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Uma nova lei afetando pintores 
profissionais do Estadol de Connecticut, 
passa a ter efeito em Julho de 2013. 

A nova lei requer que fabricantes de tintas adicionem uma 
taxa de manuseio para produtos de pintura arquitetônica, 
e repassem a taxa aos distribuidores e varejistas. Varejistas 
deverão incluir a taxa no preço final, e não poderão 
vender marcas de fabricantes que não praticarem a taxa 
administrativa. 

Recursos deste programa serão aplicados para recolher, 
gratuitamente, sobras de tintas de residentes e alguns 
estabelecimentos comerciais. Postos de coleta de tintas 
serão estabelecidos em estabelecimentos varejistas e outros 
locais espalhados pelo estado.

Novo Programa de Manuseio de Tintas em Connecticut
A American Coatings Association (ACA) "Associação 
Americana de Revestimentos (AAR)" tem trabalhado por  
dez anos junto a várias entidades interessadas no 
gerenciamento de tintas pós-consumidor para desenvolver 
um programa de manuseio de tintas nos Estados Unidos, 
gerido pela própria indústria. 

PaintCare Inc., uma organização sem fins lucrativos tipo 
501(c) (3), foi estabelecida pela ACA para implementar 
programas estaduais de manuseio obrigatórios em nome 
dos fabricantes de tinta em cada estado que adotar leis de 
manuseio para tintas. 

O Estado do Oregon aprovou em 2009 a pimeira lei  de 
manuseio de tintas apoiada pela indústria Os Estados 
da Califórnia, Connecticut e Rhode Island desde então 
aprovaram leis similares. Mais de 80 lojas varejistas servem 
como locais de coleta deste programa no Estado do Oregon, 
e em seus primeiros dois anos, o programa coletou mais 
de 1 milhão de galões (3.8 milhões de litros) de tintas pós-
consumidor. O programa no Estado da Califórnia começou 
em Outubro de 2012 contando com mais de 350 varejistas 
de tintas participando como locais de coleta. 

Espera-se iniciar o programa no Estado de Connecticut em 
Julho de 2013. A data de exata de início serão 60 dias após 
o Connecticut Department of Energy and Environmental 
Protection "Departamento de Energia e Proteção Ambiental 
do Estado de Connecticut" aprovar o Plano de Manuseio 
necessário a ser submetido pela PaintCare em nome dos 
fabricantes de tintas. O plano deverá ser entregue no dia 
1º de Março de 2013. Embora o programa seja exigido por 
lei estadual, está sendo projetado e operado pela indústria 
fabricante de tintas.

Taxa de Avaliação e Fundos
Como é requerido por lei, quando o programa se iniciar, 
uma taxa de avaliação de manuseio (“Taxa de Coleta 
PaintCare”) deverá ser adicionada pelo fabricante no preço 
de atacado de todas as tintas arquitetônicas vendidas 
no Estado de Connecticut. Esta taxa vai custear a coleta, 
transporte, reciclagem e eliminação apropriadas das tintas 
arquitetônicas. Também vai cobrir os custos administrativos 
e orientação ao consumidor. Varejistas e distribuidores 
de tintas vão ver esta taxa nas faturas dos fabricantes de 
tinta. A lei também obriga cada varejisa e distribuidor a 
incluir a taxa de avaliação no preço de compra de tintas 
arquitetônicas vendidas no Estado de Connecticut. Mostrar 
a taxa nos recibos ao consumidor não é obrigatório; porém, 
PaintCare encouraja os varejistas a assim procederem para 
assegurar a transparência da taxa e auxiliar na orientação 
ao consumidor. 



As taxas são baseadas no tamanho da embalagem, 
conforme segue: 
Meio pint (quarto de litro) ou menos   $0.00
Mais de meio pint (um quarto de litro)    
até menos de 1 galão (3,8 litros)   $0.35 
1 galão (3,8 litros)      $0.75
Mais de 1 galão (3,8 litros) 
até 5 galões (18,9 litros)    $1.60

Aviso Prévio aos Pintores Profissionais
Espera-se que pintores profissionais venham a repassar a 
taxa de avaliação aos seus clientes de forma a re-embolsar o 
valor das taxas. 

