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A indústria de tintas no Brasil evoluiu muito

nos últimos anos, tendo se preparado para atender

às necessidades do mercado nacional e também

do internacional. Investindo em pesquisa e

inovação, o setor está atualizado

tecnologicamente, acompanha as principais

tendências internacionais e lança constantemente

novidades, oferecendo produtos de qualidade

superior e ambientalmente corretos.

Uma tendência a ser ressaltada é a

crescente valorização da qualidade das tintas. Ao

longo dos últimos anos, aumentou muito o nível de

conscientização e de exigência dos consumidores

brasileiros e das empresas que utilizam as tintas

em seus produtos e serviços.

Esse aumento da exigência por produtos de

qualidade superior também intensificou a

colaboração e o trabalho conjunto entre fabricantes

de tintas e seus fornecedores.

O mercado vem evoluindo de forma

muito consistente nos últimos anos, tanto no

que se refere ao aumento das vendas, quanto

naquilo que diz respeito à contribuição

aportada para o desenvolvimento dos setores

atendidos.

O país acompanha as principais

tendências globais, produzindo tintas para

variadas aplicações, com tecnologia de ponta

e competência técnica comparável à dos

países mais avançados. Acredita-se no

crescimento acima do PIB pelos próximos

anos, prevendo alcançar, até 2020, a marca

de 2 bilhões de litros produzidos anualmente.
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PGRS é a sigla para Plano de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. É um

documento integrante do processo de

licenciamento ambiental, que comprova a

capacidade de uma empresa de gerir de modo

ambientalmente correto todos os resíduos

gerados por sua operação.

O plano deve considerar os insumos

utilizados, os métodos de transformação

empregados, os resíduos produzidos e as formas

de destinação aplicáveis a cada resíduo.

Assim, é possível reduzir e evitar grandes

poluições ambientais e suas consequências para

a saúde pública e desequilíbrio da fauna e da

flora.

Sendo obrigatório para diversas empresas

desde a publicação da Lei nº 9.605, de 12 de

fevereiro de 1998, o PGRS obteve sua

formalização apenas com a Lei Federal 12.305,

de 02 de Agosto 2010 que institui a Política

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Desde então, uma gama ainda mais

variada de empresas passou a ser obrigada a

elaborar o plano.

Na prática, a elaboração já era feita por

boa parte dos grandes geradores de resíduos

do Brasil, uma vez que muitos deles já eram

certificados na ISO 14001.

Ela exige a elaboração do plano de

gerenciamento de resíduos e é aplicável a

qualquer tipo de organização que tem por

objetivo obter um desempenho ambiental

correto.
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A NBR 10004 é a norma responsável por

classificar os resíduos sólidos quanto aos seus

potenciais riscos ao meio ambiente e à saúde

pública, para que possam ser gerenciados

corretamente.

A denominação “resíduo sólido” é usada

para nomear o “lixo” sólido e semissólido,

proveniente das residências, das indústrias, dos

hospitais, do comércio, de serviços de limpeza

urbana ou da agricultura.

A periculosidade é uma característica de um

resíduo que, de propriedade físicas, químicas ou

infectocontagiosas, pode apresentar:

a) risco à saúde pública, por incidência de

doenças ou mortalidade;

b) risco ao meio ambiente, quando o resíduo for

gerenciado de forma errônea.

Os resíduos sólidos podem ser

classificados em:

1) Resíduos Classe I - Perigosos

São aqueles que apresentam

periculosidade e características como

inflamabilidade, corrosividade, reatividade,

toxicidade e patogenicidade.
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Fonte 
Geradora 

Código de 
Identificação

Resíduo
Perigoso 

Constituintes
Perigosos 

Fabricação de tintas K078
Resíduos provenientes de etapas de 
limpeza com solventes empregados 
em processos de produção de tintas 

Cromo, Chumbo, 
Solventes 



2) Resíduos Classe II – Não Perigosos

a) Resíduos Classe II A – Não Inertes: São

aqueles que não se enquadram nas

classificações de resíduos classe I ou de

resíduos classe II B. Os resíduos classe II A –

Não inertes, podem ter propriedades, tais como:

biodegradabilidade, combustibilidade ou

solubilidade em água.

b) Resíduos Classe II B – Inertes: São

quaisquer resíduos que, quando apresentados de

uma forma representativa e submetidos a um

contato dinâmico e estático com água destilada,

à temperatura ambiente não tiverem nenhum de

seus constituintes solubilizados a concentrações

superiores aos padrões de potabilidade de água,

excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e

sabor, conforme anexo G da NBR 10004.
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A fabricação dos produtos e o cuidado com

as matérias-primas da indústria de tintas são

complexos. Os processos são necessários para

garantir qualidade e eficiência às composições, e

também para que sejam o menos nocivo possível

a quem for manusear a tinta ou o verniz.

