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Sem cheiro 
e menos tóxica 
Pesquisadores da USP 
desenvolvem método 
para produção 
de tintas quase sem odor 

Fabricar uma tinta de parede sem cheiro 
para ambientes que possam ser utiliza- 
dos logo em seguida à aplicação é um ob- 
jetivo perseguido pelas indústrias quími- 
cas há cerca de duas décadas. O produto 
seria útil em hospitais, escolas e restau- 
rantes, locais onde é indesejável a pre- 
sença de vapores responsáveis pelo odor 

característico das tintas. A solução ficou mais próxima de 
ser alcançada com estudos do Centro de Engenharia de Sis- 
temas Químicos da Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo (Poli/USP). A pesquisa, coordenada pelo enge- 
nheiro químico Reinaldo Giudici, apresentou resultados 
satisfatórios e conseguiu reduzir a concentração de monô- 

eros residuais - substâncias tóxicas responsáveis pela 
aior parte do cheiro das tintas - para menos de 100 par- 

es por milhão (ppm), ou seja, 0,01% ou 0,01 grama de 
monômero para cada 100 gramas de emulsão polimérica, 
resina que é o principal componente da tinta. Embora o 
cheiro não tenha sido totalmente removido, ele ficou qua- 
se imperceptível. 

"Os processos mais eficientes para remoção de odor 
hoje utilizados comercialmente não conseguem concentra- 
ções menores do que 1.000 ppm, dez vezes maior do que 
obtivemos", diz o pesquisador. "Para chegar a esse resulta- 
do, prolongamos e intensificamos a reação química de po- 
limerização, de modo que mais monômeros reajam e sejam 
transformados em polímeros." Para entender o que isso 
quer dizer é preciso, antes, compreender como se dá o pro- 
cesso de fabricação das tintas látex, à base de água (sem sol- 
ventes), as mais utilizadas para pintura de paredes internas 
e externas. O principal componente desse produto é uma 
emulsão aquosa constituída por polímeros, macromolécu- 
las formadas a partir de unidades estruturais menores, os 
monômeros. Os monômeros mais utilizados nas tintas látex 
são o acetato de vinila (que dá origem às tintas vinílicas) e o 
acrilato de butila (matéria-prima das tintas acrílicas). Usual- 
mente dois tipos de monômero são polimerizados conjun- 
tamente de modo a se obter determinadas propriedades no 
polímero. Os monômeros estireno e butadieno, por sua 
vez, são usados na fabricação de um látex empregado em 
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revestimentos de papel cuchê - o mes- 
mo utilizado nesta revista -, produto 
que também será beneficiado com a 
nova tecnologia. 

Para que a polimerização ocorra, 
substâncias químicas conhecidas como 
iniciadores são misturadas aos monô- 
meros e, numa reação em cadeia, essas 
pequenas moléculas transformam-se em 
macromoléculas, que são os polímeros. 
O problema é que durante esse proces- 
so, realizado em um reator a uma tem- 
peratura média de 60 a 80 graus 
Celsius, os monômeros não rea- 
gem completamente, restando ao 
final da polimerização uma pe- 
quena quantidade desses com- 
postos que permanecem intactos 
na emulsão polimérica e, depois, 
na tinta. Quando ela é aplicada na 
parede, a água presente na emul- 
são evapora e as partículas poli- 
méricas se unem formando um 
filme que recobre a superfície. 
"Por serem substâncias voláteis, 
os monômeros também evaporam, fa- 
zendo surgir o cheiro característico das 
tintas, em geral desagradável. Depen- 
dendo de sua natureza e concentração 
no ar, podem ter diferentes níveis de to- 
xicidade", explica Giudici. "Além de ir- 
ritantes das mucosas das vias respirató- 
rias, os monômeros residuais podem 
causar náuseas, alergias e outras sensa- 
ções desagradáveis." 

Para reduzir a concentração de mo- 
nômeros no produto final, a alternativa 
encontrada pelos pesquisadores foi in- 
tensificar a reação. Eles alteraram as con- 
dições de operação do processo a fim de 
consumir mais monômeros residuais. 
Assim, entre outras coisas, a equipe mo- 
dificou a temperatura da reação, alte- 
rou a concentração dos componentes e 
variou a presença de reagentes. "Tive- 
mos cuidado para não comprometer a 
produtividade do processo e, ao mes- 
mo tempo, não alterar as propriedades 
finais do látex. Pelo contrário, melhora- 
mos sua qualidade porque reduzimos 
os teores de monômero residual", expli- 
ca Giudici. 

