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Resumo
Tintas, vernizes e solventes são produtos que podem ter concentrações
de substâncias tóxicas aos seres vivos, por inalação, emissões ou por
se depositarem nos solos e rios, depois de fabricados ou utilizados,
potencializando impactos ambienntais de diferentes proporções. Assim,
considerando-se que estes produtos para construção são materiais de
uso constante e recorrente nas construções, por pessoal especializado
ou não, profissional e mesmo o próprio usuário do imóvel, é
importante o conhecimento de se e como produtos encontrados no
mercado estão de acordo com possibilidades de minimizar riscos para
pessoas e ecossistemas próximos à utilização destes tipos de material,
através do entendimento de seus componentes e da relação destes com
a biodegradabilidade e impactos ambientais como toxidades e as
possibilidades de produtos mais sustentáveis.
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De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (ABRAFATI), o Brasil é
um dos cinco maiores mercados mundiais para tintas. Há centenas de fabricantes, de grande,
médio e pequeno porte, espalhados por todo o país, correspondendo os dez maiores
fabricantes a 75% do total das vendas brasileiras. Os grandes fornecedores mundiais de
matérias-primas e insumos para tintas estão presentes no país, de modo direto ou através de
seus representantes.

Tinta é basicamente uma composição líquida de pigmentos sólidos unidos por um
aglomerante e que se adere a um substrato como filme, pela polimerização de óleos ou
evaporação de solvente1. A finalidade da sua utilização é a proteção e embelezamento da
superfície em que for aplicada. Já os vernizes são dispersões coloidais não pigmentadas, ou
soluções de resinas sintéticas/ naturais em óleos dissolvidos em solventes.

A fabricação das tintas começa pela pesagem dos constituintes a serem agrupados em
misturadores: pigmentos, óleos, resinas, corantes e solventes. A qualidade e uniformidade do
produto é garantida pela boa equalização e moagem dos pigmentos (Vargas, 2003). Depois de
moídos a massa resultante é diluída e colorida em tanques com água, passando por
centrífugas, peneiras ou filtros de pressão para separar pigmentos não dispersados. Depois,
vão para máquina de enchimento, para encher as embalagens finais com as tintas, e por fim
para máquina tituladora, onde estas embalagens recebem rótulos. Na composição das tintas e
vernizes, a resina aglomera os pigmentos e é responsável pela película, os pigmentos dão cor,
opacidade e efeitos como resistência (1) e os solventes dissolvem a resina. Os fillers
acrescentam volume ao produto, os aditivos geram características extras e os espessantes são
aditivos usados para conferir maior viscosidade ao produto.

As resinas conferem durabilidade, resistência e formam o filme das tintas e vernizes por
reações do seu sistema polimérico (2). Elas podem ser orgânicas ou sintéticas: as orgânicas
mais utilizadas são o Breu e a Gomalaca, enquanto as sintéticas se destacam as resinas
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acrílicas, PVA Uretanas (resinas à base de poliéster, epoxídicas ou acrílicas polihidroxilado) e
outras (3). Os insumos sintéticos conferem filme com características plastificantes para as
superfícies pintadas ou envernizadas com estes produtos, o que remete às questões de
qualidade do ar interior, de que trata a Síndrome do Edifício Enfermo (SEE). Por outro lado,
os insumos sintéticos são derivados do petróleo, matéria prima não renovável e de difícil
degradação na natureza2, que começaram a ser utilizadas a partir do meado do século XX,
quando o petróleo passou a ser explorado e utilizado como fonte de diversos produtos.

