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RESUMO 

 

O presente trabalho demonstra um método alternativo para a aplicação e execução 
no processo de pintura; busca obter-se melhor desempenho e resultados aprazíveis, 
aliando-os ao rendimento e produtividade desejáveis a esta etapa. No decorrer do 
serviço descreve-se a história da pintura e os materiais utilizados, detalhando-os 
segundo suas características principais e respectivas composições químicas, sendo 
estes: os tipos de selador, de massas corridas, e das tintas utilizadas para o estudo; 
descrevendo detalhadamente como deve ser feita a aplicação de cada um dos 
materiais, o diferencial está  na aplicação da massa corrida que será realizada com 
rolo de textura, avaliando e pontuando quais suas restrições e tipos de ferramentas. 
Concluindo-se por meio do estudo um significativo efeito vantajoso na técnica de 
aplicação com rolo de textura. O processo torna-se rápido e de melhor desempenho 
na execução, a superfície fica visivelmente compatível aos requisitos de qualidade, 
gera redução dos custos operacionais e possui maior extensão para sua 
manipulação em relação aos outros materiais que poderiam ser aplicados na 
superfície, como, granito e porcelanato.  
 

Palavras-chave: Execução. Desempenho. Acabamento.  

 

 

STUDY OF PAINTING PROCESS ON SURFACE OF MORTAR WITH 

APPLICATION OF PVA MASS WITH TEXTURE ROLL IN THE INTERNAL WALLS 

OF EDIFICATION. 

 

ABSTRACT 

 

The present work shows an alternative method for the application and execution in 
the painting process; It seeks to obtain a better performance and pleasant results, 
combining them with the desired yield and productivity in this stage. Throughout the 
service, the history of painting and the materials used are described, detailing them 



according to their main characteristics and respective chemical compositions, like: 
the types of sealer, running masses, and paints used for the study; describing in 
detail how the application of each of the materials should be done, the differential is 
in the application of the mass that will be carried out with texture roll, evaluating and 
punctuating the restrictions and types of tools. A significant advantageous effect on 
the texture roller technique was concluded by the study. creates a operational cost 
reduction and have bigger extension for manipulation compared with others materials 
which could be applied on the surface like granite and porcelain tile. 
 
Keywords: Execution. Performance. Finishing. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

No atual mercado da construção civil o consumidor busca por produtos que 

tenham excelente rendimento, boa qualidade e principalmente melhor 

desenvolvimento em sua aplicação, pois dependem destes requisitos para obter 

resultados positivos, fazendo com que se realizassem pesquisas antes da execução 

dos serviços.  

O processo de pintura é um dos procedimentos onde mais há cobrança 

desses requisitos, pois caracteriza principalmente a etapa final da obra, sendo 

necessário obter acabamento aceitável, rendimento significativo e rápida aplicação. 

Segundo Borges (2009), o serviço de pintura deverá ser executado com seus 

devidos cuidados, pelo motivo de ser o acabamento da obra. Esteticamente irá dizer 

como sucedeu a construção, uma parede mal pintada, por exemplo, obterá aspecto 

malfeito e grotesco, sob pena de se perder todos os cuidados que foram realizados 

nas etapas anteriores a esta, contudo os defeitos das etapas antecedentes não 

serão acobertados perante sua aplicação. 

No presente trabalho serão apresentados os materiais utilizados para 

realização da pintura tais como: selador, massa corrida e tintas, ressaltando as 

composições, recomendações para utilização e características técnicas de cada 

material utilizado. Além disso, estarão contidos no trabalho os tipos de ferramentas 

utilizadas e quais suas finalidades de utilização em cada etapa. O objetivo é 

apresentar o passo-a-passo da execução do processo de pintura, como também os 

dados retirados de campo, a produtividade, rendimentos dos materiais e qualidade 

do procedimento final. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 
2.1 HISTÓRIA DA PINTURA 

 

 Segundo Fusinato (2012) A pintura vem acompanhando o homem desde a 

antiguidade quando viviam em cavernas, eles desenhavam nas paredes com 

instrumentos que obtinham na época. Com o passar dos tempos, às técnicas de 

pintura foram se aperfeiçoando e se tornando importante para a sociedade, fazendo 
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com que os produtos utilizados tenham melhor durabilidade e resistência, 

consequentemente obtinham mão-de-obra qualificada para ter um serviço 

satisfatório.  

