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Programa de Manuseio de Tintas de Rhode Island 

Informação para Pintores Profissionais 

Uma nova lei de Rhode Island afetando 
pintores profissionais passa a ter efeito em  
1º de Junho de 2014. 

A nova lei requer que fabricantes de tinta estabelaçam um 

programa de manuseio em Rhose Island. O programa e 

custeado por uma taxa em cada embalagem de tinta 

arquitetônica vendida no estado. O programa vai criar locais 

de coleta em lojas varejistas e outros locais espalhados pelo 

estado aonde residentes e comerciantes poderão deixar a 

maioria das sobras de tinta para reciclagem, sem custo. 

Manuseio de Tinta Liderado pela Industria 

A Associação Americana de Revestimentos (ACA) trabalhou 

junto a várias entidades interessadas no manuseio de tintas 

usadas, para desenvolver um Programa de Manuseio de 

Tintas nos Estados Unidos. A PaintCare Inc. é uma 

organização sem fins lucrativos estabelecida pela ACA para 

implementar o programa e nome dos fabricantes de tintas 

em estados que adotam leis de manuseio de tintas. Estes 

estados incluem a Califórnia, Connecticut, Maine, Minnesota, 

Oregon, Rhode Island e Vermont.  

 

Os objetivos principais do programa são diminuir o 

desperdício de tinta e reciclar mais tintas usadas, criando 

locais de coleta convenientes em cada estado. 

Taxa e Custeio de Coleta PaintCare 
Como é requerido por lei estadual, uma taxa de avaliação de 

manuseio de tintas (“Taxa de Coleta PaintCare”) deverá ser 

adicionada pelo fabricante no preço de atacado de todas as 

tintas arquitetônicas vendidas no estado.  A taxa é paga por 

fabricantes para a PaintCare para custear a criação de locais 

de coleta para dejetos, sobras de tintas arquitetônicas, e 

para o transporte, reciclagem e eliminação apropriada da 

tinta. As taxas também pagam pela orientação do 

consumidor e custos administrativos do programa.  

 

As taxas são baseadas no tamanho da embalagem, conforme 

segue:  

 

Um quarto de litro ou menos   $0.00 

Mais de um quarto de litro e 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 

 

Esta lei também requer que cada distribuidor e varejista 

inclua a Taxa de Reciclagem PaintCare no preço de venda de 

tintas arquitetônicas vendidas no estado. Mencionar a taxa 

nas faturas e recibos não e obrigatório para os distribuidores 

e varejistas; porém, PaintCare os encouraja a mostrar a taxa, 

e que a taxa seja mostrada como “Taxa de Coleta PaintCare” 

para auxiliary a educação dos clientes e fornecedores e para 

assegurar a transparência. 

Aviso Prévio aos Pintores Profissionais 

Espera-se que os pintores profissionais venham a repassar as 

taxas para seus clientes de forma a recuperar as taxas que 

eles pagaram sobre o produto. 
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Se você está preparando orçamentos para os 
quais a tinta arquitetônica será adquirida 
após o dia 1º de Junho de 2014, você deverá 
levar em conta estas taxas, verificando com 
seu fornecedor e assegurando-se que os 
orçamentos para tintas incluam estas taxas. 
Você também deverá notificar seus clientes 
que estas taxas estarão sendo incluídas no 
seu orçamento. 

Novos Locais de Coleta 

A PaintCare vai estabelecer locais de coleta de tinta 

espalhados por todo o estado. A maioria dos locais de coleta 

serão nas lojas 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 coleta nas lojas vão oferecer uma opção 

conveniente e sem custo para pintores profissionais e outras 

empresas. Empresas que geram menos que 220 libras  

(99.7 quilos) de dejetos contaminados* por mês poderão 

utilizar estes locais para reciclar todos os produtos (sejam a 

base de água ou óleo) com algumas restrições em 

quantidades por mês.  

 

Empresas maiores (aquelas que geram mais de 220 galões 

(832,8 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. 

 
*220 libras (99.7 quilos) é mais ou menos 20-30 galões (75.7 a  
113.5 litros) de tinta. Quando avaliando o quanto de dejetos 
contaminados você gera em um mês, considere também a tinta a 
base de óleo (porque por lei é um dejeto contaminado), mas látex e 
outras tintas a base de água não contam no total mensal de  
220 libras (99.7 quilos).  

Servico de coleta para Grandes Volumes 

Empresas com pelo menos 300 galões (1.135,6 litros) de tinta 

usada para reciclar, podem se qualificar para que a tinta seja 

coletada por PaintCare sem custo adicional. Para conhecer 

mais sobre este serviço ou para marcar uma consulta, por 

favor ligue para (855) 724-6809.

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  

 Tintas arquitetônicas para interiores e exteriores: 

látex, acrílico, a base de água, alquídicos, a base de 

óleo, esmalte (incluindo revestimentos texturizados) 

 Revestimento de coberturas, tintas de piso  

 Primers, selantes, revestimento-base 

 Texturas 

 Goma-laca, laqueaduras, vernizes, uretanos  

 Selantes e repelentes a prova de 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  

 Thinners para tintas, aquaráz, solventes 

 Tintas em aerossol (spray 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 do tipo Equipamentos Originais 

do Fabricante (OEM) (utilizados em oficinas) 

 


