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RESUMO 

Objetivamos neste trabalho, a avaliação da introdução de nanopartículas de carbonato de 

cálcio em tintas imobiliárias. Análises estruturais, morfológicas e texturais de todas as cargas 

(algamatolito, CaCO3 natural, precipitado e nanométrico e TiO2) utilizadas nas tintas foram 

efetuadas. Foram produzidas quatro soluções com apenas um tipo de carga, acrescidas de 

nanopartículas para avaliar o efeito das partículas nanométricas sobre a superfície das outras 

cargas. As nanopartículas apresentam elevada área superficial específica e reatividade, 

formando interações com as superfícies das cargas, como algamatolito e CaCO3 natural. Por 

outro lado, as nanopartículas auxiliam na desaglomeração das partículas menores como TiO2 

e CaCO3 precipitado. Foram produzidas tintas sem e com a presença de nanopartículas.  A 

utilização de nano-CaCO3 proporcionou uma melhoria na estabilidade,  resistência à abrasão, 

ligeira melhora no poder de cobertura, redução na rugosidade, maior acomodação das 

partículas após a evaporação do solvente, além de aumentar a impermeabilização da tinta. 
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ABSTRACT 

In this work, a study of introduction of precipitated calcium carbonate nanoparticles in 

architectural paints was accomplished. The textural, morphological and structural analysis of 

all fillers (algamatolite, natural, precipitated and nano precipitated CaCO3, TiO2) used for 

producing the paints were done. Four solutions were produced with only one filler and 

nanoparticles to study the effects of nanoparticles on their surfaces. Nanoparticles has higher 

specific surface area and reactivity than others fillers, can make strong interactions on surface 

particles like as algamatolite and natural CaCO3 surfaces. On the other hand, the nanoparticles 

can help to disperse the smaller particles, like TiO2 and precipitated calcium carbonate. Paints 

were produced with and without nanoparticles. Several improves in the paint were obtained 

by using nano-CaCO3 particles, such as stability of an emulsion, abrasion resistance, hiding 

power, impermeability, roughness and gives good accommodation of all particles when the 

solvent go away.  
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1. INTRODUÇÃO 

As tintas imobiliárias à base água são tintas destinadas à construção civil especialmente para 

edificações internas e externas. Os componentes básicos dessas tintas são pigmento, cargas 

minerais, resina, aditivos e solvente. Os fabricantes de tintas estão em constante 

desenvolvimento e pesquisa de produtos que causem menor impacto ambiental e à saúde 

humana, como também melhorar a qualidade do produto. Ao longo dos anos, as formulações 

de tintas tornaram-se cada vez mais complexas, pois antes as tintas tinham função estética. 

Atualmente encontram-se, no mercado nacional, tintas com várias características tais como: 

tintas impermeabilizantes, anti mofo, contra maresia, com maior durabilidade e resistência à 

abrasão, proteção à radiação UV, com mínimo de respingo, sem cheiro e com maior 

rendimento. A nanotecnologia veio somar a esse desenvolvimento, principalmente na 

perspectiva de materiais nanométricos apresentarem novos comportamentos e/ou 

propriedades diferentes daquelas que geralmente apresentam em escala macroscópica. Na área 

de tintas, o uso de nano-ZnO tem um papel importante como agente fotocatalítico e apresenta 

a melhor e maior atuação como antimicrobiano para tintas imobiliárias interiores. Quanto ao 

nano-TiO2, esse aumenta estabilidade da tinta quando estocado, melhora tanto a razão de 

contraste quanto o brilho, além de atuar como anti-UV, auto-limpante e possuir também 

propriedades antibacterianas. Este trabalho tem como foco de estudar a introdução de 

nanocarbonato de cálcio em tintas imobiliárias à base água. Artigos publicados relatam que 

essas nanopartículas podem substituir parte do dióxido de titânio ou barita, aumentando o 

poder de cobertura seca quando a substituição é feita em torno de até 7-8% em massa. Acima 

desta porcentagem o poder de cobertura cai. Além disso, ela promove uma tendência ao 

agrupamento do pigmento, formando aglomerados dispersos uniformemente distribuídos, e 

isso auxilia no efeito de espalhamento de luz. Diante disso, este trabalho tem o intuito de 

avaliar a viabilidade de inserção de nanocarbonato de cálcio em tintas brasileiras e verificar se 

há outras melhorias na tinta ao introduzir essas nanopartículas.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Verificar as propriedades das tintas imobiliárias à base água ao inserir nanocarbonato de 

cálcio em sua formulação. 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterização estrutural, morfologia e textural de pigmento e cargas minerais usados 

nas tintas imobiliárias preparadas. 

 Avaliação do comportamento de pigmento e cargas minerais individualmente 

acrescidas de nanopartícula. 

 Avaliações físicas e características da tinta imobiliária com e sem nanopartícula. 

 Avaliação da tinta imobiliária standard normatizada no mercado nacional com e sem 

nanopartícula confeccionada no laboratório de um fabricante de tinta. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1 Breve histórico de tintas 

Segundo definição da ABRAFATI
[1]

, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta, a tinta é 

uma composição líquida, geralmente viscosa, constituída de um ou mais pigmentos dispersos 

em um aglomerante líquido que, ao sofrer processo de cura quando estendida em película fina, 

forma um filme opaco e aderente ao substrato. Esse tem a finalidade de proteger e embelezar 

as superfícies.  

A tinta surgiu quando o homem ainda morava nas cavernas. Nesse período a pintura não tinha 

função de proteção, porém eles produziam sua própria tinta e desenhavam nas paredes das 

cavernas como uma forma de registro das lutas e caças, pintavam as tumbas e seus corpos. 

Eles moíam com os próprios dedos ou prensavam entre pedras materiais coloridos como 

plantas, juntamente com argila em pó. Depois adicionavam água. Os egípcios usavam 

pigmentos naturais tirados da terra de seu território ou das regiões próximas para produzir 

uma variedade de cores. Eles importavam da Índia a anileira (coloração azul profundo) e 

garança (nuances de vermelho, violeta e marrom). Surgiram várias combinações de cores e os 

próprios egípcios fabricavam as brochas brutas para aplicação da tinta. Os dois primeiros 

pigmentos sintéticos foram chumbo branco (carbonato de chumbo) e azul egípcio (silicato de 

cobre e cálcio). O chumbo branco é combinação de chumbo e vinagre, na presença de gás 

carbônico, enquanto que o azul egípcio era fabricado através de vidro colorido com minério 

de cobre. Esses pigmentos eram usados cerca de 2.000 a.C.
[1,2]

.  

Os egípcios e os chineses inventaram as primeiras tintas de escrever. Há registro histórico de 

que os chineses utilizavam nanquim em 2.000 a.C. Com a ascensão do domínio romano, eles 

aprenderam a técnica de fabricar tintas com os egípcios. Após a queda do Império Romano, a 

arte de fabricar tintas foi perdida, sendo retomada pelos ingleses somente no final da Idade 

Média. Nesse período, os ingleses usavam tintas em igrejas e depois, em prédios públicos e 

em residências de pessoas importantes
[1,2]

. 

Ao longo dos séculos XV e XVI, artistas italianos fabricavam pigmentos e veículos para 

tintas. A técnica de produção de tinta era da responsabilidade de cada artista ou artesão, logo 

era tarefa altamente sigilosa, tanto que as formulações das tintas eram enterradas com seu 

inventor. No final de século XVIII e início do século XIX, os fabricantes de tintas começaram 

a usar equipamentos mecânicos. Os primeiros fabricantes preparavam apenas os materiais 
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para tintas, fornecendo-os para os pintores que fabricavam suas próprias misturas e cores. 

Somente no final de século XIX, surgiram novos equipamentos de moer e misturar para a 

produção de tintas em larga escala, decorrente da Revolução Industrial. O surgimento de 

estruturas metálicas e maquinarias levou ao estudo de tintas anticorrosivas
[2-4]

.   

Durante a 1º e 2º Guerras Mundiais os químicos desenvolveram novos pigmentos. Em 1928, o 

dióxido de titânio foi introduzido em tintas para melhorar a alvura e poder de cobertura. Além 

disso, aos poucos houve surgimento de novas resinas sintéticas. Esse pigmento e resinas 

substituíram ingredientes das tintas como o óleo de linhaça e chumbo. As tintas com a 

presença de chumbo foram empregadas em residências da Europa e dos Estados Unidos até os 

anos 40, em menor extensão, até os anos 70. A partir de anos 40, surgiram várias resinas à 

base acrílica que fornece às tintas maior resistência contra substâncias químicas e gases, 

marcando o surgimento de tintas acrílicas. No final da década de 50, químicos criavam tintas 

especiais para pintura de exteriores com melhor resistência ao intemperismo, além de novos 

tipos de esmaltes para acabamento de automóveis e tintas à prova de gotejamento para 

superfícies externas e internas
[2-5]

. 

Até os anos 70, foram produzidos vários tipos de resinas como: resinas alquídicas, 

melamínicas, epóxi, acrílicas, e de copolímeros em meio aquoso. A tabela III.1 ilustra a 

evolução de resinas no século XX. Na década de 90, havia uma grande preocupação em 

concentrações de chumbo, cádmio e zinco nas tintas látex. O desenvolvimento da química 

permitiu também a síntese de pigmentos orgânicos, tendo a química do petróleo como o 

grande responsável pelo surgimento de vários tipos de pigmentos. O maior avanço no final do 

século XX foi produção e comercialização de tintas que usavam água como solvente, que 

eram constituídas de cargas minerais para reduzir o custo, pigmentos, umectantes, 

emulsificantes e dispersantes
[1-6]

.  

Tabela III.1: Cronologia da evolução de resinas no século XX
[2]

. 

Período Tipo de resina 

Até 1900 Resinas naturais 

1920 Nitro celulósica 

1940 Acrílica poliuretânica 

1948 Emulsões PVA e acrílicas 

1956 Esmalte acrílico 

1975 Maior % de sólidos 

1979 Eletro deposição catódica 
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Nos anos 90, os fabricantes europeus de tintas esforçavam-se para reduzir compostos 

orgânicos voláteis (COV) em tintas. Com o surgimento de legislações de qualidade do ar, os 

consumidores tornaram-se mais conscientes do impacto ambiental das pinturas, 

principalmente na parte interna nas residências. De acordo com um estudo feito pela Global 

Shades of Green em maio de 2008, 82% dos participantes da América Latina concordaram 

que estavam mais preocupados com o meio ambiente do que há cinco anos. Além disso, 79% 

dos participantes afirmaram estarem dispostos a pagar mais pelos produtos. Tintas com baixa 

emissão têm sido objetos de grandes desenvolvimentos tecnológicos, resultando em tintas sem 

solventes ou coalescentes e, consequentemente, com baixo COV, e ainda cumprindo as 

expectativas de alto desempenho dos consumidores. As emissões de COV são em sua maioria 

causadas pela presença de solventes e plastificantes na formulação de tintas
[7]

. 

3.2  Estado da arte 

3.2.1 Panorama atual 

Os fabricantes de tintas estão em constante desenvolvimento e pesquisa por produtos de 

menor impacto ambiental e à saúde humana, além de melhorar a qualidade do produto. Diante 

desse desafio, o mercado tem-se beneficiado com o surgimento de tintas com menor teor de 

solvente orgânico, menor geração de resíduos e redução tanto de energia quanto de água. Ao 

longo dos anos, as formulações de tintas tornaram-se cada vez mais complexas, pois antes as 

tintas tinham função estética e, atualmente, encontram-se no mercado nacional tintas com 

várias características tais como: tintas impermeabilizantes, anti mofo e contra maresia, com 

maior durabilidade e resistência à lavabilidade, proteção à radiação UV, com mínimo de 

respingo, sem cheiro e com maior rendimento
[1-6]

. Além disso, as tintas assumem importância 

no aspecto higiênico, como por exemplo, as tintas com íons de prata, quando aplicadas em 

hospitais, têm ação bactericida, pois a exposição desses íons na superfície de filmes curados 

rompem as membranas plasmáticas de bactéria tornando a superfície livre de micro-

organismos
[8]

. Mais recentemente, foi lançada no mercado uma resina orgânica-inorgânica à 

base de água e praticamente livre de COV. Ela tem a função de alta proteção contra corrosão 

em aço e traz boa adesão nas camadas de tintas posteriormente aplicadas, além de ser mais 

resistente ao calor do que as resinas orgânicas
[9]

. 

3.2.2 Nanopartículas  

A nanotecnologia provocou uma evolução na ciência dos materiais, principalmente na 

perspectiva de materiais nanométricos apresentarem novos comportamentos e/ou 
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propriedades diferentes daquelas que geralmente apresentam em escala macroscópica. 

Avanços significativos em nanotecnologia ocorreram na década de 80, em parte devido aos 

novos instrumentos que permitiram a observação de materiais nanométricos, por exemplo, 

microscópios de varredura por sonda, microscópios eletrônicos de transmissão de alta 

resolução, etc. Esses instrumentos permitem medir e manipular os nanomateriais
[10]

. 

Atualmente, encontram-se vários artigos que mencionam efeitos das nanopartículas em tintas. 

Hochmannova
[11]

 ressaltou que o nano-ZnO tem um papel importante como agente 

fotocatalítico e apresenta a melhor e mais ampla faixa antimicrobiana para tintas imobiliárias 

interiores. Em relação ao nano-TiO2, Wang
[12]

 e colaboradores citam que essa nanopartícula 

aumenta a estabilidade da tinta quando estocada e melhora tanto a razão de contraste quanto o 

brilho. Por outro lado, Montazer
[13]

 divulgou que nano-TiO2 atua como anti-UV, auto-

limpante e possui também propriedades antibacterianas.  

3.2.3 Nanocarbonato de cálcio 

Quando a dimensão do material é reduzida a partir de tamanho macro, as propriedades 

permanecem inalteradas inicialmente, como exemplo, quando o carbonato de cálcio natural 

passa pelo processo de moagem, porém novas mudanças ocorrem com as propriedades do 

produto final quando o tamanho da partícula se reduz abaixo de 100 nm. O nanocarbonato de 

cálcio (NPCC) pode ser produzido por dois processos: A) Moagem, um processo físico, que 

consiste na introdução da calcita dentro de um nano-moinho com o objetivo de reduzir seu 

tamanho até a escala nanométrica. O resultado é um carbonato de cálcio com distribuição 

granulométrica heterogênea e diâmetro de partícula menor que 100nm. B) Reação química, 

onde a calcita é decomposta termicamente, produzindo óxido de cálcio e gás carbônico. A cal 

(CaO) é novamente hidratada e colocada num reator para reagir com gás carbônico, 

produzindo partículas de nanocarbonato de cálcio com tamanhos abaixo de 60nm. A 

distribuição granulométrica homogênea das partículas leva ao maior desempenho do material, 

já que a uniformidade do tamanho das partículas proporciona maior reatividade de todas as 

nanopartículas
[10]

.  

O nanocarbonato de cálcio é aplicado em vários segmentos na Ásia, Europa e território 

americano. É introduzido em selantes, adesivos, plásticos, borrachas, asfaltos, lubrificantes 

inclusive em tintas imobiliárias à base água. O comportamento das nanopartículas depende da 

sua concentração e do ajuste da formulação. O papel do NPCC nas tintas é de aditivo e não de 

uma carga. A primordial característica da nanopartícula é sua elevada área superficial 
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específica que conduz às interações intermoleculares com as matérias-primas do produto, 

levando às mudanças nas propriedades do material. Para obter esses ganhos, é imprescindível 

que haja uma boa dispersão da nanopartícula no meio. Chen
[14]

 et al publicou que quando há 

presença de interação molecular entre um polímero e o nanocarbonato de cálcio, é produzido 

um nanocompósito polimérico com propriedades diferenciadas, com maior resistência 

mecânica. NPCC são introduzidas em plásticos, por exemplo, no sistema de copolímero 

polipropileno-etileno com borracha estireno-butadieno-estireno (SBS), onde elas 

proporcionam aumento de viscosidade e da força de cisalhamento das partículas de SBS, 

resultando na redução dos tamanhos de partículas de SBS e melhorando a dispersão de SBS 

na matriz polimérica ao passar por uma extrusora de dupla rosca. Além disso, a presença de 

NPCC aumenta a resistência ao impacto e módulo de flexão do produto final. Eles 

observaram que há maior dispersão de TiO2 em uma matriz polimérica quando se insere 

nanocarbonato de cálcio no meio, aumentando o efeito de alvura dos materiais em resina 

polipropileno
[10,15-18]

. 