Os primeiros passos da tinta látex, na construção civil no Brasil, apareceram 

por volta de 1929, quando surgiu o método de polimerização em emulsão, 

possibilitando a polimerização dos acrílicos em meio aquoso e monômero vinílicos 

(Roberts, 1968). Nessa época, a tinta látex, composta de emulsão acrílica, 

considerada o melhor desempenho e durabilidade, em relação à tinta vinílicas, 

quando comparadas à aplicação em áreas externas das edificações, atribuída a 

mesma, com melhor resistência ao intemperismo e radiação solar (PARKER, 1968).  

 

2.2  TIPOS DE SELADOR UTILIZADO NO PROCESSO DE PINTURA 

 

Com o propósito de se ter um bom resultado na execução do serviço de 

pintura, utiliza-se o selador acrílico ou vinílico, considerando que o selador acrílico 

resiste melhor em relação à água do que o vinílico. A utilização do selador é para 

proporcionar, em vários casos, a melhoria do rendimento das tintas e preparação da 

superfície para a pintura. 

 

2.2.1 SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO 

 

São compostos basicamente por uma separação de estireno acrílico ou 

polímeros acrílicos, pigmentos, aditivos ou cargas. Seu uso é recomendado para 

uniformizar e reduzir a absorção de superfícies externas e internas que são muito 

porosas, como em concreto, em reboco sem pintura, tijolos, massas niveladoras e 

gesso. Apresenta característica técnica sobre sua separação aquosa ser isenta de 

solventes orgânicos, possibilitando a liberação de baixo teor de orgânicos voláteis 

(baixa liberação de produtos tóxicos). Secagem rápida (UEMOTO, 2005). 

Geralmente são produzidos em cores claras, como a branca; o selador 

apresenta maior poder de enchimento e cobertura em relação ao fundo preparador 

de paredes e maior resistência alcalinidade e à água em relação ao fundo com base 

PVA; em condições normais de temperatura e umidade apresenta secagem rápida, 
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possibilitando a aplicação da tinta de acabamento ainda no mesmo dia (UEMORO, 

2002). 

 

2.2.2 SELADOR VINÍLICO (PVA) 

 
É composto especificamente por uma separação de polímeros vinílicos (PVA 

ou polímero de vinila), aditivos, composto ou não por pigmentos. Sua utilização é 

recomendada para diminuir e uniformizar a absorção de superfícies externas e 

internas que são muito porosas, com reboco, sem pintura, em concreto, tijolo e 

gesso. 

São características técnicas a separação aquosa isenta de solventes 

orgânicos, possibilitando a liberação de baixo teor de orgânicos voláteis (baixa 

liberação de produtos tóxicos). Possibilita a aplicação da tinta no mesmo dia. 

Comparando com o fundo selador acrílico, pode se obter uma menor resistência à 

água (alcalinidade) (UEMOTO, 2005).  

Geralmente são produzidos em cores claras, como a branca; apresenta maior 

poder de enchimento e cobertura em relação ao fundo preparador de paredes; em 

condições normais de temperatura e umidade apresenta secagem rápida, 

possibilitando a aplicação da tinta de acabamento ainda no mesmo dia (UEMOTO, 

2002). 

 

2.3  MASSA CORRIDAS VINÍLICO (PVA) 
   

Segundo Uemoto (2002), massa vinílica é composto por água, resinas à base 

de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, cargas minerais inertes, glicóis 

e tensoativos etoxilidos, com base principal de polímero de vinilo (PVA), conhecido 

como massa corrida, em situações normais de umidade e temperatura, obtém 

secagem rápida, permitindo o lixamento no mesmo dia.  

Possui menor resistência à água e alcalinidade, comparado com massa 

acrílica tem uma melhor aplicabilidade e lixamento, em relação à massa acrílica, 

tornando a massa vinílica aplicável somente em locais internos da edificação e que 

não possam sofrer agressividade elevada em relação alcalinidade da água 

(MIZUSHIMA, 2013). 
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2.4  TINTAS 
 

A tinta é um conjunto químico que contém pigmentos dispersos em emulsão 

ou solução de polímeros, que se transformam em um revestimento aderente a 

superfície, formando uma película quando aplicado sobre a superfície. Tem a 

finalidade de proteger, colorir, melhorando significativamente a aparência da 

superfície em que foi aplicada (FAZENDA, 2008). Os componentes químicos básicos 

da tinta são: pigmentos, resina, diluentes e aditivos. 

Conforme Azeredo (2011), a pintura além de obter valor estético, cria a 

película que protege a superfície de agentes agressivos, esse material tem 

trabalhabilidade considerável em relação às cores, podendo ser montado de acordo 

com os requisitos do consumidor.  

