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AULA 15 - PINTURA 

 

 

A pintura  é um serviço de obra tão importante como qualquer outro, e é um grave erro não lhe dar 
uma atenção condizente, ela deve ser projetada e executada segundo técnica adequada, não devendo ficar 
ao critério de pessoa não conhecedora. Deve-se cuidar para que todos os materiais e toda mão-de-obra 
sejam da melhor qualidade. 

A pintura tem, normalmente, duas finalidades: Proteger e Embelezar. Assim sendo, seja na escolha 
da tinta, seja da classificação ou no recebimento do serviço, deve-se considerar se essas duas metas foram 
atingidas. 

Os materiais que participam das pinturas podem ser generalizados em tintas de fundo (primers), 
massas e tintas de acabamento. As tintas de fundo são chamadas também seladores, quando servem para 
isolar a parede, com seus defeitos, das tintas ou massas; podem também ser antioxidantes para metais. As 
massas servem para tornar a parede absolutamente lisa ou para formar relevos. E ainda existem os 
removedores. 
 

Tipos de superfícies mais comuns encontradas na Construção Civil: 

 Concreto Aparente; 
 Sobre Madeira; 
 Sobre Metal Ferroso; 
 Sobre Metal não Ferroso (Alumínio e Galvanizados). 
 Sobre Alvenaria Comum; 
 Tijolo; 
 Bloco de Concreto; 
 Reboco; 
 Sobre Alvenaria Especial; 
 Tijolo Aparente; 

Problemas e Prováveis Causas: 

 Eflorescência:  Manchas esbranquiçadas que surgem na parede quando o produto foi aplicado sobre 

uma superfície úmida ou antes do tempo exigido para a cura do reboco. 
 Fissuras: Essas rachaduras finas, que afetam apenas o reboco, aparecem quando não se aguarda o tempo 
de cura ou quando a camada de massa fina é espessa demais. 
 Enrugamento: Ocorre se a camada de tinta está muito espessa ou o intervalo entre as demãos não foi o 
suficiente. Outro fator que propicia o surgimento do problema é o uso de tíner como solvente, quando o 
certo é empregar aguarrás. 
 Crateras: Indicam a presença de óleo, graxa ou água na superfície. Também aparecem quando a tinta é 
diluída m materiais não recomendados, como gasolina ou querosene. 
 Saponificação: A alcalinidade da cal e do cimento resulta em manchas que fazem o látex descascar e 
impedem a secagem dos esmaltes ou das tintas a óleo. A causa; tinta aplicada antes da cura do reboco. 
 Manchas em madeira: São resultado dos resíduos de soda cáustica (ou similar) usada para retirar a 
camada de tinta anterior 

http://www.infoescola.com/curiosidades/pintura-na-construcao-civil/
http://www.infoescola.com/curiosidades/pintura-na-construcao-civil/
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 Bolhas em alvenaria: Em paredes externas, geralmente revelam o uso de massa inadequada. Dentro de 
casa, a tinta pode Ter sido aplicada sem que a poeira do lixamento tenha sido totalmente removida. 
 Descascamento em alvenaria: Significa que a tinta não aderiu. Acontece quando o produto é aplicado 
sobre cal ou uma superfície empoeirada. 

 Escorrimento:  Ocorre quando a tinta é diluída em excesso ou em solvente errado.  

TINTA 

Recebe o nome de tinta a dispersão de um ou mais pigmentos em um ou mais aglomerantes sólidos ou 
líquidos que, quando aplicados em película fina, secam formando um filme opaco e aderente ao substrato. 
Tem como funções principais a proteção e a decoração das superfícies em que é aplicada. As tintas são 
constituídas basicamente de pigmentos, resinas, solventes e aditivos. 
 
Classificação das tintas 
As tintas se classificam basicamente em seladores/ fundos preparadores, massas, primers, esmaltes/ tintas 
de acabamento, vernizes e silicone. 
 

