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RESUMO

A pintura se constitui em um dos principais sistemas empregados na proteção de
fachadas na construção civil, além de ser utilizada como elemento de valorização
estética da envoltória das edificações.
Este trabalho procura fornecer informações para peritos, técnicos, pesquisadores da
área, construtores, aplicadores e consumidores em geral, sobre a pintura látex
aplicadas sobre argamassa em fachadas de edifícios, iniciando com a abordagem da
composição das tintas e os aspectos relacionados ao desempenho da pintura. Na
seqüência, apresenta os principais fundamentos do projeto, execução e manutenção
da pintura, além de tratar da incidência de manifestações patológicas relacionadas
com o sistema em estudo, abordando também as formas de prevenção, manutenção
e recuperação.
Indica as funções e aptidões desejáveis aos peritos e assistentes técnicos,
apresenta aspectos práticos e legais relacionados com as perícias de engenharia,
procura distinguir as perícias das vistorias e inspeções prediais e propõe um método
para investigação de manifestações patológicas em pinturas.
Acompanha ficha-resumo para facilitar o trabalho de campo, com a caracterização
das principais manifestações patológicas, além de indicar a origem e os princípios
para correção das anomalias ou das falhas. Do método proposto constam as etapas
envolvidas no processo, iniciando-se com a análise de documentos disponibilizados,
partindo-se para a vistoria de campo com indicação dos procedimentos para
levantamento, pesquisa de dados e elementos esclarecedores. Também é fornecido
um modelo de ficha de vistoria das fachadas com as recomendações para
investigações complementares, quando aplicável, com a finalidade de estabelecer o
diagnóstico e formular as recomendações técnicas para realização dos reparos.
Finalmente possibilita que o resultado das diligências e pesquisas empreendidas
sejam consubstanciados em documento técnico, laudo, parecer ou mesmo um
relatório.

Palavras-chave: Pintura látex, Patologias; Método para Investigação; Documento
técnico; Perícias

ABSTRACT

Not only is painting used as an element of enhancement to the structure, but is also
one of the best ways to protect facades in Civil Construction.
The purpose of this study is to provide forensic engineer, adepts, technicians, field
researchers, contractors, painters and general consumers with essential information
regarding latex paint applied over mortar in buildings facades. This study initially
covers the composition of paint and the aspects associated to painting performance.
Next it explains the key foundations of the project as well as its execution and
painting maintenance. Lastly, this research cites the effects of pathological signs
connected to the painting process approaching ways of prevention, maintenance and
recovering of these pathological signs.
The findings explain the skills and expertise required for adepts and technical aides.
It also presents practical and legal aspects associated with forensic engineering.
It also attempts to distinguish forensic engineering from building inspections. In
addition it suggests a methodology for the investigation of pathological signs in
painting.
In order to facilitate field work, this study provides a summary chart in which most
pathological signs are displayed. This chart also indicates the origin and the
guidelines for the correction of painting abnormalities and failures. The suggested
methodology lists all the steps related to this process starting with the analysis of
available documents, followed by field inspection with an indication of the
proceedings used for data analysis and research as well as enlightening elements to
the process.
This study also provides an inspection chart for facades which includes
recommendations for further investigations when required, with the main objective of
establishing a diagnosis and formulating technical recommendations to the
realization of the necessary repairs. Finally, it also intends to make possible that the
results of the diligence and researches applied are put together in a technical
document, forensic engineer report, expertise or even a report.
Keywords: Latex painting; Pathologies; Method for Investigation; Technical
Document; Forensic Engineering.
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1 INTRODUÇÃO
A utilização de sistemas de pintura látex como proteção das argamassas de
revestimento das fachadas vem sendo estabelecida e consolidada como importante
opção ao longo dos tempos. Além da função proteção da envoltória das edificações,
também exerce a função estética, valorizando e destacando a apresentação da
parte mais visível e exposta do edifício.
As tintas utilizadas na Construção Civil representam um volume expressivo no setor
industrial brasileiro e correspondem, de acordo com a ABRAFATI1, a 77% da
produção, sendo 60% do faturamento anual das indústrias de tintas. Indica que em
2003, foram consumidos 662 milhões de litros de tinta na construção civil e
faturamento de 792 milhões de dólares.
A utilização da pintura como proteção das fachadas ocorre principalmente em
edificações de padrão médio inferior/popular, entretanto, também ocorre em
edificações de padrão superior, principalmente pela facilidade de renovação de
cores, alteração de textura, exercendo um forte apelo estético junto aos usuários.
O comprometimento da pintura quanto à proteção das fachadas, poderá
desencadear um processo que interferirá no bom funcionamento de outros sistemas,
favorecendo a atuação de agentes deletérios, especialmente a ação indesejável da
água e de agentes atmosféricos e biológicos, com a conseqüente instalação de
diversas manifestações patológicas que deterioram as edificações, desvalorizam o
patrimônio, causam desconforto ao usuário, com reflexos de ordem estética e de
salubridade, pelo surgimento de manchas de umidade, fissuras e outras
manifestações.
A inexistência sistemática de projetos de sistemas de pinturas, a especificação tardia
dos produtos a serem utilizados sem levar em contar a análise técnica adequada,
tem-se mostrado uma prática até certo ponto regular nos meios da construção civil.
Muitas vezes não é considerado o estudo do ambiente em que está inserido o
edifício, as condições de utilização, além de outras variáveis fundamentais para a
especificação adequada do produto a ser utilizado. Os custos relativos à
manutenção também não são computados e o estabelecimento da periodicidade nos
manuais de operação uso e manutenção são desconsiderados. O resultado dessa
displicência transforma-se em uma outra fonte geradora de manifestações
patológicas.
Na fase de construção do empreendimento, a incidência de anomalias induz ao
desperdício de recursos, que são consumidos pelo retrabalho.
Na fase pós entrega da obra a necessidade de reparos inevitáveis, para corrigir as
anomalias acarreta desgastes com reflexos negativos para a imagem do construtor,
eventualmente do fabricante, ocasionando prejuízos financeiros.
No fim do processo construtivo, na fase de uso e operação e após a fase de
garantia, a falta de manutenção, além de contribuir e potencializar a incidência de
1

fonte: www.abrafati.com.br, acesso em 18. 11.2004.

2

manifestações patológicas desvaloriza o patrimônio. Pode gerar conseqüências de
ordem legal (responsabilidade civil e criminal), na apuração de eventual negligência
por parte dos gestores dos sistemas de manutenção, incluídos: administradores,
síndicos e proprietários.
A incidência de manifestações patológicas em pinturas ocorre principalmente na
película e na interface dessa com a base ou substrato, causando o descolamento.
Nesses casos podem estar associadas à preparação incorreta da base, fatores a
serem apurados. Problema relacionado com a fabricação da tinta propriamente dita,
geralmente incide em menor escala.
A aplicação, envolvendo os aspectos relacionados à utilização de mão-de-obra
muitas vezes despreparada, que não usam ferramentas apropriadas e desenvolvem
os trabalhos sem procedimentos sistemáticos, padronizados e dentro de condições
ambientais desfavoráveis, também colaboram para a incidência de fenômenos
patológicos em pintura de fachadas. A condução dos trabalhos em obras menores
muitas vezes fica a cargo dos próprios operários, dos encarregados (mestres de
obra) e não sofre controle nas etapas dos processos, tampouco fiscalização
(inspeção). Nesses casos podem sobrevir responsabilidades ao construtor ou dono
da obra que reponde, solidariamente, junto ao empreiteiro, por periclitação de vida,
em caso de acidentes.
Manifestações patológicas em sistemas de pinturas látex em fachadas mostram a
necessidade de elaboração de documento técnico, laudo, parecer ou mesmo um
relatório, para identificação das causas e origens das mesmas, (diagnóstico) para
apuração de responsabilidades ou correção dos danos.
Quando a edificação ainda encontra-se dentro do prazo de garantia a apuração de
responsabilidades dos intervenientes no processo construtivo, pode envolver
construtores e eventualmente os usuários. Por outro lado, se a garantia já expirou a
necessidade do correto diagnóstico é fundamental para que os procedimentos e
intervenções prescritos se mostrem eficientes e as soluções adotadas sejam
duradouras, contribuindo para a durabilidade das edificações e preservação do
patrimônio imobiliário da nação.
A análise e determinação da fase do processo construtivo onde se manifesta a
causa da ocorrência do problema patológico é de fundamental importância para que
o diagnóstico seja preciso e a prescrição do procedimento de recuperação seja
eficiente e tenha longevidade.