 

2.4.1 COMPONENTES BÁSICOS DA TINTA 

 

A resina é a parte da tinta não volátil, pois tem a função de unir as partículas 

de pigmentos. A resina com sua composição tem influência elevada relacionada à 

propriedade da película. Em relação às propriedades das tintas, no que se diz 

respeito à resistência, abrasão, dureza, retenção de cor, resistência a álcalis, brilho, 

adesão e flexibilidade do filme, possui sua influência total. (FAZENDA, 2008).  

Pigmentos são partículas insolúveis e sólidas, na maioria das vezes 

aparecem com forma elevada de finura, sendo naturais ou sintéticos, revelam a cor, 

proporcionando um poder de cobertura para a tinta. Na tinta látex em sua 

formulação contém pigmento com dióxido de titânio, que possui maior importância, 

para verificar a pureza, durabilidade e cobertura da tinta, através do poder de 

reflexão da luz. Os pigmentos são classificados em dois grupos: inertes e ativos. Os 

pigmentos inertes (ou cargas) conferem dureza, lixabilidade, consistência, entre 

outras características. Os ativos conferem o poder da cobertura e cor das tintas 

(MIZUSHIMA, 2013). 

Solventes conhecidos também como veículo volátil tem função de diluir a 

resina e verificar a viscosidade adequada, verificando a consistência de aplicação da 

tinta recomendada. Em tintas látex a principal base líquida é a água, na diluição 

utiliza-se basicamente ela. (FAZENDA, 2008). 
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Os aditivos são substâncias adicionadas em pequenas proporções na tinta 

para alterar suas propriedades, o aditivo comum tem o dever de melhorar a 

resistência contra bactérias e fungos, aumentar a temperatura de formação da 

película, estabilizar as emulsões, entre outros. (FAZENDA, 2008). 

Dos componentes apresentados, as resinas e os solventes representam 

maior volume em relação aos outros componentes, que refletem a menor parcela da 

composição, conforme a representação da figura 1. 

                                            

Figura 1 – Composição da tinta, em volume. 

 

Fonte: Uemoto (2002) 

 

A tinta é preparada misturando uma determinada resina ou combinação de 

resinas, solvente ou mistura de solventes e frequentemente aditivos e 

pigmentos. Essa mistura é feita segundo uma formulação específica, de 

modo que quando a tinta é aplicada e corretamente curada, irá possuir 

determinadas características de desempenho e apresentar propriedades 

físicas específicas, como dureza, cor, resistência à tração e brilho. 

(MARQUES, 2013). 

 

2.5  EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
 

Os equipamentos utilizados para execução do processo de pintura são 

geralmente: espátulas, desempenadeiras, lixas, pincéis, trincha ou brocha, rolos de 

espuma de poliéster, de espuma rígida, de textura, lã de carneiro, mexedores e 

recipientes para a mistura das tintas.  
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 Espátulas: Na maioria das vezes são fabricadas em aço, é utilizada para 

melhorar a remoção das tintas e aplicação de massa corrida em pequenas 

áreas. 

 Desempenadeiras: Fabricadas em plástico rígido ou em aço para aplicação 

de massa corrida (látex ou acrílica). 

 Lixas: Fabricadas em material áspero, utilizada para remover as imperfeições 

da superfície e da massa corrida. Para pinturas internas são utilizadas lixas 

80, 120, 150, 180. 

 Pincel, trincha ou brocha: São utilizados para pintura em áreas reduzidas e 

superfícies irregulares onde não há possibilidade de utilizar outro 

equipamento, sendo a utilização dessas ferramentas para aplicação da tinta 

de processo lento, além de não garantir acabamento desejável. A utilização 

dos pincéis é para superfícies irregulares e ásperas; trinchas são para 

superfícies planas com extensão da largura menor que 12,5 cm. 

 Rolo de lã de carneiro: Utilizado para aplicação de tinta látex a base de água 

(PVA e Acrílica).  

 Rolo de espuma de poliéster: É ideal para aplicação de seladores. 

 Rolo de textura composto por fibra de vinil: Usados para aplicação de massa 

corrida e textura.   

 Mexedores: Seu uso é para auxiliar a homogeneização da tinta.  

 Recipientes (bandejas ou caçambas): Servem para acondicionamento da 

tinta, e melhorar a transferência da tinta para os rolos e os pincéis.  
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  Figura 1 – Rolo de textura, espátula, desempenadeira, utilizados para aplicação de massa corrida. 

