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Desempenho de sistemas de pintura 
aplicados sobre revestimentos de 

argamassa

Objetivos

• Discutir as propriedades relacionadas ao 
desempenho do sistema 
argamassa/pintura;argamassa/pintura;

• Apresentar as principais patologias deste 
sistema;



Agenda

Projeto

Desempenho do sistema argamassa x pintura 

ArgamassaArgamassa

Patologias

Mão de obra

Tinta

Desempenho significa 
“comportamento em 

utilização”, ou seja, um 

Desempenho

utilização”, ou seja, um 
produto deve apresentar 
certas propriedades a fim 

de cumprir sua função, 
durante sua vida útil.



A aplicação do conceito de 
desempenho implica em 

definir quais as 

Desempenho

definir quais as 
condições a serem 

cumpridas pelo produto, 
bem como em métodos

de avaliação.
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Desempenho

Um conceito muito 
associado ao 

desempenho de um desempenho de um 
sistema é a Durabilidade.

• A durabilidade refere-se a conservação do 
desempenho durante a vida útil. Está 
relacionada com:

– Resistência a ação da água;

Desempenho

– Resistência a ação da água;

– Comportamento aos agentes agressivos;

– Elasticidade;

– Compatibilidade mecânica e química com o 
substrato;



• Resistência à ação da água

–A permeabilidade a água 
deve ser baixa, sendo esta 
condicionada à espessura e 

Desempenho

condicionada à espessura e 
continuidade do 
revestimento;

–Os revestimentos devem ser 
permeáveis ao vapor;

• Elasticidade

–A elasticidade deve suficiente

para dissimular fissuras; 

Desempenho

– Influi sobre aderência do 
revestimento e 
conseqüentemente sobre a 
estanqueidade e durabilidade

do revestimento;



• Compatibilidade química 
com o substrato

– Devido à alcalinidade, a 

Desempenho

– Devido à alcalinidade, a 
utilização de resinas 
sensíveis a este dá origem 
ao fenômeno de 
saponificação.

• Compatibilidade mecânica

– Os ligantes devem possuir 
propriedades capazes de se 
manter aderidos ao substrato, 

Desempenho

manter aderidos ao substrato, 
independente dos agentes de 
degradação.

– É verificada através da 
resistência de aderência



• A aderência é:

– Um fenômeno mecânico e 
químico;

Desempenho

– Função da resistência e da 
extensão do contato entre 
os dois materiais;

• A aderência pode ser 
medida:

–Método simplificado; 

Desempenho

–Método simplificado; 
(método do entalhe)

–Método por tração;
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• Método do entalhe

– O método do entalhe consiste em executar um 
corte de 1 ou 2 cm de comprimento, por meio de 

Desempenho

corte de 1 ou 2 cm de comprimento, por meio de 
um estilete , na tentativa de descolar uma camada 
de revestimento - DTU 59.2(AFNOR 1993). Caso o 
revestimento descole facilmente, deve-se recorrer 
ao ensaio por tração.

15

Desempenho

16

Fonte: Britez, 2006



• Método por tração

– É similar ao ensaio da NBR13749 para 
revestimentos de paredes e tetos.

Desempenho

revestimentos de paredes e tetos.

– A única diferença se deve ao critério de aceitação: 
a aderência é considerada satisfatória se, em três 
ensaios realizados, a tensão de tração for superior 
a 0,3 Mpa, após 3 semanas de secagem.
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Argamassa
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Mão de obra

Tinta

• Normalmente a pintura não é 
tratada de forma sistêmica, ou 
seja, planejada desde a fase de 
elaboração de projeto, 

Projeto

elaboração de projeto, 
integrado ou outros processos 
envolvidos na produção do 
edifício.



• A consequência é a 
improvisação pela falta de 
projeto e de planejamento, 
caracterizada pela tomada de 

Projeto

caracterizada pela tomada de 

decisão no canteiro de obras, 
fato este considerado normal.

• Particularidades do sistema

– Ausência de detalhes de 
planejamento (apenas início e 
fim);

Projeto

fim);

– Necessidade de retoques após o 
término;

– Prazos curtos gerando controle 
deficiente e perda de qualidade;



• Particularidades do sistema

– Várias frentes de trabalho 
(responsabilidade indefinida);

– Interferência com outras etapas 

Projeto

– Interferência com outras etapas 
de construção ;

– Estas particularidades são 
ignoradas e confiadas ao bom 
senso e experiência dos 
profissionais da produção;

• Diretrizes para o projeto

– Evitar superfícies com 
contornos angulosos;

– Evitar locais de difícil acesso;

Projeto

– Evitar locais de difícil acesso;

– Evitar uso de pintura em 
ambientes muito agressivos

com presença constante de 
umidade;



• Diretrizes para o projeto

– Evitar pigmentos orgânicos;

– Evitar incidência direta de 
água através de detalhes 

Projeto

água através de detalhes 
arquitetônicos;

• Diretrizes para o projeto

–Criação de detalhes que 
facilitem a aplicação do 
revestimento;

Projeto

revestimento;

– Evitar superfícies horizontais

que acumulem poeira;



Projeto

• ESQUEMA DE PINTURA

–É o conjunto de várias 
camadas compatíveis, de 

Projeto

camadas compatíveis, de 
natureza e funções 
diferentes mas 
complementares.