1 - Seladores / fundos preparadores 

São produtos formulados para selar a superfície, regularizando a absorção do substrato, aumentando sua 
coesão ou ainda selando sua alcalinidade e preparando-os para demãos seguintes. 
Normalmente os produtos à base de solventes tem um poder de penetração muito maior que os à base de 
látex e devem ser os recomendados sempre que possível. 
Existem ainda os seladores pigmentados que além de selarem a superfície, funcionam como uma primeira 
demão, economizando desta forma o acabamento final. 

2 - Massas 

São produtos altamente pigmentados e tem por finalidade regularizar as superfícies para um acabamento 
mais uniformizado e esmerado. 

3 - Primers 

São produtos medianamente pigmentados com funções específicas, sendo classificados em anticorrosivos, 
surfacers e de aderência. 

 - Primers anticorrosivos: Têm como finalidade principal proteger superfícies metálicas contra corrosão. 

- Primers Surfacers: Têm como função nivelar a superfície para as demãos subsequentes do acabamento. 

- Primers de aderência: Têm como finalidade formarem uma ponte de ligação entre o substrato e o 
acabamento final, geralmente reagem com a superfície a ser pintada, formando um todo indissolúvel. 
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4 - Esmaltes/ tintas de acabamento 

Tem como função dar o acabamento final à superfície, decorando-a, protegendo-a, sinalizando-a, etc., 
sendo que existem ainda os texturizados. As tintas de acabamento proporcionam infinitas opções de cores 
e de brilho, desde acabamentos brilhantes até foscos. 

5 - Vernizes 

É o acabamento final à superfícies nas quais se deseja que o fundo continue a aparecer, como no caso de 
madeiras, concreto aparente, pedras e outros. 

6 - Silicone 

É um produto à base de polisiloxana, que não forma filme sobre a superfície em que foi aplicado. Têm por 
finalidade penetrar profundamente no substrato e repelir a penetração de água no mesmo. 

PIGMENTOS 

Pigmentos são sólidos finamente divididos, insolúveis na veículo da tinta e que conferem principalmente 
cor e poder de cobertura, contribuindo também para a proteção e resistência ao intemperismo, brilho e 
outras características exigidas. 

Os pigmentos podem ser classificados quanto a sua origem como naturais ou sintéticos; Quimicamente 
como orgânicos ou inorgânicos; Quanto a sua finalidade em de cobertura ou funcionais, também 
denominados extensores ou cargas. 

- Pigmentos de cobertura: Os pigmentos de cobertura conferem à tinta cor e poder de cobertura, além de 
influírem decisivamente na resistência ao intemperismo e às atmosferas poluídas. Podem ser Orgânicos, que 
de um modo geral têm cores mais limpas e fortes, com alto poder de tingimento e baixo poder de cobertura e 
Inorgânicos, com baixo poder de tingimento e alto poder de cobertura, porém com pequena gama de 
tonalidades, onde se destacam o dióxido de titânio, óxidos de ferro, cromatos e molibidatos. 
- Pigmentos funcionais: são usados para conferir as tintas certas propriedades como reologia, dureza, 
resistência à abrasão, facilidade de lixamento, poder de selagem, brilho e ação anti - sedimentante, na qual 
podemos destacar o caolim, talco, barita e calcita. 
- Pigmentos anticorrosivo: a finalidade é inibir a coesão em superfícies metálicas, onde se destacam o pó de 
zinco, zarcão, cromatos e fosfatos de zinco. 
 

7 - RESINAS 

Os aglomerantes ou resinas são os responsáveis pela formação do filme da tinta, sua secagem e 
propriedades gerais. São ainda os responsáveis em converter o filme da tinta em uma membrana densa, 
uniforme, homogênea e perfeitamente aderente ao substrato. 
Em nosso caso específico, para pinturas arquiteturais, os tipos mais usados são as resinas alquídicas, fenólicas, 
epoxi, uretânicas, óleos resinosos e os látex vinílicos e acrílicos. 
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É através das características das resinas que se classificam os tipos de tinta. 
 