Liang e Yaxiong
[19,20]

 publicaram artigos mencionando que o nanocarbonato de cálcio pode 

substituir parte do dióxido de titânio ou barita em tintas, aumentando o poder de cobertura 

quando a substituição é feita em torno de até 7 a 8%. Acima desta porcentagem o poder de 

cobertura diminui. O NPCC provoca no TiO2 uma tendência de agrupamento, formando 

vários grupos dispersos que estão uniformemente distribuídos e isso auxilia no efeito de 

espalhamento de luz. Além disso, o NPCC tem tamanho reduzido e preenche os espaços 

vazios presentes na tinta, aumentando o poder da cobertura. Outra característica devido à 

presença da nanopartícula é o aumento da estabilidade durante a estocagem da tinta, fazendo 

com que ela não fique estratificada, promovendo boa tixotropia
[19,20]

.O tipo de nanocarbonato 

de cálcio adequado para tintas imobiliárias à base água é o nanocarbonato de cálcio pré-

disperso (NPCC-111 PD)  que está isento de revestimento superficial.    

3.3 Classificação das tintas  

Segundo a ABRAFATI
[1]

, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta, o setor de tintas 

está dividido em quatro segmentos: 

a) Tintas Imobiliárias;  

b) Tintas automotivas (montadoras); 

c) Tintas para repintura automotiva; 
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d) Tintas para indústrias em geral (eletrodomésticos, móveis, autopeças, naval, 

aeronáutica, tintas de manutenção, etc). 

Existem outras formas de classificação das tintas, segundo o Guia Técnico Ambiental de 

Tintas e Vernizes da CETESB
[21]

 (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), 

ligada à Secretaria do Meio Ambiente do governo paulista: 

a) Tintas imobiliárias: são tintas e complementos destinados à construção civil que 

podem ser subdivididas em tintas aquosas (látex vinílicos, acrílicos, vinil-acrílicos, 

etc.) e em tintas à base de solventes orgânicos (tintas a óleo, esmalte sintético, etc). 

b) Tintas industriais do tipo OEM (Original Equipament Manufacturer): são as tintas e 

complementos usados como matéria-prima no processo industrial de fabricação de 

outro produto como: fundos (primers) eletroforéticos, fundos (primers) base solvente, 

tintas de cura por radiação ultravioleta, etc. 

c) Tintas especiais: são tintas para outras aplicações, como: tintas para repintura 

automotiva, tintas para demarcação do tráfego, tintas marítimas, tintas para madeira, 

etc.  

As tintas também são classificadas quanto ao mecanismo de formação do filme protetor e 

secagem ou cura das tintas, sendo subdivididas em cinco tipos
[21]

:  

a) Lacas: a película é formada após evaporação do solvente: Ex.: lacas nitrocelulósicas e 

lacas acrílicas; 

b) Látex: o mecanismo de secagem é a coalescência. Ex.: tintas látex; 

c) Tintas termoconvertíveis: a secagem ocorre através da reação entre duas resinas 

presentes na composição a uma temperatura entre 100 e 230ºC. Ex.: produtos 

utilizados na indústria automotriz e em eletrodomésticos. 

d) Sistema de dois componentes: a mistura de dois componentes no momento da pintura 

à temperatura ambiente, leva à formação da película. Ex.: Tintas epóxi e 

poliuretânicos. 

e) Tintas de secagem oxidativa: a presença de oxigênio do ar leva à formação do filme. 

Ex.: esmaltes sintéticos e tintas a óleo. 
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3.4 Tintas imobiliárias à base de água 

As tintas imobiliárias à base água, objeto desse estudo, são conhecidas como tintas látex, em 

que a água é o solvente. São mais usadas em pinturas de interiores, devido a não emissão de 

cheiro forte. Atualmente, já existem no mercado tintas à base água isentas de odor
[1,9]

. 

3.4.1 Componentes de tintas imobiliárias à base de água 

Os componentes básicos da tinta imobiliária são: pigmento, cargas, resina, aditivos, 

solventes
[1]

.  

a) Pigmento 

O dióxido de titânio, usado como pigmento, é constituído de material sólido finamente 

dividido, insolúvel no meio. Auxilia na opacidade, confere coloração branca e certas 

características de resistência e outros efeitos. Ele é um sólido cristalino e estável. Tem caráter 

anfótero, apesar de apresentar características mais ácidas do que básicas. É um material 

sensível à luz, pois interage com a mesma. Promove a opacidade, alvura, e também pode 

absorver a radiação ultravioleta, protegendo o polímero da degradação provocada pela 

radiação. É polimorfo, existindo em três formas cristalinas fundamentais: rutilo tetragonal, 

anatase ou prisma tetragonal e bruquita ortorrômbica. As duas primeiras são mais facilmente 

encontradas no mercado, sendo que na indústria de tinta, usa-se rutilo tetragonal e a terceira é 

instável e de baixo interesse
[1,21]

.  

A estrutura cristalina do rutilo é mais compacta do que anatase, tornando-o um material com 

maior densidade, estabilidade e maior índice de refração em relação ao anatase. O rutilo reduz 

a cinética do processo de fotodegradação. Os cristais de rutilo têm maior poder opacificante, 

enquanto que o anatase, de tonalidade azulada, tem ação de branqueador óptico e baixa 

abrasividade. A maioria da superfície do pigmento TiO2 comercializado passa por algum 

revestimento, seja por precipitação, mistura mecânica ou por outros meios com compostos 

inorgânicos ou orgânicos. Essa prática tem a finalidade de melhorar sua dispersão, sua 

resistência às intempéries ou à descoloração
[1,2]

. Na tabela III.2, mostra-se as propriedades do 

TiO2 nas duas formas comerciais
[1]

. 

Uma propriedade muito relevante para qualquer pigmento branco é a sua capacidade de servir 

como opacificante e branquear o meio no qual está disperso. Este poder opacificante é 

controlado por duas propriedades: índice de refração e tamanho de partícula. O valor do 
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índice de refração está relacionado à estrutura cristalina dos materiais. A opacidade é o 

resultado da dispersão de todos os comprimentos de onda da luz incidente
[22,23]

. 

Tabela III.2: Propriedades de TiO2
[1]

.  

 Anatase Rutilo 

Aparência Pó branco brilhante Pó branco brilhante 

Índice de refração 2,55 2,71 

%TiO2 95-99 80-98,5 

Densidade (g/cm
3
) 3,7-3,85 3,75-4,15 

Tamanho médio de partícula (µm) 0,14-0,15 0,17-0,24 

Área superficial (m
2
/g) 10-14 7-30 

 

Um substrato com película de tinta é opaco quando a luz incidente é espalhada ou absorvida 

pelas partículas pigmentadas da tinta. Em geral, as tintas brancas tem o efeito de opacidade 

devido ao espalhamento de luz. As tintas coloridas dependem do efeito da absorção da luz 

visível, exceto o comprimento de onda, assim quanto maior a concentração de pigmentos 

coloridos, maior absorção de luz. A maior parte da luz incidente que penetra num filme é 

refletida diversas vezes na região interna do filme e ao chegar à superfície do filme, sai como 

luz refratada ou é absorvida pelo substrato. A figura 3.1 mostra o efeito de dispersão da luz 

incidente no meio de índice de refração alto e baixo. O TiO2 representa o meio com alto 

índice de refração. Observa-se que quanto maior o índice de refração, maior o ângulo de 

deflexão, diminuindo, assim, a possibilidade da luz atingir a superfície na qual a tinta está 

pintada
[22]

. 

A eficiência de espalhamento de uma partícula do pigmento e das cargas está associada às 

suas dimensões e ao PVC (concentração volumétrica de pigmento) que indica a concentração 

de pigmento e cargas em volume na película seca da tinta. O tamanho médio das partículas de 

TiO2 e das cargas é controlado pelo fabricante, mas a sua distribuição do tamanho de partícula 

depende da eficiência da etapa de dispersão
[22,23]

. 
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Figura 3.1: Efeito de espalhamento da luz incidente em meios de diferentes índices de 

refração
[22]

. 

Um pigmento colorido confere opacidade ao substrato porque ele absorve a radiação da luz 

visível e reflete a cor do pigmento, enquanto os pigmentos brancos como o TiO2 trazem 

opacidade devido à sua capacidade de dispersão da luz, isto é, eles conseguem desviar a luz. 

Quando a concentração de TiO2 no sistema é suficiente, pequena parte da luz incidida será 

absorvida pelo sistema (pigmento e polímero), porém a maioria será dispersada para fora e o 

sistema terá aparência opaca e branca. A dispersão é obtida pela refração e difração da luz que 

passa através ou próxima das partículas do pigmento
[22,23]

. 

b) Cargas ou extensores 

Cargas eram classificadas como matérias-primas que reduziam custo, porém com o 

desenvolvimento de novas tecnologias, atualmente as características desses materiais têm sido 

funcionais com características de aditivos minerais ou extensores. Eles podem ser naturais ou 

sintéticos, inorgânicos ou orgânicos. Os extensores inorgânicos têm amplo uso na formulação 

de tinta, têm coloração branca e baixo índice de refração (1,5 - 1,7). Eles são obtidos por 

micronização de depósitos naturais ou sintetizados por precipitação em reações químicas. Em 

geral, as cargas naturais têm maior dimensão de partícula e distribuição heterogênea, 

enquanto que os sintéticos são homogêneos e de menores tamanhos. Existem vários tipos de 

minerais que são utilizados para essa finalidade como: algamatolito, barita (sulfato de bário 

natural), dolomita (carbonato duplo de cálcio e magnésio), calcita (carbonato de cálcio 

natural), caulim (silicato de alumínio hidratado), etc
[1]

.  

b.1) Algamatolito 

Do mineral pirofilita extrai-se o algamatolito, semelhante ao talco, cuja fórmula é 

[Al2O3(4SiO2)(H2O)]. Há diversos tipos de rochas comercialmente denominadas algamatolito, 

compostas por outros minerais além da pirofilita, tais como moscovita, quartzo, cianita e 
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andaluzita. Sua estrutura é lamelar como talco ou caulim e tem fácil dispersão, funcionando 

como antisedimentante, melhorando a resistência ao craqueamento. É um pó levemente creme 

ou acinzentado, fino e inodoro. O algamatolito é muito usado em tintas imobiliárias, 

conferindo um acabamento superficial mais uniforme e boa cobertura
[1,24]

. 

b.2) Carbonato de cálcio  

Em tempos geológicos remoto, viveram muitos moluscos e outras formas de vida animal com 

casca em grande parte da terra. Com sua extinção, as suas conchas foram depositadas na 

superfície da terra. Essas conchas eram constituídas de carbonato de cálcio que tem a 

composição química de fórmula CaCO3, pouco solúvel em água. Espessas camadas de 

carbonato de cálcio, cuja extensão chega de um a dois quilômetros de profundidade, 

gradualmente, foram transformando-se em pedra. Os fatores tempo e pressão conduziram à 

formação de calcário, que é uma rocha grosseira cristalizada. É um mineral bastante 

abundante, encontrado na forma de rochas maciças denominada de calcita.  É  basicamente 

constituída de CaCO3 com pequena quantidade de MgCO3, e pode conter impurezas como 

SiO2, Al2O3, Fe, P e S. Ao carbonato de cálcio compactado, sem cristalização, dá-se o nome 

de giz suave de carbonato de cálcio. Podemos citar os penhascos brancos de Dove, na 

Inglaterra que tem essa característica de giz suave.  A carga é um pó branco, fino, inodoro, 

insolúvel e de baixa absorção a óleo, além disso, é quimicamente inerte, extraída de jazidas e 

beneficiada em diversas faixas granulométricas de acordo com a aplicação desejada. Este 

processo leva à uma granulometria bastante irregular. A figura 3.2 mostra que o carbonato de 

cálcio natural (NCC) possui vários tamanhos de partículas. Este material apresenta alto valor 

econômico se comparado às demais rochas carbonatadas como a dolomita, mármore e giz. O 

calcário não é mineral duro. A escala de Mohs classifica-o com dureza 3 (dureza 1 para talco 

e 10 para diamante). Impurezas como silício no calcário pode aumentar a dureza do carbonato 

de cálcio a um valor 4 na escala de Mohs. O CaCO3 está sujeito ao ataque em ambientes 

ácidos (chuva ácida), o que provoca a destruição de fachadas de edifícios e monumentos 

feitos à base de calcário. Quando revestimos o calcário moído com ácido graxo, o ataque 

ácido pode ser reduzido. Quando o calcário é aquecido a 825°C, ele decompõe-se em óxido 

de cálcio (CaO) e água. A forma cristalina do carbonato de cálcio depende do tipo e do 

tamanho de partículas que são depositadas. Átomos de cálcio, carbono e oxigênio organizam-

se na forma básica trigonal. Três maneiras diferentes surgem de estruturas cristalográficas que 

são: a calcítica,  que  apresenta sistema hexagonal romboédrica com esfoliação fácil e é  

termodinamicamente  mais estável à pressão e à temperatura ambiente, a aragonita, que possui  
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Figura 3.2: Imagem de NCC
[25]

. 

sistema ortorrômbico sem apresentar esfoliação e, com o tempo, converte-se em calcita. A 

aragonita é encontrada em depósitos calcários que resultam de águas termais e deve ser mais 

estável à baixa temperatura e à alta pressão. Por último tem-se a vaterita que possui 

característica de ser menos estável em condições ambientais. Sua escassez no meio ambiente 

pode ser devido à sua instabilidade em presença de água. Em meio aquoso, a vaterita pode 

sofrer transformação de fase originando aragonita ou calcita. Em termos de morfologia, 

carbonato de cálcio apresenta-se como escalenoédrico que tem forma de 8 a 12 faces, segundo 

a figura 3.3(B), cada uma com a forma de um triângulo escaleno e romboédrico que é 

composto por 6 faces cujas arestas de interseção não formam ângulos retos entre si, conforme 

a figura 3.3(A)
[1,4,25-29]

.  

 

(A) romboédrica 

 

(B) escalenoédrica 

 

Figura 3.3: Morfologia de calcita
[4,30]

 

 

Estes calcários elevam a resistência aos fungos e funcionam como um tampão em tintas látex, 

porém não são resistentes e nem estáveis em ambientes ácidos. Em tintas imobiliárias 

utilizam-se NCC com tamanho médio de partículas entre 12 a 18 micra. O NCC é também 

muito utilizado como carga para fabricação de papel, tintas, borracha, plásticos reduzindo o 

custo do produto
[23,28]

. 
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O carbonato de cálcio precipitado (PCC) é formado a partir do processo químico de 

carbonatação. Esse processo consiste inicialmente na calcinação do calcário natural, que 

resulta em óxido de cálcio e dióxido de carbono. A seguir, o óxido de cálcio é hidratado 

formando hidróxido de cálcio que reage com o dióxido de carbono produzido na etapa da 

calcinação formando o carbonato de cálcio precipitado. Ele tem a mesma composição química 

do CaCO3. Existem duas razões para o uso de PCC. Durante a produção de PCC existem 

etapas que objetivam a purificação de carbonato de cálcio, removendo assim, as impurezas 

presentes nas minas de calcário. A segunda razão é que há a possibilidade de controle 

operacional de fabricação e então, resultar em formas e tamanhos desejados. Os cristais 

apresentam formas e propriedades físicas diferentes como valores de: densidade aparente do 

pó, área superficial específica, entre outros. Essas diferenças permitem o uso de PCC em 

aplicações onde NCC não tem boa eficiência. Em 1949, Siesholtz e Cohan
[29]

 verificaram que 

o CaCO3 de menor tamanho, que possui maior área superficial especifica, faz parte de uma 

classe de extensor de pigmento muito importante, já que estas partículas aumentam a 

consistência e a cobertura a seco da tinta. O PCC apresenta diferentes morfologias, 

dependendo das condições operacionais (temperatura, pressão e outros) e, no entanto, 

apresenta partículas mais uniformes e regulares, como mostra a figura 3.4 em que o tamanho 

médio de partículas é 0,7μm
 [1,25-29]

. No mercado nacional comercializa-se alguns tipos de 

CaCO3 que fazem parte de insumos neste trabalho como carbonato de cálcio natural, 

precipitado e, recentemente no Brasil, nanocarbonato de cálcio
[4,25]

.  

