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Os programas de manuseio de tinta 

da PaintCare oferecem aos 

profissionais da área formas 

convenientes de reciclar e descartar 

adequadamente sobras de tinta. 

Com o estabelecimento de locais onde usuários 

domésticos e comerciais possam deixar gratuitamente as 

sobras de tinta em todo o território de certos estados e do 

Distrito de Colúmbia (”estados PaintCare”) que adotam 

leis de manuseio, os fabricantes de tintas estão fazendo 

com que seja mais conveniente reciclar e descartar de 

forma adequada essas sobras. 

As verbas para tais programas provêm de uma taxa sobre 

a venda de tinta para fins arquitetônicos [tinta de parede, 

stain (impregnante) e verniz]. 

Manuseio de tinta 

A principal meta desses programas de manuseio de tinta 

consiste em diminuir as sobras e disponibilizar um 

sistema ambientalmente eficaz e com boa relaçãoa custo-

benefício para a gestão desses resíduos. Os programas 

são montados e operados pela PaintCare, uma entidade 

sem fins lucrativos formada pela Associação Americana 

de Revestimentos (ACA, ou American Coatings 
Association). 

A PaintCare tem programas nos estados da Califórnia, 

Colorado, Connecticut, Maine, Minnesota, Oregon, Rhode 

Island e Vermont, além do Distrito de Colúmbia.  

Taxas e financiamento 

Por força das leis desses estados, uma taxa nominal 

(conhecida como “Taxa PaintCare”) deverá ser adicionada 

pelos fabricantes ao preço de atacado de todas as tintas 

para fins arquitetônicos vendidas no estado. A taxa varia 

de $0,35 a $1,99, e também de acordo com o estado e 

com o tamanho da embalagem. 

$0,35 - $0,49:  Embalagens pequenas  

(por exemplo: pints e quarts) 

$0,75 - $0,99:  Embalagens médias (por exemplo: 1 galão) 

$1,60 - $1,99:  Embalagens maiores até 5 galões 

Para saber mais a respeito das taxas específicas no seu 

estado, acesse paintcare.org/fees. 

A taxa é paga pelos fabricantes à PaintCare para custear a 

criação de locais de coleta para o transporte, reciclagem e 

descarte adequado da tinta. As taxas também pagam pela 

orientação do consumidor e pela administração do 

programa.  

A lei exige ainda que todos os distribuidores e varejistas 

incluam a taxa PaintCare no preço de venda de tintas 

comercializadas no estado. 

RECOMENDAÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS 

Na preparação das suas estimativas de preços  

Quando estiverem calculando os preços dos seus 

projetos, os profissionais devem levar as taxas em 

consideração, devendo para tanto verificar com os 

fornecedores a fim de se assegurarem de que as cotações 

de produtos para pintura incluem as taxas. 

Repassar as taxas para os clientes 

A PaintCare sugere que os profissionais da pintura 

repassem as taxas para seus clientes de forma a 

recuperar as taxas pagas. Você deve também informar 

seus clientes de que essas taxas serão incluídas no seu 

orçamento. 

Locais de coleta de tinta 

A PaintCare monta locais de coleta de tinta por todo o 

território de cada estado PaintCare com a meta de 
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disponibilizar tais locais a uma distância máxima de  

15 milhas (24,14 quilômetros) de 90% a 95% de toda a 

população. 

A maioria dos locais de coleta consiste em lojas de tintas. 

Entre os outros locais encontram-se: estações de 

transferência de lixo sólido, centros de reciclagem e 

programas de lixo doméstico contaminado mantidos pelo 

governo. A participação dos locais de coleta é voluntária. 

Para encontrar um local de coleta, acesse o nosso web 

site. 

Com locais de coleta convenientemente localizados em 

todo o estado, qualquer pessoa pode, durante o ano todo, 

deixar alguns galões de sobra tinta que não quiser mais. 