- Resinas Alquídicas: são poliésteres modificados com óleos, com boa secagem e resistência ao intemperismo. 
São usadas em grande volume e secam pela evaporação dos solventes e pela oxidação dos óleos. Quanto 
maior for a quantidade de óleo em sua fórmula mais demorada é sua secagem, menor o seu brilho e melhor 
sua propriedade de umectação e sua elasticidade. 

São utilizadas para fabricação de esmaltes arquiteturais e industriais, para uso interno e externo. São 
superiores às resinas fenólicas na retenção de cor e facilidade de repintura. Não devem ser usadas 
diretamente sobre alvenaria ou superfícies alcalinas; O uso sobre este substrato só é recomendável após 
aplicação de um primer ou selador resistente à alcalinidade. 

- Resinas Fenólicas: usadas no preparo de tintas imobiliárias são normalmente modificadas com óleos em 
percentuais variados e secam pela evaporação dos solventes, seguido da oxidação dos óleos. Têm excelente 
resistência à água e produtos químicos. Não têm boa manutenção de cor e endurecem muito com o 
envelhecimento do filme. 

- Resinas Uretânicas: Os polímeros uretânicos podem ser utilizados na formulação de produtos de um ou dois 
componentes. Os mono-componentes são produtos da reação de isocianatos modificados com óleos 
secativos e secam pela evaporação dos solventes e oxidação dos óleos, proporcionando um filme duro, 
resistente à abrasão e excelente resistência ao intemperismo. Os bi-componentes são fornecidos em dois 
componentes, sendo que o componente ‘A’ é a resina poliéster e ocomponente ‘B’ é um pré-polímero de 
isocianato. O verniz final têm excelente resistência ao exterior, com manutenção da cor e do brilho. 

- Resinas Látex Vinílicos (PVA): Látex vinílicos são polímeros de acetato de vinila, modificados ou não, de 
dureza variada, flexíveis, e secam pela evaporação da água e a coalescência das partículas do polímero. São 
utilizadas na fabricação de tintas para uso interno e externo. 

- Resinas Látex Acrílicos: Os látex acrílicos são copolímeos acrílicos, que secam pela evaporação da água e a 
coalescência das partículas dos polímeros, formando filmes flexíveis, aderentes, resistentes à álcalis e a água. 
São também utilizados no preparo de tintas látex para uso interno ou externo. 

- Resinas de Polivinil Butiral: O Polivinil Butiral é um aglomerante bem flexível e aderente, utilizado 
normalmente na formulação de condicionadores de metal, pigmentos com Cromato de Zinco e catalisadores 
com ácidos. Proporcionam filmes com bom poder de adesão, inclusive sobre metais não ferrosos e com bom 
poder anticorosivo. 

- Resina de Nitrocelulose: Os polímeros de Nitrocelulose são produzidos através da nitração da celulose. 
Apresentam secagem extra rápida, película bastante dura e facilidade de lixamento ou polimento. 

8 - SOLVENTES 

São produtos incorporados à formulação para facilitar o processo de produção, bem como aplicação do 
produto final. Interfere na secagem, na aparência e em suas propriedades físicas e de aplicação. Em virtude 
da variedade de resinas empregadas, requer-se também uma grande gama de solventes específicos para 
cada tipo de tinta. 
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9 - ADITIVOS 

São produtos adicionados à tinta em pequenas proporções e com funções específicas. Abrange os secantes, 
agentes antipele, anti-sedimentantes, dispersantes, nivelantes, antiespumantes e microbiocidas. 

10 - CARACTERÍSTICAS DAS TINTAS 

Existe uma série de características que são desejáveis em uma tinta, que podem variar de acordo com a 
finalidade do produto. As principais são estabilidade, facilidade de aplicação, rendimento e cobertura, 
durabilidade, lavabilidade e secagem. 

- Estabilidade: Caracteriza a tinta de forma que, ao se abrir uma lata de tinta pela primeira vez, esta não 
deve apresentar excesso de sedimentação, coagulação, empedramento, separação de pigmentos, sineresis 
ou formação de nata, tal que não possa tornar-se homogênea através de simples agitação manual. A tinta 
não deve apresentar odor pútrio nem exalar vapores tóxicos. 