Já os pigmentos são principalmente de origem inorgânica, embora também possam ser
corantes orgânicos insolúveis (4). A propriedade de insolubilidade é importante para impedir
que sua dispersão no meio possa incorrer em qualquer reação química com os demais
componentes do produto. Podem ser coloridos ou não, ou anticorrosivos (para proteção de
metais). As substâncias mais utilizadas como pigmentos inorgânicos são, segundo Silva (5) e
Fazenda (6) dióxido de titânio, amarelo óxido de ferro, vermelho óxido de ferro, cromatos e
molibidatos de chumbo, negro de fundo, silicato de magnésio e óxido de zinco. Esses são
recorrentes como azul ftalocianinas azul e verde, quinacridona violeta e vermelha, perilenos
vermelhos, toluidina vermelha, aril amídicos amarelos (7).
Os solventes são compostos orgânicos ou água, responsáveis pelo aspecto líquido e viscoso da
tinta e vernizes. Sua base é composta por água, como no caso da tinta PVA, ou origem
orgânica. Os solventes orgânicos são líquidos com teores de compostos orgânicos voláteis
(COV e nocivos ao meio ambiente (8). Eles podem ser hidrocarbonetos aromáticos ou
alifáticos ou oxigenados como os alcoóis, acetatos, cetonas e éteres. Os fillers encorpam as
tintas e são comumente compostos de Alumina hidratada, Diatomita, Sulfato de Bário, entre
outros (9).

Os aditivos são compostos que agregam propriedades especiais aos produtos, como secantes,
antinata, antiespumantes, bactericidas, niveladores, e outros. São utilizadas substâncias como
óxido de zinco, sais organomercuriais, fenóis clorados, fenóis substituídos e seus sais
alcalinos. Carvalho (10) alerta para a alta toxicidade destas substâncias para a saúde humana.
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Os espessantes e modificadores de reologia estão cada vez mais presentes nas tintas, por
conferirem maior eficiência a estes produtos. Zaparoli (11) argumenta que estes componentes
estão de 2% a 3% nas fórmulas das tintas. Os espessantes dão viscosidade para facilitar a
aplicação, e os modificadores de reologia “atuam sobre as propriedades do líquido em
repouso, controlando e, em alguns casos, evitando a concentração no fundo da embalagem das
cargas e pigmentos” (5), além de evitar respingos e efeitos de porosidade. Estes componentes
são principalmente hidroxietilcelulose e carboximetilcelulose, mas, segundo Zaporali(11),
associativos uretânicos e espessantes sintéticos podem substituir, conferindo maior resistência
de 30% a 50%.

1. Relação destes materiais com toxicidade e biodegradabilidade
Mellart (12) remete a 6 mil anos a uma das primeiras referencias de pintura de edifícios, na
descrição de pilares de madeira e pisos revestidos com pintura em cal. Os materiais mais
usados na antiguidade para compor produtos como tintas e vernizes eram cal, betume,
bálsamos, óleos vegetais, caseína do leite, colas animais (como de peixes e coelho) e vegetais
(como de centeio), goma arábica, ovo como aglutinador e fixador, própolis e cera de abelha,
pigmentos feitos de terra e vegetais. Já no início do século XX as pinturas eram comumente à
cal, têmperas que mesclavam óleo e cola, a óleo de linhaça, vernizes de goma laca e
pigmentos como afresco (13).

Com as resinas alquímicas, derivadas de petróleo (acido ftalato e glicerina) as tintas ganharam
em rapidez de secagem, dureza e brilho, dentre outros benefícios. Anos depois, as tintas látex
substituíram as tintas à base de caseína. Depois vieram as tintas à base de poliacetato de vinila
(PVA) e à base de resinas acrílicas. As tintas sintéticas hoje encontradas são: a óleo, plásticas
esmaltes sintéticos, pinturas betuminosas, poliuretanos, resinas epóxis e vinílicas, tintas
acrílicas de alumínio. São também de origem sintética a maioria das colas, vernizes e
solventes orgânicos.
Os compostos orgânicos voláteis - COVs (ou VOCs – volatile organic compounds, em
inglês) são compostos orgânicos, de acordo com a norma ASTM D 3960 “Standard Practice
for Determining Volatile Organic Compound (VOC) Contento f Paints and Related
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Coatings”, que reagem fotoquimicamente na presença de oxigênio. Eles têm propriedades
voláteis, que reagem com calor na presença do oxigênio, estão em substâncias como
folmaldeido, xilol, benzeno, tuluol, clorofórmio e pencloroestileno, e são como encontrados
em tintas de base solvente, como a óleo, esmalte sintético, epóxis, solventes, espumas de
poliuretano, adesivos de contato, tineres, entre outros.