• Fundo

–Função de melhorar a 
aderência dos revestimentos;

corrigir propriedades dos 

Projeto

– corrigir propriedades dos 
substratos ;

–conferir propriedades 
específicas (anticorrosiva, etc);

–Utilizado como selante;

• Massa

–Função de corrigir

irregularidades e  tornar a 

Projeto

irregularidades e  tornar a 
superfície mais lisa.



• Acabamento

–Função de conferir a 
aspecto final e garantir as 
propriedades de resistência

Projeto

propriedades de resistência

ao sistema. 

–É a primeira a sofre 
ataques: luz, temperatura, 
choques, produtos 
químicos, etc.

Projeto

Desempenho dos Sistemas de Pintura

Propriedades
Sistema

Vinil / 

Acrilico
Acrílico Alquídico

Epoxi 

poliamina

Poliuretano 

alifáticoAcrilico poliamina alifático

R
e
s
is
tê
n
c
ia
 a

UV Muito bom Excelente Bom Regular Excelente

Ambientes úmido Muito bom Bom Bom Excelente Bom

Abrasão Bom Bom Regular Excelente Excelente

Ácidos Muito bom Bom Bom Excelente Excelente

Álcalis Muito bom Muito bom Regular Excelente Excelente

Solventes Regular Regular Regular Excelente Excelente

Dureza Regular Regular Insuficiente Muito bom Muito bom

Estabilidade de cor Bom Bom Regular Excelente Excelente

cores Todas todas todas restrições todas
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Tinta

Características do revestimento de Argamassa

Argamassa

•Alcalinidade elevada;
•Porosidade e rugosidade elevadas;•Porosidade e rugosidade elevadas;
•Permeabilidade elevada;
•Retenção de água elevada;
•Presença de sais que se solubilizam na presença 
de água;

•Resistente a radiações solares – UV;



Argamassa

Feltrado Desempenado

Acabamento do revestimento de Argamassa

Fonte: Britez, 2006

• O desempenho do sistema 
está intimamente relacionado 
à resistência superficial da 
argamassa;

Argamassa

argamassa;

• É considerada como a tensão 

máxima suportada pela 
superfície revestimento de 
argamassa;



• A resistência superficial está 
relacionada à capacidade de 
suportar ações mecânicas 

Argamassa

suportar ações mecânicas 
simultâneas ;

(tração, compressão e cisalhamento) 

• Principais causas da baixa 
resistência superficial

Argamassa

– Proporção e natureza dos 
aglomerantes;

–Consumo indiscriminado de 
aditivos;



• Principais causas da baixa 
resistência superficial

Argamassa

–Presença de umidade;

–Deterioração biológica;

–Condições de cura;

Argamassa

Teste do Risco Avaliação da resistência 
Superficial

– Por risco: quanto mais 
profundo for o sulco, 

Profundo Raso

Menor Resistência Maior Resistência

profundo for o sulco, 
menor é a dureza e a 
resistência da superfície.



Avaliação da resistência 
Superficial

– Por lixamento: Com lixa 36, 

Teste da Lixa

Argamassa

– Por lixamento: Com lixa 36, 
com  movimentos de vai e 
vem (por 10 vezes). 
Quando a superfície 
apresenta baixa resistência 
à abrasão, os riscos são 
“apagados”.

Em cima dos riscos

• Método de resistência de aderência superficial

– Adaptado da NBR 13528;

– Não se efetua o corte;

Argamassa

– Não se efetua o corte;

– Não existem valores de referência;

– Normalmente superam os limites especificados 
pela NBR 13749 (0,3 Mpa após 28 dias);



Cola Epoxy

Argamassa

• Método de resistência de aderência superficial

Argamassa Argamassa

• No caso da argamassa apresentar baixa 
resistência superficial é necessário efetuar 
consolidação antes de se aplicar o revestimento 
acrílico.

Argamassa

acrílico.

– Entende-se pela aplicação de material que ao 
penetrar em profundidade melhora a coesão entre 
partículas do material  e entre camadas;

– Por exemplo:

• Silicatos em geral (cálcio, sódio e potássio);

• Fundo Preparador;
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Qualidade da tinta

Deve-se garantir que as 

tintas permanecerão firmes e 

Tintas

tintas permanecerão firmes e 

aderidas ao substrato 

mantendo por um 

determinado tempo, as 

propriedades essenciais.



Ao variar a quantidade e o tipo de resina, 
pigmento, porção líquida e aditivos, 
podemos criar uma vasta variedade de tintas.

