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Resumo: A sustentabilidade é a palavra de ordem dos processos industriais e científicos. Sob a 

ótica de agregar o meio ambiente no cotidiano da Engenharia Civil, emerge esse estudo com o 

objetivo de explicar o processo de fabricação de um tipo de tinta de terra, apresentar seus 

componentes e compará-lo com tinta industrializada. A tinta de terra é uma tinta sustentável, 

pois seus componentes são basicamente água, terra, cola branca e grude. A tinta de terra tem 

uma propriedade térmica que é muito interessante, ela tende a arejar melhor o ambiente e 

absorver menos calor que a tinta industrial. Desse modo de fácil fabricação, componentes 

acessíveis, essa tinta torna-se um empreendimento a ser usado por toda a população, 

principalmente classes menos favorecidas, pois o valor de fabricação é de baixo custeio 

financeiro e através da otimização do processo de fabricação, torna-se viável o uso e manuseio 

da tinta propiciando maior harmonia entre meio ambiente e a construção civil. Agrega-se ao 

trabalho um caráter social na divulgação da execução e implementação da tinta de terra, sendo 

portanto, difundido junto à comunidades de baixo poder aquisitivo e também comunidades 

rurais. 
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1. Introdução 

 

O projeto de extensão e pesquisa Tinta de Terra iniciou-se em fevereiro de 2014 pela 

Faculdade de Engenharia Civil na Universidade de Itaúna por alunos e professores da 

instituição, com o objetivo de aprimorar e otimizar técnicas desenvolvidas pela Universidade 

Federal de Viçosa em consonância com as ideias de CARVALHO et all (2007).  

Tal projeto foi realizado em parceria com os professores de Química Ana Maria Jorge 

e Antônio Taranto, fazendo as análises de solo e também das tintas fabricadas. 

A tinta é uma mistura de pigmentos, solventes e aglomerantes líquidos. Os pigmentos 

são utilizados para dar cor à tinta, o solvente para dar fluidez e os aglomerantes líquidos são 

utilizados para dar aderência necessária para fixá-la na superfície aplicada. Existem vários tipos 

de pigmentos, solventes e aglomerantes que podem ser utilizados para obter a tinta. Para este 

presente estudo foi utilizado solo como pigmento, água como solvente, cola branca e grude 

como aglomerantes líquidos para fixação. 

 

2. Metodologia 

 

2.1 Solo 

 

Para a amostra da terra, foram coletadas várias amostras pelos alunos e, inicialmente, 

foram testadas até que se atingisse a amostra ideal, tanto em cor como em absorção dos 

aglomerantes e solventes. Os principais elementos que formam o solo são areia, silte e argila. 

Eles são compostos por fragmentos de rochas e minerais e variam em granulometria e forma, 

sendo a areia a maior partícula, o silte a intermediária e a argila a menor. 

As partículas pequenas, que são encontradas no solo, são as que nos interessam para a 

produção da tinta, pois é esta que dará cor à mesma. É possível fazer tinta com o solo arenoso, 

porém, a qualidade pode ser comprometida já que textura será mais grosseira. Quanto mais 

finas as partículas, maior a capacidade de pigmentação e aderência nas superfícies. 

Para produzir tintas de boa qualidade, o ideal é obter o máximo de silte e argila, pois 

estes componentes conferem maior capacidade de fixação da tinta sobre a superfície. 

 

  

2.2 Extração do Solo 
 

O solo é o principal componente para fabricação da tinta, este que determinará 

capacidade de fixação, coloração e propriedade térmica. Deve-se dar atenção ao processo de 

extração da terra, pois pode comprometer a estabilidade do talude. 

Podemos encontrar boas amostras em barrancos, aproveitando cortes de estradas e 

desaterro. Para evitar erosão, desmoronamento e acidentes, a melhor maneira é retirar o solo 

uniformemente. 