 

       Fonte: O autor (2018) 

 

Figura 2 – Rolo e pincel, utilizados para aplicação de selador e tinta. 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

2.6 . ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS  
 

O armazenamento dos seladores, massas corridas e tintas devem ser em 

ambiente ventilado, coberto, fresco, longe de fontes de calor, e longe do alcance de 

crianças. Em casos de obras de grande porte deve-se ter local separado e próprio 

para o armazenamento dos produtos. 

Conforme Fusinato (2012), a organização para ser adequada, deve manter-se 

no estoque os materiais recebidos fechados para sua boa conservação, etiquetados 
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constando a data de entrega, respeitando a validade do mesmo, primeiro vence, 

primeiro usa.  

 

2.7  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
 

Como todo processo de trabalho envolvendo recursos humanos gera riscos, 

este também possui perigos para a segurança dos mesmos, obstáculos e surpresas. 

Por esse motivo devem ser distribuídos para os funcionários equipamentos de 

proteção individual (EPI). Os equipamentos de proteção individual são compostos 

por capacete, botina de segurança, óculos de segurança, luvas e máscaras com 

válvulas, e servem para garantir a proteção do colaborador durante seu ofício.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A pintura deve ser executada com a superfície seca, pois caso haja umidade 

possivelmente toda a etapa estará comprometida e surgirão inúmeros defeitos. A 

superfície não pode estar se desprendendo do revestimento de argamassa, deve 

estar seca, limpa sem resíduos (poeira). Podem ocorrer alguns problemas na hora 

da pintura que são as superfícies revestidas com argamassa fraca, se desprendendo 

facilmente com uma simples passada de lixa, nesses casos recomenda-se uma 

camada de selador, para aumentar a coesão das superfícies fazendo com que a 

partículas soltas tenha maior fixação. O estudo de caso foi realizado em uma casa 

térrea em Maringá, com área de superfície (parede e teto) de 416,95m². 

 

3.2  PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE DE ARGAMASSA 
 

A superfície desejada para aplicação de selador deve estar limpa sem 

resíduos (poeira e resíduos grosseiros de argamassa), não deverá ser feita a 

aplicação em argamassa fraca, que esteja se desprendendo, A pintura deve ser 

executada com a superfície seca, pois caso haja umidade possivelmente toda a 

etapa estará comprometida e surgirão inúmeros defeitos. (CARDOSO, 2009). 

O procedimento de preparação da superfície deve ser feito com os 

equipamentos: espátula e lixa d’água 80. O profissional utiliza a espátula para 
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extração de resíduos grosseiros da argamassa (cimento e cal). As lixas d’água 80 

são utilizadas para remoção de argamassa que estão soltando e poeiras que estão 

na superfície. Tempo utilizado para essa etapa foi de duas horas, a superfície 

(parede e teto) deve ficar igual à figura 3. 

 

Figura 3 – Superfícies para aplicação de selador. 

   

Fonte: O autor (2018) 

 

3.3  APLICAÇÃO DE SELADOR 

 

Utiliza-se o selador para aumentar a coesão da superfície e poder obter um 

resultado esperado no rendimento e qualidade nas próximas etapas, diminuindo os 

poros da superfície. Conforme a norma NBR 15079 (2011), com a superfície 

adequada para poder receber o selador, segue-se o procedimento da aplicação do 

selador na superfície (parede e teto) de argamassa (reboco). 

Primeiro é feito a remoção do fecho da lata do selador, dilui-se 10% de água 

no produto e mexe a solução até que fique homogênea, assegurando que os 

componentes estarão totalmente unidos, caso contrário o produto pode ficar 

concentrado no fundo da lata. Com a etapa anterior concluída, transfere-se o selador 
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para outro recipiente (bandejas), isso garantirá a transferência da solução para o 

rolo adequada de maneira uniforme, faz-se a aplicação, a aplicação do selador na 

superfície (parede), fica conforme a figura 4. Etapa foi realizada em sete horas, com 

gasto de três latas 18L. 

 

Figura 4 – Superfícies com a aplicação do selador.                

 

Fonte: O autor (2018) 

 

3.4  APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA COM ROLO DE TEXTURA 

 

Com a etapa anterior já executada e com tempo de secagem respeitado, no 

estudo foi num intervalo de dois dias seguidos. Começa então o procedimento de 

aplicação da massa corrida, em primeiro lugar remove-se o fecho da barrica ou lata, 

e é transferida a massa corrida para um recipiente (caçamba), adiciona-se 1,5 litros 

de água em cada lata de 28 kg e mistura para obter uma consistência desejada 

(SUVINIL, 2018).  