Os COVs interagem com o ozônio considerado benéfico, que está na atmosfera entre 20 e
50km acima das superfície, quebrando suas moléculas e fazendo com que sua camada de
proteção contra as emissões solares de UV-B seja reduzida, podendo gerar doenças na pele e
na visão.
Outro efeito possível desta interação é a concentração do ozônio troposférico, que é apontado
como ozônio indesejável, que forma a névoa fotoquímica “smog” (14), e pode causar também
sérios problemas de saúde. Por isso, suas propriedades oxidantes podem alterar o equilíbrio de
ecossistemas e produções agrícolas.
Segundo Vargas (15), “atualmente, os poluentes industriais que mais preocupam são os
orgânicos, especialmente os sintéticos e os metais pesados. A poluição por matérias orgânicas
vem crescendo muito, principalmente a partir do final da segunda guerra mundial, com a
expansão da indústria petroquímica”. Alguns poluentes são internacionalmente reconhecidos
como indicadores de qualidade do ar, pelos efeitos ambientais a eles relacionados. Estes
poluentes são dióxidos de enxofre, materiais particulados, monóxidos de carbono, ozônio e
dióxido de nitrogênio (8).
A agência americana Environmental Protection Agency (EPA) especificou índices para a
concentração máxima de cada um destes componentes, a fim de garantir a saúde dos seres. No
Brasil, Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama – estipulou padrões de qualidade do
ar através da Resolução n. 03/90.
Os efeitos nocivos dos COVs se estendem desde a construção, uso e manutenção dos
edifícios, reduzindo a qualidade do ar interior das construções e prejudicando a saúde dos
usuários. “Conforme a EPA (16), os materiais de construção são considerados uma das
principais fontes de poluição em ambientes fechados. Internacionalmente, tem sido muito
estudada a emissão de COVs pelas tintas imobiliárias e pelos materiais e componentes de
acabamento” (8). Sendo tintas imobiliárias e produtos de limpeza responsáveis por 28% das
emissões anuais de COVs, fez-se necessário limitar os teores dos mesmos de maneira global.
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Países europeus, Estados Unidos e Austrália já têm regulamentações para emissão de COVs
nas tintas. A diferença de itens a serem incluídos na lista de produtos emissores, entre Europa
e Estados Unidos, aponta a Europa como onde se estabeleceu critérios mais rigorosos, por
incluir todos os solventes pela reatividade ao oxigênio ser comum a todos. Na tabela 1, a
seguir, são discriminados teores máximos para diferentes tintas e vernizes, de acordo com a
proposta de regulamentação da European Council (2003). E na tabela 2, para cada substância
presente no COV estão relacionados os sintomas de prejuízo à saúde humana e o limite
recomendado de exposição a estes produtos (8)
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Tabela 1 – Proposta da União Européia para teor máximo de VOC, para tintas e vernizes da
linha decorativa/ arquitetura (Fonte: Uemoto et al, 2006, p 72)
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Tabela 2 – Substâncias presentes no VOC das tintas e seus sintomas ( Fonte: Niosh, 2004,
apud Uemoto et al, 2006)

Embora a maior parte das emissões dos COVs aconteça em até 24 horas depois da pintura ser
feita, a continuidade das emissões acontece. Ainda há a possibilidade de acontecerem
emissões secundárias causadas por reações destes materiais com outros, como com produtos
de limpeza, além da relação com substratos de aplicação das pinturas, como madeiras e
argamassas, umidade, temperatura (18).
Outro efeito adverso associado às tintas, vernizes e solventes é a contribuição para a
contaminação do solo, caso sejam manipulados de forma inadequada, podendo causar
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diversos desequilíbrios do pH se lançados em corpos d’água, principalmente pelos
componentes sintéticos e metais pesados, quando presentes na formulação dos produtos.
As águas residuais de lavagem dos equipamentos de tintas que concentram metais pesados
não devem ir para sistema público de efluentes. Metais pesados são metais quimicamente
altamente reativos e bioacumuláveis, ou seja, os organismos não são capazes de eliminá-los.
Os pigmentos que contêm metais pesados devem, se possível , ser substituídos do processo de
fabricação, para também evitar contato com solos e rios.
Segundo a Abrafati, outros poluentes provenientes dos processos relacionados a estes
produtos são óleos e graxas, cuja pequena solubilidade prejudica sua degradação em estações
de tratamento de efluentes por processos biológicos e, quando presentes em mananciais
utilizados para abastecimento público, podem causar problemas no tratamento d’água, além
de impedir a transferência do oxigênio da atmosfera para o meio hídrico, trazendo problemas
para a vida aquática.

