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A realidade mudou! Já mal se vêem gruas ao alto e, em Portugal, já 
existe um excesso de casas face à procura.  No entanto, o mercado 
das tintas não acabou, apenas tem vindo a conhecer uma nova etapa, 
de superior exigência e que demanda uma mudança de mentalidade e 
de hábitos outrora adquiridos. Estamos a falar do mercado da Reabili-
tação! Novas técnicas, novos produtos e aplicadores especializados.

Também as empresas fabricantes e fornecedoras de produtos de 
pintura e reabilitação de edifícios tiveram que se orientar numa es-
tratégia de adaptação a este novo mercado e só irão conseguir vencer 
aquelas que demonstrarem possuir as melhores soluções.

Diariamente, são muitas as questões técnicas e as dúvidas relativas a 
esquemas de pintura que nos são colocadas. Com o objetivo de lhes 
dar resposta, decidimos editar este Guia de Pintura.

Aqui encontram-se descritas as patologias que, de forma mais fre-
quente, afectam os vários tipos de elementos construtivos dos edifí-
cios e os esquemas de pintura adequados para cada elemento: tel-
hados, terraços e varandas, fachadas, madeiras exteriores, portões e 
gradeamentos, paredes e tetos interiores, cozinhas e casas de banho, 
pavimentos de madeira, entre outros.

Para as diversas situações são apresentadas propostas que, de uma 
forma geral, são consideradas por nós como a melhor solução. No 
entanto, a especificidade das superfícies a serem intervencionadas, 
bem como o ambiente envolvente das mesmas, poderá condicionar, e 
até alterar a proposta apresentada.

Lembramos que os rendimentos teóricos indicados são apenas orient-
ativos pois variam significativamente com a porosidade da superfície 
e com o método de aplicação utilizado.

Para além da informação que disponibilizamos neste Guia de Pintura, 
recomendamos sempre a consulta da ficha técnica dos produtos, an-
tes de se proceder à sua aplicação.

Sandra Carmelo            José Marques          Eugénio Correia
Diretora da Qualidade     DID Construção Civil       Assistente Técnico
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Quando surgem defeitos inesperados no revestimento por pintura 
existente a tendência é para que a responsabilidade seja imediata-
mente atribuída à qualidade da tinta. No entanto, frequentemente 
essas falhas são resultantes de: 
• Não se proceder a uma inspecção do estado do suporte antes 

da pintura;
• Aplicação indiferenciada de tintas, independentemente do tipo 

de substrato;
• Não se respeitarem os tempos de secagem dos substratos e dos 

revestimentos;
• Os produtos não corresponderem às exigências pretendidas, ou 

não se adequarem às condições do meio envolvente.
Os principais agentes naturais responsáveis pela degradação das su-
perfícies numa construção são:

•	 Água
•	 Sol 
•	 Poluição do Ar

Aliados aos agentes naturais, o factor humano também tem uma cota 
significativa no aparecimento de patologias. Não só ao nível da ex-
ecução de obra mas também ao nível do planeamento e do projecto. 
Enumeramos os dois principais factores de origem não atmosférica:

•	 Isolamento	térmico	ausente	ou	deficiente
•	 Falta de qualidade dos materiais e das técnicas de construção

I.1 Água
A presença de água no interior das fachadas é um dos problemas 
mais comuns e um dos mais difíceis de solucionar. A presença de 
humidade excessiva pode afectar a aderência das tintas causando o 
descasque, manchas de cor e favorecer o aparecimento de fungos. 
Fundamentalmente essa água poderá ter três origens: 

• Humidade dos materiais de construção
• Água da chuva ou de condensação
• Água retida no solo
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I.1.1 Humidade na construção
Um dos principais componentes dos materiais de construção de pare-
des e tectos é a água. Após a secagem destes materiais, é vulgar 
encontrarmos uma elevada percentagem de impurezas provenientes 
dessa mesma água.
Como apenas as impurezas em suspensão podem ser verificadas á 
vista desarmada, só a análise química permite avaliar as impurezas 
dissolvidas, por vezes extremamente prejudiciais, podendo provocar 
eflorescências, ataque químico no filme de tinta ou contaminação de 
bactérias ou fungos. 
Numa fase de construção ou reconstrução, não sendo possível realizar 
a análise química da água, é aconselhável verificar, pelo menos, se 
esta é límpida.

