas restantes do lodo, conforme Figura 1.  
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Figura 1: Grãos de pigmentos retirados da tinta. 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

 Elas foram aplicadas nos locais pré-estabelecidos a uma temperatura ambiente de 19 

ºC com umidade relativa do ar em 51% e o instrumento utilizado para aplicação de ambas foi 

um rolo de pintura de espuma com 9 cm.  

A película existente no local, na 

superfície em que foram aplicadas, estava 

soltando da parede com facilidade. Este fato 

foi observado com a demarcação dos 

quadrados que seriam aplicadas as tintas, pois 

a película existente saia com facilidade na 

utilização da fita crepe, conforme apresentado 

na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Patologia identificada na aplicação 
das amostras. 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Por conta disso, foi decidido realizar 4 

amostras na parede, sendo uma para a Suvinil 

e as outras 3 para a tinta feita com lodo. Para a 

área da amostra da tinta convencional, a parede 

foi lixada, retirando apenas a película propensa 

a descolar, conforme apresenta a Figura 3. 

Figura 3: Preparo da superfície da amostra 1. 
 

 
Fonte: Autor (2019) 

  Para a amostra superior da tinta com 

lodo foi executado o mesmo procedimento, 

contudo, por motivos desconhecidos, em 

pontos especifico, além da tinta parte do 

revestimento argamassado estava saindo, 

conforme apresentado na Figura 4. 

Figura 4: Preparo da superfície da amostra 2. 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Para a área delimitada no quadrado 

inferior esquerdo, a superfície não foi lixada, 

conforme apresentado na Figura 5. 

Figura 5: Preparo da superfície da amostra 3. 

 
Fonte: Autor (2019) 

Por fim, para a última área de 

amostragem a superfície foi lixada, conforme 

figura 6. 

Figura 6: Preparo da superfície da amostra 4. 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Vale salientar que o único local em que houve remoção do revestimento argamassado 

foi na área de amostragem superior direita, apresentada na figura 3.  Foram feitas três 

superfícies distintas para o lodo de lavanderia, podendo assim, comparar como seria a 

cobertura do mesmo em locais diferentes.  Após as áreas serem lixadas, as mesmas foram 

higienizadas com pano úmido e logo em seguida com pano seco, de modo a evitar 

interferências nas películas. 

Na amostra de tinta aplicada no 

quadrado superior esquerdo, a tinta da primeira 

de mão aplicada não foi peneirada, contendo 

então um maior grau de sólidos, conforme 

apresentado na Figura 7. 

Figura 7: Aplicada a 1ª demão de tinta da 
amostra 2. 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

 Já a segunda de mão foi aplicada com 

a tinta peneirada, conforme apresentado na 

Figura 8. 

Figura 8: Aplicada a 2ª demão de tinta da 
amostra 2. 

 
Fonte: Autor (2019)

 Pode-se observar que, nos locais onde o revestimento argamassado foi removido 

houve um grande acúmulo de sólidos, que foi agravado pela primeira de mão não ter sido 

peneirada, logo, em locais com maior enrugamento de superfície a tendência da tinta é 

apresentar um aspecto mais áspero e arenoso. 

 

 



 

 
Anais do 17º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2019 

ISSN 1980-7406 

Na amostragem que não houve 

lixamento da superfície e houve o 

peneiramento da tinta, conseguiu-se obter uma 

superfície mais homogênea, contudo a mesma 

lembra a uma parede texturizada, conforme 

apresentado na Figura 9. 

Figura 9: Aplicada a 2ª demão de tinta da 
amostra 3. 

 
Fonte: Autor (2019)  

 

Na amostra em que a superfície foi 

lixada sem que houvesse a remoção do 

revestimento argamassado a pintura ficou mais 

uniforme do que a primeira, porém também 

apresentou textura áspera e arenosa, conforme 

apresentado na Figura 10. 

Figura 10: Aplicada a 2ª demão de tinta da 
amostra 4. 

 
Fonte: Autor (2019) 

 Todas as amostras foram pintadas com duas de mãos, com o tempo de espera para 

aplicar a segunda de mão de cinco minutos, obtendo o resultado apresentado na Figura 11. 

Entretanto, vale salientar que, possivelmente cinco minutos para a tinta não convencional, 

seja pouco tempo para a aplicar uma segunda de mão, possivelmente, se o tempo fosse maior 

a cobertura também aumentaria consideravelmente já que o rolo não seria capaz de danificar 

a primeira de mão se ela estivesse seca.  
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Figura 11: Amostras aplicadas com duas demãos. 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

 Percebeu-se que, duas de mãos para a tinta feita com lodo não são suficientes para a 

perfeita cobertura. Outro fator a ser pontuado é que, possivelmente o tipo do rolo utilizado 

causou uma interferência direta na textura obtida com a pintura.  