Tintas

• Propriedades da tinta como 

dureza, resistência a 
abrasão, resistência a 
álcalis, retenção de cor, 

Tintas

álcalis, retenção de cor, 
brilho, flexibilidade do filme
e,  adesão são governadas 
basicamente pela resina.



• O teste de cobertura

Tintas

Tintas

• O teste de lavabilidade 
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Argamassa

Patologias

Mão de obra

Tinta

Qualidade da Mão de 
obra

Quando as tintas não 

Mão de Obra

Quando as tintas não 

são corretamente 

aplicadas todas suas 

características ficam 

prejudicadas.



Qualidade e preparação 
do substrato

Sem qualidade e a 

Mão de Obra

Sem qualidade e a 

correta preparação da 

superfície nenhuma 

pintura terá bom 

desempenho.

Preparação do substrato

– Perfeitamente limpa, isenta de 
partículas soltas, óleos, graxas, 
mofo;

Mão de Obra

mofo;

– Seca, curada, livre de umidade, 
infiltrações;

– Livre de calcinação, sais solúveis, 
eflorescência, trincas;

– Seca e curada (28 dias, no mínimo);
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DegradaçãoSuperfície Película

Calcinação

Saponificação

Fissuramento

Patologias

UV

O2, SO2, NOX, Cl

H2O

In
te

rf
ac

e

Calcinação

Manchas

Desbotamento
Descolamentos

Bolhas



• Sequência de degradação

– Ação destrutiva causada pela radiação 
UV, em conjunto com o Oxigênio e 
umidade do ar, quebram as molécula 

Patologias

umidade do ar, quebram as molécula 
sem pequenas partículas;

– Os gases CO e CO2 se difundem e a 
película perde corpo e retrai;

– A microfissuração atinge as zonas de 
contato com o substrato produzindo o 
descolamento da película;

• Sequência de degradação

– As fissuras no revestimento aceleram 
significativamente sua degradação, 
criando condições para infiltração de 

Patologias

criando condições para infiltração de 
água e outros;

– A presença de umidade desencadeia 
diversos processos degenerativos 
como: fissuras de movimentação 
higroscópica, desagragação, 
lixiviação, eflorescências ;



• Sintomas da degradação

– O primeiro sintoma de 
degradação de um revestimento 
sintético é sua perda de brilho;

Patologias

sintético é sua perda de brilho;

– Após a perda de brilho inicia-se 
a calcinação, que consiste no 
desprendimento das partículas 
do pigmento e cargas na 
superfície do revestimento;

• Saponificação ou hidrólise induzida por álcalis

– A alcalinidade e a propensão para absorver e reter a 
umidade são as fontes dos problemas entre o 
substrato e as resinas sensíveis aos álcalis;  

Patologias

60

substrato e as resinas sensíveis aos álcalis;  

– Na presença de umidade, os álcalis atacam os grupos 
éster da resina das tintas alquídicas, quebrando sua 
ligação e formando o conhecido sabão;



• Saponificação ou hidrólise induzida por álcalis

Patologias

61

• Eflorescência

– A água dissolve os sais presentes no revestimento, 
fazendo com que a solução escorra pelo substrato;

– Uma vez escorrendo pelo substrato, seca com 

Patologias

– Uma vez escorrendo pelo substrato, seca com 
facilidade, formando um filme cristalino ou 
ficando depositado na superfície aquele material 
pulverulento branco; 
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• Eflorescência

– Quando a película tem uma excelente poder de 
adesão,os sais vão se depositando nos poros do 
substrato,imediatamente abaixo do filme,criando 

Patologias

substrato,imediatamente abaixo do filme,criando 
uma pressão cristalina que desintegrará o sistema 
substrato/revestimento. Este fenômeno particular 
é conhecido como criptoflorescência.
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Patologias
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• Friabilidade

– É muito comum em rebocos que não apresentem 
um processo de hidratação adequado.

– Caracteriza-se pela ausência de coesão e adesão à 
real superfície do substrato;

Patologias

real superfície do substrato;

– Pode ser solucionado aplicando primers do tipo 
penetrantes de baixa energia superficial e reduzida 
viscosidade;
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• Friabilidade

– Nesta condições, a película de tinta adere na camada 
superficial, sendo que a região imediatamente abaixo 
permanece sem coesão e se desprende.

Patologias
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• Friabilidade

Observe  partes  do 

substrato no verso 

do revestimentos

Patologias
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• Friabilidade

Patologias

68



• Fissuras 

• Fissuras superficiais propiciam a infiltração de água 
para o interior do substrato, acelerando a 
degradação do sistema(manchas, bolhas, 

Patologias

degradação do sistema(manchas, bolhas, 
descascamentos, etc);

• É fundamental o correto tratamento dessa patologia 
a fim de garantir uma maior durabilidade da pintura;
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Patologias
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Apresentação disponível em: www.polito.eng.br

Contato: polito@polito.eng.br