1.1 Objetivo
O presente trabalho tem por objetivo a proposição de um método de trabalho para
identificação das causas das manifestações patológicas que envolvam sistemas de
pintura látex aplicados em revestimentos de argamassa, especialmente nas
fachadas dos edifícios. Pretende auxiliar peritos e o meio técnico em geral na
investigação dessas manifestações patológicas, visando à elaboração de documento
técnico de vistoria, (laudo, parecer ou relatório). Ao mesmo tempo, pretende fornecer
ao técnico uma visão envolvendo todas as fases do processo construtivo.
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1.2 Justificativa do trabalho
O presente trabalho procura suprir uma deficiência bibliográfica, abordando com
uma visão sistêmica a pintura látex em fachadas, analisando todas as fases do
processo construtivo desse sistema desde a fase de concepção do projeto,
passando pela aquisição de materiais, aplicação da tinta durante a construção,
finalmente abordando a manutenção e repintura já na fase pós-obra, durante a
utilização do edifício, pelo usuário.
Serve de fonte de informação para peritos em geral, condensados em uma única
publicação, onde os mesmos podem encontrar subsídios para investigação e
elaboração de documento técnico (laudo, parecer ou relatório), conforme a
necessidade e condições de sua contratação pelo cliente: particular (pessoa física,
jurídica, autarquia ou órgão público) ou no âmbito judicial.
Nos termos do artigo 125 do CPC o perito atua como auxiliar da justiça. A nomeação
do mesmo pelo juiz ocorre sempre que o esclarecimento da questão discutida nos
autos exigir a emissão de juízo técnico, que não está ao alcance do conhecimento
do magistrado.
A NBR 13752/96 da ABNT determina que a responsabilidade e competência para
realização de trabalhos periciais de engenharia é exclusiva de profissionais
legalmente habilitados pelo CREA, em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66.
Cita como documentos complementares: a Lei nº 6496/77, que institui a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), Resoluções do CONFEA nºs: 205 (que adota o
Código de Ética Profissional); Resolução nº 218 (que fixa as atribuições do
Engenheiro, Arquiteto, e Engenheiro Agrônomo nas diversas modalidades) e
Resolução nº 345 (que dispõe quanto ao exercício por profissionais de Nível
Superior das atividades de Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia).

1.3 Método de trabalho
O trabalho iniciou-se mediante revisão bibliográfica do assunto estendida à internet,
biblioteca do IPT/SP, biblioteca da POLI-USP, biblioteca particular do autor incluindo
o acervo de normas técnicas e publicações diversas adquiridas ao longo do tempo,
entrevista junto aos orientadores, pesquisadores e professores que lidam com o
tema, profissionais da pintura, aplicadores ligados ao SIPIDESP e SINTRACON/SP,
fornecedores de tintas, peritos, colegas do IPT/SP. A pesquisa abrangeu os
seguintes aspectos:
• condições de vistoria e do local da obra a ser investigada;
• levantamento em campo das informações relevantes associadas à
incidência de manifestações patológicas dos sistemas de pintura látex
de fachada;
• diligências para identificação das causas dessas manifestações
patológicas;
A aplicação deste método permitirá a elaboração do diagnóstico, eventual
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prognóstico e recomendações técnicas para execução de possíveis reparos.
Conforme o tipo de trabalho contratado pelo Cliente, a questão do diagnóstico ou do
prognóstico pode ser relevada (nas inspeções prediais), até mesmo a recomendação
técnica em casos de Laudo de recebimento de obra, cujo trabalho se restringe à
identificação dos vícios e defeitos, conforme será abordado no corpo do trabalho.

1.4 Estrutura do trabalho
O presente trabalho está estruturado em treze capítulos iniciando-se pela introdução.
No segundo capítulo estão apresentadas as noções básicas sobre as tintas,
discorrendo sobre a composição, formulação, noções de fabricação, controle da
qualidade, normalização e especificação das tintas látex.
No terceiro capítulo são abordados os aspectos relacionados com o desempenho da
pintura iniciando-se com um breve histórico da pintura. Na seqüência, trata das
funções da pintura e propriedades da película, trata do desempenho da pintura no
ambiente e relaciona os requisitos de desempenho. Finalmente discorre sobre a da
durabilidade e os fatores influenciantes.
No quarto, são estabelecidos os fundamentos do projeto de pintura, no quinto o
embasamento para execução da pintura, no sexto os princípios para a manutenção
da pintura, sempre explorando os aspectos práticos inerente aos temas, destacando
as questões relacionadas ao controle da qualidade entre as diversas etapas de
procedimentos.
No sétimo são apresentadas as principais manifestações patológicas em pinturas, as
formas de prevenção e correção das mesmas.
No oitavo são classificados os tipos de trabalhos técnicos distinguindo as perícias
das vistorias e das inspeções, o perito do assistente técnico, o laudo do parecer
técnico.
No nono capítulo é apresentada uma proposta de método para investigação bem
como a elaboração de diagnóstico para formulação do documento técnico
envolvendo pinturas látex em fachadas.
No décimo é apresentado um estudo de caso e aplicação do método proposto.
No décimo primeiro constam as considerações do autor as conclusões e em relação
ao desenvolvimento do trabalho.
No décimo segundo estão propostos os temas para seqüência de trabalhos futuros.
No décimo terceiro estão consignadas as referências bibliográficas.
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2 NOÇÕES BÁSICAS SOBRE TINTAS
As tintas são utilizadas para proteção e acabamento de superfícies das mais
diversas características, também designadas como substratos, de natureza e
constituição diversa, tais como metálica, madeira, concreto, alvenarias. As tintas
enquadram-se como revestimentos de origem não metálica. Genericamente, a tinta
pode ser considerada como uma dispersão de pigmentos em um meio aglomerante
que, quando seca, ao ser aplicada sobre uma superfície ou substrato, forma uma
camada termoplástica2 ou termofixa3, segundo FAZANO (2002).
A tinta látex deriva de emulsões utilizadas no processo de fabricação assemelhandose ao produto derivado da seringueira, no caso o látex. Tais tintas possuem como
base principal os polímeros acrílicos e vinílicos que são utilizados em suas
formulações.
É importante para o técnico o conhecimento de noções básicas sobre tintas para
que o mesmo possa entender as principais características do sistema em estudo e
distingui-lo frente às diferentes opções de uso e aplicação das tintas.