Muitos profissionais nos estados PaintCare relatam que 

limparam seus locais de armazenagem e que pararam de 

estocar tinta. Outro dizem que estão felizes de ter uma 

resposta quando seus clientes perguntam o que fazer com 

a tinta velha que não querem mais e recomendam que 

esses clientes também usem os locais de coleta. 

Utilização dos locais de coleta por empresas 

Empresas que gerarem menos que 220 libras (99,79 

quilos) de lixo contaminado* por mês poderão descartar 

tanto as sobras de tinta à base de água quanto as de tinta 

à base de óleo (com algumas restrições quanto à 

quantidade de tinta à base de óleo). Antes de visitar as 

estações de transferência e os programas de lixo 

doméstico contaminado, pergunte, pois nem todos eles 

atendem empresas e podem ainda adotar restrições 

adicionais. 

Empresas que gerarem mais de 220 libras (99,79 quilos) 

de lixo contaminado por mês podem utilizar os locais de 

coleta no varejo da PaintCare somente para produtos à 

base de água; elas não têm permissão para utilizar os 

locais para produtos à base de óleo. 

*220 libras (99,79 quilos) correspondem a cerca de 20 a 
30 galões (75,71 – 113,56 litros) de tinta. Quando as 
empresas forem calcular quanto lixo contaminado elas 
geram, a tinta à base de óleo deve ser levada em 
consideração (porque, por lei, trata-se de lixo 
contaminado); porém, as tintas látex (e outras tintas à 
base de água) não contam no total mensal de 220 libras 
(99,79 quilos). 

 

 
 
Serviço de coleta para grandes volumes 

Empresas com pelo menos 200 galões (757,08 litros) de 

tinta pós-consumo para reciclar podem solicitar que esse 

material seja recolhido pela PaintCare gratuitamente. Para 

obter detalhes a respeito desse serviço ou para marcar 

um horário, acesse o nosso web site ou entre em contato 

por telefone ou e-mail. 
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Quais produtos estão incluídos? 
Os produtos aceitos nos locais de coleta PaintCare são 

os mesmos sobre os quais incorre a taxa no momento 

da venda. Produtos PaintCare incluem revestimentos 

para fins arquitetônicos de interior e exterior vendidos 

em embalagens de cinco galões (18,93 litros) ou 

menos. Não estão incluídos, contudo, produtos em 

aerossol (latas de spray), de manutenção industrial 

(MI), de fabricantes de equipamentos originas (OEM), 

ou revestimentos especiais.  

PRODUTOS PAINTCARE  

 Tintas para fins arquitetônicos de interior e 
exterior: látex, acrílico, à base de água, alquídicas, 
à base de óleo, esmalte (incluindo revestimentos 
texturizados) 

 Revestimento de coberturas, tintas para pisos  

 Primers, seladores, revestimento-base 

 Stains (impregnantes) 

 Goma-laca, laqueamentos, vernizes, uretanos 

 Seladores e repelentes impermeabilizantes para 
concreto/alvenaria/madeira (que não sejam à 
base de alcatrão ou betume) 

 Revestimentos metálicos, produtos para a 
prevenção de ferrugem 

 Tintas para a pintura de quadras e gramados  

PRODUTOS QUE NÃO SÃO PAINTCARE  

 Tíner, aguarrás, solventes 

 Tintas em aerossol (latas de spray) 

 Tintas de uso marítimo e automotivo 

 Tintas para arte e artesanato 

 Rejuntes, epóxis, colas, adesivos 

 Aditivos de pinturas, colorantes, pigmentos, 
resinas 

 Produtos para preservação de madeira (contendo 
pesticida) 

 Produtos para vedação e reparos em telhados 

 Produtos à base de asfalto, alcatrão e betume 

 Revestimentos com 2 componentes 

 Produtos de limpeza de coberturas 

 Tintas para sinalização de tráfego e vias de 
rodagem 

 Revestimentos de manutenção industrial (MI) 

 Tintas e acabamentos usados por fabricantes de 
equipamentos originais (OEM) (utilizados em 
oficinas) 

 