 

    Figura 3.4: Imagem de PCC
[25]

. 

c) Resina 

A resina é uma substância química de elevada massa molecular obtida através de reações de 

polimerização. Antigamente, as resinas usadas em tintas eram constituídas de materiais 
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naturais, vegetais ou animais. Com o desenvolvimento na área de polímeros sintéticos, 

surgiram vários tipos de resinas sintéticas que proporcionam às tintas propriedades como 

resistência química e física, secagem, aderência, brilho e formação de películas de tinta com 

durabilidade muito superior às antigas. A resina é a parte não volátil da tinta e tem a função 

de aglomerar as partículas de pigmentos. A escolha da resina é primordial para determinar o 

tipo de tinta ou revestimento empregado. As denominações das tintas estão baseadas no nome 

da resina básica que as compõe. A formação do filme de tintas imobiliárias, por exemplo, da 

tinta látex PVA (poliacetato de vinila) não promove a ocorrência de mudança de natureza 

química dos polímeros envolvidos. A secagem é irreversível, pois junto à evaporação da água 

e de outros componentes voláteis, ocorre a coalescência entre as partículas. Essa 

irreversibilidade confere ao substrato excelente resistência à água. Formulação, produção e 

controle da qualidade na indústria de tintas são fundamentais para a obtenção de soluções 

estáveis (que não sofram grandes alterações de viscosidade com o tempo de estocagem)
[1,31]

.  

A polimerização por adição ou poliadição é uma reação em cadeia, apresentando três 

diferentes componentes reacionais: iniciação, propagação e terminação, todos com velocidade 

e mecanismo diferentes. O crescimento da macromolécula é muito rápido, com alto grau de 

polimerização no início do processo, mesmo com pouca formação de produtos pelo consumo 

dos monômeros. A massa molecular resultante é da ordem de 10
5
g/mol. Quanto à formação 

de subprodutos, na poliadição, as espécies reagentes possuem centros ativos que funcionam 

como radicais livres que levam a um crescimento rápido e diferenciado. Esse processo ocorre 

com PVA e poliacrilato de butila (PBA). As polimerizações em massa, em suspensão e em 

emulsão em fase não aquosa não são muito comuns nas indústrias de tinta
[1,31,32]

. 

A polimerização em solução é importante na produção de resinas nas indústrias de tintas. Essa 

técnica utiliza um solvente que atua tanto sobre os reagentes quanto sobre o polímero. Estão 

presentes nesse processo de aquecimento, o monômero e o iniciador organossolúvel, que 

promove o início da reação. A reação ocorre no meio homogêneo, sem a formação de 

subprodutos. Observa-se uma desaceleração da reação devido ao efeito diluente do solvente. 

A viscosidade do meio reacional é relativamente baixa, há uniformidade das condições de 

polimerização e pode realizar o controle de temperatura. Esse processo permite um controle 

eficiente das condições de polimerização, possibilitando excelente reprodutividade, resultando 

em um polímero em solução com teores de sólidos (materiais não voláteis) variando entre 30 

a 65%
[1,31,32]

. 
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A polimerização em emulsão de fase aquosa produz emulsões aquosas que se constituem em 

veículos básicos para as tintas látex. Essa técnica de polimerização em emulsão utiliza, além 

do monômero e do iniciador hidrossolúvel, água e um emulsificante (estearato de sódio), que 

propiciam um meio adequado à formação de micelas. A reação ocorre em meio heterogêneo. 

A iniciação é feita por agente químico (percomposto, azocomposto, etc). Nesse caso, a 

velocidade da reação é muito alta para manter o sistema de emulsão mais homogêneo, os 

radicais livres formam-se na fase aquosa e migram para a fase orgânica. A agitação do 

sistema reacional não deve ser intensa e a temperatura do processo não excede de 50 a 60ºC. 

Há formação de polímeros de elevada massa molecular, muito maior se comparado a outros 

processos. A curva de distribuição da massa molecular é mais estreita, logo há uma eficiência 

no controle da polimerização
[30,31]

. 

As emulsões acrílicas são resinas de alta qualidade para produção de tintas arquitetônicas que 

proporcionam estabilidade da cor e resistência ao filme. As emulsões acrílicas apresentam 

melhor resistência alcalina, logo possuem elevado custo. O desenvolvimento de emulsões 

levou ao surgimento de copolímeros com monômeros de baixo custo. A incorporação de 

monômero vinil ou estireno nos copolímeros acrílicos conduz às tintas com maior brilho e 

resistência à abrasividade, porém com perda da resistência à radiação ultravioleta (UV). Por 

outro lado, ocorre uma melhora na durabilidade das emulsões de estireno acrílico devido à 

formação de “crosslinking”. As emulsões aquosas acrílicas e vinílicas têm sido alternativas 

para substituir os solventes, trazendo vantagens econômicas, segurança, inodoros, redução de 

poluição e de fácil aplicabilidade
[1,31,32]

. 

d) Aditivos 

Os aditivos dão características especiais às tintas ou trazem melhorias em suas propriedades. 

Existe uma ampla variedade de aditivos mostrados a seguir: 

d.1) Espessante 

O espessante tem a finalidade de manter em suspensão as cargas minerais e o pigmento, além 

de induzir comportamento tixotrópico à tinta, ou seja, sob agitação, a tinta reduz viscosidade e 

aumenta a viscosidade, quando em estado estacionário. Ex.: CMC (carboxi metil celulose), 

espessante acrílico, bentonita e etc
[1,3]

. 
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d.2) Dispersante 

Os dispersantes são adsorvidos nas superfícies dos pigmentos e cargas, mantendo o espaço 

entre os pigmentos e as cargas, através da repulsão eletrostática e/ou impedimento estérico, 

reduzindo a tendência à floculação. Esse aditivo auxilia na dispersão homogênea de 

pigmentos sólidos nas soluções líquidas. Ex.: poliacrilato de sódio, poliacrilamida 

saponificada e etc
[1,21]

. 

d.3) Umectante 

Os umectantes são substâncias que reduzem a tensão superficial das cargas e do pigmento, 

agindo entre a superfície desses sólidos e a solução. Aumenta a capacidade de molhabilidade 

dos mesmos. A umectação de pigmentos aglomerados é influenciada por vários fatores tais 

como: polaridade da superfície do pigmento, solução, viscosidade da fase líquida, geometria 

dos espaços vazios (poros) das estruturas dos aglomerados. Ex.:dioctil sulfosuccinato de 

sódio
[21]

. 

d.4) Antiespumante 

O antiespumante é um líquido mais ativo na superfície das tintas, de baixa tensão superficial 

para evitar a formação de bolhas ou destruir as espumas já formadas. Em geral, deve ser 

insolúvel no meio para que alcance as paredes das bolhas, porém aditivos muito 

incompatíveis podem trazer problemas. A escolha de um antiespumante adequado é 

caracterizada como um balanço entre compatibilidade e incompatibilidade. Ex.: 

antiespumantes à base de óleo mineral e à base de silicones, antiespumantes poliméricos sem 

silicones
[1,3]

. 

d.5) Inibidor de corrosão 

Quando as tintas são condicionadas em recipientes metálicos, é importante adicionar 

anticorrosivo. Ex.: nitrito de sódio. Alguns fabricantes optam em envasarem as tintas em 

recipientes plásticos
[1]

. 

d.6) Correção de pH 

A tinta deve ficar em meio alcalino, pois se for ácida, pode ocorrer uma reação de 

decomposição do carbonato de cálcio, liberando gás carbônico e formando um gel, deixando a 
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tinta com massa bem consistente. Essa correção é efetuada com adição de hidróxido de 

amônio
[1,3]

. 

d.7) Agente coalescente 

Os agentes coalescentes tem a finalidade de acomodar a boa formação do filme em áreas que 

exigem maior resistência à abrasão e de auxiliar no processo de secagem da tinta látex, pois 

facilita o contato entre as partículas, proporcionando um bom nivelamento da tinta no 

substrato. Ex.: 2,2,4-trimetil-1,3 pentanodiol (Texanol)
[1,7]

. 

d.8) Conservantes 

Os conservantes têm a função de evitar as contaminações biológicas, que podem ocorrer tanto 

no filme seco quanto na tinta úmida. As tintas aquosas estão sujeitas às contaminações 

biológicas causadas por micro-organismos de diversas classes tais como: bactérias, fungos, 

algas. Esses micro-organismos têm capacidade de sobrevivência em situações bastantes 

críticas. A presença de compostos orgânicos, oxigênio e temperatura tropical são fatores que 

propiciam a proliferação desses micro-organismos favorecendo o crescimento da colônia 

tanto em tinta úmida quanto em filme seco. Os agentes biocidas são fungicidas, bactericidas e 

algicidas
[1,3,21]

. 

d.9) Agente reológico 

O agente reológico tem o papel de ajuste da viscosidade no final da produção da tinta. 

Geralmente, uma tinta imobiliária deve possuir viscosidade entre 90 – 100KU. Dependendo 

da sua formulação e matérias-primas usadas, há necessidade em introduzir esse aditivo para 

elevar a viscosidade até nesse intervalo. 

e) Solventes 

O aspecto líquido da tinta é devido à presença de solventes (orgânicos ou aquosos). Após a 

aplicação da tinta no substrato, este solvente evapora deixando uma camada de filme seco. 

Em consequência do desenvolvimento de tecnologias e matérias-primas, tem melhorado a 

qualidade de tintas em pó solúveis em água, tintas inodoras, anti mofos. A preocupação com 

meio ambiente conduz a um apelo mundial em substituir os solventes orgânicos por água, que 

é inodora e sem presença de COV
[1,3]

.  
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3.4.2 Produção de tintas imobiliárias 

As fases de produção das tintas imobiliárias são compostas por
[1]

: 

a) pesagem de matérias-primas de acordo com formulação. 

b) pré-mistura: Os insumos são adicionados num recipiente, provido de agitação 

adequada na ordem indicada na formulação, durante o período, para que haja uma 

relativa homogeneidade. 

c) dispersão (Moagem): Esta etapa é importante, pois ocorre a incorporação de partículas 

em pó num veículo líquido gerando uma mistura com certas propriedades como 

homogeneidade e estabilidade. Ocorre a desagregação dos pigmentos e cargas, 

formando uma boa dispersão e estabilidade desses sólidos.  

d) completagem: Nesta fase a resina é introduzida e são feitos os ajustes finais para que a 

tinta apresente viscosidade adequada. 

 

3.4.3 Dispersão de TiO2 e cargas minerais 

O grau de dispersão das partículas é um importante fator de qualidade e estabilidade da tinta 

final. O nível de agregação é maior em tintas base água do que em tintas base solvente. 

Dispersantes iônicos são usados para dispersar pigmento em tintas base água, fornecendo 

estabilização eletrostérica. Durante o estágio de secagem da tinta, a evaporação da água causa 

redução da polaridade do sistema e consequentemente o estado ionizado do dispersante iônico 

não é mantido. Isto conduz à perda da estabilidade, resultando em agregação da partícula 

durante a secagem, o que afeta as propriedades ópticas das tintas, assim como o brilho e 

opacidade. Por outro lado, os dispersantes poliméricos fornecem uma combinação de 

estabilização eletrostática e estérica que inibe a agregação do pigmento no estágio de secagem. 

Já foi publicado que ambas estabilizações eletrostática e estérica são exigidas para alcançar 

uma dispersão ótima de pigmento em tintas, especialmente aquelas usadas em impressoras 

jet
[23]

. 

A funcionalidade do dióxido de titânio será eficiente quando ocorrer uma boa dispersão do 

mesmo. Atualmente, os fabricantes micronizam o pigmento para depois revestirem as 

superfícies do pigmento (TiO2) com zircônio e alumina com objetivo de melhorar a dispersão 

e minimizar os agregados. A função da micronização é reduzir os agregados e aglomerados a 

um tamanho, de preferência, da partícula primária. Esta redução de tamanho é obtida por 

impacto, atrito de partícula contra partícula (um mecanismo de ruptura) ou por cisalhamento 
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transmitido através de uma camada fluida intermediária (um mecanismo de erosão). Em 

qualquer caso, será exercida uma energia mecânica suficiente que supere as forças que 

mantêm juntos os aglomerados. O grau de dispersão dos pigmentos e cargas afetam aspectos 

de aparência e desempenho. A figura 3.5 mostra que o fator tempo influencia na dispersão das 

partículas. Quanto maior tempo de dispersão, melhor opacidade e poder de tingimento, menor 

será a concentração de aglomerados
[22]

. 

Em 2006, Morilha
[33]

 realizou estudo de dispersão de dióxido de titânio com alguns tipos de 

dispersantes. Observou-se que a distribuição do pigmento dentro do filme seco em tinta foi 

altamente afetada pelo tipo de dispersante polimérico. A ausência de dispersante polimérico 

leva a uma distribuição do pigmento não uniforme tanto dentro como na superfície do filme, 

com relativamente larga aglomeração de pigmento, resultando numa superfície rugosa do 

filme seco e perda do brilho.
. 
Assim, a dispersão do pigmento é muito importante na obtenção 

de melhor qualidade do filme em tinta látex
[34]

. 

 

             Figura 3.5: Gráfico de qualidade da dispersão X tempo
[22]

. 

O processo de dispersão ocorre em três etapas
[4,22,33]

: 

 - Umectação da superfície das partículas. 

Ao inserir as cargas minerais e pigmento na tinta, há presença de ar entre a superfície da 

partícula e o líquido. Esta primeira etapa consiste no deslocamento do ar que se encontra na 

superfície das partículas. Os agentes umectantes e dispersante auxiliam na molhabilidade da 

partícula. 

- Desagregação. 
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Esta etapa consiste em desagregar e desaglomerar as cargas minerais e pigmentos através de 

ação mecânica. É necessário que a hélice do agitador utilizado tenha capacidade de promover 

forças de cisalhamento, levando à formação de partículas primárias. Geralmente, a 

temperatura nesta etapa de dispersão aumenta e chega a 40ºC. É necessário evitar um aumento 

muito grande de temperatura, senão ocorre a evaporação de solventes. 

- Estabilização da Dispersão. 

É desejável evitar a reaglomeração ou floculação das partículas durante o armazenamento da 

tinta e/ou na película de filme úmido. Para evitar que isso ocorra, é necessário selecionar 

corretamente os agentes dispersantes, umectantes e espessantes que são introduzidos antes da 

entrada das cargas minerais e pigmento. Costuma-se usar aditivos específicos para cada fase, 

porém, a ação pode ser efetuada por um agente umectante e dispersante. Nesta etapa, as 

cargas minerais e pigmento estão homogeneamente distribuídos no meio. 

3.4.4 Formação do filme  

A formação do filme de tinta à base água consiste num processo complexo que envolve a 

perda de água do sistema seja por evaporação para atmosfera e/ou por absorção num substrato 

poroso. Essa formação só se dá quando a evaporação produz um estado em que todas as 

moléculas entrem em contato umas com as outras sob a ação de forças intermoleculares. A 

atuação da pressão superficial entre água-ar e as forças capilares nas zonas interfaciais entre 

as partículas da resina e água são observadas durante o processo
[1,2,7]

.  

O processo de formação do filme de tinta é apresentado a seguir, envolvem-se 5 etapas
[7]

: 

1) Tinta antes da secagem 

O pigmento e as cargas estão dispersos, separadas pela água e por outros componentes. Em 

geral, o teor de sólidos varia entre 45-75% (Figura 3.6). 

 

  Figura 3.6: Tinta antes da secagem
[7]

. 

Pigmento e cargas 

Substrato 
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2) Evaporação de solventes 

Com a evaporação de água e outros solventes orgânicos, as partículas ficam mais próximas 

umas das outras (Figura 3.7). 

 

 Figura 3.7: Organização e aproximação das partículas
[7]

. 