 A amostra do solo foi retirada em uma área de uso pastoreio, onde foram coletados 8 litros 

de terra para fabricação e testes em laboratório da tinta. A terra passou por procedimentos de 

peneiração, limpeza de grânulos e extração de micropartículas para melhor desempenho da tinta 

de terra. 
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2.3 Aglomerantes líquidos 
 

É fundamental o uso de aglomerantes líquidos para a fabricação da tinta, pois se 

aplicarmos somente o solo, extraído, não ocorrerá a fixação na superfície. Quanto maior a 

granulometria do agregado menor será sua aderência. No estudo realizado foram utilizadas 

várias substâncias para testarmos a intensidade de sua fixação. Dentre as que foram testadas, as 

soluções mais eficientes e economicamente viáveis foram o grude e a cola branca. 

 

2.3.1 Grude 
 

A fórmula básica do grude é feita com polvilho e água, este tem um grande potencial 

adesivo e serve para colar uma infinidade de materiais. É muito fácil de fazer, barata e 

ecológica. 

Existem muitas fontes de amido que podem ser utilizados para produzir o grude. Dentre 

essas fontes, o amido de mandioca comercializado como polvilho azedo, produz um grude com 

boa qualidade. O grude a base de polvilho doce é muito viscoso que impede a mistura com solo, 

sendo assim o ideal é o grude de polvilho azedo. 

Para fazer o grude utilizamos os seguintes materiais: 

 

a) 3 Litros de Água; 

b) 5 Colheres de Polvilho Azedo; 

 

Modo de Preparo: 

 

a) Ferver 2 litros de água; 

b) Dissolver 5 colheres de polvilho azedo em 1 litro de água natural; 

c) Ferver 2 litros de água. Quando esta já estiver fervida, misturar o polvilho já dissolvido 

em água natural; 

d) Mexer rápido. 

Para realização do procedimento gasta-se 5 minutos, tendo a consistência que pode ser 

notada na FIGURA 1.  

 

 
 

FIGURA 1 - Grude Pronto. Fonte: Arquivo dos autores (2015). 

 

2.4 Materiais auxiliares 
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Para misturarmos a tinta de terra, confeccionamos um balde com hastes que pode ser 

visto na FIGURA 2, entretanto foi inviável a utilização do mesmo, em função de que os 

aglomerados líquidos não se misturavam, e a terra permanecia no fundo. Desse modo utilizamos 

o misturador industrial para ter uma melhor homogeneização da tinta. Indica-se que utilize uma 

batedeira velha ou um adaptador de mistura a uma furadeira para facilitar a dissolução dos 

materiais adicionados para o preparo da solução. Como sugestão, pode-se ainda executar uma 

colher de madeira para fazer a mistura, batendo a tinta de terra, deixando a tinta homogênea e 

funcional. 

 

 
FIGURA 2 - Misturador utilizado para confecção da tinta de terra. Fonte: Arquivo dos autores (2015). 

 

2.5 Tinta 
 

A tinta é uma substância constituída de um corante e de um aglutinante. Elas são 

utilizadas no revestimento de edificações para proteger as superfícies contra intempéries, 

evitando o esfarelamento, o desenvolvimento do mofo, além de ser importante na decoração de 

ambientes, pois permite acabamentos com uma ampla variedade de cores e textura 

proporcionando ao local uma aparência mais agradável. 

 

2.5.1 Produção da Tinta 
 

Para o estudo foram feitos em laboratório, várias amostras de tintas com diferentes 

materiais, a fim de analisarmos as características que cada um dos materiais desempenhava na 

solução pronta. 

Utilizamos estas amostras em superfícies aleatórias com o objetivo de analisar o 

comportamento da tinta em cada tipo de superfície. Para analisarmos diferentes 

comportamentos que a tinta desempenhava, observamos a granulometria do solo, a aderência 

na parede, sua resistência quanto a intempéries. 

 

Foram utilizadas as seguintes peneiras com as malhas de 100, 200 e 325 que podem ser 

notadas na FIGURA 3. 
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FIGURA 3 - Agitador de Peneiras. Fonte: Arquivo dos autores (2015). 

 

Colocaram-se as peneiras posicionadas no agitador e foram adicionadas terra no 

primeiro nível da peneira obtendo os seguintes resultados, mostrados na TABELA 1. 