2.1 Composição
As tintas são compostas de: resinas, pigmentos e solventes que constituem os
principais componentes, além disso, podem ser agregados os aditivos,
especialmente para realçar determinadas características ou requisitos de uso da
pintura conforme será apresentado adiante.
A resina, também designada por veículo não volátil, é constituída pelos polímeros,
que desempenham uma função de importância primordial, pois são responsáveis
pela formação da película ou do filme. Os principais tipos de resinas: PVA, Acrílica
estirenada, Vinil acrílica, Acrílica pura, Alquídica, Epóxi, diferenciam e denominam os
diversos tipos de tinta disponíveis. De acordo com FAZANO (2002), a ausência de
polímeros na formulação das tintas, resultaria apenas numa pasta de pigmentos e
solventes, com características de pulverulência, desprovida das propriedades
necessárias à proteção do substrato, com deficiências de retenção de cor, brilho,
rigidez, resistência à ação da água e dos produtos químicos.
Primeiramente as resinas tinham origem em compostos naturais, vegetal ou animal,
podendo ser citadas dentre as principais: goma-laca, breu, âmbar, dâmar, copal e
cauri. Atualmente, as resinas têm origem sintética, derivadas da indústria química ou
petroquímica, pela obtenção de polímeros que conferem melhor capacidade de
resistência e durabilidade aos produtos, conforme FAZENDA (1995).
O pigmento é constituído por sólidos, de granulometria muito fina, insolúvel no
2

termoplástica – camada que é formada, espontaneamente, sem a ocorrência de reações químicas
entre os seus elementos constituintes.
3

termofixa– para formação da camada é necessária a modificação de um de seus elementos, como
por exemplo do “veículo” ou “resina”, provocada pela ação de catalizadores.
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veículo da tinta, responsável principal pelo comportamento e aparência da camada,
interferindo na cor, opacidade e certas características de resistência.
As propriedades dos pigmentos são influenciadas (ainda segundo SILVA; 2005),
pela sua natureza química (inorgânico ou orgânico); presença de grupos cromóforos
que afetam a absorção e/ou reflexão da luz, originando cores, forma das partículas,
distribuição granulométrica e facilidade de dispersão.
Deve-se ressaltar que os pigmentos são responsáveis por conferir às tintas os
principais requisitos de desempenho em relação à função de decorativa e também
por contribuir na proteção requeridas das superfícies.
O pigmento mais utilizado na fabricação de tintas, pela sua característica potencial
de opacificar o meio no qual é disperso é o dióxido de titânio, conforme FAZENDA
(1995), também por possuir ampla faixa de aplicação, incluindo tintas arquitetônicas,
industriais, e de impressão, plásticos, borrachas, fármacos, etc. De acordo com
UEMOTO (1988), o dióxido de titânio confere melhor resistência à luz, aos agentes
químicos e maior poder de cobertura.
O solvente é utilizado na formulação das tintas para dissolver a resina, obtendo-se a
uniformidade na aplicação, a partir da homogeneização das soluções formadas
pelas substâncias a serem dissolvidas. São utilizados para modificar a viscosidade
ou consistência das mesmas. O solvente deve ser estável, preferencialmente incolor,
anidro e apresentar baixa toxicidade. São caracterizados por meio de suas
propriedades físicas: peso específico, taxa de evaporação além dos aspectos
tecnológicos quanto à toxicidade e segurança à explosão e auto-ignição. Dentre os
principais solventes utilizados na indústria de tintas podem ser citados: o metanol,
etanol, isopropanol, acetona, éter dietílico e os acetatos de butila, etila e isopropila.
O aditivo é o ingrediente incorporado às tintas, que atua de forma complementar,
modificando e melhorando as propriedades dos principais componentes (veículos,
pigmentos, ou solventes). Geralmente são adicionados em quantidades inferiores a
5% em massa, às formulações. Dentre os principais tipos de aditivos utilizados em
tintas látex podem ser incluídos: os tensoativos, que auxiliam na estabilidade da fase
aquosa e fase orgânica; os dispersantes ou molhantes, que melhoram e facilitam a
umectação e a dispersão dos pigmentos; os antioxidantes, que inibem a formação
de pele; os fungicidas, que inibem a formação de microorganismos; os
antiespumentes; e os alastradores que facilitam a aplicação da camada, de acordo
com FAZANO (2002), complementado por SILVA (2005).

2.2 Formulação
A formulação de uma tinta consiste na definição das proporções dos componentes
utilizados na sua fabricação, para que sejam atendidas características e
propriedades ou os requisitos pré-estabelecidos para a mesma.
O total de matérias-primas empregado na fabricação de compostos intermediários
pode chegar a 200, segundo SILVA (2005).
A formulação das tintas requer o conhecimento sobre as diferentes matérias-primas
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utilizadas, além da influência de suas combinações no desempenho final da tinta.
Exemplificando, o baixo teor de pigmento, combinado com um elevado teor de
resina, pode resultar em tintas mais brilhantes; por outro lado as tintas com elevado
teor de pigmento tendem a ser mais foscas (CARVALHO; 2006).
A resistência dos materiais poliméricos presentes nas tintas sob a ação do ambiente
depende especialmente do tipo de resina, da composição básica e microestrutura
desses polímeros. Os amorfos são mais sensíveis, segundo UEMOTO et al (1997).
Os aditivos também são afetados pelos agentes presentes no ambiente.
As tintas mais comuns, à base de água, mais permeáveis à água, são mais
susceptíveis a agentes biológicos, por conterem nutrientes. Além disso, esse tipo de
tinta possui acabamento com textura mais rugosa, favorecendo a deposição de
sujidades e materiais orgânicos, conseqüentemente a biodetrioração.
O pigmento também sofre degradação, especialmente os de base orgânica. Os
inorgânicos, a base de óxidos minerais são mais resistentes. As afirmações acima
foram baseadas em UEMOTO et al (1997).

2.3 Processo de fabricação
O processo de fabricação pode ser resumido nas etapas abaixo indicadas:
•

pesagem: dosagem dos componentes na quantidade pré-determinada;

•

pré-mistura: consiste na formação da pasta contendo uma fração da
resina, pigmentos e umectantes;

•

dispersão: considerada a etapa mais importante do processo de
fabricação, implicando na separação das partículas ou sua dissipação. A
dispersão pode ser melhor definida como uma dispersão de partículas de
pigmentos em um veículo, ao invés de constituir uma simples mistura de
pigmento e veículo, (KAIRALLA et al; 1995).

•

adição: nessa etapa os demais compostos são agregados na mistura,
incluindo a fração restante da resina.

•

tingimento: nessa etapa a tinta recebe a adição de pigmentos em
quantidades suficientes para atingir a cor na tonalidade pretendida. Se as
propriedades não atenderem às especificações, mediante a realização de
ensaios de controle, a correção da formulação é realizada e refeitos os
ensaios para finalmente a tinta ser liberada para a etapa final.
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•

embalagem: essa constitui a etapa onde a tinta é colocada na embalagem
final. As embalagens são constituídas de um galão, ou fração de galão, ou
ainda em tamanhos correspondentes em litros, ainda de acordo com
CARVALHO (2006), para os usos industriais, utilizam-se baldes de 5
galões (18 litros) ou recipientes de 20 litros, podendo em casos especiais
(grandes trabalhos de campo) serem utilizadas embalagens de 200 litros,
por medida de economia.