3) Acomodação das partículas 

As partículas ficam muito próximas. Quando a concentração de água atinge aproximadamente 

66% do volume de água existente na película, ocorre coagulação da emulsão. Devido à 

pressão superficial e às forças capilares, formam-se meniscos côncavos de água nas zonas 

interfaciais entre as partículas e água. Estes espaços, chamados de “canais de escape” são os 

locais por onde a água restante evapora, já que não pode sair através da superfície da película 

de emulsão, que é insolúvel em água
[2,7]

 (Figura 3.8). 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 3.8: Aglomeração das partículas
[7]

. 

 

4) Coalescência das partículas 

No início o solvente evapora numa velocidade maior do que quando ocorre a etapa de 

coalescência. As forças capilares que formam em interstícios cada vez menores provocam a 

criação de pressões muito elevadas. Essas pressões de efeito oposto às forças que se repelem 

mutuamente levam as partículas a soldarem-se entre si, desaparecendo os espaços existentes 

entre as partículas de resina. Este fenômeno é designado por coalescência ou fusão de 

partículas a temperaturas normais, resultando em filme contínuo seco
[2,7]

 (Figuras 3.9 e 3.10). 
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                 Figura 3.9: Coalescência do filme
[7]

. 

 

5) Formação do filme contínuo 

 

Figura 3.10: Filme seco mecanicamente estável
[7]

. 

 

3.4.5 Concentração volumétrica de pigmento  

A concentração volumétrica de pigmento (PVC) indica a concentração de pigmento e cargas 

em volume na película seca. O PVC auxilia no entendimento de efeitos da composição da 

tinta. Existem duas condições extremas de PVC. Quando PVC = 0%, não há presença de 

carga e pigmentos, somente resina. Por outro lado, PVC = 100% denota a condição em que há 

somente pigmento e carga na tinta. O cálculo de PVC está representado na equação 3.1, 

onde
[1,35,36]

: 

 Vp = Volume de pigmento 

 Vcargas = Volume das cargas 

 Vresina = Volume da resina (excluídos os voláteis) 

       
          

                  
    (3.1) 

Na produção de tintas, a resina progressivamente desloca o ar dos interstícios do leito 

empacotado do pigmento e cargas. A tabela III.3 mostra as propriedades principais da película 
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seca da tinta em função do PVC. A figura 3.11 ilustra a situação em que o PVC é baixo, logo 

a película é mais lisa, brilhante e semipermeável. Se o PVC é alto, a película é rugosa, fosca e 

permeável. A figura 3.12 mostra a influência do PVC nas propriedades do filme de tinta
[1,4,35]

. 

Tabela III.3: Faixa de PVC para cada tipo de tinta
[35]

. 

Tipo de Tinta PVC (em volume) 

Brilhante < 20% 

Semi-brilho 30 – 35% 

Acetinada 35 – 45% 

Fosca 45 – 80% 

 

            

                            (A) PVC baixo    (B) PVC alto 

Figura 3.11 (A) PVC baixo; (B) PVC alto
[4]

. 

                                           

  Figura 3.12: Influência do PVC nas propriedades do filme de tinta
[1]

. 

Tintas foscas de melhor qualidade, tanto para interiores quanto para exteriores, têm PVC entre 

38 e 50%. Em geral, essas tintas têm mais resina disponível por unidade de pigmento, logo 

terão maior durabilidade do que outras tintas foscas de maior PVC. O custo e permeabilidade 
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são influenciados devido ao valor de PVC. Quanto maior o PVC, menor é o custo da tinta. O 

aumento da quantidade de pigmento/cargas favorece a formação de “vazios” no filme da 

tinta
[1,37]

. 

Esses “vazios” aumentam a absorção de água no filme da tinta. Com aumento de PVC, há 

aumento do volume de água absorvido pelo filme da tinta, conduzindo ao aumento da 

permeabilidade da tinta
[37,38]

. 

3.5 Mercado  

Segundo a ABRAFATI, o Brasil é um dos cinco maiores mercados mundiais para tinta. A 

indústria de tintas está atenta tanto às demandas dos consumidores quanto à imensa variedade 

de matérias-primas que surgem no mercado. Há uma preocupação em pesquisar novas formas 

de aplicação, aumentando a produtividade e melhorando a qualidade do revestimento, 

respeitando o meio ambiente
[1]

. 

Na tabela III.4, a ABRAFATI mostra um levantamento do volume de tintas produzido nos 

segmentos de tintas imobiliárias, automotivas, repintura automotiva e para indústria em geral, 

ao longo dos últimos doze anos no Brasil, sendo que em 2008 foi feita uma revisão criteriosa 

em relação às tintas imobiliárias. Em 2012, devido à crise mundial, o consumidor tornou-se 

mais conservador, deixando para o futuro o planejamento da reforma e autoconstrução, 

segundo Dilson Ferreira – Presidente da ABRAFATI. Paralelamente, ocorre a evolução 

constante das indústrias químicas e petroquímicas na pesquisa e produção de novas matérias-

primas que são responsáveis pelo surgimento de novos tipos de tinta. Atualmente, 

encontramos no mercado tintas isentas de cheiro, anti mofo, antiestática e com melhores 

aspectos de higiene, que promove o conforto térmico e outras proteções ao ambiente. As 

tintas imobiliárias representam cerca de 80% do volume total de vendas e 63% do 

faturamento
[1]

.  

As tintas imobiliárias produzidas pelos fabricantes de tintas têm diferentes classificações, 

sendo que o preço é o fator relevante. De acordo com o preço, as tintas são classificadas em 3 

tipos: Premium, Standard e Econômicas. As tintas Premium possuem alto custo e melhor 

qualidade.  As  tintas  Standard  ou  intermediárias  têm  características  de  custo  e  qualidade 

intermediárias, enquanto que as tintas econômicas possuem menor preço e menor padrão de 

qualidade. Atualmente, as tintas Standard têm dominado o mercado de tintas imobiliárias, 

devido ao crescimento do poder aquisitivo da população, segundo Amauri Fiani
[4,7,34]

. 
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Tabela III.4: Volume total de tintas produzidas no período de 2000 a 2012
[1]

. 

Volume (milhões de litros) 

Ano Imobiliária Repintura Indústria 

Automotiva 

Indústria em 

Geral 

Total 

2012 1119 55 49 176 1398 

2011 1119 52 51 176 1398 

2010 1083 51 50 174 1359 

2009 982 47 46 157 1232 

2008 975 49 48 171 1243 

2007 800 45 42 158 1045 

2006 741 40 40 147 968 

2005 722 40 39 141 942 

2004 701 37 37 138 913 

2003 662 34 31 133 860 

2002 663 33 30 131 857 

2001 654 32 30 127 843 

2000 653 30 28 119 830 

 

3.6 Meio ambiente 

Na década de 70, houve a descoberta de envenenamento por chumbo de muitas crianças que 

comeram lascas de tinta seca. Alguns governos determinaram que as concentrações de 

chumbo em tintas de uso doméstico fossem em torno de 0,5%. Esse metal é utilizado como 

pigmento e agente secante em tintas. A contaminação ocupacional ocorre principalmente 

quando os pintores profissionais cortam, raspam e lixam paredes, metais, tábuas, móveis ou 

outros objetos pintados ou envernizados com produtos contendo chumbo. A maior parte do 

chumbo e dos metais pesados depositam-se nos alvéolos pulmonares, na forma de fina poeira. 

Esses metais pesados são incorporados às proteínas do pêlo em nível de folículos, devido à 

abundante presença de grupos sulfidrila (enxofre ligado ao hidrogênio), de tal modo que é 

impossível removê-los do organismo
[1,6,39-41]

. 

Desde o final do século passado, com o surgimento das leis ambientais e da segurança do 

trabalho, as empresas têm-se conscientizado da importância em buscar matérias-primas que 
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sejam menos agressivas ao meio ambiente e aos trabalhadores, tanto na produção quanto na 

aplicação. Podemos citar as restrições impostas por leis ambientais para que haja 

desenvolvimento de novas formulações com menores teores de compostos orgânicos voláteis. 

Em contrapartida, aumentou-se o teor de sólidos. Tanto que as pesquisas têm voltado o 

interesse em pigmentos naturais e em busca de materiais que não trazem tanto dano ao 

ambiente
[1,6,8,34]

. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1  Insumos 

Os insumos utilizados neste trabalho estão subdivididos em duas partes: cargas 

minerais/pigmento e resina/aditivos, a tabela IV.1 mostra as cargas minerais e pigmento 

utilizados neste trabalho. O algamatolito, dióxido de titânio, carbonato de cálcio natural e 

precipitado encontram-se no estado sólido. Todos eles são muito brancos, exceto o 

algamatolito que tem uma coloração um pouco escura. O NPCC-111PD encontra-se na forma 

de uma massa cremosa pré-dispersa com 0,3 %p/p de dispersante, conforme a figura 4.1. 

A tabela IV.2 mostra as propriedades dos carbonatos de cálcio divulgadas pelo fornecedor. 

Apesar das substâncias apresentarem a mesma composição química, possuem algumas 

propriedades que as diferenciam devido ao seu tamanho.  

Tabela IV.1: Especificação de cargas minerais/pigmento e seu respectivo fornecedor. 

Matéria-Prima Especificação Fornecedor 

Algamatolito #325 Minérios Ouro Branco 

Dióxido de titânio #325 Minérios Ouro Branco 

Carbonato de cálcio natural #325 Minérios Ouro Branco 

Carbonato de cálcio precipitado Carbolag Lagos Ind. Química Ltda. 

CaCO3 nanométrico NPCC-111 PD Lagos Ind. Química Ltda 

 

 

 

Figura 4.1: NPCC-111PD 
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Tabela IV.2: Características de NCC, PCC e NPCC
[42]

. 

 NCC (CaCO3 

natural) 

PCC (CaCO3 

precipitado) 

NPCC-111 

(nanoCaCO3 

precipitado 

Índice de refração 1,59 1,59 1,59 

Absorção de óleo 15 – 20% 25 – 40% ------ 

Densidade real (g/cm
3
) 2,70 2,70 2,70 

Densidade aparente (g/cm
3
) 0,80 – 1,20 <0,44 ---- 

pH 9,0 9,8 9,0 

Formato  nodular acicular cúbica 

Área superficial 3,2 m
2
/g >10 m

2
/g ----- 

Tamanho da Partícula 12 – 18μm 1,2 – 2,0µm 40-60 nm 

Teor de Umidade <0,5% <0,5% 49-50% 

 

A tabela IV.3 mostra outras matérias-primas (resina e aditivos), exceto água, usadas na 

produção de soluções de cargas/pigmento e tintas imobiliárias à base água.  

Tabela IV.3: Especificação de resina/aditivos e seu respectivo fornecedor. 

Matéria-Prima Composição Química Especificação Fornecedor 

Agente 

Espessante – 1 

Sal de carboximetilcelulose 

éter sódio 

CMC Sulfal Química 

Ltda. 

Solvente 

orgânico 

Hidrocarbonetos alifáticos, 

aromáticos e aditivos 

Água raz Dissolminas 

Dispersante Poliacrilato de sódio Liosperse 510 Miracema-

Nuodex 

Umectante di-octil sulfosuccinato de sódio Liovac 504 Miracema-

Nuodex 

Anti-espumante À base de óleo mineral, 

emulsificantes e amidas 

Liofoam 148 Miracema-

Nuodex 

Bactericida/Fun-

gicida 

Biguanida poliaminopropil  Cosmocil Arch Química 

Brasil Ltda. 

Inibidor de 

corrosão 

Nitrito de sódio  ------------ Sulfal Química 

Ltda. 

Agente 

Espessante – 2 

Argilomineral montmorilonita Bentonita Sulfal Química 

Ltda. 

Agente 

coalescente 

2,2,4-trimetil-1,3 pentanediol 

mono 

AL – 267 

(Texanol) 

Resicryl 

Resina Emulsão estireno acrílica 

aniônica 

Baricryl E-726 Resicryl 

Agente 

reológico 

Espessante acrílico uretânico E - 316 Resicryl 
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A maioria das matérias-primas encontra-se no estado líquido, exceto os dois agentes 

espessantes e inibidor de corrosão que estão no estado sólido. No mercado há uma imensa 

variedade de aditivos e resinas. Em indústrias de tinta, o responsável pela produção está 

sempre avaliando novos aditivos, resinas, cargas e pigmento com o foco em redução de custo 

e melhoria de qualidade do produto. Neste trabalho, o mesmo dispersante usado na dispersão 

do NPCC-111PD é usado na confecção de soluções de cargas/pigmento e tintas imobiliárias. 

4.2  Caracterização das cargas minerais/pigmento 

A caracterização das cargas minerais/pigmento tem o intuito de verificar a composição, 

morfologia e textura dos materiais utilizados em tintas. As seguintes cargas 

minerais/pigmento como algamatolito, dióxido de titânio, carbonato de cálcio natural e 

precipitado foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

espectrometria de energia dispersiva de raios X (EDS) e difração de raios X (DRX). A 

adsorção gasosa foi efetuada apenas em carbonato de cálcio natural e precipitado. O NPCC-

111 está na forma pastosa não podendo ser analisado por adsorção gasosa. Se a nanopartícula 

passar por secagem em estufa, torna-se aglomerado de partículas dando um falso resultado da 

área superficial. As nanopartículas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de 

transmissão (MET), pois na MEV o equipamento não atinge aumento suficiente para formar 

imagens nanométricas de amostras não condutoras. O EDS acoplado à MET, possibilitou 

determinar a composição química do NPCC. Para realizar DRX das nanopartículas, foi 

espalhado o NPCC-111 numa folha de alumínio e secado por duas horas na estufa a 120ºC. 

Após esse processo, o NPCC foi moído no gral com pistilo e encaminhado para análise. 

 

4.2.1 Difração de raios X 

A difração de raios X foi utilizada para determinação das estruturas e fases cristalinas 

presentes nas cargas/pigmento. A análise dos picos de difração conduz ao conhecimento do 

tamanho das partículas e orientação da cela unitária. Os materiais foram analisados em um 

difratômetro RIGAKU modelo Geigerflex-3034, radiação CuKα, com tubo de cobre, tensão 

de 40kV, corrente de 30mA, constante de tempo igual a 1s. As análises foram realizadas no 

Departamento de Química da UFMG
[43-45]

.  
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4.2.2 Adsorção gasosa 

A técnica de adsorção gasosa foi utilizada para determinação da área superficial e estrutura 

porosa dos sólidos através do método de Brunauer, Emmet & Teller (BET).  O equipamento 

utilizado foi o Quantachrome Autosorb 1MP que pertence ao LMN-UFMG, o qual é 

composto por um sistema totalmente automatizado que fornece um gráfico denominada de 

isoterma de adsorção-dessorção. O procedimento operacional consiste primeiramente em 

desgaseificar uma massa de amostra a uma temperatura de 300ºC para eliminar possíveis 

contaminantes presentes. Em seguida, são estabelecidos valores desejados de pressão relativa 

durante o ensaio, em que a amostra é mantida à temperatura de -196ºC, submetida a pequeno 

fluxo de gás nitrogênio. Atingida a pressão relativa estabelecida, o volume de nitrogênio 

adsorvido na superfície é registrado e armazenado em computador. O erro da leitura é de 

7%
[46-47]

.  

 

4.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram obtidas em um microscópio 

FEG Quanta-200 FEG que pertence ao Centro de Microscopia da UFMG. A microscopia 

eletrônica de varredura fornece informações detalhadas sobre a morfologia da superfície. Esse 

microscópio funciona em alto vácuo e baixo vácuo, usa-se um feixe de elétrons de 2 a 3nm 

que varrem e penetram na superfície da amostra, interagindo com seus átomos, e produzindo 

sinais, tais como elétrons secundários, elétrons retroespalhados, raios X que podem ser 

capturados por detectores apropriados. Alguns desses elétrons secundários são processados e 

eventualmente traduzidos como uma série de pixels em um monitor. Para cada ponto, no qual 

o elétron interage e geram elétrons secundários, um pixel correspondente é gerado e mostrado 

no visor. A imagem final tem profundidade de campo. Em geral, o MEV tem um detector 

EDS acoplado que capta os raios X característicos dos elementos existentes numa 

microrregião gerando um espectro que fornece os picos dos elementos químicos presentes na 

amostra. As principais vantagens do EDS estão na sua rápida aquisição de um espectro e sua 

alta eficiência de detecção. Por outro lado, sua resolução espectral e sua relação sinal/ruído 

não fornecem valores quantitativos
[43,48,49]

. Os materiais em pó foram colocados sobre a fita 

de carbono dupla face sem metalização e colada sobre o stub  de alumínio que se encaixa na 

porta-amostra do MEV. 
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4.2.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

O microscópio eletrônico de transmissão (MET) segue o princípio da microscopia óptica de 

luz transmitida, porém usa um feixe de elétrons acelerados em alto vácuo. Esse microscópio 

tem melhor resolução em relação ao MEV, porém as áreas observadas são mais restritas. O 

MET fornece informações da morfologia, estruturas e cristalinidade da amostra. Além disso, 

também pode estar acoplado um detector EDS. Estas medidas foram analisadas em 

Microscópio Eletrônico de Transmissão Tecnai G2-20 Super Twin FEI – 200kV do Centro de 

Microscopia da UFMG
[43,48]

. O NPCC-111 PD foi analisado em MET devido seu tamanho 

nanométrico. Ele foi disperso com poliacrilato de sódio e água. Com auxílio de uma pipeta, 

gotas dessa dispersão foram adicionadas sobre uma grade de cobre e levada ao MET. Foi 

realizado também EDS. 