 
TABELA 1 - Resultados obtidos no peneiramento do solo no agitador - 1º Teste. 

Tentativas Nível da Vibração Tempo Esperado Resultado 

1° 4 2 min A terra não passou pelas peneiras. 

2° 10 3 min A terra não passou pelas peneiras. 

Fonte: Arquivo dos autores (2015). 

 

Pode-se ressaltar que o nível de vibração em relação a intensidade varia de 0 a 10 nos 

testes adotados. Com os resultados acima percebeu-se que as malhas das peneiras estavam 

muito finas para o peneiramento e passagem da terra não obtendo assim o procedimento 

esperado do mesmo. 

Utilizou-se então peneiras com malhas maiores sendo elas de 16, 30 e 50. Os resultados 

obtidos são mostrados na TABELA 2. 

 
TABELA 2 -  Resultados obtidos no peneiramento do solo no agitador - 2º Teste 

Tentativas Nível da 

Vibração 

Tempo 

Esperado 

Resultado 

3° 10 3 min Houve passagem de terra pelas peneiras, mas 

de forma lenta. 

4° 10 1 min Houve passagem de terra pelas peneiras, mas 

de forma lenta. 

Fonte: Arquivo dos autores (2015). 
 

Devido os resultados não terem apresentado sucesso resolvemos peneirar a terra de 

forma manual. Utilizou-se no primeiro a peneira com malha de 16, em sequência utilizamos 

após a terra passar por esta usamos a peneira de malha de 30, para conseguir a afim de a terra 

ficar com a menor granulometria possível. 



 

 6 

Percebeu-se que a terra estava um pouco úmida e isso dificultaria a fase de 

peneiramento, sendo assim a mesma foi aquecida na estufa por 7 minutos a uma temperatura 

de 300°C. 

 

Para fazer a tinta utilizamos os seguintes materiais: 

a) 1 kg de terra (Peneirada); 

b) 1 litro de água; 

c) 500 g de cola. 

Notou-se que o rendimento da tinta foi de 1,5 litro. O rendimento poderia ter sido maior se 

ocorresse a lavagem do balde, porém caso fosse feito, a tinta ficaria menos aderente. 

 

3 Resultados obtidos da amostra 
 

Os primeiros resultados vistos em laboratório, logo após a produção da tinta, não foram 

positivos, pois constatamos que a granulometria da terra ainda estava grande, visualizada na 

FIGURA 4. 

 

 

 
FIGURA 4 - Teste realizado com tinta de terra - 1ª Demão. Fonte: Arquivo dos autores (2015). 

 

Ao observar a primeira demão de tinta (FIGURA 04), percebe-se que a granulometria 

da terra estratificou-se aparentemente. O teste também foi feito em pedaços de gesso que são 

demonstrados na FIGURA 5, tendo os seguintes resultados: 

 
FIGURA 5 - Primeira demão de tinta em pedaços de gesso. Fonte: Arquivo dos autores (2015). 

 

Observa-se na FIGURA 5 que a granulometria da terra ficou aparente. O gesso, por 

apresentar uma superfície mais lisa, nota-se que a tinta ficou com um aspecto mais grosseiro, 
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obtendo assim aparência de textura. Os grãos de terra que ficaram na superfície não saíram aos 

passar as mãos, notados na FIGURA 6. 

 

 
FIGURA 6 - Segunda demão de tinta em pedaços de gesso. Fonte: Arquivo dos autores (2015). 

 

Após 3 (três) horas a segunda demão foi passada na superfície como mostra a FIGURA 

06. Destacando que a tinta não saiu da superfície ao ser friccionada, mesmo apresentando grãos 

de terra maiores. 

 

3.2 Produção de tinta com terra, água e cola branca com proporções diferentes 
 

A terra foi peneirada manualmente, utilizando primeiro a peneira com malha de 16, após 

a terra passar por esta usamos a peneira de malha de 30, afim de a terra ficar com a menor 

granulometria possível. 

Utilizamos os seguintes ingredientes: 

a) 1 Kg de terra; 

b) 2 litros de água; 

c) 250 g de cola. 