Atualmente, o processo mais empre- 
gado para redução de odor em tintas é a 
chamada desvolatilização, que, apesar de 
eficaz, apresenta desvantagens em rela- 
ção ao método desenvolvido na Escola 
Politécnica. Esse processo consiste no 

borbulhamento de um gás, geralmente 
vapor de água, no polímero em emulsão 
para fazer com que os monômeros pre- 
sentes se volatilizem, ou seja, sejam ex- 
pulsos do produto. "O inconveniente da 
desvolatilização é que esse processo gera 
resíduos que não podem ser lançados no 
ambiente, por serem poluentes", lembra 
Giudici. Com isso, os efluentes precisam 
ser tratados, o que acrescenta uma etapa 
ao processo produtivo, tornando-o mais 
longo e mais caro. 

Â tecnologia desenvolvida pe- 
la equipe da USP levou sete 
anos para ficar pronta e foi 
financiada pela FAPESP 
dentro do programa Parce- 
ria para a Inovação Tecnoló- 
gica (Pite). Inicialmente, o 
projeto foi firmado com a 

Rhodia, empresa multinacional francesa 
do setor químico. Mas, ao longo do tra- 
balho, ela vendeu as suas unidades de fa- 
bricação de látex de estireno e butadieno 
para a finlandesa Raisio Chemicals, que 
fez o investimento conforme o estabele- 
cido no Pite. Em seguida, a Raisio Che- 
micals foi adquirida pela multinacional 
suíça Ciba Especialidades Químicas, 
parceira atual no projeto. Com a conclu- 
são das pesquisas na USP, o processo en- 
contra-se em fase de testes nos laborató- 
rios da empresa no Brasil e na França. 

O PROJETO 

Desenvolvimento de processos 
de polimerização para a produção 
de polímeros com baixo teor de 
monômero residual 

MODALIDADE 
Programa Parceria para 
a inovação Tecnológica (Pite) 

COORDENADOR 
REINALDO GIUDICI - USP 

INVESTIMENTO 
R$ 55.000,00 + US$ 259.000,00 
(FAPESP) 
R$ 135.000,00 
(Ciba Especialidades Químicas) 

Ainda não há previsão de quando a 
nova tecnologia será implantada pela 
empresa, que, num primeiro momento, 
vai testá-la em escala semi-industrial. 
"Como os testes industriais ainda não 
foram iniciados, não sabemos se será 
mais interessante, do ponto de vista eco- 
nômico, utilizar nosso processo isolada- 
mente ou combinado com a desvolati- 
lização. Como a desvolatilização é feita 
por último e, como a presença de mo- 
nômeros residuais seria menor, haveria 
pouca produção de efluentes, reduzindo 
o custo de tratamento", diz Giudici. 

"O projeto realizado com a USP foi 
muito importante para a Ciba Especia- 
lidades Químicas. Foi excelente o conta- 
to e a troca de informações com os pes- 
quisadores envolvidos no projeto, que 
sempre demonstraram preocupação na 
aplicabilidade dos resultados nos proces- 
sos industriais", diz Odair Araújo, do 
laboratório de polimerização da Ciba e 
coordenador do projeto na empresa. 
"Outro aspecto foi a qualidade dos resul- 
tados obtidos, que nos possibilitou obter 
uma visão importante do potencial de 
aplicação na planta piloto e, futuramen- 
te, na planta industrial. Poderíamos dizer 
que o projeto Ciba Especialidades Quí- 
micas e Universidade de São Paulo foi 
um sucesso e pretendemos, no futuro, 
continuar a fazer esse tipo de convênio." 

Além da criação de um processo ca- 
paz de produzir tinta praticamente sem 
cheiro, o grupo da USP também desen- 
volveu métodos de monitoramento on- 
line de reações de polimerização em 
emulsão. O processo é baseado em sis- 
temas de espectroscopia, que utilizam a 
absorção e reflexão de radiações eletro- 
magnéticas no produto por meio de la- 
ser, permitindo detectar a presença e a 
quantidade de determinadas substân- 
cias. Assim, esses métodos permitem 
monitorar remotamente e em tempo 
real várias propriedades e variáveis du- 
rante a polimerização. "A cada 15 segun- 
dos, sabemos qual é a quantidade de 
monômero residual, a concentração e a 
composição do polímero e o tamanho 
médio das partículas poliméricas. Esses 
dados são fundamentais para fazermos 
um rígido controle do processo e imple- 
mentarmos as condições de operação de 
maneira precisa", diz Giudici. • 
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