 

4.3  Soluções de cargas/pigmento 

Um trabalho apresentado por Castro
[4]

 avaliou o poder de cobertura de várias cargas minerais 

individualmente acrescidas de 8% de TiO2 em cada uma delas. A consideração feita para 

execução desse trabalho foi que todas as cargas da formulação original de tinta imobiliária 

fosca foram substituídas por uma única carga em quantidade igual ao somatório das mesmas 

(30%p/p), mantendo a concentração do pigmento (8%p/p). Adaptando esse procedimento para 

este trabalho, cujo objetivo é avaliar o comportamento das nanopartículas sobre cada tipo de 

carga e pigmento, foram preparadas 8 soluções de cargas/pigmento individualmente sem e 

com a presença de NPCC-111PD.  

Os equipamentos necessários para produção dessas soluções foram: 

 Balança analítica Gehaka Mod. de escala 0,01 

 Agitador Fisatom Mod. 713  

 Disco dispersor  

O disco dispersor é muito eficiente para realizar dispersão das cargas e do pigmento. Possui 

dente bem afiado que auxilia no cisalhamento por forças mecânicas dos sólidos da solução 

conforme a figura 4.2.  

 

 

 

 

Figura 4.2: Imagem do disco dispersor. 
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4.3.1 Insumos para síntese 

Os insumos para produção das soluções de cargas/pigmento, sem e com a presença de NPCC-

111PD, estão divididos em duas partes. Uma parte é composta por aqueles insumos em que as 

concentrações permanecem constantes em todas as soluções. A outra parte é formada pelos 

insumos cujas concentrações são variadas. 

A tabela IV.4 mostra as concentrações de insumos que permanecem constantes ao longo da 

síntese de soluções de cargas/pigmento com e sem NPCC-111PD produzidas no LMN-UFMG. 

Tabela IV.4: Concentração de insumo constante. 

Matéria-prima  Concentração (%p/p) 

Agente Espessante - 1 0,12 

Solvente orgânico 0,30 

Umectante 0,30 

Anti-espumante 0,20 

Inibidor de corrosão 0,10 

Correção de pH 0,20 

Agente Espessante - 2 0,60 

Bactericida/Fungicida 0,20 

Agente coalescente 0,70 

Resina 10,00 

NPCC-111PD (base seca) 8 

 

Os seguintes insumos não mantém suas concentrações constantes devido aos ajustes na 

formulação: algamatolito, NCC, PCC, TiO2, dispersante e agente reológico. A tabela IV.5 

mostra as concentrações desses insumos. As soluções sem adição de nanopartículas têm 

35%p/p de concentração de cargas/pigmento, enquanto que ao adicionar 8%p/p de NPCC-

111PD, as novas concentrações de cargas/pigmento passam a ser de 27%p/p, porém como 

PCC possui densidade aparente menor, houve necessidade de reduzir sua concentração para 

17%p/p, pois o agitador não conseguiu trabalhar dentro da concentração planejada 

inicialmente junto com as nanopartículas. Ao adicionar o NPCC-111PD, observa-se que a 

viscosidade aumenta, assim houve redução de agente reológico de 0,7%p/p nos testes 1 a 4 

para 0,5%p/p nos testes de 5 a 8. A quantidade do dispersante nas soluções com NPCC-

111PD é maior porque ao realizar pré-dispersão do NPCC-111 é necessário adicionar 

0,3%p/p de dispersante. 
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Tabela IV.5: Concentração de insumo variável. 

Matéria-Prima (%p/p) Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8 

Algamatolito 35 ----- ----- ----- 27 ----- ----- ----- 

TiO2 ----- 35 ----- ----- ----- 27 ----- ----- 

NCC ----- ----- 35 ----- ----- ----- 27 ----- 

PCC ----- ----- ----- 35 ----- ----- ----- 17 

Poliacrilato de sódio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 

Acrílico uretânico 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

4.3.2 Etapas de síntese 

As etapas de síntese de soluções de cargas/pigmento sem e com adição de NPCC-111PD são: 

a) Pesagem de matérias-primas de acordo com formulação. 

b) Pré-mistura: Os insumos como agente espessante-1, água raz, dispersante, umectante, 

anti-espumante, inibidor de corrosão, bactericida e água foram adicionados num 

béquer, provido de agitação a baixa velocidade (500rpm) para promover uma relativa 

homogeneidade. 

c) Dispersão (Moagem): Esta etapa é importante, pois ocorre a introdução de cargas 

minerais/pigmento. Aumenta-se a velocidade do agitador até 2300rpm por 25-40 

minutos. Durante a dispersão da carga, houve inserção de NPCC-111PD. O 

grindômetro é um equipamento que avalia o grau de dispersão das cargas/pigmento. A 

figura 4.3 mostra este equipamento. Ele consiste em um bloco de aço inoxidável com 

uma canaleta em forma de cunha e um raspador feito do mesmo material. Observa-se 

uma depressão que forma a canaleta em desnível.  

 

Figura 4.3: Grindômetro. 

Espalha-se certa quantidade de tinta na extremidade mais profunda da canaleta do 

bloco, de maneira que esta extravase ligeiramente. O bloco deve estar apoiado em uma 
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superfície horizontal. Com o raspador, estende-se a tinta ao longo de toda a canaleta 

uniformemente, logo em seguida, observa-se a canaleta de lado, contra uma fonte de 

luz, de tal maneira que a linha de visão esteja em ângulo reto em relação ao seu 

comprimento e a cerca de 20 a 30º em relação à superfície da tinta. A figura 4.4 mostra 

as etapas para avaliação da dispersão das partículas.   

 

A 

 

B 

C 
 

D 

Figura 4.4: Etapas de Avaliação da Dispersão 

Quando os sólidos ou aglomerados de sólidos afloram, é possível ver pontos na 

superfície da película de tinta estendida dentro da canaleta. O tamanho das partículas 

presentes na tinta influencia o afloramento das partículas, pois quanto maior o 

tamanho das partículas, menor será o valor de Hegman. Sempre que a produção da 

tinta chegar nessa etapa, é necessário avaliar o grau de dispersão. No caso das tintas, 

esse valor chega na faixa de 5 – 6 Hegman. A figura 4.5 mostra o desenho 

esquemático do afloramento das partículas de pigmento/cargas na canaleta do 

grindômetro. A desagregação dos particulados ocorre quando ao ser avaliada no 

grindômetro, não observa afloramento de partículas na faixa de 0 – 5/6 Hengman.  
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Figura 4.5: Afloramento das Partículas na Canaleta
[1]

. 

d) Completagem: Nesta fase foi colocada a bentonita, a velocidade do agitador foi 

reduzida para 500rpm e foram introduzidos o anti-espumante, o agente coalescente e a 

resina. Os ajustes finais foram feitos com auxílio do viscosímetro. Em geral, a 

viscosidade da tinta imobiliária está na faixa de 90 – 100KU
[1]

. Neste trabalho, esse 

parâmetro foi avaliado com o Viscosímetro de Stormer (figura 4.6), que é um aparelho 

digital e possibilita a leitura direta em unidades Krebs (KU). O equipamento possui 

uma alavanca operacional com duas posições: up em que a haste está parada e o motor 

está desligado e down quando a haste está girando e em funcionamento. A tinta é 

colocada num recipiente de 0,9L e em seguida, abaixa-se a alavanca. Após certo 

tempo, o valor numérico que aparece no visor alcança estabilidade. Nesse momento, é 

efetuada a leitura da viscosidade
[1]

. A norma que relata sobre a viscosidade está na 

ABNT NBR 12105. Ao final da produção de cada tinta imobiliária efetua-se o ajuste 

da viscosidade. Esse ajuste é feita por diluição com água ou adição de agente 

reológico para aumentar viscosidade.  As viscosidades das soluções foram mantidas 

dentro da faixa de 90 – 100KU. 

 

Figura 4.6: Viscosímetro de Stormer 
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4.3.3 Análises em soluções de cargas minerais/pigmento 

As análises realizadas em soluções de cargas minerais/pigmento, sem e com a presença de 

NPCC-111PD, são na MEV e no EDS. Uma porção da solução foi colocada na parte superior 

da cartela tipo leneta (figura 4.7A) e, com auxílio de um extensor (figura 4.7B) de abertura 

150µm, a tinta foi extendida e formou uma película de solução sobre a cartela. Após a 

secagem, cortou-se um pedaço dessa cartela com área de 1cm
2
 e colocou sobre um suporte 

stub para análise de MEV e EDS. 

 

(A)  

 

(B) 

Figura 4.7: (A) Leneta e (B) Extensor 

4.4  Tintas imobiliárias à base água 

 

As tintas imobiliárias produzidas no mercado têm diversas formulações. Segundo 

ABRAFATI, a tinta látex vinílica branca (linha standard) possui a seguinte composição: 49±1% 

de PVC, 14% de teor de TiO2 e 22% de teor de resina, enquanto que a tinta látex vinílica 

branca (linha econômica) tem 61±1% de PVC, 6% de teor de TiO2 e 12% de teor de resina. 

Como o objetivo neste trabalho é avaliar o comportamento das nanopartículas, não foi 

definido previamente o tipo de tinta que seria avaliado, assim o PVC das tintas produzidas 

neste trabalho é 65,1±0,01 com 10% de teor de resina e 8% de teor de TiO2. Foram 

preparadas 6 tintas imobiliárias sem e com a presença de NPCC-111PD. Os equipamentos 

necessários para produção dessas tintas são os mesmos utilizados para produção das soluções 

de cargas/pigmento. 

 

4.4.1 Insumos para síntese 

As concentrações constantes de insumos para produção das tintas são as mesmas da tabela 

IV.4, enquanto que os insumos de concentrações variáveis estão na tabela IV.6. Os ajustes nas 
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concentrações das cargas foram feitos para manter o valor de PVC em torno de 65,1±0,01. As 

tintas sem e com a presença de nanopartículas possuem as seguintes concentrações de TiO2: 

10%, 9% e 8%. Isso foi feito para avaliar o poder de cobertura seca da tinta. 

Tabela IV.6: Concentrações de matéria-prima na tinta base água 

 

4.4.2 Etapas de Síntese 

As tintas imobiliárias base água, sem e com NPCC-111PD, foram produzidas no LMN-

UFMG. As etapas de síntese dessas tintas foram semelhantes às sínteses de soluções de 

cargas/pigmento, sem e com adição de NPCC-111PD, exceto o momento da entrada das 

cargas/pigmento na etapa de dispersão que foi realizada na seguinte sequência: algamatolito, 

carbonato de cálcio natural, dióxido de titânio e carbonato de cálcio precipitado, 

respectivamente. A figura 4.8 mostra o aspecto da solução em dispersão. Ao adicionar o 

NPCC-111PD, observa-se que a viscosidade aumenta, assim houve redução de agente 

reológico de 1,4%, 0,9% e 0,8%p/p nos ensaios de 1 a 3, respectivamente, para 0,4%, 0,6% e 

0,4%p/p nos ensaios 4 a 6, respectivamente. A quantidade do dispersante nas tintas com 

NPCC-111PD é maior porque ao realizar pré-dispersão do NPCC-111 é necessário adicionar 

0,3%p/p de dispersante. 

 

Figura 4.8: Dispersão da Tinta. 

Matéria-Prima(%p/p) Tinta 1 Tinta 2 Tinta 3 Tinta 4 Tinta 5 Tinta 6 

Poliacrilato de sódio 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 

Algamatolito 9 9 9 6 7 6,5 

TiO2 10 9 8 10 9 8 

NCC 12 12,7 13,4 9 8 9,2 

PCC 9 9 9 6,4 7 7 

Acrílico uretânico 1,4 0,9 0,80 0,40 0,60 0,40 
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4.4.3 Análises nas tintas imobiliárias à base água 

 

As análises realizadas em tintas imobiliárias à base água com e sem a presença de NPCC-

111PD foram: teor de sólidos, teste de estabilidade, pH, densidade, viscosidade, razão de 

contraste, teste de abrasão, MEV e MFA.  

a) Teor de sólidos 

As tintas imobiliárias à base água são substâncias líquidas em que os constituintes podem ser 

voláteis e não voláteis. Os solventes e alguns aditivos são voláteis. A resina, pigmentos, 

cargas e alguns aditivos não são voláteis. A avaliação do teor de sólidos em massa de uma 

tinta consiste em determinar a matéria não volátil presente na tinta. A resina é responsável 

pelas propriedades de aderência, união entre os sólidos, impermeabilidade e flexibilidade da 

tinta. A massa de 1g de tinta é espalhada no papel de alumínio em finas camadas para facilitar 

a saída dos voláteis e, em seguida, é colocada na estufa com circulação de ar quente a 

temperatura de 105ºC por 2 horas, segundo a norma NBR 15315:2005
[1]

. Foi determinado o 

teor de sólidos pela diferença entre as massas antes e após a secagem na estufa, das tintas que 

foram confeccionadas no LMN-UFMG. 

b) Teste de estabilidade 

A análise de estabilidade não tem uma norma específica na ABNT ou ASTM. A empresa 

Disamtex Ind. e Comércio de Produtos Químicos Ltda. apresenta um manual que avalia a 

estabilidade de tintas emulsionadas. Este é um procedimento utilizado por fabricantes de tinta. 

O teste consiste em preencher os frascos de vidro com as tintas a serem submetidas ao teste de 

estabilidade. O fechamento dos frascos é feito com tampas herméticas. Colocam-se esses 

frascos numa estufa a 60ºC por 7, 10, 15 e 30 dias. Após cada período, avalia-se visualmente 

o aspecto da tinta, tanto do frasco com e sem a presença de nanopartículas e, em seguida, 

mistura-se bem até ficar homogêneo. Transfere-se um pouco dessa tinta para um tubo próprio 

para centrífuga e adiciona-se 50% de xileno. A mistura deve manter-se numa única fase e, em 

seguida, a mistura é submetida à centrifugação por 15 minutos a 3.000rpm numa centrífuga 

Mod. TDLSD-2B do LMN-UFMG. Não poderá ocorrer a formação de 3 fases que indica a 

presença de água límpida na parte inferior do tubo da centrífuga. É considerado normal a 

presença de 2 fases no tubo da centrífuga, sendo que a fase inferior tem aparência da cor de 

tinta (emulsão) e a fase superior transparente ou levemente turva (xileno)
[50-52]

. Esses testes 

foram realizados com as tintas confeccionadas no LMN-UFMG. 
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c) pH 

A presença de carbonato de cálcio na tinta como carga exige que o meio seja básico, pois essa 

substância decompõe-se no meio ácido, mesmo em ácido fraco diluído. No LMN-UFMG, o 

pH das tintas foi medido pelo papel indicador de pH – Merck. 

d) Densidade 

As tintas brasileiras são comercializadas em volumes de 18L, 3,6L e 0,9L. Através da 

densidade, o formulador pode transformar volumes de matéria-prima em massa, pois dentro 

da fábrica de tintas, os materiais são pesados e as proporções são anotadas em massa. Em 

laboratório utiliza-se picnômetro para medir a densidade. Um picnômetro utilizado para medir 

densidade em tintas pode ser visto na figura 4.9. Esse método segue a norma ABNT NBR 

5829. Primeiramente, o volume do picnômetro é calibrado com água destilada e depois o 

mesmo volume é preenchido com tinta. Esse conjunto é pesado em balança analítica de 

precisão. Divide-se a massa de tinta pelo volume calibrado, obtém-se a densidade da tinta. 