•	 Ataque	alcalino	(Saponificação)
As paredes em cujas argamassas foram utilizados cimentos Portland 
ou cal, são fortemente alcalinas. Os estuques quando misturados com 
cal, tornam-se também alcalinos. As tintas oleosas alquídicas (base 
solvente), podem ser saponificadas pelo álcalis em presença da hu-
midade, perdendo dureza e em certos casos manchando. Algumas 
tintas plásticas, podem ser alteradas por álcalis fortes, quando em 
percentagens elevadas.

A aplicação de um revestimento sobre uma argamassa mal curada 
também pode ser problemática. O excesso de água no interior de 
uma parede pode provocar uma lixiviação de materiais alcalinos - 
álcalis - até à superfície, promovendo o seu contacto directo com o 
revestimento.

O ataque alcalino pode manifestar-se de diferentes formas, no reves-
timento de pintura, sendo as mais comuns:
- Descoloração da pintura nas áreas onde ocorre a reacção
- Farinação, por degradação do ligante do filme de tinta
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Figura I.1 - Descoloração por ataque 
alcalino



•	 Fissuração
Não são raros os locais do nosso país em que no Inverno se registam 
temperaturas inferiores a 0º C. Perante estas condições, a água au-
mente de volume de água no interior dos poros e a pressão interna 
faz romper as ligações internas da camada de reboco. São os de-
nominados ciclos de gelo-degelo.                 

Figura I.2– Fissuras com fungos

Figura I.3– Fissura com cristalização de sais
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Figura I.4 - Contaminação por algas                            
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•	  Contaminação microbiológica   
A água tem um papel fundamental no que se refere à contaminação 
microbiológica de fachadas. A presença de humidade na superfície da 
fachada cria um meio propício ao desenvolvimento de microrganis-
mos tais como fungos, algas, líquenes, musgos e bactérias. 

Se a temperatura da parede for inferior à temperatura ambiente, a 
humidade do ar condensa formando um filme de gotículas de água, 
que poderá absorver da tinta, compostos orgânicos, criando desta 
forma o meio propício para o desenvolvimento de microrganismos.

No esquema que se segue é apresentado uma situação em que são 
reunidas estas condições. 

Figura I.5 - Efeito da temperatura superficial e do ponto de orvalho

Ponto de Orvalho

Temperatura
ambiente

Temperatura
da parede
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No caso das superfícies interiores, a acumulação de fungos acontece 
com maior incidência nas zonas que revestem a estrutura de betão, 
nomeadamente pilares e vigas. Tal facto é justificado pela elevada 
condutividade térmica desses materiais relativamente à área adja-
cente de alvenaria, com caixa-de-ar e/ou isolamento térmico. Estas 
zonas de maior condensação são denominadas pontes térmicas, pois 
transmitem com maior rapidez a temperatura de exterior para o in-
terior.

Figura I.6 - Contaminação por fungos, com incidência nas zonas de pontes 
térmicas
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Figura I.7 - Acção da água numa fachada

Figura I.8 - Efeito da infiltração de água numa fachada que provocou
eflorescências com descasque

I.1.2 Água da chuva 

Na figura I.7 podemos ver a acção da água da chuva numa fachada. 
No desenho 1 apresenta-se um revestimento impermeável à água e 
no desenho 2 apresenta-se um revestimento permeável à água, que 
origina infiltrações na parede, conforme é visível na Figura I.8.