Conforme Suvinil (2018), estudos feitos constataram que pode ser aplicado 

massa corrida na superfície de argamassa, através do rolo de textura, seguindo o 

procedimento do serviço.  
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Com a consistência da massa corrida já obtida, dois profissionais distintos 

executarão esse tipo de serviço, o primeiro profissional aplicará a massa na 

superfície com rolo de textura, enquanto o outro profissional, utilizando a 

desempenadeira de aço irá remover o excesso e dar o acabamento da massa 

corrida PVA na superfície, conforme mostra a figura 5.  

Depois da aplicação deve-se esperar a cura (tempo de seca) que é a cada 

três horas uma demão da massa PVA, foram necessárias apenas duas demãos 

figura 6, respectivamente, conforme o resultado na figura 6.  

Depois da primeira demão já seca é feito o lixamento com lixa d’água 80 para 

remover os resíduos grosseiros da massa corrida, assim é aplicado a segunda 

demão, e por fim o lixamento com a lixa d’água 180 com uso de lâmpada para dar 

um acabamento desejado. O tempo utilizado para aplicação dessa etapa foi de dois 

dias (18hs), com um consumo de vinte latas de 28 kg. 

 

Figura 5 – Aplicações da primeira demão de massa corrida (PVA). 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

 

 

 

 



16 

 
 

Figura 6 – Aplicações segunda demão de massa corrida (PVA). 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Figura 7 – Parede com 2ª demão de massa corrida  

 

Fonte: O autor (2018) 
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3.5  APLICAÇÃO DA TINTA LATEX  

 

Com os procedimentos anteriores devidamente executadas, a próxima etapa 

será a de aplicação de tinta na superfície, devendo ser executada com atenção, 

pois, caso não for realizada com atenção, acarretará em um resultado não 

desejável, comprometendo todo o processo de pintura. O primeiro procedimento 

dessa etapa é despejar a tinta em um recipiente, adicionar 30% de água na tinta e 

misturar para obter a consistência agradável (SUVINIL, 2018). 

Conforme a NBR 13245 (2011), feito o processo de preparação da tinta, com 

o rolo, aplica-se a tinta na superfície. Recomenda-se que aplique de duas a três 

demãos de tinta, tempo entre demão de 4 horas e a final, 12 horas. No estudo foi 

contado três demãos de tinta, com um tempo entre demão de 24 horas, pois aplicou 

a primeira demão e a outra somente no dia seguinte e sucessivamente até 

completar as três demãos. Utilizando o pincel para fazer acabamento nas 

extremidades das superfícies (parede e tetos). Figura 8. O tempo utilizado para essa 

etapa foi de três dias (27hs) levando em conta às 9 horas diárias de trabalho, 

consumindo duas latas de 18L, Figura 9.   

 

Figura 8 – Aplicação de tinta. 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 
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Figura 9 – Processo de tintura finalizado. 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Conforme o estudo de caso realizado sobre o processo de pintura em uma 

casa térrea em Maringá, foi realizado o acompanhamento e detalhamento do 

processo executivo de pintura. 

Com base nos dados coletados, pode-se afirmar que o processo citado possui 

como característica o rendimento na produtividade de execução do mesmo. Foi 

executada a etapa de pintura em sete dias, com a utilização do rolo de textura na 

aplicação da massa PVA, conseguiu-se obter uma camada uniforme, garantindo o 

acabamento desejável.  

Comparando a aplicação de massa corrida usando rolo de textura com 

aplicação convencional (usando espátula), o uso rolo de textura por uma equipe dois 

profissionais produz em 23,16 m²/h (um profissional 11,58m²/h), já o uso da espátula  

é apenas um profissional rende 6,93m²/h, há maior produtividade com a aplicação 

de massa corrida com rolo de textura, mesmo utilizando dois profissionais. 

Conclui-se que com esse tipo de processo, o tempo de aplicação na 

superfície é relativamente rápido e de fácil aplicação. Comparando o acabamento na 

superfície estudada (pintura) com o uso de outros materiais (granito e porcelanato), 
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a pintura gera 80% na redução de custos, pois se tem maior economia da material e 

mão de obra em relação ao granito e porcelanato. Executado corretamente poderá 

obter aparência aprazível e satisfação do serviço. 
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