Neste trabalho, é usado o picnômetro de 100mL de capacidade. Usa-se uma balança de 

precisão de escala 0,01g e as tintas encontram à temperatura de 23ºC. A equação 4.2 mostra a 

expressão da densidade
[1]

. 

      
     

      
      (4.2) 

M1 = Massa, em gramas, do picnômetro + tinta. 

Mo = Massa, em gramas, do picnômetro vazio. 

Volume = Volume do picnômetro, em cm
3
. 

 

Figura 4.9: Picnômetro 
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e) Razão de contraste (Poder de cobertura) 

O espectrofotômetro de luz visível é um instrumento utilizado para determinação da razão de 

contraste que indica o valor do poder de cobertura na forma numérica. O poder de cobertura é 

realizado tanto em tintas úmidas quanto secas. A razão de contraste das tintas confeccionadas 

no LMN-UFMG foram determinadas no estado seco. 

I) Poder de cobertura seca 

Segundo a norma ABNT NBR 14942, a determinação do poder de cobertura seca em tinta é 

feita da seguinte maneira: aplicam-se sobre a leneta várias demãos de tinta até que chegue à 

razão de contraste acima de 98,5% medido no espectrofotômetro de luz visível, usando 

extensor de 175μm de abertura. Este ensaio foi adaptado no LMN-UFMG. Aplicou-se uma 

camada de tinta sobre a leneta com extensor de 150μm no LMN-UFMG, aguardou-se a 

secagem, em seguida, as lenetas foram encaminhadas ao laboratório de um fabricante de tintas 

para realizar a medição da razão de contraste, aproximando a cartela no orifício do aparelho 

para realizar a detecção de luz refletida tanto sobre a faixa preta da cartela quanto sobre a área 

branca. 

II) Razão de contraste (CR) 

A CR é o parâmetro usado para quantificar a opacidade do filme. O equipamento 

espectrofotômetro de luz visível fornece o resultado a partir da relação entre estas duas 

refletâncias como mostra na equação 3.4. 

       
  

 
          (3.4) 

 Ro = Refletância de um filme de espessura finita no substrato preto. 

 R = Refletância de um filme de espessura finita no substrato branco. 

A tinta econômica deve possuir um índice de contraste de 55%; a tinta standard de 85% e uma 

tinta Premium possui pelo menos 90%
[1,7]

. 

f) Teste de Abrasão 

A tinta é aplicada sobre uma placa de policloreto de vinila de cor preta através do extensor 

com abertura de 175μm e o ensaio é efetuado após sete dias de secagem. Após esse período, 

espalha-se cerca de 10g de pasta abrasiva sobre as cerdas da escova acoplado ao equipamento 
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de maneira uniforme e coloca-se a placa plástica sobre aparelho. Essa escova esfrega a 

superfície pintada, levando ao desgaste. Este equipamento BYK Gardner PAG-8100 pertence 

ao fabricante de tintas e possui um visor digital que deve estar zerado para realizar a 

contagem de ciclos. Cada ciclo representa ida e volta da escova sobre a cartela. Ao acionar o 

equipamento a escova iniciará o movimento de ida e volta até que obtenha visualmente um 

desgaste na forma de uma linha contínua na película de tinta. Este ensaio está descrito na 

norma ABNT NBR 14940, porém foi adaptada para as tintas produzidas no LMN-UFMG, 

pois o extensor tem abertura máxima de 150μm. Foi realizado ensaio de abrasão apenas nas 

tintas com 10% de TiO2 sem e com a presença de NPCC-111PD usando detergente e pasta 

abrasiva como agente abrasivo. 

g) Microscopia de Força Atômica 

O microscópio de força atômica (MFA) utilizado neste trabalho, marca Asylum Research-

modelo MFP3D, pertence ao Centro de Microscopia da UFMG. Ele é baseado na varredura da 

superfície da amostra num padrão contínuo xy, realizada com uma ponta muito aguda que se 

move para cima e para baixo ao longo do eixo z, conforme a mudança da topografia da 

superfície da amostra
[49]

. As tintas 1 e 4 da tabela IV.6 foram aplicadas sobre a leneta através 

do extensor de 150μm. Após a secagem, cortou-se um pedaço desse papel e colocou sobre 

suporte stub para análise de MFA.  

 

h) Microscopia Eletrônica de Varredura 

As tintas 1 e 4 foram aplicadas sobre a leneta com auxílio do extensor de 150μm formando 

uma película da tinta. Após a secagem, cortou-se pedaços desse papel que foram colocados 

sobre suporte stub para análise de MEV.  

 

4.5  Tintas imobiliárias standard do fabricante 

Um fabricante de tintas imobiliária standard do mercado produziu uma tinta com 8%p/p de 

NPCC-111PD, reduzindo o teor de pigmento de 9%p/p para 7,5%p/p. Essas tintas foram 

confeccionadas no laboratório do fabricante e estão de acordo com as matérias-primas usadas 

internamente na produção, que não estão disponíveis para publicação neste trabalho.  
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4.5.1 Análises em tintas do fabricante 

As tintas confeccionadas no laboratório do fabricante de tintas foram submetidas às seguintes 

análises: pH, viscosidade, densidade, RC, teste de abrasão, permeabilidade, MEV e MFA. 

a) Teste de permeabilidade 

O ensaio de permeabilidade de água líquida tem o objetivo de testar a qualidade da tinta 

quanto ao desempenho frente à corrosão num substrato metálico. A transmissão da água 

líquida através de um revestimento de um substrato depende da absorção de água e da 

permeabilidade dos mesmos
[2]

. No caso desse teste neste trabalho, a finalidade foi de avaliar 

se a presença da nanopartícula promoveu alguma barreira na superfície da tinta, já que 

anteriormente foi citado que essas nanopartículas ocupam espaços vazios. Este teste foi 

realizado com as tintas de um fabricante de tintas aplicadas numa placa cerâmica pré-selada 

com três demãos em que 50% da superfície foi pintada com tinta sem nanopartícula e outro 50% 

foi pintado com tinta acrescida de NPCC-111 PD. Uma solução aquosa de pigmento carmim 

índigo foi colocada dentro de uma bureta e pingou-se uma gota em cada setor da placa 

cerâmica, conforme a figura 4.10. Avaliou-se o ângulo de contato, espalhamento e após certo 

tempo, a superfície foi limpa com papel absorvente e registrado a marca deixada pela tinta. A 

superfície da tinta e saída da bureta ficaram a uma distância de 1cm
[53]

.  

 

  

Figura 4.10: Esquema do ensaio de permeabilidade da tinta. 

 

 



44 
 

b) Razão de contraste (Poder de cobertura) 

O fabricante de tinta possui em seu laboratório o aparelho espectrofotômetro de luz visível de 

marca Minolta, assim foi possível realizar a medição de razão de contraste das tintas 

confeccionadas tanto a úmido quanto a seco, sem e com a presença de NPCC-111PD.  

I) Poder de cobertura de tinta úmida 

O poder de cobertura de tinta úmida é o fenômeno visível aos pintores profissionais, pois 

mostra o comportamento da tinta durante a pintura. Quando o fabricante não utiliza 

quantidade suficiente de pigmento na tinta, a película formada não cobre adequadamente a 

superfície pintada. A análise da cobertura úmida é feita da seguinte maneira: aplica-se sobre a 

leneta uma película de tinta, com auxílio do extensor de 75µm. Coloca-se sobre esta cartela 

um gabarito com duas circunferências de diâmetro adequado ao cabeçote de leitura do 

espectrofotômetro, de tal forma que uma das circunferências fique posicionada na parte 

branca e a outra na parte preta da cartela, segundo a norma ABNT – NBR 14943. Com o 

auxílio de aparelho espectrofotômetro luz visível do fabricante, a luz ilumina os dois furos e 

mede a refletância, ou seja, o quanto da luz é refletido nesses pontos.   

II) Poder de cobertura seca 

A determinação do poder de cobertura seca é feita de forma semelhante à forma que foi 

realizada com as tintas confeccionadas no LMN-UFMG, com adaptação da norma. As tintas 

foram extendidas no extensor de 175μm e após a secagem foi efetuado a leitura no 

espectrofotômetro de luz visível. 

III) Razão de contraste 

O CR da tinta à úmido e a seco é o parâmetro usado para quantificar a opacidade do filme, 

através da divisão da refletância sobre a área escura pela refletância dada na área branca.  

c) pH 

O pH das tintas do fabricante foi medido no pHmeter tec-2 – Tecnal. 

d) Teste de Abrasão 

Este ensaio foi aplicado em tintas produzidas no laboratório do fabricante com extensor de 

175μm e pasta abrasiva.  
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e) MEV e MFA 

As tintas aplicadas na leneta com extensor de abertura de 175μm foram analisadas por MEV e 

MFA.   

4.6  Esquema de estudo 

Neste trabalho foram estudados os seguintes tópicos: 

 Estudo das cargas minerais e pigmento. 

 Estudo das soluções de cargas/pigmento individualmente e cargas/pigmento + NPCC-

111PD, produzidas no LMN – UFMG. 

 Estudo da tinta imobiliária base água sem e com a presença de NPCC-111PD, 

produzidas no LMN – UFMG. 

 Estudo da tinta imobiliária standard normatizada no mercado sem e com a presença de 

NPCC-111PD, produzidas no laboratório de um fabricante de tintas. 

A tabela IV.7 mostra as análises e ensaios efetuados em cada estudo. 

Tabela IV.7: Análises e ensaios efetuados em cada estudo. 

Estudo Ensaios e Análises Efetuados 

Caracterização de cargas/pigmentos MEV, EDS, DRX, BET, MET 

Soluções de cargas/pigmento com e sem 

NPCC-111PD 

MEV, EDS 

Tintas à base água com e sem NPCC-111PD pH, viscosidade, teor de sólidos, densidade, 

RC, abrasão, estabilidade, MEV, MFA  

Tintas standard do fabricante de tintas com e 

sem NPCC-111PD 

pH, viscosidade, densidade, RC, 

permeabilidade, abrasão, MEV, MFA. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Resultado do estudo das cargas minerais e pigmento. 

a) Algamatolito 

A imagem de MEV (Figura 5.1A) mostra que  algamatolito tem morfologia lamelar. Esse tipo 

de estrutura sugere que os átomos estão ligados fortemente em duas direções formando 

lâminas contínuas e fracamente ligadas na direção perpendicular a estas lâminas. Essa 

característica auxilia na cobertura, fechamento da película de tinta e auxilia a resina a efetuar 

seu papel de proteção ao substrato
[1,54,55]

. O tamanho medido, através do software Image Java, 

variou entre 1 – 10μm. De acordo com informação do fornecedor, as partículas têm tamanho 

médio D50 em torno de 20 mícrons. O espectro EDS do algamatolito (figura 5.1B) detecta a 

presença dos seguintes elementos químicos: O, Na, Al, Si e K. O algamatolito é extraído do 

mineral  pirofilita  e é constituído de Al, O, Si e H.  Além da pirofilita,  pode apresentar outros     

 

(A) 
(B) 

Figura 5.1: (A) Micrografia de MEV e (B) espectro EDS de algamatolito 

minerais tais como moscovita, quartzo, cianita e andaluzita
[1,23]

. Assim, para separar os 

elementos químicos que pertencem ao algamatolito das possíveis impurezas apresentadas no 

espectro de EDS, foi necessário identificar as fases cristalinas e sua respectiva composição 

química, por meio do difratograma de raios X (figura 5.2). Os dados de intensidade dos picos 

(I) em função de 2θ do difratograma de raios X foram inseridos no programa Search-Match 

DRX que identificou as seguintes fases do objeto em estudo: pirofilita [Al2O3(4SiO2)(H2O)-

PDF n°46-1308], quartzo [(SiO2)-PDF n°46-1045] e moscovita {[(KAl2Si3AlO10(OH)2]-PDF 

n°46-1311}. O espectro EDS mostra que o elemento químico sódio representa uma impureza.  

Lamelar 
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Ainda por meio de Search-Match DRX,  relaciona-se os índices de Miller da ficha JCPDS 

(Joint Committee on Powder Diffraction Standards) com os picos de maiores intensidades 

como identificado no difratograma de raios X (figura 5.2). A pirofilita e moscovita pertencem 

à classe dos silicatos, subclasses de filossilicatos e à família das micas
[54]

. A pirofilita tem 

suas folhas unidas por forças de Van der Waals, de caráter hidrofóbico, enquanto a moscovita 

possui ligações iônicas, de caráter hidrofílico. Ambos os minerais podem ser esfoliados em 

finas lâminas com alta razão de aspecto (valor estimado pela relação entre diâmetro do 

elemento hexagonal circunscrito num círculo, pela sua espessura), porém, isso depende do 

tipo de formação da rocha (mais ou menos compacta), tipo de moagem e classificação. 

Quando as rochas têm aspecto maciço, os minerais são  muito pequenos e mais resistentes à 

esfoliação. Enquanto que rochas com lâminas mais grosseiras são naturalmente micas 

esfoliadas
[55]

.  

 

Figura 5.2: Difratograma de raios X de algamatolito 

b) TiO2 

O dióxido de titânio utilizado tem tamanhos menores em relação ao algamatolito, sua 

morfologia é heterogênea e as partículas estão bem aglomeradas como mostra a figura 5.3A. 

Essa aglomeração é característica de partículas menores que possui maior energia superficial. 

O tamanho médio das partículas medido pelo Image Java foi de 550nm. Como este material é 
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responsável pela opacidade da tinta, logo é primordial que realize efetiva desaglomeração do 

mesmo. Segundo o fornecedor da matéria-prima, o dióxido de titânio possui revestimento de 

zircônia e alumina e seu D50 está abaixo de 1µm. A figura 5.3B apresenta o espectro EDS de 

dióxido de titânio e é detectado os seguintes elementos químicos: Ti e O, além de 

contaminações como Na e Si, não apresentando os elementos de revestimento informado pelo 

fornecedor.  

 

(A) 

  

(B) 

Figura 5.3: (A) Micrografia de MEV e (B) Espectro EDS de TiO2. 

A figura 5.4 mostra o difratograma de raios X de dióxido de titânio que confirma as fases 

cristalinas do pigmento. De acordo com os picos indexados, observa-se que eles são 

exclusivamente característicos da fase cristalina de dióxido de titânio rutilo sintético (PDF n° 

88-1173).  

 

Figura 5.4: Difratograma raios X de TiO2. 
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c) Carbonato de cálcio natural (NCC). 

A figura 5.5A mostra uma imagem de MEV do carbonato de cálcio natural. Este material tem 

um tamanho menor do que algamatolito e maior do que dióxido de titânio. Como este mineral 

é formado através da decomposição óssea de animais sedimentadas no solo e no fundo dos 

oceanos e rios, ao longo de milhares de anos, isso justifica sua morfologia lamelar. Segundo o 

fornecedor, o D50 de NCC é 20μm. O tamanho das partículas medido pelo Image Java está na 

faixa de 5 - 20µm. A figura 5.5B mostra o espectro EDS do mineral NCC em que os 

elementos químicos identificados compõem a substância química CaCO3 em estudo. Foram 

detectados traços de Si, que é considerado como impureza, e Mg sugerindo a presença de 

outro mineral classificado como dolomita. 

 

(A) (B) 

Figura: 5.5: (A) Micrografia de MEV e (B) Espectro EDS do NCC. 

A confirmação da presença de dolomita é vista no difratograma de raios X apresentada na 

figura 5.6. A indexação de NCC é PDF n° 43-697, calcita magnésio, acrescida de dolomita 

cuja indexação é PDF n°79-1344.  

