
 

                                                         
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

 

Thaís Maitan Vieira 

 

 

AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA, 

ECOTOXICOLÓGICA E BIORREMEDIAÇÃO 

MICROBIOLÓGICA DE BASES E PIGMENTOS DE 

TINTAS ACRÍLICAS 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Nelson Roberto Antoniosi Filho 

 

 

Goiânia 

2016



ii 
 

 

Thaís Maitan Vieira 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA, ECOTOXICOLÓGICA E BIORREMEDIAÇÃO 

MICROBIOLÓGICA DE BASES E PIGMENTOS DE TINTAS ACRÍLICAS 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais da Universidade Federal de 

Goiás, como parte dos requisitos para 

a obtenção do Título de Mestre em 

Ciências Ambientais. 

 

 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Nelson Roberto Antoniosi Filho 

 

 

Goiânia 

2016 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus pais, José Daniel e Valéria e a 

meu irmão Matheus por todo incentivo e carinho. 

 



v 
 

Agradecimentos 

 Primeiramente agradeço a Deus, por ter me guiado, porque sem sua luz, 

paz e sabedoria não teria conseguido chegar ao fim dessa jornada. 

 A meus pais José Daniel Gonçalves Vieira e Valéria Ribeiro Maitan pelo 

empenho, carinho, esforço, apoio e pelos quais eu atribuo o mérito dessa 

realização. 

 Ao Professor Doutor Nelson Roberto Antoniosi Filho, pela oportunidade, 

orientação, apoio, amizade e confiança depositada em mim e no meu trabalho. 

 A meu irmão Matheus Maitan Vieira, por acreditar e pelo amor e 

amizade. 

 Ao meu namorado e companheiro Caco, mesmo longe, pela força, amor, 

amizade e apoio. 

 A minha amiga, Giovanna, por toda força e carinho. 

 Aos amigos que fiz no LAMES em especial, Engy, Jussara e Raca pela 

amizade, atenção e por toda ajuda prestada. 

 Aos amigos do LAMAB: Anna Paula, Ariana, Bruno, Camila, Igor, Lia, 

Luann, Marcus, Petain, Raylane e Renan pela força, amizade e constante 

presença e incentivo ao longo desta jornada. 

 A Profa. Dra. Lara Stefânia Netto de Oliveira Leão pela amizade e 

conselhos. 

 Aos professores que aceitaram a participar desta banca. 

 A Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) 

pelo apoio financeiro. 

 E a todos, que de alguma forma contribuíram com a realização deste 

trabalho, meu muito obrigada! 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Valeu a pena? Tudo vale a pena 

se a alma não é pequena.‖ 

Fernando Pessoa 

 

 



vii 
 

SUMÁRIO 

SUMÁRIO vii 

LISTA DE FIGURAS x 

LISTA DE TABELAS xii 

LISTA DE SIMBOLOS E ABREVIATURAS xiii 

RESUMO xiv 

ABSTRACT Xvi 

  

Capitulo I: Panorama sobre o Trabalho 1 

1. Justificativa 1 

2. Introdução 2 

2.1. Impactos Ambientais da Construção Civil 2 

2.2. Tintas 3 

2.2.1. História da Utilização de Tintas 3 

2.2.2. Mercado de Tintas 5 

2.2.3. Definição e Composição Química de Tintas 6 

2.2.4. Tintas Ecológicas 13 

2.3. Poluição Atmosférica e de Recursos Hídricos 18 

2.4. Toxicidade das Tintas 19 

2.5. Ecotoxicologia 20 

2.6. Biorremediação 21 

3. Objetivos 23 

3.1. Objetivo Geral 23 

3.2. Objetivos Específicos 23 

4. Estrutura de Dissertação 24 

5. Referências Bibliográficas 

 

25 

Capitulo II: Avaliação físico-química e 

ecotoxicológica de bases e pigmentos de tintas 

acrílicas 

34 

1. Introdução 35 

2. Experimental 42 

2.1. Amostragem 42 



viii 
 

2.2. Análise de elementos químicos 42 

2.2.1. Digestão de bases e pigmentos em micro-ondas 42 

2.2.2. Análise via ICP-OES 43 

2.3. Análise de VOC 43 

2.3.1. Preparo das Amostras  43 

2.3.2. Análises via HS-HRGC-MS 43 

2.4. Ensaios ecotoxicológicos 44 

2.4.1. Preparo do eluato para teste de ecotoxicidade 

com Artemia salina Leach 

44 

2.4.2. Ensaios preliminare 45 

2.4.3. Cultivo dos naúplios de Artemia salina Leach 45 

2.4.4. Ensaios definitivos de ecotoxicidade dos eluato 

com Artemia salina Leach 

46 

2.4.5. Cálculo da taxa de mortalidade de Artemia 

salina Leach 

46 

3. Resultados e Discussões 46 

3.1. Análise de elementos químicos  46 

3.2. Avaliação dos Compostos Orgânicos Voláteis 53 

3.3. Ensaios de Ecotoxicidade frente Artemia salina 

Leach 

64 

4. Conclusões 65 

5. Referências Bibliográficas 66 

Anexo I 76 

Anexo II 77 

  

Capítulo III: Avaliação da eficiência de micro-

organismos isolados de solos do Cerrado na 

biorremediação de bases e pigmentos de tintas 

acrílicas em água. 

 

82 

1. Introdução 83 

2. Experimental 85 

2.1. Amostragem de bases e pigmentos de tintas 85 



ix 
 

acrílicas 

2.2. Micro-organismos Utilizados 86 

2.3. Identificação dos micro-organismos 86 

2.3.1 Extração do DNA total e amplificação da região 

que codifica 16S rRNA 

86 

2.3.2. Purificação do produto de PCR e 

sequenciamento 

87 

2.4. Crescimento Microbiano utilizando as bases e 

pigmentos visando a observação da biofloculação  

87 

2.5. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos 

flóculos formados 

88 

3. Resultados e Discussão 89 

4. Conclusão 95 

5. Referencias Bibliográficas 

 

95 

Considerações Finais 100 

Perspectivas Futuras  101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE FIGURAS 

Capítulo II  

Figura 1: Cromatograma via HS-GC-MS para a Base A. 

 

54 

Figura 2: Cromatograma via HS-GC-MS para a Base B 

 

54 

Figura 3: Cromatograma via HS-GC-MS para a Base C 
 

54 

Figura 4: Cromatograma via HS-GC-MS para a Base BFA 
 

54 

Figura 5: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento 
Violeta  
 

55 

Figura 6: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento 
Amarelo NT 
 

55 

Figura 7: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento 
Amarelo US 
 

55 

Figura 8: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento 
Azul 
 

55 

Figura 9: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento 
Rosa/Magenta 
 

56 

Figura 10: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento 
Branco  
 

56 

Figura 11: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento 
Vermelho 
 

56 

Figura 12: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento 
Verde 
 

56 

Figura 13: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento 
Preto  
 

57 

Figura 14: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento 
Amarelo ZC  
 

57 

Figura 15: Cromatograma via HS-GC-MS para a o Pigmento 
Cinza 
 

57 

Figura 16: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento 
Marrom 
 

57 



xi 
 

Capitulo III 

 

 

Figura 1. Meio de cultivo contendo Bacillus thuringiensis 

(CEM 16) na presença do pigmento Rosa/Magenta, antes (1) 

e após (2) a floculação dos pigmentos.  

 

91 

 

Figura 2. Meio de cultivo contendo Bacillus cereus (CEM 2) 

na presença dos pigmentos Violeta (A) e Rosa/Magenta (B) 

após a floculação dos pigmentos.  

 

91 

Figura 3. MEV do pigmento branco, sem (1) e com (2) 

crescimento de CEM 2. 

 

93 

Figura 4. MEV do da base A, sem (1) e com (2) crescimento 

de CEM  

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

LISTA DE TABELAS 

Capitulo I 

 

 

Tabela 1. Ingredientes presentes em bases de tintas acrílicas 8 

 

Tabela 2: Pigmentos inorgânicos 

 

 

10 

Tabela 3. Pigmentos orgânicos  

 

11 

Capitulo II  

 

 

Tabela 1. Concentração média de elementos químicos em bases 

de tintas acrílicas. 

 

49 

Tabela 2. Concentração média de elementos químicos em bases 

de tintas acrílicas. 

 

49 

Tabela 3. Concentração média de elementos químicos em 

pigmentos de tintas acrílicas. 

 

50 

Tabela 4. Concentração média de elementos químicos em 

pigmentos de tintas acrílicas. 

 

51 

Tabela 5: VOC em bases e pigmentos. 

 

58 

Tabela 6. Valores de CL50 para eluatos de bases e pigmentos. 

 

64 

Capitulo III 

 

 

Tabela 1: Identificação dos microrganismos mais prováveis a 

partir da sequência parcial do gene 16S rDNA 

89 

 

 



xiii 
 

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVITURAS 

 

VOC Compostos Orgânicos Voláteis 

BFA Bactericida, Fungicida e Algicida 

PEAD Polietileno de Alta Densidade 

RPM Rotações por Minuto 

% Porcentagem 

min Minutos 

S Segundos 

°C Graus Celsius 

kPa Quilopascal 

W Watts 

mM Milimolar 

µL Microlitro 

mL Mililitro 

L Litro 

mg Miligrama 

g Grama 

Kg Quilograma 

µm Micrograma 

mm Milímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

RESUMO 

O crescimento da construção civil e industrial vem aumentando a preocupação 

ambiental devido a consequente liberação de compostos orgânicos e 

inorgânicos na natureza, oriundos dessas atividades. O uso de tintas 

compostas por veículos, pigmentos, aditivos e solventes, corresponde a um 

exemplo de atividade que causa impactos ambientais ainda pouco estudados. 

Sabe-se que os trabalhadores da construção civil utilizam da água para 

limpeza de seus equipamentos de trabalho e, na maioria das vezes, o descarte 

dessa água não sofre nenhum tratamento prévio. Além disso, as próprias 

indústrias de tintas também geram efluentes que precisam de tratamento. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi analisar as composições químicas, 

os efeitos deletérios para ambientes aquáticos e desenvolver processos de 

biorremediação para diferentes tintas acrílicas comerciais, propondo à 

sociedade a utilização de bases e pigmentos menos impactantes ao meio 

ambiente. Com relação aos elementos químicos potencialmente tóxicos, as 

bases C e BFA são as que apresentam menores teores desses elementos 

químicos. Dentre os pigmentos, o Amarelo ZC, o Azul e o Verde são os que 

apresentaram os menores teores dos elementos químicos potencialmente 

impactantes do ponto de vista ambiental. Considerando os VOC presentes nas 

bases e pigmentos, as bases A e B e os pigmentos Violeta, Amarelo NT e 

Amarelo US são os mais indicados, pois apresentaram a presença de VOC 

com menor periculosidade. Do ponto de vista ecotoxicológico, as bases A, B e 

C e os pigmentos Violeta, Vermelho, Preto, Amarelo US e Amarelo NT são os 

mais indicados devido a menor toxicidade. Com isso, considerando o enfoque 

ambiental e de exposição ocupacional, a base BFA não tem o uso 

aconselhável, as bases A e B devem ser usadas em ambientes internos e a 

base C em ambientes externos. Para os pigmentos aconselha-se o uso das 

cores Violeta, Amarelo NT e Amarelo US para ambientes internos e Amarelo 

ZC e Azul para ambientes externos, sem que os demais pigmentos sejam 

vetados por serem adicionados em pequenas quantidades as bases. Com 

relação a biorremediação de ambientes aquáticos dulcícolas pela presença de 

bases e pigmentos, o Bacillus cereus (CEM 2) apresentou maior eficiência na 

biofloculação dos compostos em 24 horas, demonstrando potencial 
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biotecnológico de sua utilização como biorremediador para efluentes de tintas 

acrílicas. 

Palavras-chave: tintas, metais tóxicos, compostos orgânicos voláteis, 

biorremediação. 
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ABSTRACT 

The growth of civil construction and industrial activities is increasing 

environmental concern due to the consequent release of organic and inorganic 

compounds in nature, arising from these activities. The use of vehicles, 

pigments, additives and solvents, corresponds to an example of activity that 

causes environmental impacts poorly studied. It is known that the construction 

workers use water to clean work equipment and most of the time, the disposal 

of this water does not suffer any previous treatment. Moreover, the very paint 

industries also generate waste in need of treatment. In this sense, the objective 

of this study is to analyze the chemical compositions, the harmful effects to 

aquatic environments and develop bioremediation processes for different 

commercial acrylic paints and propose to society the use of foundations and 

pigments less impact to the environment. With regard to potentially toxic 

chemicals, C and BFA foundations are those with lower levels of these 

chemicals. Among the pigments, the Yellow ZC, Blue and Green are those who 

had the lowest levels of potentially impactful chemicals from an environmental 

point of view. Considering the VOC present in the bases and pigments, the 

foundations A and B, and the pigments violet, Yellow NT and Yellow US are the 

most suitable, because they showed the presence of VOC less dangerous. The 

ecotoxicological point of view, the foundations A, B and C and the pigments 

violet, Red, Black, Yellow US and Yellow NT are the most suitable because of 

lower toxicity. Thus, considering the environmental and occupational exposure 

approach, the BFA foundation is not advisable to use the foundations A and B 

must be used indoors and the foundation C outdoors. For pigments advises to 

use the colors Violet, Yellow NT and Yellow US for indoor, and Yellow ZC and 

Blue to external environments without the other pigments are vetted to be 

added in small amounts the bases. Regarding the bioremediation of aquatic 

environments freshwater by the presence of foundations and pigments, Bacillus 

cereus (CEM 2) showed greater efficiency in bioflocculation of the compounds 

in 24 hours, demonstrating potential for biotechnological use in the 

bioremediation for acrylic paints waste. 

Keywords: paints, toxic metals, volatile organic compounds, bioremediation 
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Capitulo I: Panorama sobre o Trabalho 

 

1. Justificativa 

 O crescimento da humanidade e os progressos industriais trazem 

diversos benefícios, mas também acarretam inúmeros problemas que devem 

ser resolvidos pela sociedade (FAZENDA, 2009). 

 Assim, o desenvolvimento industrial e a crescente oferta de novos 

produtos e tecnologias ao mercado, fazem com que cada vez mais sejam 

manipulados produtos químicos perigosos, o que suscita questões 

relacionadas à proteção ambiental na sociedade e no gerenciamento de 

empresas (ZAGATTO e BERTOLETTI, 2006). 

 O interesse do homem por problemas ambientais começou a surgir 

devido aos acidentes com produtos químicos que repercutiram mundialmente. 

Como exemplo destes acidentes pode-se citar a intoxicação por mercúrio 

gerando a doença de Minamata, ocorrida no Japão em 1956, além dos 

acidentes como Bhopal em 1984, Exxon Valdez e Chernobyl nos anos 1990 

(ZAGATTO e BERTOLETTI, 2006; COLASSO, 2011).  

Com o aumento do interesse por contaminantes, os problemas 

ambientais ocasionados pela construção civil têm sido muito discutidos nas 

ultimas décadas. Nos atuais programas de gestão da qualidade na indústria 

civil, a questão ambiental hoje é considerada prioritária (FAZENDA, 2009). 

Segundo Almeida et al (2015) a construção civil tem grande impacto 

tanto no meio ambiente, em questões de resíduos e geração de poluição, como 

também influi significativamente em questões sociais e econômicas. 

A pressão da sociedade e do mercado tem catalisado um crescente 

número de pesquisas nos níveis acadêmico e empresarial, relacionados à 

preservação e conservação do meio ambiente, relacionados à minimização de 

resíduos no setor de construção civil. Desta forma, o reaproveitamento de 

sobras de materiais, o uso de madeira certificada, o uso racional de água e 

energia e a utilização de materiais ambientalmente amigáveis tem atualmente 

determinado as vias de execução de muitas obras civis, especialmente as de 

grande porte. 

Dentre os produtos usados na construção civil, as tintas para pintura têm 

sido alvo de preocupação ambiental porque emitem uma grande quantidade de 
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compostos orgânicos voláteis (VOC) que são uma fonte de poluição 

atmosférica (UEMOTO e AGOPYAN, 2002). Entretanto, não somente os VOC, 

mas também os não voláteis - que incluem os elementos metálicos – devem 

ser motivo de preocupação ambiental. 

Devido ao uso da água para a limpeza dos materiais usados para a 

pintura na construção civil, a poluição dos mananciais hídricos por substâncias 

orgânicas e inorgânicas provenientes desta atividade, deve ser um ponto de 

fundamental importância nos programas de gestão ambiental da construção 

civil. 

Desta forma, este trabalho visou conhecer os principais poluentes 

presentes em tintas acrílicas – de amplo uso em construção civil – assim como 

contemplar aspectos toxicológicos, tanto para verificação do impacto desses 

poluentes sobre a biota dos recursos hídricos, assim como para desenvolver 

formas de remediar tal poluição e seus impactos. Por fim, pretende-se gerar 

informações que possam guiar na escolha de tintas acrílicas ambientalmente 

amigáveis por parte tanto de grandes construtoras quanto de pequenos 

consumidores. 

 

2. Introdução 

 

2.1. Impactos Ambientais da Construção Civil 

O setor da construção civil é um dos maiores geradores de resíduos, 

consumindo cerca de 15% a 50% dos recursos naturais prospectados pelo 

homem (JOHN e AGOPYAN, 2003).  

Verifica-se ainda que a indústria da construção civil tem uma 

participação de aproximadamente 40% na economia mundial. Isto mostra o 

tamanho desta indústria e quanto ela influencia não só na economia, mas 

também no meio ambiente e na sociedade como um todo (ALMEIDA et al, 

2015). Além dos recursos naturais, o setor de habitação também é responsável 

pelo consumo de 50% da energia do planeta (AZEVEDO, KIPERSTOK e 

MORAES, 2006). 

O setor da construção civil tem um papel fundamental para a realização 

dos objetivos globais quanto ao desenvolvimento sustentável. Este setor é um 

dos que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, 
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gerando impactos ambientais. Assim, os desafios para a construção civil são 

diversos. Em síntese consiste em redução e otimização do consumo de 

materiais e energia, redução dos resíduos gerados, preservação do ambiente 

natural e melhoria do ambiente construído (Ministério do Meio Ambiente, 2015). 

 Analisando somente as tintas utilizadas na construção de civil, pode-se 

identificar diversos impactos causados por estes produtos. Primeiramente se 

deve considerar que os componentes destes produtos, independentes de sua 

base, são derivados de petróleo e cargas minerais, e assim há o uso de 

matérias-primas não renováveis em sua produção (DONADIO, 2011). 

 Além disso, alguns pigmentos presentes em tintas possuem metais 

potencialmente tóxicos. Ainda que o uso destes esteja em declínio, se sabe 

que diversos pigmentos ainda possuem e continuarão possuindo amplo uso, 

pelo fato de consistirem de metais que melhoram as propriedades 

anticorrosivas e mecânicas (FAZENDA, 2009). 

 

2.2. Tintas 

 

2.2.1. História da Utilização de Tintas 

 Durante muitos séculos as tintas foram empregadas somente pelo seu 

aspecto estético. Somente mais tarde, quando foram introduzidas em países 

com condições climáticas mais severas, o aspecto de proteção se tornou 

importante (FAZENDA e DINIZ, 2009).  