2.4 Controle da qualidade das tintas na fabricação
O controle da qualidade nessa fase consiste na execução de alguns ensaios, quer
seja para se atestar a condição de aplicação ou na forma da película seca, como
forma a se verificar se a mesma atende às especificações, segundo CARVALHO
(2006).
Os principais ensaios realizados são: cor, viscosidade, teor de sólidos, massa
específica, cobertura úmida e pH de acordo com a indicação de SILVA (2005), e
estão abordados no capítulo 3.
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3 DESEMPENHO DA PINTURA
3.1 Breve história da pintura
A história da pintura se inicia ainda no tempo do homem da caverna que ao misturar
terra e gordura, “inventou a tinta”. Vem evoluindo lentamente, passando pela
descoberta das gravuras e desenhos rupestres em cavernas, pesquisadas ainda
hoje em sítios arqueológicos, como por exemplo, São Raimundo Nonato, no interior
do Piauí, com mais de 40.000 anos, mais antigo que os desenhos e gravuras
encontrados na França e Espanha, segundo LAURIA et al (2002).
A evolução da pintura continua com desenvolvimento incipiente passando pela idade
do bronze, onde após essa era a decoração dos palácios levaram ao aprimoramento
das tintas, especialmente na Mesopotâmia, Egito e China. Depois nos idos dos
4.000 a.C. os hebreus introduziram o uso das gemas de ovos dissolvidos em água,
produziram então as pinturas denominadas têmperas, que apresentavam maior
durabilidade e menos susceptibilidade de manchar, enquanto os mesopotâmios
utilizaram materiais betuminosos para preservar objetos e materiais.
Os egípcios inovaram tecnologicamente por volta do ano 2000 a.C. com a invenção
do primeiro pigmento sintético, o azul egípcio, ainda de acordo com LAURIA et al
(2002).
Grécia e Roma aprimoraram a técnica do afresco ou da pintura executada ainda
sobre o reboco não curado, fresco.
Por volta de 1400 a.C., obras como os murais de Pompéia utilizaram a aquarela e
cera vegetal.
A função primordial de proteção somente começa a ser esboçada nos séculos XII e
XIII, quando a pintura a óleo foi aperfeiçoada, sobrepondo a utilização da têmpera,
pois a pintura a óleo era mais resistente a água e luminosidade. Depois disso a
extração de óleo de vegetais teve início e a tinta passa a conquistar espaço como
revestimento protetor cada vez mais durável. (LAURIA et al; 2002).
No século XVI, os estucadores passam a pintar seus revestimentos para incrementar
a durabilidade.
A revolução industrial proporcionou uma expansão substancial e a criação de
matérias-primas para tintas, acompanhando o desenvolvimento dos setores
químicos. Como conseqüência direta, sobreveio a transformação de pequenas
fábricas em indústrias sólidas, com utilização de metodologias de produção mais
ágeis e econômicas.
No século XX, ocorre o advento do petróleo e da indústria petroquímica,
proporcionando a proliferação de produtos necessários ao progresso e
desenvolvimento humano. A tinta passa a ser utilizada em toda a cadeia produtiva.
Após a primeira guerra mundial, com o surgimento de inovações sucessivas, o setor
de tintas reestruturou-se e reescreveu terminologias para denominar os novos
produtos. Em 1950 sugiram as tintas látex, desaparecendo os artesões fabricantes
de suas próprias tintas.
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Em 1960, com o avanço da indústria automobilística, a pintura eletrostática começa
a ser utilizada industrialmente, alçando a indústria de tintas a uma atividade de
destaque no setor industrial mundial (LAURIA et al; 2002).

3.2 Funções da pintura
Dentre as principais funções das pinturas, as mais importantes são:
•

proteção das superfícies;

•

função estética e decorativa;

A função protetora é muito mais duradoura do que a função decorativa. Segundo
UEMOTO et al (1997) qualquer deterioração na superfície pode alterar o aspecto
visual, entretanto, sem repercussão nas propriedades de proteção.

3.2.1 Proteção das superfícies
Função considerada como primordial da pintura ao promover a proteção dos
elementos ou dos substratos, age no sentido de prolongar a durabilidade das
superfícies pintadas, através da:
•

redução da passagem de umidade, evitando a ação dos agentes
deletérios (água, névoa salina, anidrido carbônico e outros);

•

redução da incidência de umidade no interior das edificações;

•

redução do crescimento de fungos, bactérias ou microorganismos nas
superfícies de acordo com UEMOTO (1988);

3.2.2 Funções estética e decorativa
Função da pintura como elemento de valorização dos produtos imobiliários, pelo
destaque que imprime à apresentação das edificações, por meio do apelo e do uso
da cor como elemento de decoração e de “marketing”, ao se utilizar contrastes e
texturas, podendo-se citar como exemplo as películas marmorizadas multicoloridas.
Em relação à questão estética, destaca-se a facilidade da renovação ou da troca da
coloração, aliada à relativa facilidade de aplicação com baixos custos. Além disso,
destaca-se a extensa possibilidade de formulação de cores, por meio dos sistemas
computadorizados tintométricos, disponibilizados pela maioria dos fabricantes, nos
pontos de venda especializados.
Ressalta-se que a pintura deve manter homogeneidade de cor e brilho e não
apresentar manchas, empolamentos, fissuras e descolamentos ao longo da vida útil,
(UEMOTO; 1988).
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Nos últimos tempos, pode-se constatar um avanço considerável no mercado de
tintas por meio da oferta de novos lançamentos, que têm despertado interesses
diversos. Da parte do produtor (fabricante), pela possibilidade em destacar-se
perante o concorrente, com o lançamento de produtos inovadores. Do lado do
consumidor (mercado da construção civil e usuários finais), em poder optar por uma
ampla gama de produtos, com aplicabilidade diversa, como também pela
possibilidade em satisfazer certos critérios específicos não propiciados em outros
tempos pela pintura.

3.3 Desempenho da pintura e os fatores que provocam defeitos nas superfícies
pintadas
O desempenho dos materiais acha-se diretamente relacionado com a influência do
ambiente em que o edifício está inserido e também com a presença dos agentes de
degradação naquela atmosfera.
Os agentes atuam como elementos de deterioração, podendo estar relacionados
dentre os principais fatores: a umidade, o oxigênio, a radiação solar e o calor.
Existem também os fatores de ordem biológica (fungos, algas, bactérias, insetos),
além de outros de origem diversa, como os poluentes atmosféricos. Tais fatores
podem reagir entre si em um meio, atuando sobre os materiais e degradando-os de
diversas formas.
A exposição ao intemperismo interfere nas propriedades da tinta, altera a cor e o
brilho, aumenta a permeabilidade e reduz a flexibilidade da película ao longo do
tempo, segundo UEMOTO et al (1997).
Ressalta-se aqui a importância da correta identificação dos fatores de degradação
presentes na atmosfera onde estiver inserida a edificação a ser protegida pela
pintura. Destaca-se que a negligência na observância desse item, resultará na
incidência de manifestações patológicas, pela utilização de tintas com formulação
inadequada para atender determinados requisitos necessários ao sistema de
pintura.
O Quadro 1 apresenta fatores de degradação que afetam o comportamento e o
desempenho de materiais (adaptado pelo autor, a partir do estudo de FLAUZINO
1988).
Os materiais utilizados na construção interagem com o meio ambiente em diferentes
níveis de agressividade, dependendo da constituição orgânica ou inorgânica;
metálico ou não metálico.
A ação dos agentes de degradação normalmente atua de forma conjunta,
produzindo um efeito potencializador comparando-se com a ação individual dos
agentes.
Segundo FLAUZINO (1988), os agentes de degradação mais importantes a
considerar são: radiação solar (pela degradação que a radiação ultravioleta pode
causar ao polímero), água, temperatura, constituintes do ar. A ação conjunta dos
mesmos favorece a incidência de outras formas de degradação:
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o degradação biológica: necessária condições de temperatura e umidade para
o desenvolvimento de fungos, bactérias;
o fator de incompatibilidade física e química entre dois elementos de um
componente;
Em relação aos agentes de carga, os mesmos já são normalmente considerados nas
hipóteses de cálculo estrutural das edificações.
Os fatores de uso dependem do tipo dos usuários, a intensidade e cuidados de uso
e envolve aspectos de manutenção.

Agentes
provenientes
atmosfera

Agentes provenientes
especialmente do solo

Agentes relativos ao uso

Agentes
projeto

decorrentes

Água no estado líquido (chuva) e vapor
(umidade relativa elevada – condensação)
Temperatura: elevação, depressão, ciclos
Radiação solar, particularmente ultravioleta
da
Gases (Oxigênio:O2; Ozônio:O3; dióxido de
carbono: CO2)
Névoa salina
Bactérias, insetos
Ventos com partículas em suspensão
Sais
Fungos, bactérias
Insetos
Umidade a partir do contato com o solo
Esforços de manobra
Desgaste por uso normal ou abuso no uso
Agentes químicos normais em uso doméstico
Procedimentos de manutenção.
Vazamento (rede hidráulica) e infiltração
(telhado, impermeabilização)
Compatibilidade química
do
Compatibilidade física
Cargas permanentes e periódicas

Adaptado pelo autor, a partir de FLAUZINO (1988).