Se você está preparando orçamentos para os quais a pintura 
arquitetônica será adquirida após o início do programa, você 
deverá levar estas taxas em consideração verificando com o 
varejista se os preços dos produtos de pintura incluem estas 
taxas. Você também deverá notificar seus clientes que estas 
taxas estarão sendo incluídas no seu orçamento. 

A PaintCare sugere que pintores 
profissionais conversem antes com seus 
clientes a respeito das taxas, e as 
incorporem nos seus contratos e licitações.
Novos Locais de Coleta 
A PaintCare vai estabelecer locais de coleta espalhados pelo 
Estado de Connecticut. A maioria dos locais de coleta serão 
nas lojas varejistas de tintas. Outros locais podão ser estações 
de transferência de lixo sólido, centros de reciclagem e 
programas de lixo doméstico contaminado, mantidos pelo 
governo. A participação nos locais de coleta é voluntária. 

Utilização dos Locais de Coleta por Empresas
Locais de varejo serão adicionados ao Programa 
PaintCare e oferecerão uma opção gratuita conveniente 
para pintores profissionais e empresas. Empresas 
CESQG* estarão aptas a usar estes locais para reciclar 
todos os produtos do programa (ambos a base de água 
ou solvente) com algumas restrições nas quantidades 
por mês. Empresas maiores (aquelas que geram mais 
de 26 galões (98,4 litros) de dejetos contaminados por 
mês poderão utilizar os locais PaintCare somente para 
produtos a base de água; não poderão utilizar os locais 
para produtos a base de solvente. 

*Uma empresa que gera menos de 26 galões (98,4 litros) de 
dejetos contaminados por mês é considerada uma CESQG ou 
Conditionally Exempt Small Quantity Generator. A maioria dos 
pequenos e médios pintores profissionais são CESQGs. Nota: 
Tinta latex não é considerado um dejeto contaminado em  
Connecticut, e não conta no limite de 26 galões (98,4 litros).

Quais Produtos Estão Incluídos?
Tintas arquitetônicas (“Produtos do Programa”) são 
definidas como revestimentos arquitetônicos internos e 
externos vendidos em embalagens de 5 galões (18,9 litros) 
ou menos. Porém, eles não incluem produtos em aerossol 
(spray em latas), manutenção industrial (MI), equipamento 
original do fabricante (OEM), ou revestimentos especiais. 

PRODUTOS DO PROGRAMA  
Estes produtos são taxados e aceitos nos locais de coleta:

 • Tintas arquitetônicas de interior e exterior: Latex,  
  acrílico, a base de água, alquídicos, a base de óleo,  
  esmalte (incluindo revestimentos texturizados)
 • Revestimentos de cobertura, pinturas de piso  
  (incluindo elastoméricos)
 • Primers, selantes, revestimento-base
 • Texturas
 • Goma-lacas, lacas, vernizes, uretanos  
  (de um só componente)
 • Selantes e repelentes a prova d'água para  
  concreto/ alvenaria/ madeira (que não sejam a  
  base de alcatrão ou betume)
 • Revestimentos metálicos, prevenção de ferrugem
 • Pinturas de quadras e gramados 

PRODUTOS NÃO INCLUÍDOS NO PROGRAMA  
Estes produtos não tem taxas e não são aceitos 
 nos locais de coleta:

 • Thinners para tintas, aquaráz, solventes
 • Tintas em aerossol (lspray em latas)
 • Tinturas marítimas e automotivas
 • Pinturas para arte e artesanato
 • Misturas para vedação, epoxi, colas, adesivos
 • Aditivos de pinturas, colorantes, pigmentos, resinas
 • Preservativos para madeira (contendo pesticida)
 • Produtos para vedação e reparos em telhados
 • Produtos baseados em alcatrão e betume
 • Revestimentos de 2 componentes
 • Produtos de limpeza de coberturas 
 • Pinturas para estradas e sinalização de tráfego
 • Revestimentos de Manutenção Industrial (MI)
 • Tintas e acabamentos tipo Equipamentos Originais  
  do Fabricante (OEM) (utilizados em oficinas)

Nota: Embalagens vazando, vazias ou sem rótulo não 
serão aceitos nos locais de coleta. 
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