O primeiro processo é o controle de

qualidade, assegurando que o solvente não

esteja muito tóxico, que os pigmentos sejam

eficazes e que todas as demais propriedades das

outras substâncias estejam de acordo com o

ideal para a manufatura da aplicação.

A pré-mistura junta os componentes centrais

e forma uma pasta com eles. Em seguida, ela é

colocada em moinho para ser dispersa e dividida

em finas películas. O moinho a ser usado é

definido pelo tipo de tinta, verniz, selante, base

ou produto a ser processado.

O fruto do processo anterior é

complementado com resinas e solvente –

para que seja finalizado a nível de

composição. Em seguida faz-se o tingimento.

Apenas nessa fase a cor é definitivamente

acertada. Então, teoricamente, o produto está

pronto.

Com a finalização, é feito o controle de

qualidade com rigorosos testes. Todos devem

ser aprovados e estarem de acordo com as

resoluções do Instituto Nacional de

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Apenas após esta última etapa é que a

tinta ou derivado pode ser catalogado,

embalado e vendido.
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K078 K079 K081 K082 K086 D099

Resíduos 

provenientes 

de etapas de 

limpeza com 

solventes 

empregados 

em processos 

de produção 

de tintas 

Efluentes 

líquidos 

provenientes de 

etapas de 

limpeza ou 

materiais 

cáusticos 

gerados em 

processos de 

produção de 

tintas 

Lodos 

provenientes do 

tratamento de 

efluentes líquidos 

originados no 

processo de 

produção de 

tintas

Lodos ou poeiras 

provenientes do 

sistema de 

controle de 

emissão de 

gases 

empregados na 

produção de 

tintas

Lodos e lavagens 

aquosas, alcalinas 

ou com solventes, 

provenientes de 

etapas de limpeza 

de tubulações, e 

equipamentos 

utilizados para a 

formulação de 

tintas a partir de 

pigmentos, 

secantes, sabões 

e/ou estabilizantes 

contendo cromo ou 

chumbo 

Outros resíduos: 

Tinta e/ou borra de 

tinta; Papéis 

contaminados: 

sacarias, caixas de 

papelão; Metais 

contaminados: 

tambores, latas, 

baldes, contêineres; 

Plásticos 

contaminados: 

baldes, bombonas, 

IBC (contêineres); 

Madeiras 

contaminadas: 

pallets; Resíduos de 

limpeza (varrição).

Principais resíduos 
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Como visto, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) trata-se de um

conjunto de ações exercidas nas etapas de coleta, transporte, tratamento e destinação

final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e rejeitos de acordo com a Lei

12.305/10 (PNRS)

Essa lei busca viabilizar os avanços que o país necessita para enfrentar diversos

problemas ambientais, sociais e econômicos derivados do manejo inadequado dos

resíduos sólidos.

Nosso serviço tem como principais objetivos:

• Obtenção de lucros a partir de seus resíduos e/ou rejeitos;

• Adequar, segundo a norma vigente, a gestão de resíduos sólidos e rejeitos da sua 

empresa;

• Garantir a responsabilidade socioambiental necessária para impulsionar sua marca.

Acesse o nosso site e solicite um diagnóstico gratuito!

https://www.elementusconsultoria.com/
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PNRS: Contextos e principais aspectos. Ministério do Meio Ambiente. 

Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei 12.305/2010. Portal Resíduos Sólidos. 

O mercado de tintas no brasil e suas perspectivas. Abrafati. 

Como realizar a caracterização e classificação de resíduos sólidos. Tera Ambiental. 

Manual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para Indústria de Tintas e Vernizes. 

SITIVESP. 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/politica-nacional-de-residuos-solidos/contextos-e-principais-aspectos
https://goo.gl/XvzWHF
https://goo.gl/Fi8CnV
https://goo.gl/HxA9nF
https://goo.gl/DXwYk2
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