 Descobertas arqueológicas de desenhos e gravuras em paredes 

rochosas remontam a períodos anteriores há 30.000 anos, as quais são 

chamadas de pinturas rupestres. Esses desenhos eram monocromáticos e 

acreditava-se que eram utilizadas partículas inorgânicas minerais finamente 

moídas como pigmentos, tal como o vermelho óxido de ferro (Fe2O3) 

(FAZENDA e DINIZ, 2009; MELLO e SUAREZ, 2012). 

Outros artistas paleolíticos usavam um conjunto de materiais que 

consistiam de cal (CaO), carvão (Cgrafite), ocre vermelho (Fe2O3) ou amarelo 

(FeO(OH).nH2O) e terra verde (silicato hidratado de Fe, Mg, Al, K). Tanto os 

antigos chineses quanto os japoneses utilizavam uma série de pigmentos para 

a preparação de suas cores, tais como azurita (Cu3(CO3)2(OH)2), malaquita 

(Cu2CO3(OH)), azul ultramarino (Na8-10Al6Si6O24S2-4), zarcão (vermelho de 
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chumbo - Pb3O4), litargírio (PbO), caulium (Al2O3.mSiO2.nH2O, em que m varia 

de 1 a 3 e n de 2 a 4), negro de fumo (Cgrafite com impurezas), pó de ouro (Au) e 

outros provenientes de plantas da região (MELLO e SUAREZ, 2012).  

 A técnica para a produção dessas tintas era bastante simples e as cores 

eram preparadas manualmente, muitas vezes utilizando os próprios dedos ou 

prensadas entre pedras. Eram utilizados elementos naturais e acessíveis e, 

estudos utilizando a tecnologia do Carbono-14, mostraram que as composições 

das tintas utilizadas eram a base de pó de rochas, látex de plantas, substâncias 

gordurosas, excrementos, sangue, ossos humanos moídos e carbonizados que 

permitiram identificar o registro dos desenhos com mais de 20.000 anos 

(FAZENDA e DINIZ, 2009; BARBOSA e POHLMANN, 2015). 

 No Egito antigo, 8000 a 5800 a.C., o clima seco da região não era 

estimulante para a produção de revestimentos protetores, exceto para navios. 

Porém foi nesse período que surgiram os primeiros pigmentos sintéticos 

(FAZENDA e DINIZ, 2009). 

Durante a Idade Média, o aspecto de ―proteção‖ é atribuído às tintas. Os 

ingleses as usavam principalmente em igrejas e, depois, em prédios públicos e 

residências de pessoas importantes. Durante os séculos XV e XVI, artistas 

italianos fabricavam pigmentos e veículos para tintas. Nessa época, a produção 

de tinta era particularizada e altamente sigilosa. Cada artista ou artesão 

desenvolvia seu próprio processo de fabricação de tinta. Tratadas como se 

fossem um "segredo de Estado", as fórmulas de tintas eram enterradas com 

seu inventor (PORTAL METÁLICA, 2015). 

 Informações de manuscritos da Idade Média indicam que eram usados 

cera e cola como forma de ligante para revestimentos, assim como para a 

preparação de um verniz óleo-resinoso, baseado no cozimento de uma resina 

do óleo de linhaça, além da albumina do ovo que era um ligante tradicional 

entre os artistas deste período (FAZENDA e DINIZ, 2009). 

Até o Século XVIII as tintas eram frequentemente produzidas na oficina 

de pintores a partir de pigmentos igualmente preparados na oficina ou 

comprados em boticas, sendo as primeiras análises químicas para a 

identificação dos pigmentos usados em pintura realizados no final desse 

mesmo século (CRUZ, 2006). 
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Durante a Revolução Industrial, final do século XVIII e início do XIX, os 

fabricantes de tintas começaram a usar equipamentos mecânicos. Os primeiros 

fabricantes, entretanto, apenas preparavam os materiais para tinta, fornecendo-

os para os pintores, que compunham suas próprias misturas (PORTAL 

METÁLICA, 2015). Em 1773, Watin descreveu tecnicamente a indústria de 

tintas e vernizes como se é conhecida até os dias de hoje (FAZENDA e DINIZ, 

2009). 

Em 1867 os fabricantes inseriram as primeiras tintas preparadas no 

mercado. No final do século XIX, com o desenvolvimento de novos 

equipamentos de moer e misturar tintas, a produção em larga escala foi 

facilitada (PORTAL METÁLICA, 2015). 

A partir do século XX houve a expansão do mercado de tintas com o 

aparecimento de vários aglutinantes, tais como as resinas fenólicas (1910 a 

1919), as resinas alquídicas (1920 a 1922), as resinas vinílicas e de acrilato 

(1925 a 1931), a etil-celulose e o poliestireno (1932 a 1937), as resinas de 

nylon, de poliuretano e melamina (1938 a 1943) e as resinas de poliéster, epóxi 

e silicânicos (1943 a 1951) (FREIRE, 2006). 

Ao longo do tempo, as formulações das tintas utilizadas pela 

humanidade, tornaram-se cada vez mais complexas, sendo na atualidade 

utilizadas não só como revestimento, mas para proteção, embelezamento dos 

substratos, bem como conferindo propriedades funcionais, tais como isolantes, 

condutoras e refletoras (APTINTAS, 2016). 

 

2.2.2. Mercado de Tintas 

O crescimento da indústria de tintas aconteceu juntamente com o 

‖boom‖ do crescimento experimentado pela construção civil nos últimos 20 

anos. Atualmente, as tintas são consideradas o produto industrial mais efetivo 

do mundo, devido ao seu uso variado, tanto na construção como na indústria 

automotiva. O Brasil representa um grande mercado de tintas e correlatos, 

comportando grandes produtores mundiais, tanto na sua produção, como na 

produção de seus insumos (ABRAFATI, 2015). 

O país é um dos cinco maiores mercados mundiais no segmento de 

tintas, tendo movimentando US$ 10,174 bilhões em 2015 e produzido cerca de 

1,318 bilhões de litros de tintas no mesmo ano (ABRAFATI, 2016). Assim, o 
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mercado de tintas encontra-se em expansão, apresentando um consumo per 

capita de 7 litros/habitante, valor inferior aos 20 litros/habitante por ano 

encontrado nos principais países da Europa, Ásia e América do Norte 

(DONADIO, 2011).  

No entanto, apesar da indústria de tintas ter apresentado nos últimos 

anos uma queda discreta, de 5% na área imobiliária, este setor ainda é o mais 

importante para os fabricantes de tinta, pois compra 62% do total produzido 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2016). 

 

2.2.3. Definição e Composição Química de Tintas 

Segundo a norma brasileira NBR 12554:2013, denominada ―Tintas para 

edificações não industriais — Terminologia‖, as tintas são definidas como: 

 

“[...] produtos compostos de veículo, pigmentos, aditivos e 

solventes que, quando aplicados sobre um substrato, se 

convertem em película sólida, dada a evaporação do 

solvente e/ou reação química, com a finalidade de 

decoração, proteção e outras.”  

 

Ou seja, a tinta é uma composição líquida de aparência geralmente 

viscosa, constituída de um ou mais pigmentos em um aglomerante líquido, que 

depois de aplicada sobre uma superfície, passa por um processo de secagem 

se transformando em um filme sólido. Na prática, possui a finalidade de 

ornamentação ou proteção da superfície aplicada (MELLO e SOARES, 2012). 

Os componentes básicos das tintas são resinas, aditivos, solventes e 

pigmentos. A resina é o componente não volátil, que tem como finalidade 

aglomerar as partículas de pigmento, conferir flexibilidade, brilho, secagem, 

dureza, aderência e resistência (FAZENDA e DINIZ, 2009).  

Os pigmentos são partículas sólidas finamente divididas e insolúveis ao 

meio, constituída por compostos orgânicos ou inorgânicos de diferentes cores, 

ou fluorescentes. Os pigmentos podem conferir cor e poder de cobertura à 

tinta, aumentando a proteção e durabilidade da pintura, diminuindo o impacto 

de fatores corrosivos da atmosfera, como radiação ultravioleta, umidade e 

gases corrosivos, afetando a viscosidade, o escoamento, a durabilidade, a 
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resistência e outras propriedades físicas (BENTLIN, POZEBON e DEPOI, 

2009).  

Os pigmentos possuem geralmente elevados índices de refração, e este 

está diretamente relacionado ao poder de cobertura, sendo que os pigmentos 

coloridos devem possuir um índice de refração maior que 1,5 (ASSIS et al, 

2009). A principal característica do pigmento é a capacidade de dar poder de 

cobertura à tinta, isto é, a capacidade de encobrir o substrato no qual foi 

aplicado (BENTLIN, POZEBON e DEPOI, 2009). 

Além da resina e dos pigmentos as tintas acrílicas possuem aditivos que 

proporcionam características especiais às mesmas e melhorias em suas 

propriedades. Dentre estas características estão anti-pele, anti-sedimentantes, 

nivelantes e antiespumantes, sendo formadas por compostos como fenóis e 

alguns metais (ROCHA et al, 2009). Também tem-se os solventes, que são 

líquidos voláteis com baixo ponto de ebulição, com a função de dissolver a 

resina, sendo classificados em solventes ativos ou verdadeiros, latentes ou 

inativos (NATALENSE, GRAZIANI e KURIYAMA, 2009). 

No mercado atual as tintas acrílicas, que são a base de água, possuem 

três diferentes tipos de acabamento - o fosco, o semi brilho e o acetinado -, os 

quais possuem função decorativa, como o encobrimento de imperfeições. 

 Além dos acabamentos diferentes, as tintas acrílicas possuem três tipos 

de bases (A, B e C), sendo que essas são utilizadas de acordo com a 

coloração da tinta final, ou seja, da mistura da base com os pigmentos. 

 A base do tipo A é utilizada para cores mais claras, a do tipo B para 

cores intermediárias e a do tipo C para cores mais escuras. A variação do tipo 

de base se dá pela presença de cargas que auxiliam na adesão dos pigmentos 

nas tintas. As bases dos tipos A, B e C também podem apresentar a adição de 

agentes bactericidas, fungicidas e algicidas, sendo que dentre esses se 

destacam as isotiazolinonas, as quais substituíram os altamente tóxicos 

mercúrio e pentaclorofenol, usados nas décadas de 1960 e 1970, e 

formaldeídos e fenóis, usados na década de 1980 (MATTEUCCI, 1989; LA 

ROSA et al, 2008). 

Sob o aspecto químico, as bases são compostas por resina a base de 

dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais 

pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e 
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tensoativos etoxilados e carboxilados (Boletim Técnico Tintas Decorativas do 

Brasil®). 

 Segundo as especificações das fichas de segurança de produtos 

químicos dos fabricantes de tintas no Brasil, as bases de tintas acrílicas 

possuem os seguintes ingredientes, mostrados na Tabela 1, sendo esses 

classificados de acordo com o Regulamento do Parlamento Europeu e o 

Conselho da União Europeia (CE) No 1272/2008, relativa à classificação, 

rotulagem e embalagem de substâncias e misturas. 

Dentre as substâncias listadas na Tabela 1, o óxido de ferro amarelo, o 

carbonato de cálcio, o silicato de alumínio, o dióxido de silício e o dióxido de 

titânio são insolúveis em água. Os éteres fenil-glicólicos, a dimetiloluréia e o 

etileno glicol são pouco solúveis em água. A amônia é solúvel em água. 

 

Tabela 1. Ingredientes presentes em bases de tintas acrílicas. 

Componente Químico Faixa de Concentração (%) 

Óxido de Ferro Amarelo 42 0,1 - 1,0 

Carbonato de Cálcio Natura 7,0 – 13,0 

Silicato de Alumínio 3,0 – 7,0 

Dióxido de Silício 1,0 – 5,0 

Éteres fenil – glicólicos 0,1 - 1,0 

Dimetiloluréia < 0,1 

Dióxido de Titânio 1,0 – 5,0 

Amônia (solução 25%) 0,1 - 1,0 

Etileno Glicol 0,1 - 1,0 

Fonte: Boletim Técnico Tintas Decorativas do Brasil ® 

Em geral, os fabricantes de tintas acrílicas não apresentam a 

composição química dos pigmentos que utilizam, sendo que esses 

normalmente encontra-se em concentrações que variam de 0,1% á 1,0%. 

Os considerados pigmentos inorgânicos são todos os pigmentos 

brancos, cargas e uma grande faixa de coloridos, sintéticos ou naturais. Cada 

pigmento inorgânico confere uma cor, possuindo vantagens e desvantagens. A 

Tabela 2 mostra as características de alguns pigmentos inorgânicos. 

 Os pigmentos orgânicos (Tabela 3), em sua totalidade, apresentam em 

sua estrutura química grupamentos cromóforos responsáveis pela cor. 
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Também possuem grupamentos denominados de auxocromos, que tem como 

função modificar e intensificar as propriedades de cor, assim como a tonalidade 

e a limpeza (ASSIS et al, 2009). 
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Tabela 2: Pigmentos inorgânicos. 
 

Pigmento Produção Vantagem Desvantagem Cores 

Carbono negro – C 
Decomposição de 

biomassa 
Resistente à luz e ao clima Engrossa a tinta Preta 

Dióxido de Titânio - TiO2 Sintetizado Bom, barato e resistente Formação de radicais Branca 

Óxido de Ferro III - Fe2O3 
Mineração e 
Sintetizado 

Não reativo e resistente à luz 
e ao clima 

Não produz cores claras 

Amarelo 
Vermelho 
Marrom 
Preto 

Cromato de Zinco - ZnCrO4 Sintetizado Baixa corrosão Engrossa a tinta Amarelo 

Azurita - Na7Al6Si4O24S2 Sintetizado Cores ricas Degrada em meio ácido Azul 

Óxido de Crômio III - Cr2O3 Sintetizado Termicamente estável Não produz cores claras 
Azul 

Verde 

Sulfeto de Cádmio – CdS Sintetizado Opaco e resistente ao calor 
Caro, com baixa resistência à água e 
contendo metal potencialmente tóxico 

Amarelo esverdeado 
a bordô 

Carbonato Básico de Chumbo - 
2PbCO3.Pb(OH)2; 
2-6PbCO3.Pb(OH)2; 
4PbCO3.2Pb(OH)2.PbO 

- - Contém metal potencialmente tóxico Branca 

Sulfato Básico de Chumbo - 
2PbSO4.PbO 

- - Contém metal potencialmente tóxico Branca 

Silicato Básico de Chumbo - PbSiO3 - - Contém metal potencialmente tóxico Branca 

Tetróxido de Chumbo - Pb3O4 - - Contém metal potencialmente tóxico Vermelha 

Molibdato de Chumbo - PbMoO4 - - Contém metal potencialmente tóxico Vermelha 

Cromato de Chumbo - PbCrO4, 
PbO.2PbCrO4, 
2PbO.PbCrO4 

- - Contém metal potencialmente tóxico Vermelha 

Cromato Básico de Zinco e Potássio - 
K2CrO4.3ZnCrO4.Zn(OH)2 

- - Contém metal potencialmente tóxico Amarela 

Tetroxicromato de Zinco - 
ZnCrO4.4Zn(OH)2 

- - Contém metal potencialmente tóxico Amarela 

Fontes: WALDIL (1983) e UEMOTO, IKEMATSU e AGOPYAN (2006) 
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Tabela 3. Pigmentos orgânicos. 

Grupo Exemplo Cores 

Corantes Azos 

Monoazo 

Amarelo Acrílamida 

 

Amarelo 
Laranja 
Vermelho 
Marrom 
Violeta 

Diazo 

Amarelo Diarileto 

 

Amarelo 
Laranja 
Vermelho 
Marrom 
Azul 

Condensação 
Azo 

 

Amarelo 
Laranja 
Vermelho 
Marrom 

Sal Azo 

Bário toner vermelho 2B  

 

Amarelo 
Laranja 
Vermelho 
Marrom 

Azo de Metal 
Complexo 

Níquel azo amarelo  

 

Amarelo 
Vermelho 
Verde 

Benzimidazolona 

 

Amarelo 
Laranja 
Vermelho 
Marrom 
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Continuação da Tabela 3: Pigmentos orgânicos 
 

Grupo Exemplo Cores 

Pigmentos Policíclicos 

Ftalocianide 

Ftalocianina de Cobre 

 

Azul 
Verde 

Antraquinona 
 

Dibromo Antraquinona 

 

Amarelo 
Laranja 
Vermelho 
Marrom 
Violeta 
Azul 
Verde 

Quinacridona 

Vermelho Quinacridona 

 

Amarelo 
Vermelho 
Violeta 

Dioxazina 

Violeta Dioxazina 

 

Violeta 

Perileno 

 

Vermelho 
Marrom 
Verde 
Violeta 

Tioindigo 

Tetracloro Tioindigo 

 

Violeta 

 
Fonte: WALDIL, 1983. 
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2.2.4. Tintas Ecológicas 

 As tintas ecológicas são aquelas formuladas com matérias primas 

naturais, sem componentes sintéticos ou insumos derivados de petróleo. Essas 

não possuem solventes e metais potencialmente tóxicos em seus pigmentos 

(ANATIN, 2016).  

 O produto sustentável é mais oneroso que o convencional, porém o 

investimento compensa pelo fato do produto ser além de ecológico, seu 

acabamento é diferenciado e possui uma maior qualidade (ANATIN 2016).  

 Dentre as qualidades das tintas ecológicas temos que o material é 

inodoro, atóxico, resistente as intempéries, possui longa durabilidade, não 

perde a cor, a película não racha e quando descartado se reintegra na natureza 

sem impactar negativamente (ANATIN 2016). 

 

2.3. Poluição Atmosférica e de Recursos Hídricos 

A atmosfera terrestre foi formada com base em processos físico-

químicos e biológicos iniciados a milhões de anos. Na sua composição 

encontram-se gases como 78,11% de nitrogênio, 20,95% de oxigênio, 0,33% 

de gás carbônico, 0,0934% de argônio e ainda outros gases que estão 

presentes em menor porcentagem como neônio, hélio, criptônio, xenônio, 

hidrogênio, metano, ozônio e dióxido de nitrogênio. No ar atmosférico também 

se encontram vapor de água, materiais particulados orgânicos (pólens e 

microrganismos) e inorgânicos (partículas de areia e fuligem) (MILLER JR, 

2014; SILVA et al, 2015). 

O ar atmosférico assim é um recurso natural vital para os seres vivos, e 

o mesmo é utilizado em diversas atividades antropogênicas como na 

comunicação, no transporte e em processos industriais. Contudo essa intensa 

utilização gera alterações em sua composição e, com isso, impactos 

ambientais negativos ao meio ambiente (SILVA et al, 2015). A presença de 

substâncias químicas na atmosfera em concentrações altas pode prejudicar 

organismos e materiais (como metais e pedras utilizadas em construções e 

estátuas), bem como alterar o clima. Os efeitos da poluição do ar podem 

causar de simples mal estar à morte (MILLER JR, 2014).  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2016), os poluentes 

atmosféricos são gases e partículas sólidas (poeiras, pós e fumos) resultantes 
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das atividades humanas e de fenômenos naturais. Desta forma, classificam-se 

nessa categoria os gases e partículas expelidas por veículos e indústrias, e 

também aqueles oriundos da degradação da matéria orgânica, vulcanismo e 

outros fenômenos naturais. Incluem-se nesta lista substâncias formadas pela 

conversão fotoquímica induzida pelo Sol em outras substâncias. 