Quadro 1 – Fatores de degradação que afetam o comportamento e o desempenho
de materiais.
Em condições atmosféricas comumente registradas na RMSP, onde prevalecem
situações com variações bruscas de temperatura e umidade, em curto espaço de
tempo, torna-se inevitável o surgimento das tensões que provocam também a
incidência de trincas e fissuras nas bases ou superfícies das paredes.
Conseqüentemente, fica estabelecido o favorecimento para a penetração de água e
umidade, também causando a deterioração das pinturas pela formação de
eflorescência.
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Portanto, para se promover a durabilidade de sistemas de pintura deve ser
observada, por cautela, a influência do ambiente ainda na fase de projeto e durante
a fase de construção, complementado por um programa de manutenção que deve
se estender ao longo da vida útil da edificação.
Salienta-se que todos esses aspectos devem ser considerados observando-se o
aspecto preventivo contra a instalação de manifestações patológicas.
A Figura 1, apresenta as etapas afetas ao processo construtivo incluídas as fases de
concepção, projeto, materiais, execução e uso (considerando-se essa última a pósocupação, com os procedimentos de manutenção), que serão abordados nos
próximos capítulos.

Concepção

Concepção das fachadas em termos de proteção contra a
incidência de chuvas

Projeto

Materiais

Execução

Uso

Figura 1 – Esquema das principais etapas do processo construtivo. Adaptado de
SELMO (2002) para pintura.

3.3.1 Durabilidade associada ao desempenho
Durabilidade pode ser definida, de acordo com a NBR 14.037/98 – Manual de
operação, uso e manutenção das edificações – Conteúdo e recomendações para
elaboração e apresentação como:
“Propriedade da edificação e de suas partes constituintes de conservarem
a capacidade de atender aos requisitos funcionais para os quais foram
projetadas, quando expostas às condições normais de utilização ao longo
da vida útil projetada”.
Na definição de durabilidade o autor considera recomendável a citação da
necessidade de efetivar a manutenção prevista em projeto, para que a mesma atinja
as premissas estabelecidas naquele documento, para prevenir a ocorrência de
danos, nessa fase, sob a responsabilidade do usuário.
A quantificação da durabilidade segundo CINCOTTO et al (1995), devido à extensa
quantidade de fatores intervenientes é uma tarefa “extremamente difícil”, mesmo
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porque os ensaios de envelhecimento acelerado ainda são relativamente
insuficientes para se avaliar quantitativamente a durabilidade. Assim sendo, a
durabilidade dos revestimentos, incluídas as pinturas, está intimamente
condicionada à ação dos agentes de degradação, condições de exposição onde está
inserido o empreendimento (inclusive durante a fase do processo de produção),
além das condições de uso e de manutenção da edificação.

3.3.2 Ensaios de intemperismo ou de durabilidade
Os ensaios de intemperismo (natural e artificial) também são conhecidos como
ensaios de durabilidade, pois estudam o efeito (degradação) e a causa da ação do
intemperismo. A definição da causa é complexa, pois envolve uma série de
considerações e fatores relacionados ao meio ambiente. Também exige
planejamento e preparação para que os ensaios de intemperismo possam abranger
todos os aspectos e condições específicas do ambiente estudado.
No ensaio de intemperismo natural as condições climáticas da área de ensaio são
controladas através da monitorização periódica de parâmetros como: temperatura,
umidade relativa, índice pluviométrico e radiação solar.
As amostras são submetidas às condições de exposição do ambiente em estudo,
analisando a influência de fatores como o ângulo de inclinação em relação à
horizontal, (normalmente a condição de exposição que recebe maior intensidade de
radiação solar considera a inclinação a 45°, sendo que a de 30° favorecer o deposito
de partícula do ar e retenção de água) e a direção da exposição (por exemplo a face
Norte, mais exposta à radiação solar na R.M.S.P.), avaliando-se a resistência dos
materiais expostos ao meio ambiente, de acordo com UEMOTO (1988).
Os ensaios de intemperismo artificial ou acelerado são realizados em laboratório,
procurando submeter as amostras dos materiais às condições aceleradas de
exposição. Nesses casos os agentes degradantes (luz, calor, temperatura e
umidade) são controlados, procurando-se reproduzir ou simular o ambiente natural.
As pinturas submetidas à ação direta de chuva e sol, envelhecem, afetadas pelas
radiações ultravioleta e infravermelho. Durante o dia e à noite, ocorrem as variações
de umidade relativa do ar e temperatura. Tais condições são simuladas em
laboratório através de aparelhos do tipo: “Weatherometer” (câmara contendo tambor
giratório onde são dispostos os corpos de prova, sujeitos a um ciclo de luz contínua,
pulverizados regularmente com água desmineralizada); e Ultravioleta com umidade
(câmara com lâmpadas de luz ultravioleta com radiação concentrada onde os corpos
de prova são expostos à luz e à umidade).
Procura-se realizar comparações entre os resultados obtidos antes e depois dos
ensaios, entre os corpos de provas utilizando diferentes produtos (sistema de
pintura), verificando qual produto apresentou melhor desempenho em relação ao
outro, comparando-se as condições de manutenção do brilho e da cor, incidência de
empolamento ou bolhas, e presença de fissuras.
O método para avaliação da durabilidade aborda, prioritariamente as seguintes etapas:
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o identificação das propriedades dos principais agentes agressivos, presentes
no ambiente em estudo que podem degradar o produto.
o determinação do comportamento antes e após a exposição acelerada, para
verificação das condições estabelecidas, através da análise das condições de
manutenção de brilho e cor, além da permeabilidade à água. Também é
analisada, por comparação visual a presença de empolamento ou bolhas e de
fissuras.
Os principais requisitos encontrados nas normas estrangeiras para diferenciar as
classes das tintas, segundo SILVA (2005) são: brilho, cor, lavabilidade,
granulometria (finura das partículas), poder de cobertura (opacidade) e tempo de
secagem. Destaca o brilho como a principal característica para diferenciar as classes
de tintas.
Segue a Tabela 1 com o resumo dos principais ensaios preconizados pela ABNT
para determinação das propriedades das tintas, associadas ao desempenho
Tabela 1 – Determinação das propriedades das tintas associadas ao desempenho,
conforme ABNT.
PROPRIEDADE

NORMA DA ABNT

Cor

NBR 15.077/04

Brilho

NBR 15.299/04

Resistência à abrasão (sem e com pasta NBR 15.078/04 e 14.940/04
abrasiva)
Poder de cobertura (úmida e seca)

NBR 14.943/03 e NBR 14.942/03

Porosidade

NBR 14.944/03

Resistência ao crescimento de fungos

NBR 14.941/03

Conforme as conclusões de SILVA (2005), as normas estrangeiras especificam as
tintas dentro de critérios de avaliação mais rigorosos que a norma brasileira (NBR
15.079/04 – Tintas para construção civil – Especificação dos requisitos mínimos de
desempenho de tintas para edificações não industriais – Tintas látex econômica nas
cores claras – ABNT 2004), conseqüentemente, o desempenho da tinta nacional é
inferior em relação a todas as especificações estrangeiras, com exceção do critério
exigido para o requisito: poder de cobertura de tinta seca da norma japonesa.
Observa-se que a CE4 da ABNT está elaborando especificações para as tintas
Standard e Premium, com melhor desempenho que a econômica.
Para realização dos ensaios de determinação e comparação da cor e do brilho

4

CE-02:11529- Tintas para Construção Civil - Comitê de estudo para elaboração ou revisão de
normas da ABNT
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podem ser utilizados os procedimentos a seguir apresentados:
•

Comparação de cor

A necessidade da determinação da cor pode ser justificada para:


Definição da tonalidade especificada no projeto;



Mensuração da eventual perda da função decorativa com o
tempo (descoramento);



Controle e recebimento de lotes com a mesma cor.