Os fosfatos, presentes na formulação de algumas tintas, podem, em altas concentrações, levar
a proliferação de algas e plantas aquáticas, e provocar o fenômeno da eutrofização dos corpos
d’água, que causa o desequilíbrio no pH do corpo aquoso, bem como grandes oscilações nas
concentrações de oxigênio dissolvido, com maiores valores no período de maior
luminosidade, e valores eventualmente próximos de zero durante a noite.

O descarte sustentável de embalagens de papel deve ser feito através da compactação e
encaminhamento para reciclagem de papel e papelão, ou retornar ao fornecedor da matériaprima. As embalagens de produtos perigosos, como pigmentos, cromatos e molibidatos, a
ABRAFATI – Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, recomenda que sejam
retornadas ao fornecedor, assim como embalagens de plástico (rígido ou flexível). Já o
solvente de limpeza deverá ser enviado para empresas credenciadas recuperadoras de
solventes, para aproveitamento através da destilação. Para o descarte de insumos particulados
deve haver sistema de exaustão com sistema de filtração adequado.
A recuperação do solvente sujo é feita em destiladores próprios ou em empresas
especializadas para este fim, que devem ser devidamente licenciada no órgão ambiental. As
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borras podem ser separadas por cores e destinadas para empresas especializadas em
reaproveitamento,

também

sujeita

à aprovação

do

órgão

ambiental

competente.

Durante as etapas do processo produtivo, deve-se evitar que ocorra a secagem do material
aderido às paredes de equipamentos e instalações, para reduzir a geração de resíduos com a
conseqüente economia de solventes, solução de limpeza e de produtos químicos para
tratamento. (6).
O Coating Care é um programa que estabelece diretrizes para administrar as
responsabilidades dos fabricantes de tintas com relação à saúde, segurança e aos cuidados
com o meio ambiente, que já foi implementado em diversos países.
O Programa Coatings Care é o mais importante programa de conscientização e compromisso
que os agentes de toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir em âmbito mundial em
prol da saúde e segurança e da não-agressão ao meio ambiente. Ele é regido por quatro
códigos: gestão da produção, transporte e distribuição, gestão de produto e responsabilidade
comunitária.
No Brasil, o programa Coatings Care foi implantado pela ABRAFATI a quem cabe sua
coordenação em âmbito nacional. A ABRAFATI submeteu-o a um processo de tradução e
adaptação à legislação e ao ambiente de negócios específicos do país e o implantou
gradualmente até fevereiro de 2007. Atualmente, participam do programa mais de 20
empresas, que assumiram o compromisso de cumprir as práticas gerenciais dos códigos
Coatings Care e de buscar continuamente melhorias em suas operações fabris, através de um
processo sistematizado de gestão e auto-avaliação.

1. As tintas ecológicas
Para reduzir os impactos ambientais das tintas imobiliárias, Uemoto et al (8) argumenta que
“várias tecnologias estão sendo adotadas com sucesso, como a formulação de produtos sem
odor e com menor teor de COV ou até isentos desse tipo de emissão, com elevado teor de
sólidos, com redução da quantidade de solventes aromáticos, com reformulação dos solventes
normalmente empregados (19), uso de solventes oxigenados, substituição de pigmentos à base
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de metais pesados, substituição de produtos de base solvente por emulsões, uso de novos tipos
de coalescentes nas tintas de base aquosa e produção de tintas em pó.”
Insumos reciclados, segundo dados da revista virtual “recicláveis”, podem contribuir para a
redução de impactos ambientais relacionados com as tintas imobiliárias, como a utilização de
embalagens de garrafas PET (polietileno tereftalato) incorporadas na composição de resina
alquídica, para a fabricação de tintas e vernizes de base solvente, como já é feito por indústria
brasileira, otimizando custo e a fabricação do produto. As matérias-primas provenientes das
garrafas reutilizadas custam menos que matérias primas virgens e reduzem a exploração de
novos recursos naturais.
As tintas ecológicas utilizam matérias primas renováveis ou abundantes, com baixo uso de
insumos sintéticos, em escala industrial, buscando-se reduzir impactos ambientais através de
ausência de compostos orgânicos voláteis, alta produtividade e desempenho, cuidado com o
ciclo de vida dos materiais e suas embalagens e a possibiidade de respirabilidade da
superfície, proporcionando ambientes mais saudáveis.