Os poluentes atmosféricos são classificados em primários e 

secundários. Os primários são os que são emitidos diretamente no ar, como 

materiais particulados, monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Já os 

secundários dependem de reações paralelas na atmosfera dos poluentes 

primários para ocorrer sua formação (SALASAR, 2006; SILVA et al, 2015). 

Esses poluentes, em sua maioria, são lançados na atmosférica por meio 

de atividades antrópicas como queima de combustíveis fósseis em vários 

processos industriais (SILVA et al, 2015). Compostos de baixa massa 

molecular provenientes dessa atividade, conhecidos como compostos 

orgânicos voláteis (VOC), são de grande importância ambiental (SALASAR, 

2006), pois possuem alta difusibilidade, sendo que muitos são tóxicos. 

 Os VOC são assim definidos pela norma ASTM D3960 – ―Standard 

Practice for Determining Volatile Organic Compound (VOC) Content of Paints 

and Related Coatings‖ – como sendo qualquer composto orgânico que participa 

de reações fotoquímicas na atmosfera.  

A Diretiva 2004/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União 

Europeia, que é “relativa à limitação das emissões de compostos orgânicos 

voláteis resultantes da utilização de solventes orgânicos em determinadas 

tintas e vernizes e em produtos de retoque de veículos...”, define VOC como 

“qualquer composto orgânico que tenha ponto de ebulição inicial menor ou 

igual a 250oC a uma pressão padrão de 101,3 kPa”. Isso inclui hidrocarbonetos 

aromáticos e alifáticos, halocompostos, cetonas, ésteres e álcoois, os quais 

contribuem na formação do ozônio troposférico, causando o ―smog 

fotoquímico‖, também denominado de névoa fotoquímica urbana, a qual tem 

efeitos prejudiciais à saúde da população. 

No Brasil, não há legislação específica para regulação dos níveis de 

VOC, sendo que somente as agências de proteção ambiental dos EUA, 

Canadá e União Europeia impõem restrições a emissão de VOC, como uma 
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estratégia para prevenir seus impactos ambientais (UEMOTO, IKEMATSU e 

AGOPYAN, 2006). 

Com relação aos ambientes aquáticos, esses cobrem cerca de três 

quartos da superfície da Terra, sendo assim o destino de muitas das 

substâncias tóxicas dispersas no meio ambiente. A água é assim um meio por 

onde nutrientes e organismos se movimentam, por isso os cursos d´água são 

frequentemente considerados como as "veias da natureza".  

Os sistemas aquáticos naturais são abertos e dinâmicos, por isso sofrem 

modificações contínuas na sua composição química e são bastante vulneráveis 

a agressões exteriores. As propriedades físicas e químicas dos ecossistemas 

aquáticos podem afetar significativamente a atividade biológica e o impacto dos 

agentes químicos e outros xenobióticos (COSTA et al., 2008; SCHENEIDERS 

et al., 1993).  

Os organismos encontrados nos ambientes aquáticos são determinados 

pela salinidade da água (MILLER JR., 2007). Com isso, as zonas de vida 

aquática são classificadas, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente No 357 de 18 de março de 2005, em três grupos principais: 

salobra, salina e doce. Tais zonas de vida aquática possuem diversos tipos de 

organismos, sendo que praticamente toda biota aquática conhecida depende 

dos plânctons, os quais são constituídos principalmente pelos fitoplânctons 

(vegetal) e zooplâncton (animal) (MILLER JR., 2007). 

O aumento populacional e sua grande concentração nos centros 

urbanos, juntamente com o crescimento industrial, tem aumentado a 

necessidade de água para consumo, assim como os níveis de poluição dos 

recursos hídricos. As atividades humanas, como a da construção civil, afetam 

de maneira negativa os ambientes aquáticos de quatro formas diferentes: 1) 

através das barragens, desvios ou canais que fragmentam esses ambientes; 2) 

via alteração e destruição de ambientes aquáticos pela construção de 

barragens e diques para controlar enchentes; 3) pela drenagem de muitas 

áreas interiores alagadiças que têm sido alteradas para o estabelecimento da 

agricultura, ou cobertas com concreto, asfalto e construções e, 4) pelo despejo 

de poluentes e excesso de nutrientes nos ambientes aquáticos através das 

cidades e plantações (MILLER JR., 2007). 
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O macro complexo da construção civil também é um gerador de poluição 

ambiental, pois os edifícios alteram significativamente o meio ambiente tanto na 

fase de construção como no uso. As atividades no canteiro de obras geram 

poluição sonora, resíduos de construção, materiais particulados, e no caso dos 

produtos para pintura, a emissão de VOC (UEMOTO e AGOPYAN, 2002), a 

metais potencialmente tóxicos, bem como a poluição dos mananciais hídricos.  

 Embora possa se reduzir a concentração de um poluente durante sua 

deposição em um grande volume de água, há limites quanto à eficácia desta 

diluição. No Brasil, a legislação vigente que ―Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil‖ é dada pela 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente de No 307, de 5 de julho 

de 2002, alterada pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente Nº 

348, de 16 de agosto de 2004. Nesta legislação define-se: 

 

Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser 

classificados, para efeito desta Resolução, da seguinte 

forma: 

... IV - Classe “D”: são resíduos perigosos oriundos do 

processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos 

e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais e outros, bem como 

telhas e demais objetos e materiais que contenham 

amianto ou outros produtos nocivos à saúde”. 

 

 Assim, as tintas são classificadas como resíduos perigosos, o que 

justifica a avaliação das concentrações de seus componentes potencialmente 

tóxicos no meio ambiente - tanto no solo, como no ar e na água -, bem como o 

estudo de seus efeitos sobre os seres vivos. 

 Assim, conforme mencionado anteriormente, dentre os principais 

componentes potencialmente tóxicos em tintas encontram-se as bases 

antimicrobianas, os VOC e metais como cádmio, crômio e chumbo. Com 

respeito a esses metais, a legislação brasileira estipula seus níveis máximos 

em corpos d´água via Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente No 



17 
 

357 de 17 de março de 2005, e em água potável via Portaria do Ministério da 

Saúde No 2914 de 12 de dezembro de 2011. 

Do ponto de vista ambiental, o chumbo é considerado um elemento de 

alta toxicidade, sendo que sua concentração aumenta no ar, solo e água, de 

acordo com o aumento da atividade industrial. Os efeitos deletérios do chumbo 

nos seres humanos são de natureza neurotóxica, como encefalopatias com 

irritabilidade, cefaleia, tremor muscular, alucinações, perda da memória e da 

capacidade de concentração. Também causam efeitos no sistema 

hematopoiético, carcinogênico e teratogênico (LARINI, 1993). 

O cádmio é considerado a sétima substância mais perigosa presente no 

ambiente e é classificado como carcinogênico tipo I, potencialmente afetando 

uma grande quantidade de seres vivos, incluindo os humanos. Ademais, o 

cádmio tem sido associado a defeitos neurocomportamentais que podem 

comprometer o status ecológico e a sobrevivência de animais (IGANSI, 2012). 

A toxicidade do crômio está limitada aos compostos hexavalentes, que 

têm uma ação irritante e corrosiva no corpo humano. Na pele e mucosa nasal o 

crômio provoca várias alterações patológicas, desde um simples eritema até 

ulcerações que podem atingir a derme profunda e destruir a cartilagem nasal 

(BEZZERA, 1990). 

Assim sendo, tais metais presentes em tintas podem contaminar o 

ambiente e, portanto, devem ser motivo de preocupação e monitoramento 

ambiental, bem como de regulação em efluentes derivados do uso de tintas. 

 No Brasil não existe regulamentação específica sobre o descarte de 

tintas em solo e na água. Porém, na Resolução do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente N°430 de 13 de maio de 2011, definem-se:  

 

“Art. 2 A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, 

não está sujeita aos parâmetros e padrões de lançamento 

dispostos nesta Resolução, não podendo, todavia, causar 

poluição ou contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas”. 

Art. “3 Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente 

poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores 

após o devido tratamento e desde que obedeçam às 



18 
 

condições, padrões e exigências dispostos nesta 

Resolução e em outras normas aplicáveis.” 

 

A poluição das águas leva a graves problemas ecológicos que devem 

ser evitados ou minimizados através da determinação da toxicidade de 

milhares de substâncias químicas, bem como de seus produtos de degradação, 

utilizados para fins industriais, agrícolas e domésticos, que frequentemente são 

descarregados nos diferentes aquíferos (ANDRADE, 2004). Por sua vez, a 

avaliação dos efeitos toxicológicos de agentes poluentes como tintas e seus 

componentes sobre os seres vivos são normatizados no Brasil, principalmente 

por procedimentos elaborados pela CETESB. 

 

2.4. Toxidade das Tintas 

Apesar de melhorarem o aspecto do ambiente, as tintas podem 

apresentar componentes tóxicos que, liberados no meio ambiente, poderão 

causar danos aos ecossistemas. A contaminação do meio ambiente e das 

populações humanas associadas pode ocorrer em todas as fases de 

industrialização que envolva elementos ou compostos químicos tóxicos, sob 

forma de efluentes líquidos, sólidos e gasosos, bem como durante a utilização, 

reciclagem e descarte de seus produtos finais (PIMENTA et al. 1994). 

Além de substâncias orgânicas e elementos químicos tóxicos, as tintas 

também podem conter substâncias potencialmente prejudiciais à saúde, como 

plastificantes, os quais têm como finalidade tornar as películas mais flexíveis. 

Há ainda os biocidas, na forma líquida ou película de pintura, que são aditivos 

que servem para preservar a tinta contra a ação de agentes biológicos como as 

bactérias, fungos e algas (DEUTSCH e CANABRAVA, 2009). 

 Apesar de serem vários os componentes potencialmente tóxicos que 

fazem parte das diversas tintas que existem no mercado, ainda são poucos os 

trabalhos que enfocam seu aspecto toxicológico, o que é surpreendente haja 

vista as enormes quantidades de resíduos de tintas que são dispostas nos 

aquíferos e no solo, em operações de pintura, as quais normalmente envolvem 

a limpeza de pincéis com água sempre que uma cor diferente da anterior é 

usada em um mesmo turno de trabalho, ou ao final de cada turno de trabalho. 
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Vale observar que no aspecto de regulamentação jurídica, são poucos 

os esforços dispendidos pelos órgãos legislativos brasileiros visando 

regulamentar o setor. Assim, há uma única regulamentação, correspondente a 

Lei No 11.762, de 1 de agosto de 2008, que apenas “fixa a quantidade de 

chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias, de uso infantil e escolar, 

vernizes e materiais similares, dá outras providencias, e proíbe a fabricação, 

comercialização, distribuição e importação de tintas imobiliárias, e de uso 

infantil e escolar, vernizes e materiais similares de revestimento de superfícies 

com concentração igual ou superior a 0,06% de chumbo em peso, expresso 

como chumbo metálico, determinado em base seca ou conteúdo total não 

volátil”. 

 

2.5. Ecotoxicologia 

O termo ecotoxicologia surgiu pela primeira vez em Estocolmo, Suécia, 

em julho de 1969, na reunião do Committee of International Council of Scientific 

Unions (UCSU), pelo toxicologista francês René Truhaud (TRUHAUD, 1977). 

Por definição, a ecotoxicologia é uma área especializada da toxicologia 

ambiental que centra seus estudos nos efeitos ocasionados por agentes 

químicos e físicos sobre a dinâmica de populações e comunidades integrantes 

de ecossistemas definidos (RONCO, BÁEZ, GRANADOS, 2004 e KENDAL et 

al, 2001). Neste sentido, toxicologia também pode ser definida como a ciência 

que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações de substâncias 

químicas com o organismo. As características físico-químicas das substâncias 

e as biológicas do organismo determinam a natureza bioquímica do efeito 

nocivo (MORAES, SZNELWAT e FERNÍCULA, 1991). 

Vale observar que o termo ecotoxicologia é algumas vezes utilizado 

como sinônimo do termo toxicologia ambiental, entretanto este último também 

abrange os efeitos dos agentes químicos do ambiente sobre os seres humanos 

(COSTA et al, 2008). A ecotoxicologia é então utilizada como ferramenta de 

monitoramento ambiental, baseada principalmente na resposta de organismos 

individuais a estressores químicos (MAGALHÃES e FERRÃO-FILHO, 2008).  

 A resposta dos organismos vivos a diferentes tipos de estresse e 

condições tem sido utilizada desde o século XIX para avaliar a qualidade do 
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meio ambiente. O primeiro teste de toxidade em ambientes aquáticos que se 

tem notícia foi em 1816, com insetos aquáticos (BUIKEMA e VOSHELL, 1993). 

 No Brasil, as primeiras iniciativas em termos metodológicos em 

ecotoxicologia, se deram em 1975 a partir de uma reunião do Comitê Técnico 

de Qualidade das Águas da International Organization for Standarsization 

(ISO), com participação da Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) a convite da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (ZAGATTO e BERTOLETTI, 2006). 

 A partir de 1975, vários ensaios de toxidade aguda e crônica de curta 

duração foram adaptados e desenvolvidos utilizando alguns grupos de 

organismos, como algas, microcrustáceos, sedimentos e peixes de águas 

continentais e marinhas (ZAGATTO e BERTOLETTI, 2006). 

 Assim, a ecotoxicologia possui um objetivo próprio de estudo, ou seja, o 

fenômeno da interação ambiental em todas as suas nuances e consequências, 

com finalidade de avaliar, impedir e prevenir determinada intoxicação ou saber 

como interrompê-la, revertê-la, remediá-la e preveni-la (AZEVEDO e CHASIN, 

2003). 

 Com isso, vale ressaltar que um dos objetivos da ecotoxicologia sempre 

foi à análise custo-benefício no processo de produção de bens de consumo, no 

qual o problema é minimizar os custos da produção tanto quanto os efeitos da 

poluição química no meio ambiente (MAGALHÃES e FERRÃO-FILHO, 2008). 

 Para isso, foram desenvolvidas metodologias normatizadas para a 

avaliação das substâncias químicas e misturas tóxicas, em ensaios de 

toxicidade crônica ou aguda, usando organismos de diferentes níveis tróficos, 

como produtores primários (algas verdes unicelulares), consumidores primários 

(Artemia salina ou Daphnia magna - Pulga d´água), secundários (Argyroneta 

aquática - Aranha d’água), terciários (Danio rerio - Paulistinha) (ZAGATTO e 

BERTOLETTI, 2006). 

 

2.6. Biorremediação 

A contaminação dos solos com metais potencialmente poluentes é 

considerada um grave problema mundial. Os metais liberados pela atividade do 

homem, ao se depositarem nos solos, podem ser lixiviados para águas 

subterrâneas, afetando sua qualidade, ou serem incorporadas pelos 
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organismos presentes no solo e nas raízes, se estendendo as cadeias tróficas. 

Além disto, podem ser fonte de acidentes, muitas vezes graves em relação à 

saúde pública, por causa de sua elevada toxicidade (CATROGA, 2009). 

Devido a essas razões é fundamental encontrar soluções para o 

tratamento dos solos e águas contaminadas com metais potencialmente 

tóxicos. Inúmeras tecnologias são empregadas para remediar solos 

contaminados por metais, sendo as técnicas físico-químicas as mais utilizadas. 

Esses processos são bastante onerosos e não podem ser considerados uma 

alternativa atrativa, especialmente quando não existe um risco óbvio para as 

populações (BOTERO, TOREM e MESQUITA, 2008; CATROGA, 2009).  

 Já se sabe que alguns micro-organismos isolados de solo são capazes 

de metabolizar alguns poluentes, tais como Pseudomonas, Nocardia, 

Rhodococcus, Aspergillus fumigatus e Rhizopus stolonifer (BEKHI e KHAN, 

1986; BEKHI et al., 1993). A remediação dos poluentes por microrganismos, 

chamada biorremediação, pode ser realizada com estes isolados ou em 

consórcios microbianos ou culturas mistas com dois ou mais micro-organismos 

(LEVANON, 1993). 

 Biorremediação pode ser assim definida como um processo 

biotecnológico que acelera a transformação dos poluentes em produtos menos 

tóxicos, utilizando micro-organismos que levam a uma rápida eliminação dos 

poluentes, reduzindo sua concentração para níveis aceitáveis, transformando-

os em compostos de baixa toxicidade, ou mesmo mineralizando-os 

completamente (YAKUBU, 2007). 

 A floculação é uma das operações unitárias baseada em fenômenos 

físicos que visa reduzir o número de partículas presentes em um líquido, via 

contato prolongado que auxilia na formação dos flocos (VALVERDE et al, 

2015). 

Floculantes são assim amplamente utilizados em variados processos 

industriais como tratamento de águas residuais e purificação de água (SHIH et 

al, 2001). São quimicamente sintéticos, considerados eficientes e de baixo 

custo, porém de dificil degradação (ZHENG et al, 2008). 

 Floculantes sintéticos são uma ameaça à saúde pública e aumentam os 

riscos ambientais. Como exemplo de floculantes cita-se a poliacrilamida, 

considerada uma neurotoxina e um forte cancerígeno para os seres humanos 
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(ZHENG et al, 2008). Os biofloculantes têm atraído uma atenção considerável 

devido à sua biodegrabilidade e segurança para os ecossistemas (HE, LI e 

CHEN, 2004).  

 Nas últimas décadas, algumas bactérias, algas e fungos foram relatados 

como produtores de biofloculantes. Rhodococcus erythropolis produz um 

biofloculante chamado CON-1 que é capaz de flocular uma ampla gama de 

sólidos suspensos (KURANE et al, 1994). Também o biofloculante a partir do 

caldo de cultura de Archuadendron sp. é eficiente para flocular micro-

organismos, materiais orgânicos e inorgânicos (LEE et al, 1995). 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

 Conhecer as composições químicas, os efeitos deletérios para 

ambientes aquáticos e atmosféricos e desenvolver processos de 

biorremediação aquática para diferentes tintas acrílicas comerciais, com 

relação às bases e pigmentos que as compõem, propondo à sociedade a 

utilização de tintas acrílicas menos impactantes ao meio ambiente. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Conhecer a composição química dos componentes orgânicos (VOC) e 

inorgânicos (elementos químicos potencialmente tóxicos) de bases e 

pigmentos de tintas acrílicas comerciais;  

 Avaliar a toxidade das bases e pigmentos das diferentes tintas acrílicas 

comerciais em meio aquoso; 

 Desenvolver processo microbiológico de biorremediação, visando 

separar bases e pigmentos a partir do meio aquoso; 

 Avaliar quais são as bases e pigmentos de tintas acrílicas que podem 

causar menores e maiores impactos ambientais; 

 Auxiliar o consumidor na escolha de bases e pigmentos de tintas 

acrílicas. 
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4. Estrutura de Dissertação 

A dissertação está subdivida em três capítulos, sendo que o Capítulo I, 

apresentado anteriormente, trata-se de uma visão geral acerca do tema que 

será desenvolvido, e os demais tratam dos resultados da pesquisa, os quais 

serão apresentados em forma de artigos seguindo a seguinte proposta: 

Capítulo II: Avaliação físico-química e ecotoxicológica de bases e pigmentos de 

tintas acrílicas. 