Segundo FAZENDA (1995), para comparação das cores, foram criados sistemas
como o Munsell, o Federal Standard nº 595 e outros adotados pelas normas DIN. A
comparação visual deve ser sempre efetuada em condições padronizadas.
Atualmente, segundo FAZENDA (op. cit.), o principal sistema utilizado é o Sistema
CIE – “Commission Internationale de L’Eclairage” – L, a, b, onde a cor é definida em
termos de três coordenadas de cor, representadas sobre eixos ortogonais entre si.
A norma brasileira prevê o procedimento instrumental através da NBR 15.077/04 –
Tintas para construção civil – Método para avaliação de desempenho de tintas para
edificações não industriais – Determinação da cor e da diferença de cor por medida
instrumental.
•

Condições de Brilho

Em relação ao brilho, segundo FAZENDA (1995) pode ser considerado como a
medida da capacidade que uma superfície possui em refletir a luz incidente, quando
o feixe é refletido com o mesmo ângulo de incidência, porém com sinais opostos,
caracterizando o fenômeno denominado de: reflexão especular.
A tinta em linhas gerais, pode apresentar aspecto: brilhante, fosca ou semi brilho.
A medição do brilho pode ser determinada através de aparelho denominado
“Glossmeter”, em função do ângulo de incidência e reflexão de feixe de luz incidente
em corpo de prova, segundo prescrições da norma NBR 15.299/04 – Tintas para
construção civil – Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações
não industriais – Determinação de brilho.
Os ensaios de envelhecimento natural e acelerado devem simular as condições
reais de serviço e uso em relação: ao substrato, modo de aplicação da tinta,
espessura do filme e tempo de secagem. Devem ser realizados em condições
padronizadas, permitindo a uniformização e reprodutibilidade, segundo UEMOTO
(1988).
Os ambientes, as atmosferas e os agentes envolvidos são específicos, variam de
local para local, portanto, os resultados dos ensaios não devem ser extrapolados
indiscriminadamente para locais diversos para não induzir a erro.
Outros ensaios de desempenho podem ser realizados, associados às propriedades
físicas e químicas conforme segue:
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3.3.2.1 Determinação da resistência à abrasão
A atmosfera poluída do ar ou ainda a ação de terceiros durante o uso, podem
impregnar de sujidades as superfícies pintadas das edificações e causar manchas. A
utilização de produtos de limpeza com graus de abrasividades variados e o emprego
de acessórios do tipo escovas, buchas para sua remoção, sugerem a realização de
ensaios diversos para representar tais processos.
 Resistência sem pasta abrasiva – utilizado segundo preconização da norma
NBR 15.078/04 – Tintas para construção civil – Método para avaliação do
desempenho de tintas para edificações não industriais – Determinação da
resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva, é indicado para avaliação de
tintas com baixa resistência à abrasão.


Resistência à abrasão com pasta abrasiva – utilizado segundo a norma NBR
14.940/04 – Tintas para construção civil – Método para avaliação do
desempenho de tintas para edificações não industriais – Determinação da
resistência à abrasão úmida. Utilizado para avaliação da capacidade da tinta
resistir ao desgaste mecânico, decorrente da escovação.

3.3.2.2 Determinação do poder de cobertura
Nas tintas os responsáveis pela opacidade são os pigmentos. Segundo Fazenda
(1995), o poder de cobertura pode ser entendido como a capacidade que alguns
pigmentos possuem de poder ocultar a superfície pintada.
A avaliação do poder de cobertura pode ser realizada por meio de aparelho medidor
de refletância ou através de avaliação visual, cujo princípio de baseia na medição da
eliminação do contraste existente no substrato padrão de aplicação. A refletância
pode ser considerada, segundo FAZENDA, 1995, como o atributo por meio do qual
um objeto é julgado refletir mais ou menos luz em relação a outro objeto.


Poder de cobertura da tinta úmida – realizado de acordo com a NBR
14.943/03 – Tintas para construção civil – Método para avaliação do
desempenho de tintas para edificações não industriais – Determinação do
poder de cobertura de tinta úmida. Utiliza-se para medição da razão de
contraste a relação entre as refletâncias da tinta aplicada sobre as áreas preta
e branca da cartela padronizada utilizada no ensaio. A leitura da razão de
contraste é realizada com espectrocolorímetro.



Poder de cobertura da tinta seca – realizado de acordo com a NBR 14.942/03
– Tintas para construção civil – Método para avaliação do desempenho de
tintas para edificações não industriais – Determinação do poder de cobertura
de tinta seca. Nesse caso também se utiliza cartela padronizada e a razão de
refletância medida após a secagem das demãos é realizada com
espectrocolorímetro.
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3.3.2.3 Determinação da porosidade
A porosidade é estabelecida pela relação entre o porcentual de interstícios vazios ou
com fases líquidas e o volume total. As tintas com maior porosidade são sujeitais à
maior impregnação de poeira e fuligem, daí a necessidade de conhecer tal
propriedade.
 Ensaio realizado de acordo com a NBR 14.944/03 – Tintas para construção
civil – Método para avaliação do desempenho de tintas para edificações não
industriais – Determinação da porosidade em película de tinta. O método
consiste na medição indireta da porosidade, relativa ao valor da razão de
contraste, obtida pela diferença da porcentagem das refletâncias sobre a tinta
aplicada em cartela padronizada, medida na parte imersa parcialmente em
solução de gilsonita a 10%, em aguarás, frente à parte não imersa.

3.3.2.4 Determinação da resistência ao crescimento de fungos
As superfícies pintadas estão sujeitas ao ataque de bactérias e fungos quando
expostas a ambientes com temperaturas e umidades relativas favoráveis ao
desenvolvimento desses agentes, responsáveis pela deterioração precoce do filme.
 Ensaio realizado de acordo com a NBR 14.941/03 – Tintas para construção
civil – Determinação da resistência de tintas, vernizes e complementos ao
crescimento de fungos em placas Petri. O método visa à avaliação do
desempenho de tintas, vernizes e complementos, que analisa o
desenvolvimento de microorganismos em amostras.
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4 FUNDAMENTOS DO PROJETO DE PINTURA
4.1 Especificação de pinturas de fachadas
Para se extrair o máximo aproveitamento dos sistemas de pintura é recomendável
racionalizar as decisões de projeto, analisando-se as condições de emprego e de
aplicação dos produtos, além de estabelecer as condições de manutenção da
pintura. Cada tipo de empreendimento deve ser tratado de maneira ímpar,
principiando as análises sobre a forma como a edificação está inserida no seu meio
ambiente que é específico. Para que o objetivo seja alcançado é necessário a
integração e o planejamento de todas as etapas do processo construtivo, que se
constitui na essência da “racionalização construtiva”.
Apesar da pintura ser um dos últimos elementos que adentra ao canteiro de obras,
cuja execução é uma das últimas etapas da fase da obra, a especificação de
sistemas de pintura deve ser desenvolvida e estudada ainda na fase da concepção
do projeto arquitetônico. Tal providência serve para evitar soluções inadequadas,
que geralmente se transformam em improvisos e redundam em prejuízos, além de
contribuir, negativamente, para o relacionamento Construtor x Consumidor, gerando
em alguns casos, demandas com desdobramentos judiciais.
O projeto de um edifício, de uma forma mais abrangente, pode ser considerado
como um instrumento de prevenção de manifestações patológicas, uma vez que a
bibliografia especializada aponta a fase de planejamento e projeto como responsável
por elevados índices de incidência de anomalias de origem diversa, (superiores a
40%). Na Construção Civil os problemas originados na fase de projeto são mais
graves que as falhas decorrentes da qualidade dos materiais, na fase de execução e
até mesmo na fase de uso (HELENE; 2002).
A análise de determinados elementos é fundamental para o estudo e bom
desempenho das fachadas, especialmente quanto a ação dos agentes associados
às intempéries: a radiação solar, a presença de partículas sólidas (sujidades e
poluição) e especialmente a incidência de chuvas com ventos. O autor observa que
o desenvolvimento da malha viária urbana altera as características e atmosfera local
ao longo do tempo. O incremento do tráfego de veículos, incluídos ônibus e
caminhões, contribui para a incidência de gases e partículas poluentes, pode ser
associado às patologias relacionadas ao depósito de sujidade e manchas nas
superfícies pintadas.
Recomenda-se que o projetista, sempre que possível, visite o local da obra, para
angariar no local os elementos complementares para o desenvolvimento do projeto,
especialmente para verificar as condições de conservação de eventuais obras
vizinhas, colhendo informações úteis para o bom desenvolvimento do seu trabalho.