- Facilidade de aplicação: A tinta deve espalhar-se facilmente, de maneira que o rolo ou trincha deslizem 
suavemente sobre a superfície, devendo as marcas desses instrumentos desaparecerem logo após a 
aplicação da tinta, resultando em uma película uniforme. 

- Rendimento e cobertura: O rendimento refere-se ao volume necessário para pintar uma determinada 
área. A cobertura significa a capacidade da tinta em cobrir totalmente a superfície e estas duas 
propriedades estão diretamente relacionadas ao tipo, à qualidade e à quantidade de resinas e pigmentos 
utilizados na formulação da tinta. È justamente aqui, na variação desses elementos, que se encontram as 
maiores diferenças de qualidade entre os produtos disponíveis no mercado. 

- Durabilidade: Refere-se a resistência da tinta à ação dos intempéries. A tinta mais durável demora mais 
para sofrer alterações na sua película, como calcinar, mudar de cor, perder sua boa aparência, assim como 
suas propriedades mecânicas e protetivas, necessitando menor manutenção, ou seja, o tempo de repintura 
é maior. A durabilidade de uma tinta também depende diretamente do tipo, da qualidade e da quantidade 
de resinas e pigmentos utilizados em sua formulação. A resistência ao intemperismo de uma tinta pode ser 
verificada com a exposição de painéis ao ambiente, ou através de testes acelerados em laboratório. 

- Lavabilidade: As tintas devem se laváveis, resistindo à ação de agentes químicos comuns em uso 
doméstico, tais como detergentes, água sanitária e outros. 

- Secagem: A secagem de uma tinta não deve ser tão rápida que não permita uma fácil aplicação e 
nivelamento, nem tão lenta que não permita demãos posteriores num tempo conveniente. 

PRODUTOS E APLICAÇÕES 

- Latex PVA: Látex é uma tinta de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor, e proporciona finíssimo 
acabamento fosco aveludado, trazendo requinte e sofisticação aos ambientes. É um produto da mais alta 
qualidade, com ótima cobertura e rendimento. 
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Indicação: Indicada para pintura e repintura de superfícies internas e externas de alvenaria, proporcionando 
beleza e durabilidade no acabamento. 

Local de Aplicação: Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso e superfícies internas de 
massa corrida PVA. 

Complementos 

- Massa corrida PVA: Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas de alvenaria, 
proporcionando acabamento liso e de boa aderência para as tintas de acabamento. 

- Massa acrílica: Possui as mesmas funções da massa corrida PVA, mas com a característica de ser 
impermeável, proporcionando maior durabilidade à tinta empregada no acabamento. 

- Liqui-Brilho: Indicado para regular o brilho de tintas látex PVA, quando utilizado em misturas na aplicação da 
última demão em superfícies internas, ou então, para conferir brilho a superfícies internas já pintadas com 
látex PVA ou látex acrílico, tornando-as mais laváveis e resistentes. 

- Liqui-Base: Indicado para selar paredes internas de reboco e massa corrida, uniformizando a absorção da 
superfície para aplicação da tinta de acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida e ótimo 
alastramento. 

- Acrílicos: É um produto de fácil aplicação e secagem rápida. Possui ótima cobertura e alastramento. Devido a 
sua intensidade de brilho, proporciona alta impermeabilidade quando aplicada em ambientes externos e em 
superfícies internas oferece grande facilidade de limpeza. Possui alta durabilidade, resistência, cobertura e 
rendimento. 

Indicação: É indicado para pintura de superfícies externas e internas de alvenaria, dando brilho e valorizando a 
pintura do imóvel. 

Local de Aplicação: Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e superfícies internas de massa 
corrida, gesso e repintura sobre tintas PVA ou Acrílicas. 

- Esmalte Sintético 

Indicação: Indicado para aplicação em superfícies de metal e madeira, de fácil aplicação e alta resistência às 
intempéries. Possui ótima secagem, além de proporcionar excelente acabamento. 