Capítulo III: Avaliação da eficiência de micro-organismos isolados de solos do 

Cerrado na biorremediação de bases e pigmentos de tintas acrílicas em água. 
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Resumo: A contaminação do meio ambiente por produtos químicos aumenta 

com o crescimento das atividades antrópicas. Um dos produtos comerciais que 

mais apresentam substâncias potencialmente tóxicas são as tintas, as quais 

contêm misturas de metais e componentes orgânicos, muitos deles voláteis. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as características físico-químicas e 

ecotoxicológicas de bases e pigmentos de tintas acrílicas, a fim de criar um 

guia ao consumidor, para induzir o consumo ambientalmente correto desses 

produtos. Observa-se em relação a composição química que o uso das bases 

C e BFA é recomendado, porém quando se considera os VOC a indicação é 

pelo uso das bases A e B. Do ponto de vista ecotoxicológico as bases A, B e C 

são as menos tóxicas. Ao se levar em conta todos os parâmetros analisados, 

não se recomenda o uso da base BFA, enquanto as bases A e B devem ser 

utilizadas em ambientes internos e a base C em ambientes externos. Dentre os 

pigmentos o Amarelo ZC, o Azul e o Verde são recomendados em relação a 

sua composição de elementos químicos potencialmente tóxicos. Ao se avaliar 

os VOC indica-se os pigmentos Violeta, Amarelo NT e Amarelo US, enquanto 

que sob o ponto de vista ecotoxicológico recomenda-se os pigmentos Violeta, 

Vermelho, Preto e Amarelo US. Vale observar entretanto que, por serem 

adicionados em pequenas quantidades às bases, fica a critério do consumidor 

a escolha de seus pigmentos e misturas. 

Palavras-chave: toxicologia, poluentes, toxicidade, tintas 
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1. Introdução 

O aumento da população e o crescimento da indústria não têm ocorrido 

de forma sustentável, pois vem gerando impactos ambientais incluindo a 

poluição da água e do ar (RODRIGUES et al, 2007).  

Com a expansão de vários setores industriais, a contaminação por 

metais tóxicos no ambiente vem se agravando (PIMENTA e VITAL, 1994). Na 

indústria da construção civil, a contaminação se inicia desde a indústria, na 

fabricação de materiais como as tintas, até a entrega da edificação 

(SPADOTTO et al, 2011). 

 Embora a produção de tintas e seu uso sejam indispensáveis por possuir 

a função de embelezar e proteger a construção, tais produtos apresentam 

componentes que podem ser altamente tóxicos, podendo levar a danos 

ambientais caso não seja realizada a produção, armazenamento e descarte 

apropriados (FRANCISCO e FRANCISCO JR, 2012). 

O atual mercado mundial de tintas é bastante consolidado, tendo 

expressivos números e alto potencial para o contínuo crescimento em todas as 

suas linhas, como a imobiliária, industrial e automotiva. As tintas, embora 

muitas vezes passem despercebidas, são produtos fundamentais nos quais 

onde quer que se vá, ou para qualquer item que se fabrique, como veículos 

automotivos, bicicletas, capacetes, móveis, brinquedos, eletrodomésticos, 

vestuário, equipamentos, artesanatos, em impressão e serigrafia e na 

construção civil, atingindo cerca de 1,426 bilhão de litros de tintas produzidos 

somente no Brasil em 2013, e 1,397 bilhão de litros em 2014. Do volume 

produzido em 2014, 80% foi destinado ao uso imobiliário, correspondendo a 

62% do faturamento, equivalente a R$ 5,95 bilhões de reais (ABRAFATI, 

2015).. 

 As tintas acrílicas utilizadas na construção civil surgiram, em 1929, 

quando foi desenvolvido o processo de polimerização em emulsão, que 

possibilitou que monômeros vinílicos e acrílicos fossem polimerizados em meio 

aquoso (ROBERTS, 1968). 

De acordo com Guío (2013) a composição da tinta inclui duas partes, 

sendo uma sólida e outra volátil. No primeiro caso trata-se de um veículo sólido 

(resina, pigmentos e cargas) e aditivo, enquanto que no segundo caso tem-se 
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veículos solventes (água, aguarrás, etc) e veículos secantes (aglutinadores), 

como também óleos secativos (tintas, óleos, vernizes). 

 As tintas de uso comercial contêm elementos potencialmente tóxicos 

que representam, além do risco ambiental, riscos para a saúde. Dentre esses 

elementos se encontram os metais tóxicos, que causam efeitos deletérios tanto 

na saúde do trabalhador, durante o processo de pintura, como durante sua 

ocupação. Tais elementos tóxicos estão presentes nos pigmentos das tintas, 

que possuem diversas composições químicas e morfológicas e em seus 

aditivos (UEMOTO, IKEMATSU e AGOPYAN, 2006). 

 Por definição pigmentos são partículas sólidas divididas finamente e 

insolúveis ao meio, podendo ser constituídos de compostos inorgânicos ou 

orgânicos, e que têm, dentre outras funções, a propriedade de conferir aos 

acabamentos a cor e a opacidade (BENTLIN, POZEBON e DEPOI, 2009, 

BRANDÃO, 2000). 

 Os pigmentos orgânicos são substâncias sintéticas que apresentam 

grupamentos denominados cromóforos, os quais são os responsáveis por 

conferir a cor, permitindo várias tonalidades dela e vários níveis de resistência, 

sendo utilizados em tintas gráficas, plásticos e polímeros como brinquedos e 

utilidades domésticas, equipamentos eletrônicos ou em veículos nos 

acabamentos internos, assim como em tintas e vernizes. Porém, nem todos 

possuem resistência ao intemperismo e à luz, não sendo recomendados para 

pintura externa (MENDA, MARTINHO e MONTEIRO, 2011). 

 Os pigmentos inorgânicos são os mais utilizados industrialmente, pois 

apresentam maior estabilidade química e térmica e podem ser produzidos com 

elevado grau de pureza e uniformidade. Essas características levaram ao 

desenvolvimento de diferentes cores intensas, estáveis e adequadas ao uso 

como pigmentos (COSTA et al, 2016). Tais pigmentos inorgânicos são 

divididos em cinco classes: cromatos, ferrocianetos, sulfetos e sulfoselenetos, 

óxidos e compostos inorgânicos de composição variada (UEMOTO, 

IKEMATSU e AGOPYAN, 2006). 

 Do ponto de vista ambiental discute-se muito a presença de chumbo e a 

toxicidade deste elemento e de outros metais tóxicos, assim como a presença 

de cromato adicionado a tintas para prevenir a corrosão de superfícies 

metálicas (PIMENTA e VITAL, 1994; LaPUMA, FOX e KIMMEL, 2001). Neste 
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sentido, os pigmentos inorgânicos que possuem metais potencialmente tóxicos 

em sua composição são os fosfatos de cromo, cromatos de zinco, 

tetraoxicromato de zinco, cromato básico de zinco e potássio, cromato de zinco 

e potássio, cromato de estrôncio e silicromato de chumbo (UEMOTO, 

IKEMATSU e AGOPYAN, 2006). 

Estabelecer limites legais para o teor de chumbo se mostra uma 

ferramenta eficaz para diminuir a venda e utilização de tintas com chumbo. No 

Brasil, a Lei 11.762, de 01 de agosto de 2008, limita o teor máximo de chumbo 

a 600 mg/kg (0,06%) em tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes 

e materiais similares.  

Sabe-se que o chumbo é um contaminante ambiental difundido por todo 

o planeta, sendo encontrado na forma de sais, ligas metálicas e íons 

inorgânicos. A alimentação é a principal fonte de exposição ao chumbo, 

seguido pela respiração e a ingestão de água (MORAES, COSTA e PEREIRA, 

2012). Esse metal, absorvido por uma proteína ligante do cálcio, deposita-se 

nos ossos. Também afeta todos os sistemas e órgãos do corpo humano, nos 

quais incluem o Sistema Nervoso, tanto central quanto periférico. Além disso, 

está comumente associado à anemia crônica, por inibir a ação da enzima que 

catalisa uma etapa essencial na produção da hemoglobina (MOREIRA e 

MOREIRA, 2004; FRANCO et al, 2011). Intoxicações por chumbo são 

associadas com nefrotóxicidade e neurotoxicidade, além de estar atribuído na 

redução da capacidade do sistema nervoso central, principalmente em crianças 

(MORAES, COSTA e PEREIRA, 2012; SARFO et al, 2012). 

Entretanto, não há leis e limites para outros metais potencialmente 

tóxicos que se encontram presentes nas tintas, tais como bário, cádmio e 

crômio. Também não é feita referência a outros elementos químicos 

importantes, mas de menor toxicidade, tais como berílio, alumínio, ferro, 

magnésio e titânio. 

Sabe-se, por exemplo, que o bário não é um elemento essencial ao ser 

humano, e sua toxicidade é devido a sua forma catiônica. A ingestão de bário 

em pequena quantidade, por um curto período de tempo, pode provocar 

vômito, cólica estomacal, diarreia, dificuldade respiratória, alteração da pressão 

sanguínea, adormecimento da face e debilidade muscular. Já a ingestão de 
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altas quantidades pode causar alterações no ritmo cardíaco e paralisia e, se 

não houver tratamento, pode levar a óbito (CETESB, 2016). 

O cádmio também é considerado um poluente ambiental e está presente 

em alguns alimentos, fumaça de cigarro e no ar. Ele é absorvido pelo corpo 

através da alimentação ou respiração (MORAES, COSTA e PEREIRA, 2012), e 

também é absorvido através das vias sanguíneas, causando Intoxicação, 

estando relacionada à prevalência de doenças hepáticas, cardiovasculares e 

do sistema nervoso central, falência renal, câncer de mama, efeitos 

hematológicos e imunológicos, irritação grave no estômago, infertilidade e 

problemas no desenvolvimento embrionário, além de enfraquecimento dos 

ossos e deformidades no esqueleto (MORAES, COSTA e PEREIRA, 2012; 

TELLEZ-PLAZA et al, 2012; ABERNETHY et al, 2010). 

O aumento da quantidade de crômio liberada nos ecossistemas, nos 

últimos anos, aumentou em consequência das diferentes atividades humanas. 

A principal fonte de liberação do crômio nos ecossistemas está relacionada à 

aplicação industrial desse metal na metalurgia, nos curtumes e na fabricação 

de tintas e de corantes (SAHA e ORVIG, 2010; AUGUSTYNOWICZ et al., 

2010). O crômio, elemento indispensável para o metabolismo dos açúcares, 

pode causar, devido à sua deficiência no organismo humano, neuropatia 

periférica e diabetes, porém o crômio quando se apresenta na forma 

hexavalente em altas concentrações na água, pode causar câncer (CUNHA e 

MACHADO, 2004). No ambiente os estados de oxidação estáveis do crômio 

são o Cr (III) e o Cr (IV), sendo o Cr (VI) o mais tóxico devido a sua elevada 

mobilidade no solo e nos ambientes aquáticos (SUN et al., 2010) e a sua 

capacidade de atravessar as membranas biológicas, agindo como oxidante e 

interferindo na absorção de nutrientes, além de apresentar propriedades 

carcinogênicas e mutagênicas (PANDEY, DIXIT e SHYAM, 2010; NICHOLS, 

COUCH e AL-HAMDANI, 2000). 

O berílio é considerando um metal alcalino terroso tóxico, sendo que sua 

aspiração pode causar calafrios, febre e tosse dolorosa. Em casos mais 

graves, ele pode causar inflamação nos pulmões, falta de ar e levar a beriliose 

ou granulomatose pulmonar crônica, que pode levar à morte (LEITE, SILVA e 

CUNHA, 2015).  
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O alumínio é um microcontaminante ambiental que pode ter origem tanto 

natural quanto de atividades humanas, sendo a água contaminada a principal 

fonte. Trata-se de um agente químico neurotóxico, sendo considerado pelo 

FDA (Food and Drug Administration) que 0,05 mg é a quantidade diária 

tolerada com segurança, pois acima deste valor ocorrem sérios efeitos danosos 

ao sistema nervoso central e ossos (SILVA et al, 2012). 

 A ingestão excessiva de ferro pode afetar a absorção de micronutrientes, 

sendo que a intoxicação por ferro, mais comum em crianças menores de 6 

anos, provoca lesão na mucosa intestinal (OBREGÓN, MAIHARA e 

BARUFFALDI, 1999). 

 A toxicidade do magnésio, na forma de sulfato de magnésio, deprime o 

sistema nervoso central, podendo causar parada cardiorrespiratória e morte 

(BATISTA, 2015). Já o excesso de fósforo pode causar desde osteoporose por 

perda de cálcio e magnésio, como aterosclerose (obstrução arterial), perda dos 

dentes e psicose maníaco-depressiva. Ainda pode causar catarata e 

predisposição à hepatite e hemorragias (TEIXEIRA, 2016).  

O dióxido de titânio, amplamente usado em tintas, é uma das formas 

mais tóxicas do titânio, sendo que seu excesso causa quadros de fraqueza e 

efeitos citotóxicos em células neuronais, queratinócitos, macrófagos, células do 

epitélio pulmonar, entre outros. (PASCALICCHIO, 2002).  

As bases e os pigmentos também possuem elementos orgânicos, nos 

quais os compostos orgânicos voláteis (VOC) se destacam. A norma ASTM D 

3960 (Standard Practice for Determining Volatile Organic Compound –VOC- 

Content of Paints and Related Coatings) define que VOC são quaisquer 

compostos orgânicos, incluindo as tintas a base de solvente, que participam de 

reações fotoquímicas na atmosfera. Os compostos químicos liberados 

contribuem para a formação do ozônio troposférico, conhecido como Smog 

fotoquímico, cujos efeitos prejudicam a saúde das populações mais vulneráveis 

(UEMOTO, IKEMATSO e AGOPYAN, 2006). 

 Segundo CHUCK e DERRICK (1988) alguns materiais usados na 

construção civil, como as tintas a base de solventes e adesivos, são altos 

emissores de VOC. Estes VOC, derivados de solventes de tintas em ambientes 

internos de construções, fazem parte dos materiais utilizados na construção 

civil, sendo considerado uma séria fonte de poluição atmosférica (GUÍO, 2013), 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Citot%C3%B3xico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B4nios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queratin%C3%B3cito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
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podendo causar efeitos a curto e a longo prazo na saúde de seres humanos e 

animais, como reações alérgicas, problemas respiratórios e efeitos 

neurotóxicos (OLIVEIRA e SILVA, 2014). 

 Segundo Galvão (2014), as emissões comerciais e residenciais são a 

segunda maior fonte (21%) de VOC, depois das emissões veiculares (54%). 

Diversos VOC podem ser encontrados nas tintas, devido à presença de 

solventes em sua composição. Os solventes mais frequentes encontrados nas 

tintas imobiliárias são os solventes hidrocarbonetos (alifáticos, aromáticos e 

terpênicos) e oxigenados (álcoois, ésteres, cetonas, éteres glicólicos) (GUÍO, 

2013).  

 Segundo Uemoto, Ikematso e Agopyan (2006) os critérios ecológicos 

quanto à escolha de tintas ficarão agregados à questão ambiental, sendo este 

um diferencial importante a ser utilizado para divulgação e expansão 

mercadológica. Na indústria de tintas no Brasil os fabricantes, visando atrair 

mais consumidores, já divulgam a venda de produtos isentos de emissão de 

VOC e sua toxicidade. 

A economia gerada ao consumidor e a diminuição da toxicidade gerada 

ao pintor, pelo uso de água como diluente de tintas, trouxe alguns 

inconvenientes do ponto de vista de dispersão ambiental desses produtos. 

Durante o uso das tintas é comum efetuar a limpeza de pincéis e recipientes 

acondicionadores (latas e recipientes de compressores) com água, 

descartando-se a água de limpeza, principalmente no esgoto ou solo. Os 

fabricantes de tintas alertam que é importante que o produto seja utilizado em 

sua totalidade, e citam que em relação a resíduos de tintas não utilizados, 

deve-se seguir a orientação das legislações de cada estado (FAZENDA, 2009), 

sem citar quaisquer procedimentos ou recomendações de remediação, bem 

como sobre o efeito tóxico de tais resíduos no ambiente. 

Para estimar a toxicidade de substâncias como VOC ou metais, existem 

testes laboratoriais de toxicidade, de cunho interdisciplinar, feitos sob 

condições experimentais específicas e controladas, utilizando efluentes 

industriais e amostras ambientais (águas ou sedimentos). Nesses tipos de 

ensaios, os organismos-testes são expostos a diferentes concentrações de 

uma determinada amostra e os efeitos tóxicos produzidos sobre eles são 

observados e quantificados (COSTA et al, 2008). 
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O efeito normalmente observado nestes ensaios é a letalidade ou 

alguma outra manifestação do organismo que a anteceda, como exemplo o 

estado de imobilidade. Esses testes têm como objetivo determinar a 

Concentração Letal Média (CL50) ou a Concentração Efetiva Média (CE50), ou 

seja, a concentração do agente tóxico que causa mortalidade ou imobilidade a 

50% dos organismos-testes depois de um determinado tempo de exposição. 

Neste sentido, testes de toxidade aguda avaliam uma resposta severa e ágil 

dos organismos aquáticos a um estímulo que se manifesta, em geral, em um 

intervalo de 0 a 96 horas (MAGALHÃES e FERRÃO FILHO, 2008). 

 Um dos bioensaios ecotoxicológicos mais empregados é o que utiliza o 

microcrustáceo Artemia salina Leach, da ordem Anostraca. Este teste se 

caracteriza como rápido, de baixo custo e de fácil manipulação e não requer 

nenhuma técnica asséptica (MILANI e ZIOLLI, 2007). Tal ensaio vem sendo 

empregado em testes de toxicidade devido à sua capacidade em formar cistos 

dormentes, fornecendo, desta maneira, material biológico que pode ser 

armazenado durante longos períodos de tempo de forma viável e sem a 

necessidade de manter culturas contínuas (CALOW, 1993; SILVA et al, 2015). 

 A Artemia salina possui como hábito alimentar a filtração e, 

basicamente, se alimenta de bactérias, algas unicelulares, pequenos 

protozoários e detritos dissolvidos no meio. A filtração do alimento ocorre nos 

toracópodos encarregados de conduzir as partículas em direção ao trato 

digestivo. Um dos efeitos causados por substâncias tóxicas a esse organismo é 

que sua taxa de filtração diminui com o aumento da concentração das 

partículas tóxicas, ficando estas acumuladas e interferindo no processo normal 

de seus batimentos. Outro efeito das altas concentrações, é que podem passar 

diretamente pelo tubo digestivo sem sofrer digestão, tornando o indivíduo 

subnutrido (SOUTO, 1991).  

 Segundo Laitano e Matias (2006) testes de toxicidade com organismos 

aquáticos constituem uma ferramenta efetiva para avaliação, predição ou 

detecção dos efeitos dos poluentes sobre os organismos vivos. 

 Apesar da Artemia salina já ter sido empregada em diversos ensaios de 

ecotoxicidade empregando diversos meios de interesse ambiental, não há 

relatos do uso desse organismo-teste na avaliação da toxicidade de pigmentos 

e bases de tintas acrílicas, muito menos a associação desses dados 
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ecotoxicológicos com dados de avaliação físico-química de composição de 

substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem tais tintas. 