4.2 Principais constituintes do sistema de pintura
A pintura não é constituída apenas da tinta de acabamento, considerando-se que é
composta por outros produtos, com funções definidas a saber: fundo selador, fundo
preparador de parede, massa e finalmente a tinta de acabamento.
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•

fundo selador: funciona como uma “ponte de aderência” entre a base e a
tinta de acabamento, atuando como uma primeira demão sobre as
superfícies pintadas. Quando aplicado sobre argamassa é denominado de
selador, sendo indicado para uniformizar e/ou reduzir a absorção dos
substratos. Quando aplicado sobre superfícies metálicas, denomina-se
“primer”. Em caso de superfícies não metálicas é chamado de
“washprimer”;

•

fundo preparador de parede: indicado para promover a coesão de
partículas soltas no substrato que apresentam deficiência de resistência
superficial, (pouco firme e baixa coesão. Exemplificando: argamassa
pobre, caiação, repinturas ou superfícies de gesso);

•

massa: utilizada para corrigir irregularidades na superfície, devendo ser
aplicada com pouca espessura, em camadas para evitar fissuras ou
reentrâncias;

•

tinta de acabamento: parte visível do sistema, dotada de tonalidade, sendo
efetivamente a principal responsável pelas propriedades previstas.

4.3 Propriedades do substrato a ser pintado
As características da base ou substrato é de importância fundamental para o bom
desempenho das pinturas, portanto, para desenvolvimento de um projeto e
execução de determinado sistema, recomenda-se a análise de algumas
propriedades da base. Assim, as recomendações de SELMO (2002) para os
substratos revestidos em argamassa, foram adaptadas para atender às exigências
dos sistemas de pintura, conforme segue.

4.3.1 Aderência à base
A aderência é uma das principais propriedades da argamassa, por ser inerente às
funções estéticas e de proteção atribuída aos revestimentos.
A resistência de aderência dos revestimentos é medida através de ensaios de
arrancamento à tração, previstos na NBR 13.528/95 – Revestimento de paredes e
tetos de argamassas inorgânicas - Determinação da resistência de aderência à
tração. Constitui-se numa propriedade da interface entre a base e a argamassa.
A aderência à base pode ser controlada de acordo com os critérios da
NBR 13.749/96 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas –
Especificação, que determina os valores mínimos de resistência à tração exigidos de
revestimentos de argamassa, para quatro (4) corpos-de-prova, em cada seis
ensaiados, (Tabela 02 da NBR 13.749/96).
A resistência de aderência assume importância fundamental à medida que
aumentam as solicitações mecânicas sobre os revestimentos externos, comparandoos aos internos. A Norma supra citada prevê para pintura de parede interna ou de
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teto, a resistência de aderência à tração da argamassa ≥ 0,20 MPa. Para parede
externa a exigência aumenta para ≥ 0,30 MPa.
Uma verificação expedita da aderência da argamassa pode ser realizado com o
auxílio de um martelo com cabeça de plástico rígido. A parede revestida com
argamassa, ao ser percutida com esse martelo, não deve apresentar som cavo.

4.3.2 Resistência à fissuração
As argamassas devem apresentar desde a sua aplicação até a secagem capacidade
de acomodação de deformações de pequena amplitude, durante o processo de
secagem (retração por secagem), ou devida às movimentações do substrato, sem
apresentar fissuras que comprometam a sua integridade e funções. Esse requisito é
importante para evitar o comprometimento da função estética e da estanqueidade.
A capacidade de absorver deformações de uma argamassa, em princípio, é
inversamente proporcional ao módulo de elasticidade. Significa dizer que quanto
menor for o módulo de elasticidade, a argamassa poderá ser menos susceptível à
fissuração.
O aparecimento de pequenas fissuras no revestimento externo representa uma
ameaça à durabilidade do elemento de vedação e à estanqueidade do conjunto,
gerando uma situação crítica em ambientes ou atmosferas agressivas, devido ao
“ciclo contínuo de expansão e retração termohigroscópica da vedação” (SABATTINI;
1990). Essas movimentações resultarão na abertura das fissuras, “rompendo a
película de pintura e comprometendo a durabilidade do sistema”. Por essa razão se
impõe restrições ao revestimento externo quanto ao aparecimento de fissuras,
combinado com o requisito da “capacidade de absorver deformações decorrentes de
movimentações de origens térmica e higroscópica” (SABATTINI; 1990).
A questão da verificação da fissuração do revestimento em argamassa é um dos
objetivos do denominado: levantamento (item 9.4.9.1), ou ainda do mapeamento,
(vide item 9.4.9.2.), durante a vistoria da edificação. A incidência de fissuras pode
favorecer a penetração e ação dos agentes de degradação e sobrevir à instalação
de manifestações patológicas (fissuras) que devem ser tratadas, pela pronta ação no
restabelecimento prévio das superfícies, antes de pintá-las, para não mascarar as
reais condições das fachadas, com o agravamento do quadro patológico, vide item
5.1.2. Preparo das superfícies.
O Quadro 2 apresenta os critérios de tolerância para fissuras em revestimentos de
argamassa, com idade superior a três dias e no caso de também haver inspeção da
aderência.

22

Tipo de revestimento
Paredes
Critérios para
amostragem

Contagem em 2
quadrados de 1
m2, para cada
50 m2
Contagem em 2
quadrados de 1
m2, para cada

Camada
única externa
para pintura

Emboço
externo p/
revestimentos
rígidos

Emboço ou
rebocos
internos p/
qualquer tipo
de acabamento

≤1
fissura

---

---

---

---

≤ 2 fissuras

≤ 3 fissuras

≤ 5 fissuras

Teto

100 m2
Fonte: SELMO (2002) – Revestimentos de argamassa – Materiais, projeto, execução e manutenção
com vistas a inspeções e perícias.

Quadro 2 – Critérios para tolerância de fissuras em revestimentos de argamassa,
com idade superior a três dias e no caso de também haver avaliação da aderência.
No critério proposto por SELMO, não consta o critério de observação (distância do
observador), espessura e comprimento da fissura o que pode representar um
elemento de indefinição e criar impasses na ocasião da escolha, entretanto é uma
iniciativa válida, que pode ser aprimorada.