 

Observação: Para tentar diminuir a granulometria da terra misturamos a terra e a água após este 

processo coamos, com o auxílio de uma meia fina dupla, a mistura. Logo após acrescentamos 

a cola. Tal experimento é notado na FIGURA 7. 

 

 
FIGURA 7 - Mistura sendo coada com meia fina. Fonte: Arquivo dos autores (2015). 



 

 8 

 

 

O resultado não foi positivo, pois a mistura não passou totalmente na meia fina, devido 

apresentar uma solução grossa, fazendo com que houvesse desperdício dos materiais. 

Diminuindo assim o rendimento da tinta. 

 

3.3 Produção de tinta com terra, água, cola branca e óleo de mamona. 

 

 

A terra foi peneirada manualmente, utilizando primeiro a peneira com malha de 16, após 

a terra passar por esta usamos a peneira de malha de 30, afim de a terra ficar com a menor 

granulometria possível. 

Foram utilizados os seguintes ingredientes: 

a) 1 Kg de terra; 

b) 200 ml de óleo de mamona; 

c) 4 litros de água fervida; 

d) 250 g de cola. 

 

Colocou-se 1 Kg (um quilo) de terra peneirada, acrescentamos metade da água fervida, 

adicionamos 200 ml de óleo de mamona, acrescentamos a cola e misturamos a solução, 

acrescentando o restante da água. O óleo foi adicionado à mistura a fim de se obter melhores 

resultados na tinta. 

 

Aplicou-se a tinta em uma placa de gesso e esperou-se secar para avaliarmos os 

resultados, porém estes não foram positivos, pois a tinta não aderiu na superfície e começou a 

descamar. Sendo assim descartado para utilização, como nota-se na FIGURA 8. 

 

 
FIGURA 8 - Aplicação da tinta com o óleo de mamona. Fonte: Arquivo dos autores (2015). 

 

3.4 Produção de tinta com terra, água, grude. 

 

A terra foi peneirada manualmente, utilizando primeiro a peneira com malha de 16, após 

a terra passar por esta usamos a peneira de malha de 30, afim de a terra ficar com a menor 

granulometria possível. 

            

Foram utilizados os seguintes ingredientes: 
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a) 800 g de grude; 

b) 800 g de terra; 

c) 625 g de água. 

 

Foi feito um volume menor de tinta, sendo apenas para testes pequenos, porém o 

resultado não foi satisfatório, sendo que a tinta ficou rala (como pode ser notado na FIGURA 

9) não cobrindo a superfície como era esperado. 

 

 
FIGURA 9 - Aplicação da tinta na placa de gesso. Fonte: Arquivo dos autores (2015). 

 

 

3.5 Produção de tinta com terra, água, cola, grude e vinagre 

 

 

A terra foi peneirada manualmente, utilizando primeiro a peneira com malha de 16, após 

a terra passar por esta usamos a peneira de malha de 30, afim de a terra ficar com a menor 

granulometria possível. 

 

Foram utilizados os seguintes materiais: 

a) 800 ml de cola branca; 

b) 800 g de grude com vinagre (aquecido); 

c) 800 g de terra; 

d) 625 g de água. 

Como observação importante cita-se que o vinagre foi adicionado na mistura a fim de  

ser utilizado como inseticida, para eliminação de fungos após a aplicação. 

 

Foi feito a aplicação da tinta em uma placa de gesso e os resultados foram positivos. A 

granulometria e aderência da mesma foram satisfatórias, fazendo com que adotássemos esta 

para testes em uma escala maior, para que pudesse ser observados outros pontos sobre a tinta. 

Este experimento é comprovado na FIGURA 10. 
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FIGURA 10 - Aplicação da tinta na placa de gesso. Fonte: Arquivo dos autores (2015). 

 

4. Discussão 
 

A preparação da superfície antes de aplicar a tinta deve ser bem feita a fim de evitar 

problemas após a aplicação da tinta. Sendo assim necessário a limpeza completa do local, para 

isto é preciso remover os materiais estranhos ou contaminantes e criar condições adequadas 

para que a pintura tenha qualidade e durabilidade. A superfície deve estar firme, limpa, seca, 

sem poeira, sabão ou mofo. A pintura deve ser planejada de modo a evitar desperdícios e 

respeitar o tempo de secagem das demãos. 