 Assim, considerando a grande dimensão do mercado de tintas acrílicas 

e o desconhecimento de seus impactos ambientais, esse trabalho teve como 

objetivo avaliar as características físico-químicas e ecotoxicológicas de bases e 

pigmentos de tintas acrílicas, a fim de conhecer o impacto destes na biota 

aquática, bem como apresentando um conjunto de recomendações de 

consumo ambientalmente mais amigável desses produtos pelo consumidor. 

 

2. Experimental 

 

2.1. Amostragem 

As amostras de 04 bases e 12 pigmentos de tintas acrílicas foram 

doadas por um estabelecimento comercial localizado na cidade de Goiânia 

(Estado de Goiás – Brasil) e armazenadas ao abrigo de luz até o momento das 

análises. As amostras de pigmentos foram armazenadas em frascos de 

polietileno de alta densidade (PEAD) e as bases em seus recipientes 

comerciais. As quatro bases analisadas foram as Bases A, B, C e BFA 

(bactericida, fungicida e algicida) e os doze pigmentos foram Amarelo NT, 

Amarelo US, Amarelo ZC, Azul, Branco, Cinza, Marrom, Preto, Rosa/Magenta, 

Verde, Vermelho e Violeta. 

 

2.2. Análise de elementos químicos 

 

2.2.1 Digestão de bases e pigmentos em micro-ondas 

 Para a etapa de digestão das amostras de bases e pigmentos para a 

análise de metais, utilizou-se um sistema fechado de micro-ondas Provecto 

Analítica modelo DGT Plus. Primeiramente pesou-se 0,2 g das bases e 

pigmentos que foram transferidos para recipientes de teflon apropriados 

(DEPOI, POZEBON e BENTLIN, 2009). Posteriormente adicionou-se 3 mL de 

ácido nítrico a 65% e 2 mL de ácido fluorídrico a 48%. A programação de 

potência do micro-ondas consistiu em 5 minutos a 330W; 7 minutos a 800W e 7 

minutos a 0W. As soluções resultantes das digestões foram transferidas 

quantitativamente e diluídas em água em balões volumétricos de 25 mL, sendo 
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depois armazenadas em frascos de PEAD. Todas as amostras foram digeridas 

e preparadas em triplicata. 

 

2.2.2 Análises via ICP-OES 

 As amostras digeridas em micro-ondas foram analisadas pela técnica de 

Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-

OES). Empregou-se um espectrofotômetro modelo Icap 6000 SERIES da 

Thermo Scientific para monitoramento dos elementos químicos Al, B, Ba, Be, 

Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sn, Sr, Ti, Tl, V e Zn. 

 Foi realizada uma curva de calibração para os elementos químicos 

acima, nas seguintes concentrações: 0,1 mg/kg,0,3 mg/kg, 0,5 mg/kg, 1,0 

mg/kg, 1,5 mg/kg, 2,0 mg/kg, 3,0 mg/kg, 5,0 mg/kg. 

 Os comprimentos de ondas utilizados variaram de 189,989 nm á 

766,490 nm, de leitura axial, com exceção do Mg que usou leitura radial. 

 

2.3. Análise de VOC 

 

2.3.1 Preparo das amostras 

 Os frascos contendo as bases e pigmentos foram agitados por 5 minutos 

a 3000 RPM em agitador IKA® MS 3 digital, e posteriormente transferidos 5 mg 

de cada amostra para recipientes tipo vials, os quais foram vedados e 

analisados por Cromatografia Gasosa acoplada Headspace e a Espectrômetro 

de Massas (HS-HRGC-MS) para determinação da composição de VOC de 

bases e pigmentos de tintas acrílicas. 

 

2.3.2 Análises via HS-HRGC-MS 

 O sistema de headspace utilizado foi o modelo AOC-5000 da Shimadzu, 

com injetor automático do mesmo modelo. O amostrador headspace operou 

sob temperatura de incubação de 120°C, tempo de incubação de 15 minutos, 

agitação da incubadora a 500 RPM, para uma quantidade injetada de 500 µL 

em seringa a 120oC. 

As análises de VOC foram realizadas em Cromatógrafo GC-2010 Plus 

da Shimadzu acoplado a Espectrômetro de Massas GCMS-QP2010 Ultra da 
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Shimadzu. A coluna utilizada foi uma Rtx®-5 de 30 metros, 0,25 mm ID e 0,25 

µm da Restek (Crossbond® 5% difenil 95% dimetil polisiloxano). O forno operou 

inicialmente a 30oC por 2 minutos, com aumento de 5oC/min até 260oC, 

mantido isotérmico por 10 min e aumentado a 15oC/min até 300oC. 

O espectrômetro de massas operou sob as condições de temperatura de 

interface e de fonte de íons a 260°C, no modo SCAN, com varredura de 

massas na faixa de m/z 40 a 250 e velocidade de varredura de 769. Outros 

parâmetros foram tempo de corte de solvente de 1 min, tempo de início de 

funcionamento do espectrômetro de 1 min, tempo total de análise de 56 min, 

ganho do detector de 1.03 KV, Threshold 0 e tempo de evento de 0,3 s.  

 

2.4. Ensaios ecotoxicológicos 

Os ensaios ecotoxicológicos dos pigmentos e das bases de tintas 

acrílicas foram realizados utilizando as metodologias de Meyer et al. (1982), e 

Azevedo, Pimenta e Vieira (2004) para o cultivo dos náuplios e das normas 

CETESB/SP L5. 019, 1990 e L5.021, 1991 que tratam da utilização de testes 

de toxicidade no controle de efluentes líquidos e da execução dos ensaios 

ecotoxicológicos usando A. salina. 

 Nesse caso específico, os ensaios de toxicidade de pigmentos e bases 

de tintas acrílicas correspondem ao ensaio de substâncias pouco solúveis em 

água, nos quais deve-se preparar um eluato que segundo a ABNT 15469:2007 

é definido como sendo a ―solução aquosa de uma amostra de baixa 

miscibilidade em água, obtida após procedimento de extração com água‖ 

(ABNT, 2007). 

Tais eluatos são depois misturados em água em diversas concentrações 

e as soluções resultantes são utilizadas nos testes de ecotoxicidade com 

Artemia salina Leach.  

 

2.4.1 Preparo do eluato para teste de ecotoxicidade 

 Devido ao fato de bases e pigmentos formarem uma suspensão 

em água, os eluatos desses componentes foram preparados a partir da 

adaptação da norma ABNT NBR 15469:2007, misturando-se isoladamente 

cada uma das bases e pigmentos com solução aquosa salina a 3,5% de sal 

marinho. Para isso fez-se a mistura, em erlenmeyer, de 1g de cada uma das 
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bases e pigmentos, diluídos em 100 mL a 500 mL, em intervalos de 50 mL, 

gerando um total de 9 eluatos para cada amostra de base ou pigmento, 

distribuídos na faixa de concentração de 1,0% (1g em 100 mL) a 0,2% (1g em 

500 mL), em intervalos de 0,1% (m/v), de base ou pigmento misturado a 

solução aquosa salina a 3,5% de sal marinho.  

As misturas de bases e pigmentos foram colocadas sob agitação em 

agitador magnético IKA 3368000 topolino, por 24 horas. As amostras foram 

colocadas em repouso por 24 horas até a separação completa da parte sólida a 

partir da parte líquida, denominada eluato. O eluato foi armazenado em frascos 

de vidro âmbar a temperatura ambiente e ao abrigo de luz. 

Dessa forma obteve-se 144 eluatos, os quais foram utilizados para os 

testes preliminares. 

 

2.4.2 Ensaios preliminares 

 Os eluatos obtidos nas concentrações de 1,0% a 0,2% foram utilizados 

em testes preliminares para determinar a faixa de concentração de cada eluato 

que engloba o valor da CL50. 

 

2.4.3 Cultivo dos naúplios de Artemia salina Leach 

 Os náuplios de A. salina foram obtidos na forma de cistos, e o sal 

marinho foi adquirido em estabelecimento comercial de aquarismo no município 

de Goiânia (Estado de Goiás – Brasil). Tais náuplios foram cultivados de 

acordo com Meyer et al. (1982) em solução salina 3,5%, constituída de água 

mineral não destilada e isenta de cloro, e incubados em estufa tipo BOD, marca 

Fanem, modelo 374 CDG, a 30°C, sob aeração e luz, por 24 a 48 horas. Para a 

eclosão dos ovos utilizou-se uma cuba de plástico (17,0 x 10,5 cm), com dois 

compartimentos desiguais separados por uma divisória com furos de 2 mm e 

espaçados por 5 mm. Cerca de 30 mg de ovos de A. salina foram colocados no 

compartimento maior, o qual foi coberto com papel alumínio de modo a 

favorecer a migração das larvas para o compartimento menor e iluminado. 
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2.4.4 Ensaios definitivos de ecotoxidade dos eluatos com Artemia 

salina Leach 

Para os eluatos das bases e pigmentos que apresentaram mortandade 

de 50% ou mais dos organismos-teste na diluição de 0,2%, foram preparados 

eluatos mais diluídos para determinação da CL50.  

Foram realizadas mais três repetições (triplicata), nas mesmas 

condições acima para os eluatos de cada pigmento e cada base. Como 

controle foi utilizado, nas mesmas condições, solução salina (controle negativo) 

e para o eluato puro de biodiesel metílico de óleo de fritura (controle positivo), 

para o qual se conhece sua elevada toxidade, a qual causa a mortandade de 

100% dos organismos-teste com o uso de seu eluato sem diluição. 

Cada concentração de eluato analisada foi avaliada em triplicata, com 

dez náuplios de A. salina em cada tubo de ensaio, incubados por 24 horas em 

câmara de germinação tipo BOD, marca Fanem, modelo 374 CDG, a 30°C, sob 

fotoperíodo de 23h50min. (AZEVEDO e CHASIN, 2003). 

 

2.4.5 Cálculo da taxa de mortalidade de Artemia salina Leach 

A contagem de náuplios vivos e mortos foi realizada após 24 horas de 

incubação, utilizando uma lupa e uma fonte de luz, tipo transiluminador, para 

facilitar a contagem. Foram considerados organismos vivos aqueles que 

apresentaram algum tipo de movimento. 

Para os resultados obtidos em triplicata foi aplicada a fórmula abaixo 

para calcular a taxa percentual de mortalidade para cada amostra de pigmento 

e de base de tintas acrílicas: 

 

 

 

 

3. Resultados e Discussões 

 

3.1. Análise de elementos químicos 

Os resultados de teor médio dos elementos químicos analisados em 

bases são mostrados nas Tabelas 1 e 2, enquanto os resultados para 

% mortalidade =      número de náuplios mortos ou imóveis     X 100 

          número total de náuplios de Artemia salina 
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pigmentos são mostrados nas Tabelas 3 e 4. No Anexo 1 se encontram os 

resultados para pigmentos e bases em gráficos. 

Nas bases, com relação aos elementos tóxicos de menor impacto 

ambiental, o alumínio é encontrado principalmente na base C (67.178,2 

mg/Kg), o berílio não foi detectado em nenhuma das bases, o ferro destaca-se 

na base BFA (1.401,1 mg/Kg) e o titânio é encontrado em grandes quantidades 

nas bases A (64.040,9 mg/Kg), BFA (56.143,2 mg/Kg) e B (28.357,7 mg/Kg), 

estando em menor concentração na base C (2.272,6 mg/Kg). 

 Com relação aos teores de elementos de maior toxicidade, como o 

chumbo, observou-se que em todas as bases analisadas a quantidade desse 

elemento químico apresentou-se abaixo do máximo permitido (600 mg/kg) pela 

legislação brasileira e, portanto estão em conformidade com a mesma. Dentre 

as bases analisadas, A (281,2 mg/Kg) e B (279,1 mg/Kg) foram as que 

apresentaram maiores quantidades de chumbo, seguido das bases C (214,1 

mg/Kg) e BFA (179,4 mg/Kg). 

 A base BFA também foi a que apresentou menor teor de bário (26,9 

mg/Kg), seguido das bases C (79,0 mg/Kg), B (190,0 mg/Kg) e A (325,8 

mg/Kg). Com relação a outros elementos químicos potencialmente tóxicos, a 

base C foi a que apresentou menores teores de elementos químicos 

potencialmente tóxicos, como cádmio (3,9 mg/Kg) e crômio (1,5 mg/Kg), os 

quais apresentaram-se em teores relativamente menores que os demais 

elementos químicos. 

 Para os elementos químicos de menor potencial toxicológico, titânio, 

alumínio e potássio apresentam-se em maiores quantidades que os demais. 

Teores elevados de magnésio também se destacam para as bases C e BFA. 

 Quando se leva em consideração a possibilidade de tais bases e 

pigmentos causarem processos de eutrofização em água, observa-se que os 

teores de fósforo são menores na base C (126,4 mg/Kg), seguido da base BFA 

(235,1 mg/Kg), B (238,2 mg/Kg) e A (333,2 mg/Kg). Além disso, os teores de 

potássio são maiores nas bases A (4.221,6 mg/Kg), seguido da B (3.701,7 

mg/Kg), C (2.063,1 mg/Kg) e BFA (1.860,7 mg/Kg).  

 Assim sendo, as bases C e BFA são as que apresentam menores teores 

de elementos químicos potencialmente tóxicos ou com capacidade de provocar 
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a eutrofização do meio aquático, sendo assim recomendadas para uso, sob o 

ponto de vista da composição dos elementos químicos. 
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Tabela 1. Concentração média de elementos químicos em bases de tintas acrílicas. 

Bases 
Concentração Média (mg/Kg)* 

Al B Ba Be Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li 

A 25.283,6 <LQ 325,8 <LQ 278,3 6,1 113,9 5,4 41,0 700,6 4.221,6 4,9 

B 32.567,8 <LQ 190,0 <LQ 313,9 5,9 55,3 4,5 18,9 463,6 3.701,7 3,7 

C 67.178,2 <LQ 79,0 <LQ 12.410,6 3,9 4,5 1,5 1,7 682,4 2.063,1 1,3 

BFA 8.126,9 <LQ 26,9 <LQ 17.824,1 5,5 103,8 3,4 37,4 1.401,1 1.860,7 0,8 

*Desvio padrão para cada elemento no Anexo 1 

 

Tabela 2. Concentração média de elementos químicos em bases de tintas acrílicas. 

Bases 
Concentração Média (mg/Kg)* 

Mg Mn Mo Na Ni P Pb Sn Sr Ti Tl V Zn 

A 66,6 3,5 0,1 949,7 <LQ 333,2 281,2 <LQ 20,7 64.040,9 <LQ <LQ 3.648,5 

B 92,3 4,1 <LQ 851,6 <LQ 238,2 279,1 <LQ 17,7 28.357,7 <LQ <LQ 288,1 

C 4.996,1 2,9 <LQ 757,7 <LQ 126,4 214,1 <LQ 8,9 2.272,6 <LQ <LQ 1.959,2 

BFA 4.411,2 10,4 <LQ <LQ <LQ 235,1 179,4 <LQ 19,0 56.143,2 <LQ <LQ 1.620,1 

*Desvio padrão para cada elemento no Anexo 1 
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Tabela 3. Concentração média de elementos químicos em pigmentos de tintas acrílicas. 

Pigmentos 
Concentração Média (mg/Kg)* 

Al B Ba Be Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li 

Amarelo NT 400,3 <LQ 43.526,3 <LQ 2.164,0 5,6 7,3 2,7 3,5 161,6 1.697,6 1,2 

Amarelo US 132,3 <LQ 1.888,5 <LQ 2.613,5 4,5 9,4 319,2 1,6 51,6 15,8 0,1 

Amarelo ZC 1.696,4 <LQ 2,6 0,1 296,2 4,7 1,6 2,0 <LQ 2.342,2 171,1 0,9 

Azul 1.892,5 <LQ 0,3 0,1 965,1 4,6 2,6 5,5 7.481,1 3.735,5 379,9 0,5 

Branco 7.262,6 <LQ 207,1 <LQ 126,1 4,4 660,0 10,8 <LQ 311,3 146,7 0,3 

Cinza 4.878,2 <LQ <LQ <LQ 6.321,9 9,8 95,3 11,6 92,9 86.286,5 1.490,6 2,8 

Marrom 457,9 645,8 17,2 <LQ 147,2 25,0 3,4 7,8 <LQ 419.903,2 59,6 0,1 

Preto 2.032,0 <LQ 2,2 0,1 880,5 5,0 2,0 5,1 1,2 3.009,3 406,2 0,9 

Rosa/Magenta 3.267,8 <LQ 2,9 <LQ 694,3 6,0 2,7 4,6 <LQ 17.031,6 651,3 1,6 

Verde 2.027,0 <LQ 0,8 <LQ 448,9 5,4 1,3 4,7 6.274,7 2.110,9 357,5 0,7 

Vermelho 1.474,5 <LQ 2,3 0,1 393,3 6,2 2,6 3,6 <LQ 4.771,1 511,4 0,5 

Violeta 462,1 <LQ 3.911,6 0,2 17.171,4 5,1 2,2 1,7 48,7 320,6 1.113,2 1,0 

*Desvio padrão para cada elemento no Anexo 1 
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Tabela 4. Concentração média de elementos químicos em pigmentos de tintas acrílicas. 

Pigmentos 
Concentração Média (mg/Kg)* 

Mg Mn Mo Na Ni P Pb Sn Sr Ti Tl V Zn 

Amarelo NT 348,3 3,4 <LQ 981,5 <LQ 245,6 152,3 <LQ 394,5 1.954,4 <LQ <LQ 3,7 

Amarelo US 56,4 2,5 1,1 314,3 <LQ 161,7 1.534,1 <LQ 10,6 4.299,2 <LQ <LQ 1.529,4 

Amarelo ZC 14.954,0 16,1 0,3 496,1 <LQ 550,5 145,8 0,4 0,7 54,4 <LQ 33,6 5,8 

Azul 28.349,9 38,9 13,4 411,5 <LQ <LQ 463,4 <LQ 1,0 81,1 <LQ 55,5 325,8 

Branco 3.709,6 3,4 1,0 586,0 <LQ 443,3 14,6 <LQ 1,9 323.468,8 <LQ <LQ <LQ 

Cinza 19.751,6 5.673,2 6,4 641,3 <LQ 1.807,2 196,7 <LQ 274,0 33.690,2 <LQ 122,1 235,1 

Marrom 5.026,7 83,0 <LQ 443,8 <LQ 309,2 145,0 3,2 1,4 41,7 <LQ <LQ 49,1 

Preto 20.336,3 36,6 0,2 550,7 <LQ 1.286,1 202,8 <LQ 1,2 88,3 <LQ <LQ 6,9 

Rosa/Magenta 25.736,7 29,3 0,2 444,8 <LQ 1.805,0 164,5 0,2 1,3 189,0 <LQ 42,0 30,7 

Verde 19.416,7 18,9 0,4 532,4 <LQ <LQ 251,4 0,6 0,8 82,7 <LQ 44,6 8,5 

Vermelho 19.259,1 36,7 0,5 547,9 <LQ 1.535,2 204,7 0,7 0,9 59,6 <LQ 57,1 8,2 

Violeta 5.646,6 7,7 0,4 454,4 <LQ 157,4 94,6 0,5 792,5 165,8 <LQ 7,6 115,9 

*Desvio padrão para cada elemento no Anexo 1 
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Dos elementos tóxicos de menor impacto ambiental, somente o berílio 

não foi encontrado nos pigmentos, tal como já havia sido observado para as 

bases. Alumínio encontra-se em maior quantidade no pigmento Branco 

(7.262,6 mg/Kg), seguido do Cinza (4.878,2 mg/Kg), do Rosa/Magenta (3.267,8 

mg/Kg) e do Verde (2.027,0 mg/Kg).  