•	 Eflorescências

1 2
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•	 Dilatações e contracções do substrato
No caso de argamassas novas, sem pintura, a microfissuração gen-
eralizada ocorre por retracção devido à inadequada relação água/
cimento na preparação da massa de reboco. Ocorre também por ex-
cesso de camada de reboco numa só aplicação, bem como da de-
sidratação brusca por excesso de temperatura e excesso de porosi-
dade da alvenaria.

• Mistura cimento/água inadequada
• Desidratação brusca na cura (devido a elevada porosidade e el-

evada temperatura)
• Pulverulência (má coesão das partículas do substrato)

Figura I.9 - Parede nova com microfissuração generalizada
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 Figura I.10 - Acção da água retida no solo

Figura I.11 - Efeitos da água retida no solo (Salitres)

I.1.3 Água retida no solo

Na Figura I.10 podemos ver a acção da água retida no solo. No de-
senho 1 apresenta-se uma boa impermeabilização das fundações e 
no desenho 2 apresenta-se uma impermeabilização deficiente das 
fundações, que origina humidade nas paredes (a água ascende por 
capilaridade, ou seja, a parede tem um comportamento similar ao 
de uma esponja), conforme é visível na Figura I.11.

1 2

•	 Salitres
Uma vez no interior da fachada, a água dissolve uma enorme va-
riedade de sais (cloretos/ água do mar, nitratos/ fossas sépticas, 
carbonatos e sulfatos/ materiais de construção). Esta solução salina 
migra por capilaridade (“efeito esponja”) ao longo da parede. Ao 
alcançar a superfície os sais recristalizam originado depósitos nor-
malmente denominados por salitre. 
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Com o passar do tempo as manchas, geralmente brancas, de salitre 
têm tendência a expandir-se originando empolamento e descasque 
do revestimento.

I.2 Sol - Acção da radiação ultravioleta
Apesar da radiação ultravioleta representar apenas 5% do espectro 
solar, esta é responsável pela maior parte dos danos fotoquímicos 
observados nos materiais expostos no exterior.
Entre os danos que se verificam durante a exposição dos revestimen-
tos de pintura, e que são devidos a uma degradação fotoquímica 
provocada por fotões que quebram as ligações químicas, contam-se:

• Alteração da cor
• Perda do brilho
• Ocorrência de fissuração na película
• Descasque
• Pulverulência / Farinação
• Outros

Figura I.12 - Degradação de cor da tinta de uma fachada
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Para garantir um revestimento com elevada resistência à radiação 
ultravioleta, os produtos utilizados deverão ser constituídos por li-
gantes 100% acrílicos e pigmentos rigorosamente seleccionados.

Figura I.13 - Pintura com descasque

Figura I.14 - Resíduos de tinta pulverulenta 
retirada de uma fachada
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Uma outra acção negativa do sol nas fachadas consiste num amoleci-
mento de determinados revestimentos o que irá promover a aderên-
cia de partículas originando sujidade. Esta sujidade para além de 
esteticamente ser negativa, proporciona ainda um ambiente propício 
à propagação microrganismos (fungos, algas, líquenes, etc.). 

I.3 Poluição atmosférica
O ar não pode ser considerado um interveniente directo na degra-
dação de fachadas, no entanto actua como um veículo para diversos 
fenómenos tais como a carbonatação e as chuvas ácidas.
A poluição do ar tem também um papel activo no fenómeno de degra-
dação de fachadas. Os gases de combustão lançam elevadas con-
centrações de hidrocarbonetos na atmosfera que quando combinados 
com a água da chuva originam chuvas ácidas. Se as fachadas não 
estiverem convenientemente protegidas, estes compostos agressivos 
penetram no substrato, tornando-o mais poroso, o que inevitavel-
mente acelera o seu processo de degradação. 