 

Os exemplos mais comuns de tratamentos de superfícies são: 

a) Lavar com auxílio de  sabão   e água  sanitária   as   partes mofadas, deixar   secar e  

verificar se o local ficou limpo, caso haja ainda no local manchas repetir o processo; 

b) Imperfeições podem ser    corrigidas    com   argamassa   de     cimento, quando    for  

necessário realizar este procedimento deve-se esperar a secagem e a cura do material para 

depois aplicar a tinta;  

c) Superfícies caiadas e com partículas soltas ou mal aderidas aconselha-se raspar com  

espátula e/ou escovar com escova de aço a superfície eliminando as partes soltas, caso 

necessário aplicar argamassa;  

d) Paredes já pintadas deve-se raspar a tinta velha ou danificada com espátula, lixa ou 

escova de ferro. 

 

O piso deve ser forrado com jornais ou lona afim de protegê-lo de respingos. A tinta 

pode ser aplicada, de modo similar as tintas convencionais. Para isto deve-se encharcar o rolo, 

podendo ser de lã ou de espuma, deve-se escorrer o excesso na bandeja ou lata e pintar sempre 

de baixo para cima. Com o pincel, pintar os locais onde o rolo não alcança, como cantos e 

frestas. Aguardar 3 (três) horas para próxima demão. Geralmente três demãos são suficientes, 

mas caso perceba manchas ou necessidade de aplicar mais tinta, aplicar mais demãos até obter 

o resultado esperado, lembrando que deve ser respeitado as três horas de secagem. 

 

Tomando como referência a tinta de terra produzida com água, cola branca e grude, os 

materiais a serem comprados serão a cola branca que custa em média R$ 22,00/Kg e o polvilho 

azedo para fazer o grude que custa aproximadamente R$ 6,99/Kg. 

 

Após os resultados citados acima concluímos que a tinta com a cola branca e o grude 

apresentaram melhores resultados, por isso foi feito uma proporção maior de tinta para a 
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aplicação em uma parede externa de um estabelecimento a fim de analisar os resultados em 

contato com a luz solar, com a chuva e com o ambiente externo. Este fato pode ser notado na 

FIGURA 11. 

 

 Antes de pintar a parede do estabelecimento foi feita medição de temperatura da parede que 

acusava 36º Célsius. Após a pintura nova medição foi executada no mesmo horário e ambiente 

climático do anterior e notou-se que a temperatura passou a ser 34,5º Célsius, ou seja, a tinta de 

terra provocou uma reflexão dos raios solares e menor absorção do calor na parede pintada. 

 

 
FIGURA 11 - Aplicação da tinta em um muro. Fonte: Arquivo dos autores (2015). 

 

 Desse modo pode-se também citar que a tinta de terra  possui a característica de 

refrescamento do ambiente. Em áreas internas, deve-se sempre analisar a pintura pois pode 

corroborar para aparecimento de mofo se a parede é úmida e tende a ser fria. 

 

 5. Conclusão 

 

 Diante dos vários testes executados e da assimilação da tinta, pode-se afirmar que a tinta é 

de qualidade, propiciando rendimento e dando uma grande cobertura para a área pintada, sendo 

executável e de fácil manipulação. Em camadas sociais mais carentes, torna-se fator essencial 

para revestimento das paredes, propiciando um ambiente agradável, aconchegante e 

termicamente menos aquecido. 

 A pesquisa ainda encontra-se em curso, agora sob uma nova ótica. Cursos estão sendo 

ministrados com o objetivo de ajudar a população da zona rural e áreas sociais carentes à 

desenvolverem a tinta de terra de modo a otimizar uma tinta sustentável, rentável e prática tanto 

dos atributos da construção civil quanto dos atributos da sustentabilidade conforme citado em 

ALMEIDA (2007), fatos tão preponderantes e atuais na sociedade. 
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