Dentre todos os elementos químicos monitorados, o ferro é o mais 

abundante no pigmento Marrom (419.903,2 mg/Kg), seguido do Cinza 

(86.286,5 mg/Kg).  

O titânio é o principal elemento químico presente no pigmento Branco 

(323.468,8 mg/Kg), seguido do Cinza (33.690,2 mg/Kg). 

Com relação aos elementos químicos de maior potencial de toxicidade, 

os pigmentos Amarelo NT (43.526,3 mg/Kg), Violeta (3.911,6 mg/Kg), Amarelo 

US (1.888,5 mg/Kg) e Branco (207,1 mg/Kg) apresentaram as maiores 

concentrações de bário. Ao contrário, os pigmentos Azul (0,3 mg/Kg), Verde 

(0,8 mg/Kg), Vermelho (2,3 mg/Kg), Amarelo ZC (2,6 mg/Kg), Rosa/Magenta 

(2,9 mg/Kg) e Marrom (17,2 mg/Kg) foram os que apresentaram menores 

concentrações desse elemento químico potencialmente tóxico. 

A maior quantidade de cádmio nos pigmentos avaliados foi apresentada 

pelo pigmento Marrom (25,0 mg/Kg), com os demais pigmentos apresentando 

concentrações na faixa de 4,4 a 9,8 mg/Kg.  

 O crômio foi encontrado em concentrações abaixo de 12 mg/kg em 

todos os pigmentos, exceção feita ao pigmento Amarelo US que apresentou 

319,2 mg/kg.  

Em relação ao chumbo - único metal cujo teor é contemplado em 

legislação específica para tintas - o pigmento Amarelo US (1.534,1 mg/Kg) e o 

Azul (463,4 mg/Kg)  apresentaram as maiores concentrações desse elemento 

químico potencialmente tóxico. Os demais pigmentos apresentaram teores de 

chumbo entre 94,6 mg/Kg (Violeta) e 251,4 (Verde). O pigmento Branco (14,6 

mg/Kg) apresentou o menor teor de chumbo. 

Com respeito aos elementos químicos que são responsáveis por 

processos de eutrofização, o potássio destaca-se nos pigmentos Amarelo NT 

(1.697,6 mg/Kg), Cinza (1.490,6 mg/Kg) e Violeta (1.113,2 mg/Kg), estando em 

menor concentração no Amarelo US (15,8 mg/Kg). O fósforo destaca-se no 

Cinza (1.807,2 mg/Kg), Rosa/Magenta (1.805,0 mg/Kg) e Vermelho (1.535,2 
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mg/Kg), estando abaixo dos limites de quantificação nos pigmentos Azul e 

Verde. 

Ainda com respeito a presença de elementos químicos potencialmente 

tóxicos em pigmentos, é importante observar que geralmente os fabricantes de 

tintas acrílicas não apresentam a composição química dos pigmentos que 

utilizam, sendo que esses normalmente encontram-se adicionados às bases 

em concentrações que variam de 0,1% á 1,0%. Dessa forma, a composição 

química e a toxicidade das bases é muito mais impactante do ponto de vista 

ambiental do que a dos pigmentos. 

Apesar disso, dentre os pigmentos avaliados, Amarelo ZC, Azul e Verde 

apresentam-se com os menores teores de elementos químicos potencialmente 

tóxicos ou impactantes do ponto de vista ambiental, tendo seu uso 

recomendado quando se considera a composição de elementos químicos.  

 

3.2. Avaliação dos Compostos Orgânicos Voláteis 

Com respeito a análise de VOC por HS-GC-MS, os cromatogramas 

obtidos são apresentados nas Figuras 1 a 4 para bases e de 5 a 16 para 

pigmentos, sendo que a Tabela 5 apresenta a composição química mais 

provável de tais componentes nas bases e pigmentos de tintas acrílicas. 
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Figura 1: Cromatograma via HS-GC-MS para a Base A. 

 

Figura 2: Cromatograma via HS-GC-MS para a Base B. 

 

Figura 3: Cromatograma via HS-GC-MS para a Base C. 

 

Figura 4: Cromatograma via HS-GC-MS para a Base BFA. 
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Figura 5:  Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento Violeta. 

 

Figura 6: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento Amarelo NT. 

 

Figura 7: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento Amarelo US. 

 

Figura 8: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento Azul. 
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Figura 9:  Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento Rosa/Magenta 

 

Figura 10: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento Branco. 

 

Figura 11:  Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento Vermelho. 

 

Figura 12:  Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento Verde. 
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Figura 13:  Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento Preto. 

 

Figura 14: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento Amarelo ZC. 

 

Figura 15: Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento Cinza. 

 
Figura 16:  Cromatograma via HS-GC-MS para o Pigmento Marrom. 
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Tabela 5: VOC em bases e pigmentos. 
 

Pico No VOC Ocorrência em Pigmentos Ocorrência em Bases 

01 Propino 

Azul, Amarelo NT, 
Amarelo US, Amarelo ZC, 
Branco, Cinza, Marrom, 

Preto, Rosa, Verde, 
Vermelho e Violeta 

A, B, C e BFA 

02 3-butin-1-ol 

Azul, Amarelo US, 
Amarelo ZC, Branco, 
Cinza, Marrom, Rosa, 

Verde, Vermelho e Violeta 

A, B e C 

03 1-(2-metoxi-1-metiletoxi)-2-propanol 
Azul, Amarelo ZC, Branco, 

Cinza, Marrom, Preto, 
Rosa, Verde e Vermelho 

Ausente 

04 2-(1-metoxipropan-2-iloxi)-1-propanol 
Azul, Amarelo ZC, Branco, 

Cinza, Marrom, Preto, 
Rosa, Verde e Vermelho 

Ausente 

05 1,2-dimetoxipropano 
Azul, Amarelo ZC, Branco, 

Cinza, Marrom, Preto, 
Rosa, Verde e Vermelho 

Ausente 

06 Dietileno glicol 
Amarelo NT, Amarelo US, 

Preto e Violeta 
Ausente 

07 Ácido tioacético 
Azul, Amarelo ZC, Branco, 

Cinza, Marrom, Preto, 
Rosa, Verde e Vermelho 

Ausente 

08 Ácido acético Amarelo US e Amarelo ZC Ausente 

09 2-fenoxi-etanol Cinza A, B, C e BFA 

10 Ácido propanóico, 2-metil,3-hidroxi-2,4,4-trimetilpentil éster Cinza A, B, C e BFA 
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Continuação Tabela 5: VOC em bases e pigmentos. 
 

Pico No VOC Ocorrência em Pigmentos Ocorrência em Bases 

11 Propileno glicol Ausente A, B e C 

12 1-( 2-etoxipropoxi ) Propan-2-ol Marrom Ausente 

13 Tripoprilenoglicol Marrom Ausente 

14 2-(2-hidroxipropoxi) -1-propanol, Marrom Ausente 

15 Tripropileno glicol monoetil éter Marrom Ausente 

16 1-metoxi-2-propil acetato Marrom Ausente 

17 
1-[1-[1-(1-metilpropan-2-il oxi)propano-2-il oxi] propano-2-il oxi] 

propano-2-ol 
Marrom Ausente 

18 2,2-dimetil-3-metilen-biciclo[2.2.1]heptano Preto Ausente 

19 1-dodecanol Verde Ausente 

20 2-(2-fenoxietoxi)-etanol Ausente A 

21 1-butanol Ausente C 

22 2-propil-1–pentanol Ausente C 

23 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol, Ausente BFA 

24 2-propil-1-hepatanol Ausente BFA 

25 2 butil-1-octanol Ausente BFA 

26 2-hexil-1-octanol Ausente BFA 

27 Hexadecano Ausente BFA 

28 2,6,10,14-tetrametilheptadecano Ausente BFA 

29 Hidroxiester-metil ácido propanoico Cinza Ausente 
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O propino ou metilacetileno (Pico 1) é o VOC comum a pigmentos e 

bases. O propino é classificado como perigoso devido ao fato de poder causar 

tontura, perda da coordenação motora, pressão na parte frontal da cabeça, 

formigamento na língua e na ponta dos dedos, enfraquecimento da fala 

levando à incapacidade de emitir sons, rápida redução dos movimentos, 

consciência reduzida e perda do tato. Possui efeito narcótico causando 

relaxamento do sistema nervoso central. O principal risco é a capacidade de 

deslocar o oxigênio do ar, principalmente em locais confinados e a inalação de 

altas concentrações causa efeito narcótico (HSDB, 2016). Dentre as bases, a 

BFA foi a que apresentou a maior concentração de propino e dentre os 

pigmentos o Marrom apresentou maior teor desse VOC, sendo que os menores 

teores foram observados no pigmento Amarelo ZC. 

O segundo VOC mais encontrado nos pigmentos e nas bases foi o 3-

butin-1-ol (Pico 2). Os álcoois, em geral, são irritantes aos olhos, mucosas e 

pulmões, causando severas alterações gástricas devido a sua natureza 

relacionada á solubilidade dos lipídios. Quanto menor o tamanho da cadeia do 

álcool, maior seu nível de toxicidade, pois eles são capazes de penetrar na 

pele mais rapidamente que os álcoois de alta massa molecular (HSDB, 2016). 

As bases A, B e C apresentaram esse VOC, o qual não foi encontrado na base 

BFA. 

Com respeito as bases, A, B e C, essas além de apresentarem propino 

em quantidades similares e menores que a BFA, apresentaram a presença de 

propileno glicol (Pico 11), 1-butanol (Pico 21), 2-fenoxi-etanol (Pico 9), e os 

preponderantes, 2-(2-fenoxietoxi)-etanol (Pico 20) e ácido propanóico, 2-

metil,3-hidroxi-2,4,4-trimetilpentil éster (Pico 10). Já a base BFA apresentou a 

preponderância de VOC de maior volatilidade como o propino, o hexadecano 

(Pico 27), o 2-butil-1-octanol (Pico 25), seguido de ácido propanóico, 2-metil,3-

hidroxi-2,4,4-trimetilpentil éster (Pico 10), do 2-(2-fenoxietoxi)-etanol (Pico 20), 

2,6,10,14-tetrametilheptadecano (Pico 28), 2-fenoxi-etanol (Pico 9), 2-hexil-1-

octanol (Pico 26) e 2-propil-1-hepatanol (Pico 24). 

 O hexadecano (Pico 27) e o 2,6,10,14-tetrametilheptadecano (Pico 28), 

presentes na base BFA, são altamente tóxicos, podendo ser mortais em caso 

de ingestão e penetração nas vias respiratórias. Sabe–se também que 
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hidrocarbonetos causam a destruição das bicamadas lipídicas, o que pode 

levar a dermatite de pele após exposição prolongada (HSDB, 2016). 

O 2-fenoxi-etanol, encontrado no pigmento cinza e nas bases A, B, C e 

BFA, quando associado com níveis moderados de propileno glicol (Pico 11) - 

presente em pequenas intensidades nas bases A, B e C - tem sido relacionado 

a sintomas de asma (CHOI et al, 2010). O 2-fenoxi-etanol também apresenta 

vários riscos quando inalado, podendo causar tosse, dor de garganta, euforia, 

dor de cabeça, sonolência e discurso ininteligível. Pode ser também absorvido 

pela pele causando vermelhidão, ressecamento e dormência, e nos olhos 

causando vermelhidão e dor (INSHT, 2016). O 2-fenoxi-etanol também é 

utilizado na agricultura como anestésico, por inibir as atividades dos receptores 

de glutamato do tipo NMDA (N-metil-D-aspartato), reduzindo a dor (MELLO et 

al, 2012). 

Com respeito ao propileno glicol, este é utilizado na fabricação de tintas, 

sendo encontrado em tintas de caneta (Hansen et al, 2008). O propileno glicol 

tem sua maior exposição através da rota dérmica e respiratória, porém não é 

considerado um agente sensibilizante para pele. Entretanto, estudos apontam 

que sua exposição prolongada pode causar danos ao desenvolvimento e ao 

sistema reprodutor (GUÍO, 2013). 

 Assim, em resumo com respeito aos VOC, analisando os 

cromatogramas das Figuras 1 a 4. observa-se que a base BFA é a que possui 

maior diversidade de componentes de menor massa molecular e, 

consequentemente, maior volatilidade, dispersão atmosférica e acesso às vias 

aéreas, olhos e derme. As bases A, B e C possuem composição similar, com a 

diferença que a base C possui maior quantidade de 2-fenoxi-etanol, o qual, 

conforme mencionado, pode apresentar vários riscos quando inalado. 

 Assim sendo, pelo fato da base BFA apresentar maiores teores de VOC 

e a base C apresentar maiores teores de 2-fenoxi-etanol, as bases A e B 

parecem ser as mais adequadas para minimizar a exposição ambiental a 

componentes orgânicos voláteis e tóxicos, quando da formulação de tintas 

acrílicas. 

Com relação aos pigmentos, as cores Violeta, Amarelo NT e Amarelo 

US (Figuras 5 a 7) apresentaram a preponderância de dietileno glicol (Pico 6), 

seguido de propino (Pico 1). O dietileno glicol também é encontrado nos 
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pigmentos e nas bases, sendo usado para a produção de vários produtos 

químicos. Tal VOC pode causar leve irritação nos olhos, mucosas e pele 

(HSDB, 2016), as quais são as principais vias de contato a serem consideradas 

quando do uso de tintas imobiliárias. Porém, quando ingerido, tem sua dose 

letal para humanos entre 0,5 a 5 g/kg, causando depressão nervosa, lesões 

nos rins, vômito e diarreia, além de irritações no trato gastro-intestinal (FISPQ, 

2015). 

Os pigmentos Azul, Rosa/Magenta, Branco, Vermelho, Verde, Preto e 

Amarelo ZC, Cinza e Marrom (Figuras 8 a 16) apresentaram, além do propino, 

a presença de ácido tioacético em grande quantidade. O ácido tioacético é um 

ácido acético onde o átomo de oxigênio é substituído por um átomo de enxofre, 

sendo usado para a síntese orgânica (OLSEN, 1990). Também é classificado 

como perigoso e seus sintomas são os mesmos do ácido acético. Gil et al 

(2007) classificam o ácido acético como inflamável e perigoso, irritante ao 

sistema respiratório, olhos e pele, podendo causar queimaduras graves nos 

olhos e na pele, sendo que sua ingestão causa irritação e lesão das mucosas. 

Vale ratificar que o ácido tioacético não foi encontrado nos pigmentos Violeta, 

Amarelo NT e Amarelo US. 

 Os pigmentos Azul, Rosa/Magenta, Branco, Vermelho, Verde, Preto e 

Amarelo ZC, Cinza e Marrom (Figuras 8 a 16) também apresentaram os VOC 

1-(2-metoxi-1-metiletoxi)-2-propanol (Pico 3), 2-(1-metoxipropan-2-iloxi)-1-

propanol (Pico 4) e 1,2-dimetoxipropano (Pico 5). O 1-(2-metoxi-1-metiletoxi)-2-

propanol e o 2-(1-metoxipropan-2-iloxi)-1-propanol são normalmente 

empregados como solventes de tintas. Tais VOC causam irritação cutânea e 

nos olhos, efeitos narcóticos transitórios, lesões nos rins e no sistema nervoso 

central (INSHT, 2016). O 1,2-dimetoxipropano também é um solvente, sendo 

classificado como pouco tóxico (INSHT, 2016).  

 O pigmento verde (Figura 12) também apresentou o VOC 1-dodecanol, 

um álcool superior. Os álcoois presentes nas amostras de bases e pigmentos 

são considerados álcoois superiores por possuírem mais de dois átomos de 

carbono em sua composição, sendo assim considerados de baixo nível de 

toxicidade ambiental, pois na medida em que a cadeia de carbono aumenta, a 

toxicidade diminui. Com isso, eles não são capazes de penetrar na pele com a 

facilidade dos álcoois de massa molecular mais baixa (GUÍO, 2013). No 



63 
 

entanto os álcoois superiores podem ser irritantes para os olhos, mucosas e 

pulmões, e são de alta gravidade quando ingeridos devido sua solubilidade nos 

lipídios, e quando inalados podem causar vertigem, dor de cabeça, tosse, dor 

de garganta e debilidade (GUÍO, 2013; INSHT, 2016). 

 O pigmento Cinza (Figura 15) também destacou-se por apresentar 

consideráveis intensidades dos VOC 2-fenoxi-etanol (Pico 9), hidroxiester-metil 

ácido propanóico (Pico 29) e ácido propanóico, 2-metil,3-hidroxi-2,4,4-

trimetilpentil éster (Pico 10). Tais derivados do ácido propanoico e o 2-metil,3-

hidroxi-2,4,4-trimetilpentil éster são encontrado em maiores concentrações em 

ambientes onde os habitantes foram diagnosticados com asma e rinites e as 

crianças com eczema. Hansen et al (2008) encontraram ácido propanóico, 2-

metil, 3-hidroxi-2, 4,4-trimetilpentil éster e 2-fenoxi-etanol em tintas acrílicas 

infantis, usando a técnica de GC/MS, o que corrobora com resultados aqui 

obtidos. 

 O Pigmento Marrom (Figura 16) também apresentou os VOC 1-(2-

etoxipropoxi) Propan-2-ol (Pico12), tripoprilenoglicol (Pico 13), 2-(2-

hidroxipropoxi)-1-propanol (Pico 14), tripropileno glicol monoetil éter (Pico 15) e 

1-metoxi-2-propil acetato (Pico 16).  

 Derivados do propanol, como 1-(2-etoxipropoxi) Propan-2-ol e o 2-(2-

hidroxipropoxi)-1-propanol, são altamente inflamáveis, podendo entrar em 

combustão abaixo da temperatura ambiente (30ºC), causa danos nos olhos e 

sua inalação pode causar tonturas e sonolência (CLEAPSS, 2016). O 

tripoprilenoglicol é irritante para os olhos, causando vermelhidão e dor, sua 

ingestão pode causar irritação a boca, garganta e estomago, ao ser inalado, 

irrita as vias respiratórias e seu contato com a pele causa vermelhidão e 

inchaço (FDS, 2013). 

 O tripropileno glicol monoetil éter, produz vapores irritantes ao sistema 

respiratório, pele e olhos (CETESB, 2016). Contato com 1-metoxi-2-propil 

acetato pode causar dor e irritação ocular, até lesões de córnea, sua inalação 

pode causar tonturas e sonolência (PSA, 2015). 