A adsorção gasosa deste material forneceu uma isoterma de adsorção-dessorção que está 

registrada na figura 5.7.  Ele indica que o NCC é um material particulado não poroso. Para 

determinar a área superficial, o método BET foi escolhido. A equação 5.1
[46]

 é a equação 

matemática que descreve esta isoterma, em que P/Po é a pressão relativa do sistema, W e Wm 

são, respectivamente, a massa adsorvida e a massa necessária para completar uma 

monocamada e C é uma constante, também conhecida como constante BET-C. Esta constante  
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Figura 5.6: Difratograma de raios X de NCC. 

está relacionada com a interação entre o adsorvente e o gás. Quando o equipamento está 

operando com o gás nitrogênio e a constante C possui valores baixos (menor que 50), isso 

significa que a interação entre as moléculas do adsorbato são mais fortes que aquelas entre o 

adsorvente e o adsorbato, isto é, não há formação da monocamada que  possibilita a  avaliação 

correta da área superficial por método BET. Nesse caso, recomenda-se a mudança do tipo de 

gás. Quando utiliza-se o gás nitrogênio, os valores da constante C encontram-se entre 50 e 

150
[46,47]

.  Neste trabalho, o valor da constante C para o sistema NCC e N2 gasoso é de 73,33,  

indicando que NCC teve boa adsorção com o gás nitrogênio. 

           

          Eq. 5.1
[46]

  

 

Para determinação da área superficial através do método BET, através da equação 5.1, extrai-

se um gráfico 1/W(P/Po-1) em função P/Po que tem aspecto de uma reta e contempla apenas a 

região entre 0,05 e 0,35P/Po. Essa região representa a formação da primeira camada do 

adsorbato (Figura 5.8). É necessário que o coeficiente de correlação desta reta esteja próximo 

do 1 em relação à isoterma de adsorção para a determinação da  área superficial
[46,47]

. No caso 

de NCC, o coeficiente de correlação é de 0,990931, que está bem próximo do melhor ajuste 
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da curva. Analisando os valores da constante C e o coeficiente de correlação, foi determinada 

a área superficial de NCC de 1m
2
/g, que é um valor razoavelmente baixo. 

 

Figura 5.7: Isoterma de adsorção de carbonato de cálcio natural. 

 

Figura 5.8: Gráfico extraído da equação 5.1
[46]

 

d) Carbonato de cálcio precipitado (PCC). 

A figura 5.9A mostra a imagem de MEV do carbonato de cálcio precipitado que apresenta 

uma distribuição granulométrica homogênea e aspecto bem aglomerado. Isso leva à 

confirmação da teoria de que quanto menor o tamanho da partícula, maior a área superficial 
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específica e a tendência das partículas aglomerarem. Mais uma vez, ressalta-se a importância 

de efetuar boa dispersão das cargas para produção de tintas. Observa-se que sua morfologia é 

acicular. O comprimento médio determinado pelo Image Java das partículas encontra-se na 

faixa de 0,3 - 1,3µm e o diâmetro médio encontra-se na faixa de 0,13 - 0,32µm. Segundo o 

fornecedor, o tamanho das partículas está na faixa de 0,9 - 2µm medido através do 

equipamento de absorção de raios X (Sedigraph). Comparando com NCC, as partículas de 

PCC são menores. O EDS apresentado na figura 5.9B mostra alguns picos de impurezas como 

Na e Si. Isso mostra que durante o processo de carbonatação em que um dos objetivos é 

alcançar um material de maior pureza, o mesmo pode apresentar impurezas. 

 

(A) 

 

(B) 

Figura 5.9: (A) Micrografia de MEVe (B) Espectro EDS de PCC. 

A figura 5.10 mostra o difratograma de PCC. Os picos foram classificados como calcita 

sintético, cuja indexação é PDF n° 86-174. Como o processo de produção de PCC é por 

reação química de carbonatação, não houve detecção do elemento químico Mg no EDS, como 

no NCC. 

A figura 5.11 mostra isoterma de adsorção-dessorção do PCC. Ele pode ser considerado como 

um material particulado não poroso. Através do método BET, os valores da constante C e do 

coeficiente de correlação são 130,532 e 0,999692, respectivamente. Isso significa que os 

pontos iniciais da isoterma tem bom ajuste com a equação 5.1 e que o gás nitrogênio teve boa 

adsorção na partícula. A área superficial do PCC obtido por BET é 24m
2
.g

-1
, indicando que as 

partículas são razoavelmente pequenas. Isso confirma a relação inversamente proporcional 
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entre tamanho de particula e área superficial específica. Segundo o fornecedor a área 

superficial específica do PCC é 10m
2
.g

-1
. 

 

Figura 5.10: Difratograma de PCC. 

 

Figura 5.11: Isoterma de adsorção do carbonato de cálcio precipitado. 

Conhecendo a densidade teórica do PCC e supondo que as partículas são teoricamente 

"esféricas" e homogêneas, determina-se o diâmetro esférico equivalente (nm) do PCC através 

da equação 5.2. 

DBET=   6000/Dt. SBET         Eq. 5.2
[56]
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na qual DBET é o diâmetro esférico equivalente (nm), Dt é a densidade teórica do PCC (g.cm
-3

) 

e SBET é a área superficial específica (m
2
.g

-1
)
[47]

. Pela a equação 5.2 o valor teórico 

determinado do tamanho de partícula é 92nm, confirmado pela imagem de MEV na figura 

5.9A. Através das técnicas realizadas neste trabalho, observa-se que o beneficiamento 

diferenciado dos carbonatos (NCC-natural, PCC-sintético) influencia nas características 

texturais, apesar de terem a mesma composição química. 

 

e) Nanocarbonato de cálcio (NPCC) 

A MET foi usada para obter imagem de nanocarbonato de cálcio, segundo a figura 5.12A.  As 

partículas nanométricas visualizadas tem morfologia cúbica. Observa-se que o NPCC 

apresenta morfologia diferente dos outros carbonatos, isso significa que o processo de 

produção do carbonato de cálcio pode resultar em diferentes morfologias, seja por processo 

físico ou químico, consequentemente pode influenciar nas propriedades do produto final de 

acordo com o tipo de carbonato inserido. A figura 5.12B mostra espectro EDS do 

nanocarbonato de cálcio que apresenta impurezas como Si, S e P, sendo este material 

importado e produzido por meio de processo de carbonatação, ele não está isento de 

impurezas, semelhantemente ao PCC. A detecção de Na é devido ao dispersante utilizado na 

dispersão das nanopartículas. Os picos de cobre pertencem à grade que sustenta a amostra. O 

tamanho obtido, pelo Image Java, das partículas está na faixa de 40 - 60nm.  

 

(A) 

 

(B) 

Figura 5.12: (A) Micrografia de MET e (B) Espectro EDS de NPCC. 
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A figura 5.13 mostra difratograma de NPCC, classificada como carbonato de cálcio sintético, 

cuja indexação é PDF n° 81-2027. Observa-se que os picos de maiores intensidades, 

identificados com Índice de Miller na figura 5.13, são encontrados tanto nos difratogramas de 

raios X de NCC quanto de PCC, isso demonstra que apesar do carbonato apresentar 

morfologias diferentes, a estrutura cristalina permanece constante.  

 

Figura 5.13:Difratograma de NPCC. 

A caracterização dos sólidos que estão participando na produção de tinta é importante para 

estudar o efeito dos mesmos na presença de nanopartículas. Os resultados obtidos ressaltam a 

importância da dispersão das partículas na etapa de moagem para produção de tintas, 

especialmente as de menores tamanhos. A presença de partículas nanométricas em tintas pode 

ou não influenciar as propriedades das mesmas, especialmente a acomodação das partículas 

ao longo do processo de secagem. 

5.2 Resultados das análises de MEV e EDS das soluções de cargas/pigmento 

individualmente sem e com a presença de NPCC-111PD 

Os resultados das análises de cargas/pigmento individualmente sem e com a presença de 

NPCC-111PD são mostrados em duas colunas, sendo que à esquerda representam as imagens 

de MEV e espectro EDS com um tipo de carga/pigmento e à direita estão as imagens de MEV 

e espectros EDS com uma das cargas acrescidas de nanocarbonato de cálcio.  

a) Algamatolito 
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As imagens de menor resolução (1000X e 5000X) confirmam a característica lamelar do 

algamatolito (Figura 5.14A, 5.14C). Além disso, observa-se que a superfície tornou-se menos 

rugosa devido à presença de nanopartícula em relação à superfície sem nanopartícula, de 

acordo com as figuras 5.14B e 5.14A, respectivamente, isso ocorre porque houve redução de 

35% para 27%p/p de partículas maiores e acréscimo de  8%p/p de  nanopartículas. O tamanho   

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 

(F) 

Figura 5.14: Micrografias de MEV das camadas de algamatolito sem (A, C e E) NPCC e  com 

(B, D e F) NPCC.  

Algamatolito 

NanoCaCO3 
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diferente de partículas influencia na característica da superfície. A figura 5.14B sugere uma 

melhor acomodação das partículas de algamatolito. Ao aumentar a resolução para 100.000X, 

observa-se que as nanopartículas cobriram a superfície do algamatolito, conforme as figuras 

5.14D e 5.14F. Isso ocorre devido à elevada energia superficial das nanopartículas.  Os 

espectros de EDSs das camadas sem e com a adição de nanocarbonato de cálcio mostram os 

elementos químicos detectados na amostra (figuras 5.15A e 5.15B). Nota-se que o pico de K 

pode ter sido sobreposto ao pico de Ca quando introduziu o NPCC-111PD. Há grande 

semelhança entre os espectros EDSs das camadas de algamatolito com o espectro EDS 

apresentado (Figura 5.1B), exceto a presença dos elementos químicos carbono e ferro que são 

considerados como impurezas.  

 

(A) 

 

(B) 

Figura 5.15: Espectros EDS das camadas de algamatolito sem (A) e com (B) NPCC 

b) Carbonato de Cálcio Natural (NCC) 

As mesmas observações apontadas para algamatolito estão repetidas em NCC, características 

lamelares (Figura 5.16C), menor rugosidade e maior acomodação das partículas na superfície, 

conforme as figuras 5.16A e 5.16B e o revestimento das partículas maiores (NCC) por 

nanopartículas. Os EDSs (Figura 5.17A, 5.17B) das camadas sem e com a presença de 

nanopartículas  são detectados os mesmos elementos químicos. Estas camadas de soluções de 

NCC apresentam espectros EDS bem semelhantes ao espectro EDS do NCC (Figura 5.5B). 

As regiões analisadas das camadas de NCC tanto com e sem nano foram detectadas o 

elemento químico silício como impureza que aparece na figura 5.5B.  
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 

(F) 

Figura 5.16: Micrografias de MEV das camadas de NCC sem (A, C e E) e com (B, D e F) 

NPCC. 

CaCO3 natural 

NPCC 
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(A) 

 

(B) 

Figura 5.17: Espectros  EDS das camadas de NCC sem (A)  e com (B) NPCC. 

c) Dióxido de Titânio (TiO2) 

As imagens de menor aumento mostram que não há uma distinção clara entre as 

nanopartículas e o dióxido de titânio, conforme as figuras 5.18A e 5.18B. Essa é uma 

característica diferente observada em partículas maiores como NCC e algamatolito. Ao 

efetuar imagem de maior aumento, essa diferença de tamanho de partícula é notada nas 

figuras 5.18D e 5.18F. Em relação aos espectros EDSs, a figura 5.19A mostra que a camada 

de dióxido de titânio sem nanopartícula possui maior número de elementos classificados 

como impureza tais como: Fe, Mg, Al, Si e P, enquanto que na figura 5.19B mostra a camada 

com a presença de nanopartículas e apresenta o ferro e alumínio como impurezas.  
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Figura 5.18: Micrografias de MEV das camadas de TiO2 sem (A, C, E)  e com (B, D, F) 

NPCC. 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 

(F) 

TiO2 

NanoCaCO3 TiO2 
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(A) 

 

(B) 

Figura 5.19: Espectros EDS das camadas de TiO2 sem (A) e com (B) NPCC. 

d) Carbonato de cálcio precipitado (PCC) 

O PCC possui tamanho relativamente menor do que NCC e algamatolito. Da mesma forma 

que ocorreu na análise das camadas de dióxido de titânio, ao efetuar as micrografias de MEV 

das camadas de PCC com nanopartículas, observou-se que não há possibilidade de diferenciar 

as partículas de PCC das nanopartículas, conforme a figura 5.20B. Em aumentos maiores 

(16000X) do microscópio, tanto as camadas sem e com a presença de nanopartícula perdem-

se na nitidez das imagens, principalmente aquela que possui as nanopartículas, conforme a 

figura 5.20D. Pelos espectros EDSs, as duas camadas de PCC apresentam os mesmos 

elementos químicos, conforme as figuras 5.21A e 5.21B que são semelhantes ao EDS do PCC 

da figura 5.9B.  

Em todas as imagens de MEV, a presença de nanopartículas promove o preenchimento dos 

espaços vazios na superfície (Figuras 5.14B, 5.16B, 5.18B e 5.20B), isso ocorre porque as 

nanopartículas possuem maior energia superficial em relação às cargas/pigmento. A tinta à 

base água é resultado de uma mistura de cargas/pigmento, aditivos e resina. Neste trabalho, 

observa-se que as nanopartículas revestem as partículas maiores, modificando a superfície das 

partículas de NCC e algamatolito. O efeito nas partículas menores é auxiliar na dispersão 

dessas que apresentam de forma mais aglomerada. Outras duas características observadas são 

uma possível melhoria no efeito de coalescência de todas as partículas independente do seu 

tamanho e melhor acomodação das partículas, pois as nanopartículas vão preenchendo os 

espaços vazios à medida que ocorre a evaporação do solvente. As nanopartículas podem 
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influenciar na superfície das tintas, melhorando sua característica e isso é objeto de avaliação 

no próximo tópico. 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

Figura 5.20: Micrografias de MEV das camadas de PCC sem (A, C) e com (B, D) NPCC. 

 

(A) 
 

(B) 

Figura 5.21: Espectros EDS das camadas de PCC sem (A) e com (B) NPCC.  
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5.3  Resultados: Tintas imobiliárias produzidas no LMN-UFMG 

5.3.1 Propriedades físicas das tintas 

Os seguintes parâmetros foram avaliados em tintas imobiliárias à base água: teor de sólidos, 

viscosidade, densidade, pH, estabilidade e poder de cobertura. A tabela V.1 mostra os 

resultados dos testes de 1 a 6 desses parâmetros, lembrando que os testes 1 a 3 referem-se às 

tintas padrões sem nanopartículas, com 10%, 9% e 8% de TiO2, respectivamente, já as tintas 4, 

5 e 6 têm essas concentrações de TiO2 acrescidas de 8% de nanocarbonato de cálcio. 

  Tabela V.1: Propriedades físicas das Tintas. 

Teste Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 

pH 8,2 8,1 8,2 8,1 8,2 8,1 

Viscosidade (KU) 93 93  91 90 94 96 

% Sólidos 47,37 47,18 47,03 47,39 47,49 47,24 

Densidade (g/cm
3
) 1,37 1,32 1,35 1,35 1,32 1,36 

Razão contraste seca(%) 94,72 94,82 95,03 95,62 95,78 95,15 

PVC (%) 65,13 65,15 65,16 65,16 65,12 65,14 

 

O pH e densidade foram os parâmetros que não sofreram muita variação ao adicionar as 

nanopartículas. O teor de sólidos também não variou para as tintas com e sem a presença de 

nanocarbonato de cálcio, especialmente porque manteve PVC bem próximos. As razões de 

contrastes medidos no espectrofotômetro de luz visível nos testes mostram que a presença de 

nanopartículas manteve o poder de cobertura seco e possibilita substituições de até 10% de 

TiO2. 

As tintas confeccionadas no LMN-UFMG têm classificação de tintas fosca, de acordo com a 

tabela III.2, em que prevalece a alta concentração de sólidos. No caso deste trabalho, 

escolheu-se esta classe de tinta para avaliar se as nanopartículas podem trazer melhoria nas 

propriedades das tintas ou redução de custo. A presença das nanopartículas não afeta as 

características físico químicas das tintas foscas e pode auxiliar na redução da quantidade de 

agente reológico e 10% de pigmento. 
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5.3.2 Teste de abrasão 

O teste de abrasão foi efetuado em tintas padrão com 10% de TiO2 com e sem a presença de 

nanopartícula. Esse teste foi feito com detergente e pasta abrasiva. A tabela V.2 mostra o 

número de ciclos em cada tipo de tinta. Observa-se que houve um aumento de resistência à 

abrasão, sugerindo que a presença de nanopartícula pode reduzir custo, introduzindo menor 

concentração de resina.  