Local de Aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais. 

Complementos 

- Massa a óleo: Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies externas e internas de 
madeira. Produto de secagem rápida, fácil de aplicar e lixar, possui ótimo poder de enchimento, além de boa 
aderência, proporcionando um acabamento mais liso e requintado. 
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- Fundo branco fosco: Indicado para primeira pintura em superfícies externas e internas de madeira nova. 
Melhora o rendimento e a qualidade do acabamento dos esmaltes. Produto de fácil aplicação, ótimo 
enchimento, fácil lixamento, grande poder selante e boa aderência. 

- Zarcão Universal: Indicado como fundo anticorrosivo para superfícies ferrosas, internas e externas, novas ou 
com indícios de corrosão. Produto de fácil aplicação, boa aderência e fácil de lixar. 

- Fundo óxido de ferro: Indicado como fundo anticorrosivo para superfícies ferrosas novas ou repinturas, 
externas e internas, que ainda não tenham indícios de corrosão. Proporciona uma excelente proteção contra 
ferrugem, é de fácil aplicação, boa aderência e fácil de lixar. 

 Vernizes 

Indicado para tratamento, proteção e embelezamento da madeira, que por ser um material nobre e 100% 
natural, precisa de cuidados especiais que realcem e mantenham sua beleza. 

Local de Aplicação: Indicado para a proteção de superfícies externas e internas de madeira, concreto 
aparente, pedras e outros. 

Complementos 

- Selador para madeira: Melhora o rendimento e a qualidade do acabamento dos vernizes, proporcionando 
ótimo poder de enchimento e maior maciez no lixamento. Aplicado em superfícies internas de madeira nova 
onde se deseja finíssimo acabamento após a aplicação dos vernizes. 

- Texturas: Possibilita diversos tipos de acabamento, podendo ser aplicado com rolos de efeitos especiais, 
escovas, esponjas, etc. É um produto de uso bastante flexível, podendo dar, sob aplicação de verniz, um efeito 
de envelhecido. 

Indicação: Produto hidrorrepelente indicado para áreas externas e internas, valorizando os detalhes do 
ambiente, oferecendo beleza, resistência e proteção. 

Local de aplicação: Superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto 
aparente, massa corrida ou massa acrílica e repintura sobre PVA ou acrílico. 

Produtos de restauração: São produtos que fazem parte de um sistema de tratamento de trincas e fissuras em 
alvenarias e também na impermeabilização de lajes, paredes e fachadas. 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

O correto preparo da superfície é de fundamental importância para se obter uma pintura de qualidade e 
durável. Portanto alguns cuidados devem ser rigorosamente observados. A superfície deve estar firme, 
coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo (Norma ABNT NBR 13245 de 02/95). Todas as 
partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas através de raspagem ou escovação da superfície. As 
imperfeições profundas das paredes deverão ser corrigidas com reboco. As pequenas imperfeições das 
paredes devem ser corrigidas com massa acrílica em superfícies externas ou internas ou com massa corrida 
PVA em superfícies internas. Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com água e detergentes. 
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Paredes mofadas devem ser raspadas e lavadas com uma solução de água e água sanitária (1:1) e a seguir 
lavadas e enxaguadas com água potável. No caso de repintura sobre superfícies brilhantes, o brilho deve ser 
eliminado com lixa fina. 

SISTEMAS DE PINTURAS 

Considerando-se as diversas superfícies geralmente encontradas na Construção Civil, indicamos alguns 
esquemas de pintura já consagrados para interiores e exteriores, levando em conta aspectos como qualidade, 
durabilidade e economia. Aqui, quando indicarmos um sistema de pintura, estamos supondo que a superfície 
esteja devidamente preparada e pronta para receber pintura, livre de qualquer defeito, conforme 
recomendações contidas neste trabalho. 

Alvenaria 

- Acabamento interno liso fosco. Superfície Reboco curado. Procedimento: Aplicar primeiramente Massa 
Corrida e então aplicar duas demãos de tinta Látex ou tinta Látex Acrílico Fosco, com diluição de 20 a 30% de 
água. 