 Com isso, dentre os pigmentos, aqueles que devem ser utilizados devido 

a presença de VOC que causam um menor dano a saúde do trabalhador são 

os pigmentos Violeta, Amarelo NT e Amarelo US. 
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3.3. Ensaios de Ecotoxicidade frente Artemia salina Leach 

 Os ensaios de ecotoxicidade aguda para Artemia salina geraram os 

valores de CL50 relacionados na Tabela 6, em função da quantidade nominal 

de pigmento ou base presente em solução salina que geraram os eluatos 

submetidos a avaliação ecotoxicológica. 

 
Tabela 6. Valores de CL50 para eluatos de bases e pigmentos. 

Eluatos CL50
* 

Bases 

A 0,70% 

B 0,70% 

C 0,70% 

BFA 0,02% 

Pigmentos 

Violeta 0,60% 

Amarelo US 0,40% 

Preto 0,40% 

Vermelho 0,40% 

Amarelo NT 0,30% 

Amarelo ZC 0,20% 

Azul 0,18% 

Rosa/Magenta 0,15% 

Branco 0,10% 

Cinza 0,10% 

Marrom 0,08% 

Verde 0,08% 

* Valor referente ao percentual nominal em massa de base ou pigmento usado 
para produzir o eluato. 
 

Os resultados sugerem que as bases A, B e C são menos tóxicas que os 

pigmentos isolados, apresentando CL50 de 0,70%. Tais bases também são 

menos tóxicas quando comparadas com aquela que possui ação 

bactericida/fungicida/algicida, que apresentou CL50 de 0,02%, o qual indica que 

a base BFA é mais tóxica até mesmo que qualquer um dos pigmentos 

avaliados isoladamente. A maior toxicidade da base BFA pode ser explicada 

pela presença de VOC de menor massa molecular, os quais podem ser mais 

solúveis em meio aquoso. Matteuci (1989) destaca que a presença de 

izotiazolononas também pode ser uma causa para a toxicidade dessa base. 

Assim, do ponto de vista ecotoxicológico em condição aguda, as bases 

A, B e C são igualmente as indicadas para a produção de tintas acrílicas. 
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Com relação aos pigmentos, os mais tóxicos foram o Marrom e o Verde 

(CL50 = 0,08%), seguido do Cinza e do Branco (CL50 = 0,10%), Rosa/Magenta 

(CL50 = 0,15%), Azul (CL50 = 0,18%), Amarelo ZC (CL50 = 0,20%), Amarelo NT 

(CL50 = 0,30%), Amarelo US, Preto, Vermelho (CL50 = 0,40%) e, por fim, Violeta 

(CL50 = 0,60%). 

O fato de o pigmento Violeta ser o menos tóxico pode ser explicado pelo 

uso de quinacridona para a geração desta cor, já que este agente cromóforo é 

considerado, segundo Waldil (1983), de baixa toxicidade.  

Segundo Waldil (1983) a toxicidade do pigmento Marrom é devido à 

presença de compostos orgânicos tóxicos como monoazos em sua 

composição. Além disso, na composição orgânica do pigmento Marrom há 

ácido tioacético, tal como ocorre para os outros pigmentos de maior toxicidade, 

a saber, Verde, Cinza, Branco, Rosa/Magenta, Azul e Amarelo ZC. 

Assim, do ponto de vista ecotoxicológico, dá-se preferência aos 

pigmentos Violeta, Vermelho, Preto, Amarelo US e Amarelo NT.  

 

4. Conclusões 

 Enquanto as análises de elementos químicos potencialmente tóxicos 

indica o uso das bases C e BFA, as análises de VOC orientam o uso 

preferencial das bases A e B e a análises ecotoxicológica indica o uso 

preferencial das bases A, B e C. Dessa forma, do ponto de vista ambiental, não 

se aconselha o uso da base BFA. Com respeito as bases A, B e C, orienta-se 

que, devido a maior quantidade de VOC potencialmente tóxicos, a base C seja 

usada em ambientes de grande ventilação e de menor exposição do 

trabalhador e usuários do local, como os ambientes externos, enquanto as 

bases A e B sejam preferencialmente usadas em ambientes internos. Isso 

indica que, preferencialmente deve-se utilizar tintas acrílicas de cores mais 

intensas em ambientes externos e intensidades de cores mais claras nos 

ambientes internos, o que corrobora para o maior destaque externo das 

construções e maior luminosidade para os ambientes internos. 

 Com respeito aos pigmentos, enquanto a análise de metais 

potencialmente tóxicos indica o uso das cores Amarelo ZC, Azul e Verde, as 

análises ecotoxicológicas apontam para o uso das cores Violeta, Vermelho, 

Preto, Amarelo US e Amarelo NT, e não recomendam o uso dos pigmentos 
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Marrom e Verde. Já as análises de VOC apontam para o uso dos pigmentos 

Violeta, Amarelo NT e Amarelo US. 

 Assim, do ponto de vista ambiental e de saúde do trabalhador, o uso das 

cores Violeta, Amarelo NT e Amarelo US parece ser mais adequado para 

ambientes internos, enquanto que cores como Amarelo ZC e Azul são as 

recomendadas para ambientes externos. 

Entretanto, considerando-se que os pigmentos são usados em baixas 

concentrações – de 0,1% a 1% - em adição às bases, é possível afirmar que 

não há restrições de escolha de cores tanto para ambientes externos quanto 

internos, ficando o consumidor à vontade para optar pela situação que lhe for 

mais agradável. 

Assim, observa-se que a decisão sobre quais pigmentos e, 

principalmente, bases devem ser utilizadas para a produção de tintas acrílicas 

comerciais de menor impacto ambiental deve passar por uma ampla gama de 

análises de caráter interdisciplinar que envolvam análises físico-químicas e 

ecotoxicológicas. 
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ANEXO 1 – Desvio padrão para a determinação dos elementos químicos das bases e pigmentos  

Elemento Desvio Padrão 

A B C BFA A.NT A.US A. ZC Azul Branco Cinza Marrom Rosa Preto Vermelho Verde Violeta 

Al - - - - - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B 23,0 22,8 1362,9 2191,7 428,3 314,0 100,8 76,5 6,2 378,8 24,2 200,5 92,4 131,3 49,7 2580,4 

Ba 0,6 1,4 0,6 0,6 1,1 0,2 1,1 0,2 0,7 1,9 3,6 1,0 0,3 0,7 0,3 0,4 

Be 32,5 1,0 0,5 12,2 2,1 1,1 0,5 0,1 24,6 18,3 0,5 0,7 0,3 0,7 0,1 1,0 

Ca 1,9 0,2 0,6 0,6 1,8 34,5 0,6 0,7 0,4 2,4 1,4 1,2 0,6 0,6 0,2 0,4 

Cd 13,5 1,9 0,1 4,6 1,8 0,2 - 406,8 - 18,1 - - 0,1 - 565,2 6,9 

Co 164,3 41,7 144,8 155,3 32,7 7,2 381,7 193,0 43,1 4899,3 3823,8 4331,9 508,1 948,9 103,1 16,0 

Cr 515,5 115,8 203,9 211,2 657,8 1,4 56,6 11,5 18,5 209,0 6,3 170,9 80,5 170,6 33,4 158,7 

Cu 1,3 0,1 0,2 0,1 0,6 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 

Fe 9,1 10,5 547,4 650,4 113,5 6,5 2235,8 578,2 58,8 1174,3 199,2 1472,7 1144,9 2641,7 1874,6 865,6 

K 0,4 0,6 0,2 2,5 1,1 0,2 5,1 3,9 0,1 317,0 10,7 7,6 4,2 11,8 1,6 1,6 

Li 0,0 - - - - 0,2 0,0 0,6 0,1 1,4 - 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 

Mg 225,7 23,2 99,3 - 410,5 25,3 84,4 20,9 32,1 94,5 69,9 101,3 66,8 174,0 38,5 82,1 

Mn - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mo 73,4 9,1 6,3 16,7 81,1 12,2 164,8 - 3,1 351,7 34,0 283,4 125,4 509,7 - 8,8 

Na 62,1 34,4 27,4 12,8 46,1 158,0 40,6 27,3 8,8 37,6 23,4 38,9 39,8 65,9 18,6 8,0 

Ni - - - - - - 0,0 - - - 0,3 0,1 - 0,1 0,1 0,1 

P 3,5 0,9 1,5 1,4 72,1 1,3 0,1 0,1 0,1 55,0 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 100,0 

Pb 5539,5 4296,8 307,7 3483,4 600,6 463,8 16,4 4,6 12979,5 3130,8 11,0 48,2 6,9 11,7 6,2 21,8 

Sn - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sr - - - - - - 4,7 3,4 - 28,1 - 8,6 - 6,2 3,2 1,2 

Ti 321,2 21,8 477,3 283,8 1,2 142,7 1,8 58,8 - 5,3 7,4 2,9 2,1 1,2 2,0 30,6 

Tl -   - - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V        76,5 6,2 378,8 24,2 200,5 92,4  49,7  

Zn        0,2 0,7 1,9 3,6 1,0 0,3  0,3  
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ANEXO 2 - VOC em bases e pigmentos. 
 

Pico No VOC Estrutura Química CAS 
Massa 

Molecular 
(g/mol) 

01 Propino  74-99-7 40 

02 3-butin-1-ol 
 

927-74-2 70 

03 1-(2-metoxi-1-metiletoxi)- 2-propanol 

 

20324-32-7 148 

04 2-(1-metoxipropan-2-il oxi)-1-propanol 

 

55956-21-3 148 

05 1,2-dimetoxipropano 

 

7778-85-0 104 

06 Dietileno glicol 
 

111-46-6 106 

07 Ácido tioacético 
 

507-09-5 76 

08 Ácido acético 

 

64-19-7 60 

09 2-fenoxi-etanol 
 

122-99-6 138 
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Continuação: VOC em bases e pigmentos. 
 

Pico No VOC Estrutura Química CAS 
Massa 

Molecular 
(g/mol) 

10 
Ácido propanóico, 2-metil,3-hidroxi-2,4,4-trimetilpentil 

éster 
 

74367-34-3 216 

11 Propileno glicol 
 

57-55-6 76 

12 1-( 2-etoxipropoxi ) Propan-2-ol 
 

10143-32-5 162 

13 Tripoprilenoglicol 

 

1638-16-0 192 

14 2-(2-hidroxipropoxi) -1-propanol 

 

106-62-7 134 

15 Tripropileno glicol monoetil éter 

 

20324-33-8 206 

 
 



79 
 

Continuação: VOC em bases e pigmentos. 
 

Pico No VOC Estrutura Química CAS 
Massa 

Molecular 
(g/mol) 

16 1-metoxi-2-propil acetato 

 

108-65-6 132 

17 
1-[1-[1-(1-metilpropan-2-il oxi)propano-2-il oxi] propano-2-

iloxi] propano-2-ol 

 

20324-34-9 264 

18 2,2-dimetil-3-metilen-biciclo[2.2.1]heptano 

 

5794-04-7 136 

19 1-dodecanol 
 

112-53-8 186 

20 2-(2-fenoxietoxi)-etanol 

 

104-68-7 182 

21 1-butanol 
 

71-36-3 74 

22 2-propil-1–pentanol 

 

58175-57-8 130 
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Continuação: VOC em bases e pigmentos. 
 

Pico Nº VOC Estrutura Química CAS 
Massa 

Molecular 
(g/mol) 

23 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol, 

 

144-19-4 146 

24 2-propil-1-hepatanol 

 

10042-59-8 158 

25 2 butil-1-octanol 

 

3913-02-8 186 

26 2-hexil-1-octanol 

 

19780-79-1 214 

27 Hexadecano 
 

544-76-3 226 
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Continuação: VOC em bases e pigmentos. 
 

Pico Nº VOC Estrutura Química CAS 
Massa 

Molecular 
(g/mol) 

28 2,6,10,14-tetrametilheptadecano 

 

18344-37-1 296 

29 Hidroxiester-metil ácido propanóico 

 

74367-33-2 216 
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Capitulo III: Avaliação da eficiência de micro-organismos isolados de 

solos do Cerrado na biorremediação de bases e pigmentos de tintas 

acrílicas em água. 

 

Vieira, T.M.1, Vieira, J.D.G.2, Carrim A.J.I.1, Rodrigues, A. A.2, Antoniosi Filho 

N.R.1 

 

1. Laboratório de Métodos de Extração e Separação, Instituto de Química, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia (GO), Brasil. 

2. Laboratório de Microbiologia Ambiental e Biotecnologia, Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública, Universidade Federal de Goiás, Goiânia 

(GO), Brasil. 

E. mail: nelson@quimica.ufg.br 

 

Resumo 

A biorremediação é um processo de descontaminação que usa o metabolismo 

do micro-organismo para a eliminação de poluentes. As tintas acrílicas 

possuem compostos orgânicos e inorgânicos que contaminam o ambiente e 

que podem ser utilizados nutricionalmente pelos micro-organismos, podendo 

ser assim objeto de processos de biorremediação. Assim, considerando-se a 

grande quantidade de efluentes de indústrias de tintas e das atividades de 

pintura em construção civil, esse trabalho teve como objetivo identificar a 

capacidade de micro-organismos de solos como biofloculantes de tintas 

acrílicas, a fim de criar uma alternativa para o tratamento de efluentes gerados 

por bases e pigmentos. Foram testados 6 isolados bacterianos que mostraram 

habilidade em utilizar as bases e pigmentos como fonte de carbono, floculando 

esses compostos. Dos micro-organismos utilizados, Bacillus cereus (CEM 2) 

apresentou maior eficiência na biofloculação em 24 horas, demonstrando o 

potencial biotecnológico de sua utilização na biorremediação de meios 

aquáticos dulcícolas contendo bases e pigmentos de tintas acrílicas, 

consistindo assim em uma alternativa simples, rápida e barata de promover o 

tratamento de sistemas aquáticos contaminados com tintas acrílicas. 

Palavras-chave: microbiologia, remediação, biofloculação, efluentes. 
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1. Introdução 

 A sociedade vem demonstrando crescente preocupação com a 

qualidade ambiental devido à percepção de que os recursos naturais então 

cada vez mais limitados e que atividades antropogênicas vem causando 

problemas de poluição constantes (EL-DEIR, 2014). 

 Apesar da atividade industrial ser a maior responsável pela degradação 

ambiental, a construção civil também causa impactos ao ambiente através da 

emissão de gases e do descarte inadequado de resíduos e rejeitos, causando 

poluição da atmosfera e de águas superficiais e subterrâneas (BRITO et al, 

2004).  

Os poluentes orgânicos e inorgânicos presentes em diversos processos 

e produtos da construção civil são altamente perigosos para a saúde humana, 

sendo que muitos deles têm a capacidade de serem resistentes à degradação 

e de se conservarem no ambiente, sendo transportados para outros locais, 

acumulando nos tecidos tanto de humanos como de animais, comprometendo 

a cadeia alimentar (NAIR et al., 2008; LIU et al., 2009). 

 As tintas estão entre os produtos mais tóxicos usados na construção civil 

e em atividades industriais. No Brasil, a indústria de tintas e seu mercado 

crescem gradativamente, sendo hoje um dos cinco maiores do mundo 

(ABRAFATI, 2016). A preocupação com os elementos tóxicos presentes nas 

tintas é crescente, em razão dos trabalhadores da construção civil utilizarem a 

água como veículo de limpeza de seus pincéis, e o efluente gerado ser 

descartado sem tratamento nos mananciais hídricos, o que tem gerado buscas 

por formas de tratamento para esta água de descarte, destacando-se aí a 

biorremediação. 

Técnicas de biorremediação variam de acordo com o tipo de tratamento, 

podendo ser adotadas tanto in situ como ex situ. Deve-se considerar não 

somente os poluentes, mas o custo dos processos, e principalmente, a 

concentração final do contaminante como aceitável, ao término do tratamento, 

para o tipo de resíduo e para o uso futuro da área (OLIVEIRA, 2009). 

Na prática, a biorremediação trata-se de uma técnica que utiliza micro-

organismos (fungos e bactérias) no tratamento de resíduos tóxicos por meio da 

decomposição aeróbia ou anaeróbia. Com isso ocorre à metabolização desses 

resíduos, e os micro-organismos, após a utilização dos contaminantes, 
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diminuem sua população ou morrem, já que sua fonte de alimento se esgota. 

Além disso, deve-se considerar que este método pode ser muito bem 

aproveitado pelo mercado brasileiro, visto que o país possui condições 

adequadas ao desenvolvimento desses micro-organismos com ambientes e 

temperaturas favoráveis (UETA et al, 1999; FAPESP, 2016). 

A utilização de sistemas biológicos no tratamento de rejeitos tóxicos já é 

uma prática habitual em alguns países desenvolvidos, sendo a biodegradação 

microbiana a opção mais frequentemente utilizada (UEDA et al, 1999). 

Segundo Macedo et al (2015) a biorremediação é uma técnica de 

descontaminação que vem alcançando importância mundial, sendo utilizada 

em países desenvolvidos como Estados Unidos e China, embora no Brasil sua 

utilização ainda seja baixa. Porém, várias pesquisas já foram desenvolvidas 

para sua aplicação em locais contaminados, particularmente de petróleo e seus 

derivados (OLIVEIRA et al, 2012). 

Neste sentido, o uso da biorremediação via biofloculação vem 

alcançando importância mundial (CARNEIRO e GARIGLIO, 2010) por 

apresentar alta eficiência, inocuidade e biodegrabilidade quando comparados 

aos floculantes tradicionais (OKAIYETO, 2013), bem como pela ausência de 

intermediários de degradação e de poluição secundária (SALEHIZADEH e 

SHOJAOSADATI, 2001). 

Para isso, normalmente utiliza-se do metabolismo de micro-organismos 

para a rápida eliminação dos poluentes, redução de sua concentração para 

níveis aceitáveis, transformação de seus compostos em compostos de baixa 

toxicidade ou até mesmo sua completa mineralização (TORSVIK et al. 1990, 

MANDRI e LIN, 2007). Assim, Camargo et al (2007) demostraram a eficiência 

de bactérias isoladas de efluentes contaminados com corantes, para a 

degradação dos mesmos. 

Do ponto de vista molecular, os biofloculantes microbianos são 

substâncias macromoleculares orgânicas que agregam sólidos em suspensão, 

células e sólidos coloidais (ZHENG et al, 2008), sendo produzidos durante o 

crescimento microbiano (LIAN et al, 2007). Tais substâncias macromoleculares 

orgânicas podem ser, por exemplo, um exopolissacarídio, tal como o secretado 

pelo micro-organismo Pseudoalteromonas sp. (LI et al, 2008). Vários outros 

micro-organismos são descritos como biodegradadores, pela formação de 
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polímeros floculadores (Yokol et al, 1995). Dentre esses micro-organismos se 

encontram os Bacillus sp., Rhodococcus erythropolis, Nocardia amarae e 

Alcafigenes cupidus (YOKOL et al, 1995; TAKEDA et al, 1992; ZHENG et al, 

2008). 

Atualmente diversos biofloculantes estão sendo utilizados para tratar 

soluções de corantes e como biossolventes para remoção de metais (LI et al, 

2006). Assim, a produção de biofloculantes para esses fins tem sido relatada 

em fungos, bactérias, algas e leveduras (LI et al, 2006). Assim, Lian et al 

(2007) investigaram um biofloculante produzido pela estirpe de Bacillus 

mucilaginosus e suas aplicações para diferentes tipos de águas residuais, 

assim como seu mecanismo de floculação. 