Tabela V.2: Resultado de teste de abrasão 

 Tinta 10%TiO2 Tinta 10%TiO2 com NPCC 

Com detergente 50 ciclos 55 ciclos 

Com pasta abrasiva 21 ciclos 29 ciclos 

  

5.3.3 Teste de Estabilidade 

As figuras 5.22, 5.24, 5.26 e 5.28 mostram resultados de teste de estabilidade em estufa após 

7, 10, 15 e 30 dias, respectivamente. Observa-se que apesar das diferentes concentrações de 

TiO2, as tintas que não possuem nanopartículas estão propensas a possuírem maior altura da 

fase líquida em relação às tintas com adição de NPCC-111PD. Os testes realizados, utilizando 

o xilol, nas tintas que foram submetidas à estabilidade, antes e após a centrífuga, estão 

mostrados nas figuras 5.23, 5.25, 5.27 e 5.29. Nota-se que houve maior descarte do xilol nas 

tintas com nanopartículas. As nanopartículas, com elevada energia superficial, formam 

interações intermoleculares mais fortes com as partículas presente nas tintas levando à 

“expulsão” do xilol. A presença de nanopartículas nos testes promove maior estabilidade na 

tinta. 
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Figura 5.22: Teste de estabilidade com 7 dias 

 

 

(A) Antes da centrífuga 

 

(B) Após a centrífuga 

Figura 5.23: Teste de estabilidade com xilol em 7 dias 
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Figura 5.24: Teste de estabilidade com 10 dias 

 

 

(A) Antes da centrífuga 
 

(B) Após a centrífuga 

Figura 5.25: Teste de estabilidade com xilol em 10 dias 
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Figura 5.26: Teste de estabilidade com 15dias 

 

 

(A) Antes da centrífuga 

 

(B) Após centrífuga 

 Figura 5.27: Teste de estabilidade com xilol em 15 dias. 
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Figura 5.28: Teste de estabilidade com 30 dias 

 

 

(A) Antes da centrífuga 

 

(B) Após centrífuga 

Figura 5.29: Teste de estabilidade com xilol em 30 dias. 

5.3.4 Microscopia eletrônica de varredura 

A figura 5.30 mostra uma série de micrografias de MEV de tintas com 10% de TiO2 sem 

(coluna à esquerda) e com (coluna à direita) a presença de NPCC-111PD. Observa-se que há 

melhor acomodação das partículas  das tintas com as nanopartículas, conforme mostrado nas 

figuras 5.30A e 5.30B. As partículas maiores são revestidas pelas nanopartículas e há maior 

desaglomeração das partículas de pigmento, segundo as figuras 5.30C, E e 5.30D, F.  A 

superfície da tinta fica mais uniforme, o que já foi observado em estudo do tópico 5.2. É 

esperado que não seja uma superfície totalmente lisa, pois as cargas de diversos tamanhos e 

morfologias levam à uma superfície irregular. Na formulação de tinta fosca, em que há maior  
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(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

 
(E)  

 
(F) 

 
(G) 

 
(H) 

Figura 5.30: Micrografias de MEV de tintas sem (A, C, E, G)  e com (B, D, F, H) 

nanopartículas. 

TiO2 
TiO2 

TiO2 TiO2 

NPCC 

NPCC 
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concentração de sólidos, o efeito das nanopartículas na superfície da tinta é visível através das 

micrografias. 

 

5.3.5 Microscopia de força atômica 

A análise em MFA permitiu uma observação nos aspectos tridimensionais das superfícies de 

tintas com 10% de TiO2 sem e com a presença de nanopartículas. As figuras 5.31A, 5.31C e 

5.31E representam amostras sem adição de nanopartículas, enquanto que as figuras 5.31B, 

5.31D e 5.31F são amostras com NPCC-111PD. As imagens 5.31B e 5.31D mostram que as 

nanopartículas preenchem a superfície, sugerindo melhor acomodação dos sólidos presentes 

na tinta. Uma linha horizontal (vermelha) é traçada em cada figura 5.31C e 5.31D com a 

finalidade de obter o perfil topográfico dessa linha, mostrada nas figuras 5.31E e 5.31F, 

respectivamente.  Observa-se que nestas imagens a superfície fica mais regular com a 

presença de nanopartículas. Os resultados obtidos de rugosidade quadrática média (RMS), 

que acentua o efeito dos valores do perfil que se afastam da média, das imagens 5.31A e 

5.31B são 661nm e 249nm, respectivamente. A presença de nanopartícula conduz à menor 

variação da altura topográfica, trazendo melhor acomodação das partículas e menor 

abrasividade da superfície, que já foi confirmado no teste de lavabilidade.  

5.4 Resultados: Tinta standard do fabricante 

5.4.1 Propriedades físicas das tintas 

Os resultados das propriedades físico químicas dos testes realizados com a formulação de 

tinta standard normatizada no mercado pelo fabricante de tintas estão apresentados na tabela 

V.3. A presença de nanocarbonato de cálcio não altera o pH e nem a densidade da tinta. 

Observa-se que a viscosidade aumentou devido à presença de nanopartículas e houve 

melhoria da razão de cobertura úmida e manteve-se a cobertura seca com redução de 16,6% 

de TiO2. 
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Figura 5. 31: Imagens topográficas em 3D (A, B), em 2D (C, D) e os gráficos de rugosidade 

(E, F) de tinta com 10% TiO2 sem (A, C, E) e com (B, D, F) nanopartículas. 

Tabela V.3: Propriedades físicas das tintas do fabricante 

 Tinta Standard Normatizada Tinta com NPCC-111PD 

pH 8,65 8,72 

Viscosidade (KU) 106 115 

Densidade (g/cm
3
) 1,40 1,40 

Razão de contraste úmida 93,53 95,02 

Razão de contraste seca 95,44 95,86 

 

5.4.2 Microscopia eletrônica de varredura 

A figura 5.32 traz algumas imagens de MEV das superfícies das tintas produzidas no 

fabricante de tintas. As figuras 5.32A, 5.32C, 5.32E e 5.32F mostram as tintas sem adição de 
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nanopartículas, enquanto que as figuras 5.32B, 5.32D, 5.32F, 5.32H mostram as tintas com a 

presença de NPCC-111PD. O tamanho de partículas lamelares da tinta padronizada do 

mercado e da tinta produzida no LMN-UFMG são diferentes, as primeiras parecem que são 

partículas lamelares menores do que as segundas, sugerindo uma superfície com maior 

acomodação das partículas. Ao acrescentar nanopartículas, estas envolvem as partículas 

(Figura 5.32F), modificando a superfície, tornando-a mais irregular. Não há percepção visual 

nítida do efeito de preenchimento de espaços vazios na superfície com nanopartículas em 

comparação com as tintas produzidas no LMN-UFMG, segundo as figuras 5.32A e 5.32B.  

5.4.3 Microscopia de força atômica 

As figuras 5.33A e B mostram as imagens topográficas em 2D das tintas do fabricante sem e 

com presença de nanopartículas, respectivamente. A superfície da tinta com NPCC-111PD 

mostra que as nanopartículas envolvem as superfícies das outras partículas. A visualização 

das mesmas superfícies, sem e com NPCC-111PD, em 3D (Figuras 5.33C e 5.33D) sugere 

uma maior acomodação entre as partículas quando há presença de nanopartículas, enquanto 

que a ausência das nanopartículas mostra uma superfície mais irregular. As micrografias de 

MEV mostraram que as partículas maiores são revestidas pelas nanopartículas, assim, 

pressupõe-se que numa tinta seca, não há visualização das arestas dessas partículas maiores e 

isso auxilia na acomodação de todos os sólidos presentes na tinta. Através do programa 

Gwyddion, foram realizadas as análises de perfil topográfico das figuras 5.33A e 5.33B para 

avaliação das topografias das mesmas. Os respectivos perfis são apresentados em linhas 

verdes nas figuras 5.33E e 5.33F. As topografias das superfícies não apresentam grandes 

variações visíveis. Através desse mesmo programa são determinados os valores de rugosidade 

quadrática média da superfície que são 29m e 49nm, respectivamente para superfície sem e 

com a presença de nanopartículas. A presença de sólidos lamelares menores auxilia na 

redução de rugosidade. Outra informação que o programa Gwyddion traz é o perfil de textura 

(linha vermelha). Nas figuras 5.33E e 5.33F, as linhas de cor preta representam essas texturas. 

A textura da superfície com nanopartículas apresenta menor altura. Isso confirma mais uma 

vez a capacidade das nanopartículas acomodarem as partículas maiores por meio de seu 

preenchimento nos espaços vazios.  
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(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

 
(E) 

 
(F) 

 
(G) 

 
(H) 

Figura 5.32: Micrografias de MEV de tintas do fabricante sem (A, C, E, G)  e com (B, E, F, H) 

NPCC. 
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 

(F) 

Figura 5.33: Imagens topográficas em 2D (A, B), em 3D (C, D) e os gráficos de rugosidade e 

texturas (E, F) de tinta do fabricante sem (A, C, E) e com (B, D, F) nanopartículas. 

5.4.4 Teste de permeabilidade da tinta. 

O ângulo de molhabilidade ou de contato(θ) é o ângulo entre um plano tangente a uma gota 

do líquido e um plano contendo a superfície onde o líquido se encontra depositado. A 

molhabilidade de uma superfície depende do equilíbrio termodinâmico entre este sistema de 
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três interfaces: sólido, líquido e vapor. O ângulo de molhabilidade representa uma medida 

quantitativa do processo de molhabilidade. Quando este ângulo se situar entre 0°<θ<90°, diz-

se que o líquido molha a superfície do sólido; entre 90°<θ<180°, considera-se que o líquido 

não molha o sólido. Por outro lado, quando θ=180°, não há adesão entre as duas fases (líquido 

e sólido) ou θ=0°, há perfeita molhabilidade
[56]

. As figuras 5.34A e 5.34B oferecem visão 

lateral das gotas sob uma placa cerâmica pintada com tintas sem e com nanopartículas, 

respectivamente. Este resultado mostra que a molhabilidade da tinta com nanopartícula foi 

menor. Através de Image Java, foram medidos os ângulos de contato com e sem a presença de 

NPCC-111. Os valores sem a presença de nanopartícula são 79,76° medido do lado direito e 

77,51° medido do lado esquerdo, enquanto que os valores dos ângulos com as nanopartículas 

são 108,25° do lado direito e 95,76° do lado esquerdo. As figuras 5.34C e 5.34D mostram 

visão de cima das gotas em superfícies pintadas com tintas sem e com nanopartículas, 

respectivamente. e não há  espalhamento da tinta com NPCC-111PD.  

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

Figura 5.34: Permeabilidade de tinta padronizada  sem (A, C)  e com (B, D) NPCC-111. 

Dando a continuidade ao teste, as duas superfícies foram secas com papel absorvente e 

observa-se que a marca da gota azul é maior e mais "marcada" na superfície da tinta sem 
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nanopartícula (Figura 5.35B). Isso sugere que as nanopartículas auxiliam na 

impermeabilização, gerando possível proteção contra fungos e bactérias. 

 

(A) 

 

(B) 

Figura 5.35: Marcas das tintas (A) padronizada do mercado e (B) com NPCC-111. 

5.4.5 Teste de abrasão 

A figura 5.36 mostra o resultado do teste de abrasão em duplicata. No início do teste, foram 

posicionadas as cartelas de policloreto de vinila com a tintas estendidas e secas no 

equipamento de abrasão. A escova iniciou seu movimento de vai e vem, contando o número 

de ciclos. Quando surge uma linha contínua preta no meio da tinta, registra-se o número de 

ciclos. O equipamento continua o ensaio até que surja outra linha preta contínua em outra 

tinta estendida. A figura 5.36 mostra o desgaste das tintas padronizadas do lado esquerdo, 

enquanto que do lado direito estão as tintas com a adição de nanopartículas. A média de ciclos 

sem nanopartículas é 75 ciclos e com as mesmas é 87 ciclos. Este teste revela que a tinta com 

a presença de nanopartícula aumenta a resistência à abrasão. 
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Figura: 5:36: Teste de abrasão em duplicata 
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6. CONCLUSÕES 

A caracterização das diferentes cargas minerais, que são introduzidas para produção de tintas 

imobiliárias, mostra que as mesmas têm morfologias e tamanhos diferentes, sendo que o 

algamatolito e carbonato de cálcio natural são as cargas de maior tamanho em torno de 20µm 

e são lamelares. O pigmento dióxido de titânio e carbonato de cálcio precipitado possuem 

tamanhos em torno de 1 - 2µm. O nanocarbonato de cálcio por sua vez, possui uma faixa de 

tamanho de 40 - 60 nm. No momento da evaporação de solvente, as partículas presentes na 

tinta vão aproximando-se uma das outras e as nanopartículas que possuem elevada energia 

superficial vão revestindo as partículas maiores. Isso conduz à uma modificação da 

morfologia dessas partículas maiores em que tanto as arestas quanto as superfícies ficam 

cobertas de partículas nanométricas. Em relação às partículas menores, as micrografias de 

MEV sugerem que as nanopartículas auxiliam a dispersão de sólidos.   

As propriedades físicas das tintas como pH, densidade, % de sólidos são parâmetros que não 

sofreram alterações significativas devido à presença das nanopartículas tanto em tintas 

imobiliárias produzidas no LMN-UFMG quanto nas tintas standard normatizadas no mercado 

de um fabricante de tintas.  

As tintas produzidas no LMN-UFMG tiveram classificação de tintas foscas com PVC em 

torno de 65,1±0,01. A viscosidade é um parâmetro que variou um pouco devido à presença 

das nanopartículas, pois propiciam uma tixotropia na tinta. As tintas confeccionadas tiveram 

redução de aproximadamente 50% de agente reológico. Esse ajuste é realizado para que a 

viscosidade mantenha-se entre 90 - 100KU. A presença de nanocarbonato de cálcio mostra 

que é possível a redução de até 10% de pigmento dióxido de titânio, segundo resultados das 

razões de contraste secas das tintas com 10%, 9% e 8% de TiO2.  

O teste de abrasividade feito tanto com detergente e com pasta abrasiva em tinta de 10% de 

TiO2 com e sem a presença de nanocarbonato de cálcio, mostrou que a presença das mesmas 

aumenta a resistência em 10% e 38%, respectivamente. Isso possibilita uma redução de custo, 

pois pode diminuir a concentração de resina. 

Em relação ao teste de estabilidade,  as nanopartículas formaram interações intermoleculares 

mais fortes com as partículas presentes nas tintas levando à "saída" do xilol, resultando em 

maior estabilidade na estocagem das tintas. 
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A presença de nanocarbonato de cálcio em tintas foscas proporcionou uma maior acomodação 

dos sólidos na superfície formada pelo filme de tinta, deixando-a menos rugosa. 

As tintas standard normatizadas no mercado produzidas pelo fabricante de tintas também teve 

sua viscosidade acrescida em 8,5% devido à presença de nanocarbonato de cálcio. A 

substituição de pigmento foi de 16,6% e observou-se melhoria da razão de cobertura tanto 

úmida quanto seca. Uma das características dessas tintas é a presença de partículas lamelares 

menores em relação às usadas no LMN-UFMG. Apesar do valor de rugosidade quadrática da 

tinta sem nanocarbonato de cálcio ser menor em relação à tinta com nanopartículas, o teste de 

abrasão mostrou que a presença de nanopartículas aumenta a resistência à abrasão em 16%. 

Além disso,  as nanopartículas melhoram a impermeabilização e gera possível proteção contra 

fungos e bactérias.  

Diante desses resultados, podemos concluir que é viável o uso de nanocarbonato de cálcio 

para redução de custo e melhoria de propriedades relevantes numa tinta imobiliária à base 

água.  
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7. SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

As sugestões para futuros trabalhos são apresentados a seguir: 

 Trabalhar com outras concentrações de NPCC-111PD. 

 Avaliar o comportamento de NPCC-111PD em tintas premium. 

 Usar outro tipo de agente dispersante para que a concentração total do mesmo diminua 

na formulação de tinta. 

 Avaliar o rendimento das tintas com nanopartículas. 

 Avaliar o nivelamento das tintas com nanopartículas. 

 Trabalhar com outros tipos de cargas minerais como caulim, mica, dolomita e etc. 
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