- Acabamento interno liso Acetinado ou Semi-Brilho. Superfície Reboco curado. Procedimento: Aplicar 
primeiramente Massa Corrida e uma demão de Liqui-Base ou similar, com diluição de 50 a 100% de água. 
Após isso aplicar duas demãos de tinta Látex Acrílico Semi-Brilho, com diluição de 20 a 30% de água. 

- Acabamento externo liso fosco, acetinado ou semi-brilho. Superfície Reboco curado. Procedimento: Aplicar 
primeiramente Massa Acrílica e então aplicar duas demãos de tinta Látex, tinta Látex Acrílico Fosco ou látex 
Acrílico Semi-Brilho, com diluição de 20 a 30% de água. 

- Acabamento interno convencional. Superfície Reboco (massa fina). Procedimento: Aplicar primeiramente 
uma demão de Liqui-Base, com diluição de 50 a 100% de água. Aplicar duas demãos de tinta Látex ou tinta 
Látex Acrílico, com diluição de 20 a 30% de água. 

- Acabamento externo convencional. Superfície Reboco (massa fina). Procedimento: Aplicar primeiramente 
uma demão de produto Selador Acrílico ou similar, com diluição de 10% de água e então aplicar duas demãos 
de tinta Látex ou tinta Látex Acrílico, com diluição de 20 a 30% de água. 

- Acabamento externo e interno acrílico de alto padrão. Superfície Reboco. Procedimento: Aplicar Massa 
Acrílica e então duas a três demãos de tinta de alto padrão com base acrílica, diluído de 20 a 30% em água. 
Esperar secagem total entre as respectivas demãos. 

- Acabamento texturizado interno e externo. Superfície Reboco e blocos de concreto. Procedimento. 
Primeiramente aplicar uma demão de produto Selador Acrílico ou similar com 10% de água, utilizando rolo de 
lã. Aplicar uma demão de Selacril Textura Acrílica ou similar com até 10% de água, utilizando rolo específico 
para texturização com posterior aplicação de duas demãos de tinta Látex ou tinta Látex Acrílico, com diluição 
de 20 a 30% de água. 

- Acabamento texturizado hidrorrepelente externo e interno. Superfície Reboco e blocos de concreto. 
Procedimento: Aplicar produto Texturado Acrílico ou similar com 30 a 50% de água como selador, utilizando 
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rolo de lã e posterior aplicação de uma demão de produto Texturado Acrílico ou similar com até 10% de água, 
utilizando rolo específico para texturização. 

- Acabamento em telha de fibrocimento externo e interno. Superfície Fibrocimento. Procedimento: Aplicar 
uma demão de Fundo Preparador para Paredes, diluído com Aguarrás, na proporção 1:1. Aplicar 
posteriormente duas demãos de tinta Látex Acrílico, com diluição de 20 a 30% de água. 

- Acabamento em barra lisa de cimento, externa e interna. Procedimento: Aplicar produto Texturado Acrílico 
ou similar como selador com 30 a 50% de água, utilizando rolo de lã. Aplicar duas demãos de produto Acrílico 
Semi- Brilho ou similar com diluição de 10 a 20% com água. 

- Acabamento em pisos de cimento. Superfície Cimentado. Procedimento: Aplicar uma demão de Fundo 
Preparador para Paredes, diluído com Aguarrás na proporção 1:1. Aplicar posteriormente duas demãos de 
produto para piso, com diluição de 10 a 25% com água. 

- Acabamento brilhante para alvenarias aparentes. Superfície Concreto e tijolo. Procedimento: Aplicar uma 
demão de Verniz Acrílico, diluído com 30 a 50% de água e posterior aplicação de duas demãos de Resina 
Acrílica, sem diluição. 

- Acabamento natural para alvenarias aparentes. Superfície Concreto e tijolo. Procedimento: Aplicar uma 
demão carregada de produto a base de Silicone, até saturar a superfície. 

 

 

 