Segundo o Diário Oficial da União Européia (2002), os metais pesados não devem ser
utilizados como ingredientes de produtos de pintura, nem como substância nem como parte de
qualquer preparo utilizado. Para os solventes, é sugerida a opção de solventes cítricos.

Os produtos à base de silicatos estão hoje entre os principais produtos para revestimento e
acabamento utilizados na Construção Sustentável, por contribuírem para uma elevada
qualidade do ar interior: não utilizam solventes, não tem cheiro, não emitem COVs e derivam
de matérias primas abundantes na natureza, não utilizam fungicidas sintéticos, mantém a
permeabilidade das superfícies e são incombustíveis (13)
Segundo Veiga (20), “as pinturas com tintas de silicatos, conhecidas desde a antiguidade
clássica, foram já encontradas nos frescos que adornam as ruínas de Pompeia e Herculano.
Com o passar dos anos e com o avanço da indústria química, estas tintas, baseadas em
silicatos de potássio, foram sendo modificadas, para se obterem produtos mais fáceis de
aplicar. Hoje em dia as tintas de silicatos são constituídas basicamente por: água, um
aglutinante inorgânico (silicato de potássio), um aglutinante orgânico (polímero ou emulsão
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acrílica), cargas (calcite, caulino, etc.) e pigmentos (inorgânicos). Segundo a Norma DIN
18363, a quantidade de polímero ou emulsão acrílica não deve ser superior a 5%, a fim de
manter o carácter inorgânico da tinta”.

Estas tintas de silicato são encontradas no mercado brasileiro, livre de solventes, não emitindo
cheiro de tinta no ambiente após a pintura, com composição essencialmente mineral, de longa
durabilidade, a base de silicato. As tintas de silicato utilizam o silicato de potássio, conhecido
como “vidro líquido”, em conjunto com cargas minerais e pigmentos inorgânicos. É a
petrificação deste silicato reagindo química e fisicamente com os aglomerantes, as areias e
pedras constituintes das argamassas e dos concretos. Esta tinta utiliza componentes minerais
abundantes na natureza, como 95% do seu peso, tais como água, silicato de potássio, quartzo,
calcário, pigmentos inorgânicos e modificadores reológicos, e, no máximo, 5% entre
dispersantes, polímeros e hidrorrepelentes. Sendo permeável ao vapor enquanto hidrorepelência, esta tinta mantém a superfície livre de umidade e condensação, impedindo a
formação de um ambiente propício para a instalação de fungos e algas. As tintas de silicato
não queimam, assim, em caso de incêndio, evitam a emissão de gases tóxicos que sufocam e
podem provocar a morte, além de aumentar a proteção do reboco contra os danos causados
pelas chamas (13).

Conclusão
Este estudo mostrou que tintas, vernizes e solventes precisam ser cuidadosamente
considerados quando especificados e manuseados em construções, pela possibilidade de se
estar lidando com complexas composições químicas, de repercussões muito além da intenção
direta de recobrimento e proteção de superfícies. Esta conscientização demanda mudanças de
rotinas de obra, desde o critério de escolha dos produtos, que passam a incluir considerações
de índices de COVs e concentrações de metais pesados além das características de qualidade,
desempenho, estética e custo, que eram, até agora o total de itens examinados. A importância
desta questão, embora ainda pouco difundida em alguns países, se deve à gravidade dos
impactos passíveis de serem gerados e a recorrência da utilização destes produtos na nossa
vida diária.
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