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RESUMO 
O objetivo da presente pesquisa é testar a eficiência da tinta fotocatalítica em diferentes dias do ano. 
Segundo pesquisas realizadas em 2018 pelo World Resources Institute (WRI BRASIL), há 
aproximadamente 50 mil mortes por ano relacionadas à inalação de gases e exposição diária a poluição. 
Para estabelecer a eficiência de maneira comparativa, a análise será feita a partir de três módulos de teste 
com fechamentos laterais e superiores que serão construídos em vidro: o primeiro com base interna pintada 
com tinta acrílica convencional; o segundo com vegetação; e o terceiro, com base pintada com a tinta 
fotocatalítica. Cada módulo terá uma pequena mangueira para conectar ao medidor de qualidade do ar 
(NO2). Pretende-se avaliar a possível contribuição que este tipo de tinta poderá ter na resolução do 
problema poluição atmosférica em grandes cidades. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

De acordo com The Lancet Commission on Pollution and Health (2017), o Brasil é o 
11° país do mundo com o maior índice de mortes por poluição, com aproximadamente 8% 
de óbitos por ano. Em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, este impacto 
ambiental diminui cerca de um ano e meio de vida de cada habitante. Além disso, 91% da 
população mundial vivem em lugares onde a qualidade do ar excede os limites das 
diretrizes da OMS - Organização Mundial da Saúde.   

Estes dados mostram que cada dia mais a impureza das cidades estão danificando 
a saúde e a vida das pessoas. Desta forma, o uso de uma estratégia intermediária, como 
a tinta fotocatalítica, pode auxiliar na diminuição gradativa destes índices.  

Massimo Bernardoni (2006), inventor da tinta, afirma que os componentes 
presentes no pigmento, sendo eles cimento Portland e partículas de dióxido de titânio, 
juntamente com a luz solar conseguem fazer a quebra das partículas de monóxido e 
dióxido de nitrogênio presentes no ar. Isso ocorre porque o material de nano-partículas 
ativa a foto-catálise. (BERNARDONI, 2015 b).  

Bernardoni (2015 b) afirma que o produto possui características vantajosas, como: 
converter poluentes presentes no ar por foto-catálise, remover odores desagradáveis, 
evitar o desenvolvimento de bactérias e fungos, evitar marcas escuras nas superfícies 
pintadas e evitar que o calor seja transmitido. Além disso, o pigmento causa impacto 
reduzido no meio ambiente, pois não possui em sua composição produtos nocivos como 
metais pesados. Também propõe excelente aplicação em qualquer superfície, de pedra, 
de metal, de plástico e de cimento, tanto para exteriores e interiores, além de não alterar 
ao longo do tempo a aparência original das superfícies, edifícios, monumentos e obras 
públicas. 

De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, em sua 
Resolução n.003 de 1990, os níveis de concentração de dióxido de nitrogênio (NO2) 
chegam a 3000μg/m³ (nível de emergência), em que ao atingir este nível medidas serão 
tomadas junto ao governo. Contudo, não é recomendável que a poluição chegue a níveis 
tão elevados. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2005), o limite máximo admitido 
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para o grau de poluição no ar é de 25 μg/m³ -  o acúmulo de micropartículas em níveis 
superiores a este está relacionado com acidentes vasculares cerebrais, doenças 
cardíacas, câncer de pulmão, doenças pulmonares obstrutivas crônicas e infecções 
respiratórias, segundo World Resources Institute (WRI BRASIL, 2018). 

 O intuito da pesquisa é verificar a capacidade filtrante da tinta fotocatalítica. Para 
tanto, serão comparados os índices de absorção de poluição de material tratado com tinta 
fotocatalítica com outras duas formas convencionais de paredes e coberturas na 
construção civil, quais sejam a tinta acrílica e a cobertura vegetada. Os módulos de teste 
serão expostos às mesmas condições ambientais e analisados simultaneamente, com os 
objetivos secundários de a) identificar a existência ou inexistência de capacidade filtrante 
dos materiais; e b) comparar a capacidade filtrante dos materiais entre si.  

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 
Esta pesquisa é experimental e utilizará três módulos construídos de madeira e 

vidro com pequenos orifícios para entrada do ar, em que cada um possuirá um tratamento 
diferente em sua base interna, conforme tabela 1. Cada módulo terá uma pequena 
mangueira para conectar ao medidor de qualidade do ar (NO2).  

 
Tabela 1: Tratamento interno dos módulos experimentais 

1 Tinta acrílica 

2 Vegetação sobre caixa com substrato 

3 Tinta fotocatalítica 

 
Depois de construídos, os módulos serão colocados numa sacada de apartamento 

próximo à Praça do Japão, em Curitiba, um local com bastante tráfego de pessoas e 
automóveis, e serão feitas medições dos níveis de poluição, diariamente.  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Há um fator limitante, pois a tinta fotocatalítica ainda não está disponível no 
mercado brasileiro. Além disso, a criação de um pigmento semelhante é ilegal devido à 
patente do produto.  

Logo, a presente pesquisa experimental foi considerada inviável, sendo necessária 
a substituição do tema. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar da importância do tema na realidade das cidades, a impossibilidade de 
custos e prazo tanto de coletar os dados quanto de obter a tinta fotocatalítica tornaram o 
estudo inviável. Decidiu-se, portanto, que a presente pesquisa terá um novo enfoque, em 
que será abordada a poluição do ar em ambientes internos. Nesta nova abordagem, 
serão estudados os requisitos e recomendações de normas brasileiras, bem como de 
certificações de sustentabilidade em edifícios, como LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) e Processo AQUA (Alta Qualidade Ambiental).  

O objetivo será, então, analisar a possibilidade de inserção das estratégias em 
projetos arquitetônicos. Como objetivos secundários, a pesquisa irá (a) compilar as 
medidas projetuais para assegurar a qualidade do ar interno e (b) verificar as etapas de 
projeto em que cada estratégia pode ser incluída de modo a assegurar sua aplicação e 
evitar custos adicionais (sejam financeiros ou de prazo) pela das medidas em etapas 
posteriores às indicadas.  
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