 Após aplicar na parede, percebendo que na área em que não houve o lixamento se 

obteve o resultado mais satisfatório dentre as amostras de tinta produzida com lodo, foi 

decidido aplicar em uma calçada de cimento, como a intenção foi verificar como ficaria a 

textura da tinta aplicada, sendo que não foi efetuado uma limpeza rigorosa no local de 

aplicação. Observou-se que, a textura da tinta aplicada na calçada também apresentou um 

resultado satisfatório, possivelmente, pelo fato de o cimento ser poroso e a tinta conter 

pequenas partículas sólidas. Logo, esses grãos adentraram nos poros, não deixando então 

uma aparência arenosa e áspera, conforme apresentado na Figura 12. 

Figura 12: Tinta de lodo aplicada no piso de cimento bruto. 

 
Fonte: Autor (2019) 
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 No décimo quinto dia após a aplicação, foi realizada a primeira vistoria para averiguar 

qual o estado que se encontravam as amostras, assim como no trigésimo dia. 

As amostras apresentaram resultados 

satisfatórios, pois todas mostraram ter uma boa 

aderência, sendo que, ao friccionar a superfície 

não houve sequer o descolamento dos grãos do 

pigmento que estavam salientes. Vale salientar 

que neste período as películas sofreram 

exposição à chuva, sol e uma variação 

considerável de temperatura. Em nenhuma das 

amostras das tintas feitas com lodo ocorreu o 

surgimento de patologia, conforme 

apresentado na Figura 13.  

Figura 13: Amostras aplicadas com duas 
demãos após quinze dias. 

 
Fonte: Autor (2019) 

Contudo, na amostra da tinta 

convencional ocorreu um leve descolamento 

da película nas extremidades, conforme 

apresentada na Figura 14. 

Figura 14: Patologia na amostra 1 da tinta 
convencional, descolamento de película. 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

 

 

 

 A única desvantagem apresentada pela tinta ecológica seria, até o momento, a textura 

apresentada pela ela, o que por consequência fez com que a cobertura não ficasse boa devido 

aos grãos de pigmento que ficaram em tamanho considerável na tinta, pois, na hora da 

aplicação da 2ª demão esses grãos acabam interferindo na 1ª demão deixando a cobertura 

desuniforme, conforme apresentado nas Figuras 15, 16 e 17. 
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Figura 15: Textura apresentada pela amostra 2 
após quinze dias. 

 
Fonte: Autor (2019) 

Figura 16: Textura apresentada pela amostra 3 
após quinze dias. 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Figura 17: Textura apresentada pela amostra 3 após quinze dias. 

  
Fonte: Autor (2019)  
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Na pintura interna, a superfície na qual 

a mesma foi aplicada, tratava-se de uma parede 

lisa com acabamento em tinta branca. 

Nenhuma patologia foi apresentada e a 

uniformidade apresentada se sobressaiu das 

amostras externas, conforme mostra Figura 18. 

Figura 18: Amostra aplicada no interior de 

uma residência - Uniformidade. 

  
Fonte: Autor (2019)  

Contudo, a tinta novamente deixou a 

desejar no quesito textura, ocorrendo o aspecto 

arenoso, conforme mostra a Figura 19. 

Figura 19: Amostra aplicada no interior de 

uma residência - Textura. 

 
Fonte: Autor (2019)  

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base no que foi observado até agora, fica claro que a tinta feita com lodo 

proveniente de lavanderia tem grande potencial devido às características apresentadas. A 

mesma contém alto grau de fixação, não apresentando desbotamento da cor e nenhuma outra 

patologia. Seu problema está nas partículas de pigmento, as quais não puderam ser moídas 

em tamanho menor por falta de equipamento na região, sendo recomendado aplicar o lodo 

desidratado em um moedor de pigmento já utilizado na indústria das tintas, o que resultaria 

em uma tinta uniforme com baixa granulometria e, consequentemente, faria com que a 

mesma obtivesse um melhor grau de cobertura e uniformização. Um ponto a ser notado é que 

as superfícies foram preparadas no mesmo momento e com o mesmo procedimento, mas 

apenas a tinta convencional apresentou patologia de descolamento de película, o qual não foi 
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investigado por não se tratar do foco deste estudo. Este fato mostra como a tinta feita com 

lodo tem potencial e deve ser estudada.  

 Outro fator importante é que, com a inserção do lodo na fabricação da tinta, a 

quantidade de carga inserida na mesma foi reduzida consideravelmente. Carga é um elemento 

inserido na fabricação que serve unicamente para dar espessura ao filme de tinta. Logo, além 

de estar utilizando um resíduo em sua composição, esta tinta pode apresentar vantagens como 

a redução de outros elementos utilizados na fabricação da mesma.  

 Esta pesquisa não será concluída neste artigo devido ao tempo e possivelmente terá 

continuidade em um curso de Pós-graduação Stricto Sensu no qual poderá ser feita uma 

investigação mais aprofundada das características apresentadas por esta nova tinta. 
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