As tintas são uma das principais composições de revestimentos que 

contêm diversos compostos que podem ser suscetíveis ao ataque de micro-

organismos, uma vez que estes compostos oferecem nutrientes para os 

mesmos (ANTUNES, 2013).  

Tendo em vista a presença de diversos compostos orgânicos e 

inorgânicos potencialmente tóxicos presentes nos pigmentos e nas bases de 

tintas, bem como a necessidade de se desenvolver processos de 

biorremediação que possam ser aplicados a efluentes de indústrias de tintas, 

bem como a efluentes que recebem tais produtos devido a lavagem de pincéis 

em construção civil, esse estudo teve como objetivo identificar micro-

organismos capazes de utilizarem tais compostos como fonte de carbono para 

o seu crescimento, a fim de criar uma alternativa de tratamento para tais 

efluentes formados por bases e pigmentos de tintas. 

 

2. Experimental 

 

2.1. Amostragem de bases e pigmentos de tintas acrílicas 

As amostras de 04 bases e 12 pigmentos de tintas acrílicas foram 

doadas por um estabelecimento comercial localizado na cidade de Goiânia 

(Goiás – Brasil) e armazenadas ao abrigo de luz até o momento das análises. 

As amostras de pigmentos foram armazenadas em frascos de polietileno de 

alta densidade (PEAD) e as bases em seus recipientes comerciais. As quatro 

bases analisadas foram a A, B, C e BFA (bactericida, fungicida e algicida) e os 
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doze pigmentos foram Amarelo NT, Amarelo US, Amarelo ZC, Azul, Branco, 

Cinza, Marrom, Preto, Rosa/Magenta, Verde, Vermelho e Violeta. 

 

2.2. Micro-organismos utilizados 

 Para a seleção de micro-organismos, com potencial de floculação de 

suspenções aquosas de 12 pigmentos e 4 bases, utilizou-se 6 bactérias de solo 

de Cerrado, previamente isoladas dos seguintes locais, solo do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Publica (16º40’29.1‖S 49º14’42.7‖W) e na sede 

Campestre da Associação dos Docentes da UFG (16º54’39.1‖S 49º13’28.8‖W). 

Armazenadas no cepário do Laboratório de Microbiologia Ambiental e 

Biotecnologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da 

Universidade Federal de Goiás (LAMAB/IPTSP/UFG). Para a ativação das 

bactérias, as mesmas foram crescidas em meio Brain Heart Infusion (BHI) da 

marca NEOGEN® Corporation, a 30 °C por 24 horas ou até que se mostrasse 

com crescimento suficiente, observado através da turvação do meio de cultura. 

Para a sua preservação, as mesmas foram crescidas nas condições descritas 

anteriormente e adicionadas a tubos criogênicos contendo glicerol a 20% (m/v) 

e mantidas em freezer a -20 °C. 

 

2.3 Identificação dos micro-organismos 

 

2.3.1 Extração do DNA total e amplificação da região que codifica 

16S rRNA 

Para a extração, amplificação e purificação do DNA os isolados foram 

crescidos em NB por 24 horas, a 30°C, em shaker a 130 rpm. A extração do 

DNA genômico foi realizada segundo a metodologia descrita por de Van 

Soolingen et al. (1994) com adaptações. A integridade e concentração do DNA 

extraído foi verificada em gel de agarose 1% corado com EZ-vision, sendo o 

material extraído armazenado em freezer à -20°C. 

A amplificação da região de DNA codificada para 16S rRNA foi realizada 

por reação em cadeia da polimerase (PCR - Polymerase Chain Reaction), com 

os iniciadores de oligonucleotídeos 27f (5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) e 

1541r (5’-AAGGAGGTGATCCAGCC-3’), de acordo com o protocolo modificado 

de Weisburg et al., (1991) e Oliveira et al., (2012). A reação foi realizada com 
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um volume final de 50 μL para a amplificação constituída de 35,5 μL de água 

ultra pura, 5 μL de solução tampão 10X para a enzima polimerase Taq 

(CenBiot), 1,5 μl de cloreto de magnésio (MgCl2) a 50 mmol/L (CenBiot), 1 μl de 

cada solução de oligonucleotideo iniciador (10 μmol/L) (Biosource), 4 μl da 

solução de dNTP (2.5 mmol/L) (Ludwig Biotec), 1 μl of enzima polimerase Taq 

(5U) (CenBiot) e 1 μl de DNA extraído. 

A reação de amplificação da mistura foi conduzida em termociclador 

BIO-RAD, modelo T100™ Themal Cycler, constituída de amplificação inicial por 

desnaturação (94°C por 3 min), seguidos de 30 ciclos com desnaturação (94°C 

por 1 min), anelamento (55°C por 30 s), extensão (72°C por 30 s) e extensão 

final (72°C por 10 min), de acordo com o procedimento descrito por Garcia 

(2006). Os produtos amplificados foram analisados em gel de agarose 1,2%, 

usando-se o marcador molecular 1 kb Sharp DNA Marker (RBC) para o DNA 

molde. 

 

2.3.2. Purificação do produto de PCR e sequenciamento 

Os produtos de PCR obtidos foram purificados utilizando-se kit ExoSAP-

IT PCR. O sequenciamento dos produtos de PCR purificados foram conduzidos 

na plataforma ABI 3130xl (Applied Biosystems), utilizando-se os seguintes 

oligonucleotídeos iniciadores: 27F, 1541R, 926F (5′-AAA CTY AAA KGA ATT 

GAC GG-3′), 530F (5'-TGA CTG ACT GAG TGC CAG CMG CCG CGG-3'), 

519R (5’–GTN TTA CNG CGG CKG CTG –3’) e 907R (5’–GTN TTA CNG CGG 

CKG CTG –3’) (Kim et al, 2011). 

A análise da qualidade e o assembly das seis sequências obtidas para 

cada isolado foram realizadas utilizando-se o software Codon Code Aligner. As 

sequências geradas foram comparadas com as depositadas do banco de 

dados GenBank do NCBI (National Center for Biotechnology Information) 

utilizando a ferramenta BLASTn. 

 

2.4. Crescimento Microbiano utilizando as bases e pigmentos visando a 

observação da biofloculação  

 Os micro-organismos preservados em glicerol a 20% (m/v), mantidos em 

-20°C, foram inicialmente inoculados em meio BHI contendo a seguinte 

composição em pH final 7,0 ± 0.2: Cérebro de Bezerro 200,0 g/L, Protease 
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Peptona 10,0 g/L, Cloreto de Sódio 5,0 g/L, Infusão de Coração Bovino 250,0 

g/L, Dextrose 2,0 g/L, Fosfato Dissódico 2,5 g/L. Os incubados foram mantidos 

por 24 horas à 30 oC, à 140 RPM, em Incubadora Shaker ACBLabor®.  

Após este período de crescimento os mesmos foram transferidos para 

tubos de cultura contendo 10 mL de meio mínimo mineral acrescido de glucose 

como fonte única de carbono, contendo, para 1L de solução a pH 7,0: 5,0 g de 

NaCl, 1,0 g de K2HPO4, 1,0 g de NH4H2PO4, 1,0 g de (NH4)SO4, 0,2 g de 

MgSO4.7H20, 3,0 g de KNO3 e 1,0g de Glucose Anidra (CUNHA e LEITE, 

2000). Os tubos foram incubados por 48 horas nas mesmas condições 

descritas anteriormente. Este procedimento visou a retirada de qualquer 

reserva energética dos micro-organismos. 

 O crescimento dos micro-organismos nas bases e pigmentos consistiu 

na inoculação de 5 mL, da segunda etapa de crescimento, em frascos do tipo 

Erlenmeyer, com capacidade de 500 mL, contendo 250 mL de meio mineral 

previamente descrito, no qual a glucose - fonte única de carbono - foi 

substituída pelos pigmentos e pelas bases na concentração de 1,0 g/L. Os 

frascos foram então incubados à 30 °C e 140 RPM de agitação.  

 A atividade floculante foi observada após 72 horas de crescimento pela 

precipitação de flóculos no meio de cultura, os quais foram filtrados em 

membranas mistas de ésteres de celulose (Millipore™) com 0,22 µm de 

diâmetro de poro e 47 mm de diâmetro da membrana. 

 

2.5. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos flóculos formados 

 A análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos flóculos 

formados foi realizada no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta 

Resolução (LabMic) da UFG. As membranas mistas usadas para filtração do 

biofloculado foram recortadas em pequenos fragmentos de 2 x 2 cm e 

colocadas sob recortes de fita dupla face de carbono. Estas fitas foram 

afixadas em stubs de alumínio e recobertas com ouro utilizando o sistema de 

recobrimento Jeol, modelo JEE-420. Após este procedimento, os stubs foram 

posicionados em local apropriado no microscópio eletrônico de varredura e 

seguiu-se à microscopia, operada com voltagem de aceleração de 5 kV, em 

microscópio eletrônico de varredura Jeol, modelo JSM – 6610. 
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3. Resultados e Discussão 

Foram analisados seis microrganismos, sendo que três foram 

identificados como Bacillus cereus, dois como Bacillus megaterium e um como 

Bacillus thuringiensis, como descrito na Tabela 1. 

Os Bacillus encontrados são todos Gram positivos. Dentre eles, é 

conhecido que o Bacillus cereus, que é encontrado naturalmente no solo e na 

água, pode ser utilizado em processos de biorremediação de hidrocarbonetos 

em consórcio com outros micro-organismos (JAQUES et al, 2010), apesar de 

ser um agente patogênico que pode provocar dois tipos de sintomatologia no 

organismo humano: a síndrome emética e a diarreica (VILAS BÔAS et al., 

2007). Para evitar problemas, o Bacillus cereus pode ser controlado limitando a 

germinação dos esporos, o que é feito a 50 ⁰C – 60 ⁰C, ou pela eliminação das 

células viáveis, feita acima de 100⁰ C (RUBIO, 2015).  

Apesar de muitos processos de biorremediação utilizarem os Bacillus 

subtilis e Bacillus mucilaginousus como produtores de biofloculantes (YKOI et 

al, 1995; LIAN et al, 2008; ALMEIDA et al, 2015), ainda são poucos os estudos 

de biorremediação aplicando Bacillus cereus, Bacillus megaterium e Bacillus 

thuringiensis. 

 

Tabela 1: Identificação dos microrganismos mais prováveis a partir da 

sequência parcial do gene 16S rDNA 

Isolado Espécie mais próxima Identidade Número de acesso 

CEM 2 Bacillus cereus 98% NR 074540.1 

CEM 3 Bacillus megaterium 99% NR 117473.1 

CEM 4 Bacillus megaterium 98% NR 112636.1 

CEM 13 Bacillus cereus 99% NR 074540.1 

CEM 14 Bacillus cereus 99% NR 074540.1 

CEM 16 Bacillus thuringiensis 97% NR 102506.1 

 

Durante o crescimento desses micro-organismos na presença de bases 

e pigmentos como fontes de carbono, observou-se a formação de 

biofloculantes por Bacillus cereus (CEM 2) e Bacillus thuringiensis (CEM 16). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/444304116?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RN96YYJ7015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/444304116?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RN96YYJ7015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/444304116?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RN96YYJ7015
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Os demais micro-organismos também apresentaram ação biofloculante, mas 

apenas com 72 h de contato com os pigmentos e bases. 

O B. cereus (CEM 2) apresentou o melhor crescimento, bem como o 

melhor desempenho na formação de biofloculante, pois a formação de depósito 

dos pigmentos e das bases ocorreu até 24 horas após o início do crescimento, 

enquanto que para Bacillus thuringiensis (CEM 16) isso ocorreu entre 24 e 48 

horas. 

Na Figura 1 observa-se o sistema contendo os pigmentos Rosa/Magenta 

antes (1) e após (2) a floculação de tais pigmentos pelo B. thuringiensis (CEM 

16) após 48 horas. Na Figura 2 observa-se a floculação dos pigmentos (A) 

Violeta e (B) Rosa/Magenta pelo B. cereus (CEM 2), nas primeiras 24 horas. 

O processo de biofloculação, em meios de cultivo contendo os isolados 

de B. thuringiensis (CEM 16) e B. cereus (CEM 2), ocorreu para todas as bases 

avaliadas, incluindo a que apresenta aditivo bactericida, fungicida e algicida 

(BFA), e também foi observado para todos os demais pigmentos avaliados. 

Nessas situações, os produtos de biofloculação gerados apresentaram 

adequada agregação, a qual permitiu a separação simples e eficiente da 

solução aquosa residual a partir dos produtos de biofloculação. Isso indica que 

o processo de biofloculação de pigmentos e bases usando tais micro-

organismos pode ser uma excelente solução para a biorremediação de 

efluentes de tintas gerados tanto pela indústria de tintas, quanto pela 

construção civil. 
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Figura 1. Meio de cultivo contendo Bacillus thuringiensis (CEM 16) na presença 

do pigmento Rosa/Magenta, antes (1) e após (2) a floculação dos pigmentos.  

 

 

Figura 2. Meio de cultivo contendo Bacillus cereus (CEM 2) na presença dos 

pigmentos Violeta (A) e Rosa/Magenta (B) após a floculação dos pigmentos.  

  

 Os resultados por MEV para os floculados de pigmentos sem e com a 

presença da bactéria floculante Bacillus cereus (CEM 2) são apresentados na 

Figura 3, a qual exemplifica o ocorrido para o pigmento Branco. Por sua vez, na 

Figura 4, apresenta-se os resultados por MEV para os floculados de base sem 

e com a presença da bactéria floculante Bacillus cereus (CEM 2), 

exemplificando com o ocorrido para a base A. 

 
A 

 
B 

1 2 
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Observa-se, em ambas as situações, o micro-organismo promove a 

aglutinação do meio, o que implica na biofloculação. A alteração da 

microestrutura de pigmentos e bases com a geração de flóculos indica a 

utilização, tanto dos pigmentos como das bases, pela bactéria floculante para 

consumo dos compostos de carbono. 
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Figura 3. MEV do pigmento branco, sem (1) e com (2) crescimento do Bacillus 

cereus (CEM 2). 

 (1) 

 (2) 
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Figura 4. MEV do da base A, sem (1) e com (2) crescimento do Bacillus cereus 

(CEM 2) 

 (1) 

 (2) 
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4. Conclusão 

 Esse trabalho demonstrou que a contaminação aquática por tintas 

acrílicas pode ser biorremediada pelo uso de micro-organismos de ampla 

dispersão e facilmente encontrados em diversos ambientes, incluindo solos do 

Cerrado. 

Assim, foram isoladas três bactérias do gênero Bacillus, sendo B. 

cereus, B. megaterium e B. thuringiensis. Desses, B. cereus (CEM 2) mostrou-

se como sendo o mais promissor na biofloculação de bases e pigmentos das 

tintas acrílicas, efetuando a aglutinação desses componentes de tintas em até 

24h. Os demais micro-organismos também apresentam ação biofloculante, 

mas esta é obtida somente em até 48h. 

 Assim sendo, o Bacillus cereus apresenta grande potencial para ser 

utilizados em processos de biorremediação para tratamento de efluentes de 

tintas e, por ter fácil e rápido crescimento e baixo custo de manutenção, pode 

vir a ser utilizado para tratamento de efluentes da construção civil e da indústria 

de tintas acrílicas. 
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Considerações Finais 

 

 A conscientização do consumidor sobre a importância de optar pelo uso 

de produtos ambientalmente cada vez menos impactantes tem sido objeto de 

preocupação das empresas produtoras. 

 Tal preocupação também é objeto de pesquisas nas indústrias de tintas, 

as quais são grandes responsáveis pelo fornecimento ao mercado de produtos 

que possuem elevadas quantidades de elementos químicos potencialmente 

tóxicos e substâncias orgânicas de alta difusibilidade atmosférica e 

responsáveis por efeitos adversos em trabalhadores da construção civil e 

consumidores. 

 Assim, visando fornecer informações que permitam ao consumidor 

decidir pela aquisição e uso de tintas acrílicas de menor impacto ambiental, 

este trabalho fez uso de análises físico-químicas e ecotoxicológicas para 

indicar quais bases e pigmentos devem ser preferencialmente utilizados. Além 

disso, desenvolveu-se um processo microbiológico de biorremediação visando 

sua aplicação no tratamento de efluentes gerados por empresas de tintas e 

pela construção civil. 

Os resultados apontam pelo uso das bases A e B para ambientes 

internos e da base C para ambientes externos, não sendo recomendado o uso 

da base BFA. 

Em relação aos pigmentos, Violeta, Amarelo NT e Amarelo US são 

preferidos para ambientes internos, enquanto Amarelo ZC e Azul são 

recomendados para ambientes externos. Porém, ao considerar que os 

pigmentos são adicionados às bases em baixas concentrações (0,1% a 1%), 

pode-se afirmar que não há restrições para essa escolha, ficando assim o 

consumidor a vontade para optar pelas cores que lhe forem mais agradáveis. 

Com respeito ao processo de biorremediação de efluentes aquáticos da 

indústria de tintas acrílicas e da construção civil, a bactéria Bacillus cereus 

apresentou grande potencial para ser utilizada na biofloculação e separação 

desses rejeitos, sendo essa uma forma fácil, rápida e de baixo custo para 

remediar a poluição aquática que possa vir a ser causada por tintas acrílicas. 

 

 



101 
 

Perspectivas Futuras 

 

Os resultados obtidos demonstram que as análises físico-químicas das 

frações orgânica e inorgânica e a avaliação ecotoxicológica em ensaios de 

toxicidade aguda são importantes na definição de escolhas ambientalmente 

corretas por parte do consumidor. Entretanto, é importante considerar que tais 

procedimentos ainda podem ser complementados por ensaios de toxicidade 

crônica e por ensaios de genotoxidade, os quais permitem avaliar, 

respectivamente, os efeitos ecotoxicológicos a longo prazo e os efeitos à nível 

celular tanto a curto quanto a médio e longo prazo. 

 Também é importante ressaltar que os esforços ambientais que vêm 

sendo feitos em todas as áreas de produção industrial devem se intensificar 

nas indústrias de tintas, na busca de bases e pigmentos que possam causar 

um menor impacto ambiental. Nesse sentido, a busca por bases que possam 

advir da redução química de ácidos graxos de óleos e gorduras vegetais e 

animais, bem como da conversão catalítica de poliésteres de tecidos em 

líquidos de solubilização de pigmentos podem consistir em novas e 

promissoras vias de produção de bases para tintas. Tais esforços vêm sendo 

efetuados no LAMES/UFG e deverão estar disponíveis ao mercado em breve. 

 No que se refere aos processos de biorremediação, a partir desse 

trabalho, as indústrias de tintas possuem uma maneira simples e barata de 

diminuir a toxicidade de seus efluentes, podendo inclusive ter nesses resíduos 

uma nova fonte de receita econômica pelo uso dos líquidos remediados na 

produção de microalgas que possam ser fonte de lipídios para a produção de 

novas bases, bem como de pigmentos para a indústria farmacêutica 

(astaxantina, luteína, betacaroteno, etc), bem como de ração animal pelo uso 

dos resíduos de microalgas oriundos da extração de lipídeos e pigmentos 

naturais. Tais esforços também estão sendo objeto de estudo no LAMES/UFG 

e no LAMAB/UFG.  

 