Figura I.15 - Efeito no revestimento provocado pelas chuvas ácidas



13

Guia Técnico de Pintura | I - Patologias

I.4 Qualidade dos materiais 
Os materiais utilizados na construção civil possuem características 
físico-químicas muito diversas e os diferentes factores ambientais 
que sobre eles actuam, degradando-os, podem afectá-los e alterar 
as suas características de modo distinto.

Figura I.16 - Efeito da degradação dos materiais

Existe no mercado uma grande diversidade de rebocos:

Rebocos de ligantes minerais tradicionais;
• Argamassa de cimento, argamassa de cal apagada, argamassa de 

cal hidráulica, etc;

Revestimentos de ligantes não minerais tradicionais:
• Monomassas, pré-doseador com aditivos
• Betão
• Outros 

Anomalias do substrato - Absorção diferencial

Se o substrato não tem uma composição ou aspecto uniforme em 
toda a área, é natural que a tinta aplicada sofra efeitos de absorção 
diferenciados em zonas mais e menos porosas, diferenças de relevo 
e outras irregularidades, acabando o filme de tinta por apresentar 
áreas com brilhos distintos, originando manchas tanto mais visíveis 
quanto mais brilhantes forem as tintas. 
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I.5 Revestimentos por pintura
A aplicação de um revestimento por pintura pode ter como essência 
uma ou várias funcionalidades, entre as quais destacamos:

• Decoração
A aplicação de um esquema de pintura permite alterar o aspecto vis-
ual de qualquer superfície ou estrutura. Por exemplo, a massa RENO-
VAMAR permite modificar completamente uma fachada de pastilha 
ou azulejo sem que seja necessário remover o material cerâmico. 

• Reabilitação estética
Através do uso de tintas texturadas (ex. tinta texturada CREPIMIL que 
posteriormente pode ser repintada consoante o acabamento preten-
dido);

Figura I.17 - Aplicação de um primário para regularizar a absorção diferen-
cial da base
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• Melhoria das condições ambientais
Através da escolha criteriosa do revestimento conseguem-se melho-
rias, quer ao nível de higiene e sanidade do meio ambiente, quer das 
condições de iluminação; 

• Funções especiais
Em muitas aplicações pretende-se que o revestimento para além de 
melhorar o aspecto visual e de proteger o substrato, impeça também 
por exemplo, o desenvolvimento de microorganismos (ex. tintas com 
aditivos fungicidas, como é o caso de muitas das nossas tintas);

• Garantir resistência a ambientes agressivos
O uso de produtos tais como o PRIMÁRIO e TINTA LAMURITE é garantia 
de sucesso em ambientes agressivos, isto porque têm uma excelente 
aderência, permitem a “respiração” do substrato, boa resistência 
aos microorganismos, e são de fácil aplicação, podendo até ser apli-
cados com temperaturas negativas (pois são insensíveis ao gelo).

• Protecção da estrutura do edifício
Os revestimentos exteriores têm de possuir características de baixa 
absorção de água líquida e de elevada permeabilidade ao vapor,      
actuando assim como a “pele” de um edifício. Estas características, 
aliadas à capacidade mínima de acompanhar e ocultar a micro-fi-
ssuração existente asseguram que, tanto as estruturas de betão como 
os rebocos e alvenarias ficam protegidos das agressões directas do 
meio ambiente, tendo simultaneamente a capacidade de eliminar 
de uma forma regulada qualquer tipo de absorção ou infiltração in-
desejada. Se ao esquema de pintura se aliar um isolamento térmico 
pelo exterior, do tipo ETICS, como é o caso do SISTEMA THERMINNOV, 
consegue-se ainda garantir a diminuição das oscilações estruturais 
causadas pelas variações térmicas do exterior.

Os próximos capítulos deste guia técnico de pintura serão dedicados 
precisamente à descrição das melhores soluções por nós apresenta-
das para um leque diversificado de situações, descrevendo patolo-
gias e orientando o leitor para os produtos e técnicas de aplicação 
a utilizar.
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