4.3.3 Resistência mecânica
É uma propriedade dos revestimentos que pode ser entendida como um estado de
consolidação interna, capaz de suportar esforços de naturezas diversas (abrasão
superficial, carga de impacto, movimentação higrotérmica), sem apresentar desgaste
superficial. Depende fundamentalmente do traço ou dosagem da argamassa.
A avaliação quantitativa é realizada por meio dos ensaios de tração na flexão ou
compressão de corpos-de-prova de argamassa, conforme método normalizado pela
NBR 13.279/05 – Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos
- Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão.
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Um teste prático pode ser efetuado na obra utilizando-se de um prego ou
instrumento pontiagudo. O ensaio empírico consiste na tentativa de riscar a
superfície da argamassa. A face testada não pode apresentar riscos profundos que
denotem eventual fragilidade superficial.

4.3.4 Permeabilidade à água
Dentre os fatores influenciadores da permeabilidade à água nos revestimentos
inorgânicos pode-se citar: o traço e a natureza dos materiais empregados, a técnica
de execução, a sua espessura, quantidade e abertura de fissuras presentes e
capacidade de sucção da base.
A incidência de água em qualquer situação após a conclusão da obra se mostra
nociva por causar danos aos revestimentos, componentes e sistemas em geral
utilizados na construção civil. A incidência da umidade em suas fases: líquidas e
vapor, apresenta-se como importante fator de degradação pelo que pode ser
constatado pelo autor, através das perícias já empreendidas.
Das especificações das normas nacionais, existem exigências adicionais quanto à
permeabilidade, conforme NBR 13.749/96 – Revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorgânicas - Especificação, apenas para:
•

revestimentos sem pintura – a norma exige que os mesmos tenham
propriedade hidrofugante, em caso de revestimento externo sem pintura e
base porosa. Quando não se utilizar argamassa hidrofugante, deve ser
executada pintura específica para este fim, segundo a norma NBR 13.749,
item 5.1.

•

revestimentos enterrados ou em contato com o solo – a norma exige que
tenham propriedade impermeabilizante, ou seja devem apresentar
estanqueidade à passagem de água na forma líquida ou vapor.

Portanto, uma parede revestida com material permeável não impede a evaporação
enquanto outra revestida material impermeável impede a evaporação além de
favorecer a ascensão da água pelo seu interior.
No caso de desenvolvimento de produtos, para avaliar as condições de
estanqueidade de um sistema de revestimento de paredes, recomenda-se a
utilização do método preconizado pelo IPT/SP5, que consiste em submeter uma área
da parede revestida a uma pressão constante, por meio de uma câmara acoplada à
superfície em análise, durante sete horas, controlando-se a incidência de umidade
do lado oposto.
Alternativamente existe o método do Cachimbo, proposto pelo CSTC que consiste
em um dispositivo de vidro, graduado em décimos de ml, em formato de um L, ou
5

Verificação da estanqueidade à água de paredes externas, ensaio indicado na publicação do IPT:
Critérios mínimos de desempenho para habitações térreas de interesse social, consolidado no
Relatório Técnico nº 33.800.
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cachimbo. O cachimbo é fixado, aprumado, à superfície de teste pela borda, com
massa de calafetar, preenchido na referência zero (pressão inicial de 92 mm de
coluna d’água), que representa uma ação estática de vento com velocidade de 140
km/h. São realizadas leituras a cada minuto, de 1 a 15 minutos, relacionado o
abaixamento do nível de água em função do tempo, plotados em um gráfico: cm³ por
tempo, representando a vulnerabilidade do material à penetração da água.
O ensaio do IPT serve para avaliar a estanqueidade à água das paredes, enquanto
o método do cachimbo é utilizado para verificar a permeabilidade à água incidindo
em corpos de provas em laboratório ou diretamente nas obras, “in situ”.
A penetração de água no revestimento ocorre pelos poros que se comunicam
formando uma espécie de rede de canais que compõem a microestrutura dos
revestimentos.
Observa-se nesse caso a questão da orientação geográfica das fachadas. Uma
fachada face Sul, devido às condições de insolação diferenciada, onde não recebe a
incidência direta dos raios solares, se comparada com uma fachada face Norte,
deverá submeter-se a tratamento diferenciado, para atingir a mesma durabilidade.
Está sujeita a ser impermeabilizada, pela imposição do Código de Obras do
Município de São Paulo, Lei nº 11.228 de 25 de junho de 1992, que estabelece no
item 9.9.2:
“A parede que estiver em contato com o solo, ou aquela integrante de fachada
voltada para o quadrante sul, deverá ser impermeabilizada”.
A especificação da impermeabilização de paredes em contato com o solo deve levar
em consideração duas situações: a umidade ascendente (por capilaridade6) pode
penetrar pelas mesmas a partir da deficiência no sistema de impermeabilização das
fundações.
A deficiência acima apontada se constitui em dano de difícil solução, especialmente
quando se trata alvenaria executada em bloco, pela dificuldade em se estabelecer
uma barreira física que minimize a ascensão capilar da água. Quando se utiliza o
tijolo maciço, a solução pode ser encaminhada através da injeção de
impermeabilizante: sistema de cristalização, a ser definido e executado por
profissional especializado. Outra situação se estabelece quando a parede
propriamente dita está em contato direto com solo (nível interno da edificação é mais
baixo que o nível externo). Nesse caso a parede considerada rígida, poderá ser
revestida, com argamassa aditivada com hidrofugante (sistema rígido de
impermeabilização). Vide item 4.3.4 – Permeabilidade à água.
6

A capilaridade é um fenômeno que é posto bem em evidência quando se mergulha um tubo fino de
vidro – designado por tubo capilar – num recipiente com água. Verifica-se que o nível da água sobe
imediatamente no interior do tubo, destacando-se do nível da água do recipiente. Esta evidência
mostra que deve existir necessariamente uma força que, nas condições da experiência, se instala e
produz o efeito observado. Esta força toma o nome de força capilar e a sua ação designa-se por
capilaridade. O fenômeno da capilaridade, por sua vez, ocorre em decorrência de uma outra
propriedade dos fluidos – a tensão superficial. Cabaça S.C. Humidade ascendente em paredes de
edifícios antigos -processos de reabilitação e prevenção, Lisboa, Portugal: Construlink, 2002, 11p.
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Em relação à impermeabilização das paredes das empenas que constituem o
fechamento da envoltória dos edifícios, as mesmas deverão ser pintadas, segundo a
citada Lei. A especificação do sistema a ser adotado poderá ser desenvolvido
segundo o estudo adequado das condições ambientais e demais itens inerentes à
especificação do projeto de pintura, nos termos propostos no item 4 do presente
trabalho.
As paredes da face sul podem requerer um isolamento térmico para que a
temperatura da face interna não caia bruscamente quando do resfriamento do
ambiente externo, de forma a não se atingir a temperatura de condensação. Ao
mesmo tempo, o isolamento térmico que procura combater problemas associados à
condensação não dispensa a impermeabilização dessas paredes.

4.3.5 Permeabilidade ao vapor de água
Essa propriedade possibilita a secagem de eventual penetração de água nas
argamassas, além de minimizar os efeitos da umidade de condensação7 de vapor
gerada no ambiente.
A condensação ocorre quando as superfícies interiores dos componentes tendem a
apresentar temperaturas inferiores à temperatura ambiente. Tal situação pode ser
identificada com maior facilidade, principalmente no inverno.
Observa-se que para cada temperatura o ar estará em condição de conter uma
quantidade máxima de vapor de água (saturação). Esta quantidade máxima
corresponde ao chamado: ponto de condensação, portanto, qualquer incremento de
vapor de água acima desse limite determinará uma condensação dessa quantidade
excedente.

4.3.6 Acabamento superficial da base em argamassa a ser pintada
São as características específicas exigíveis dos revestimentos em argamassa,

7

Umidade de condensação: Na composição do ar existe, alem de gases, uma determinada
quantidade de vapor d'água. A quantidade máxima deste vapor, chamado limite de saturação, varia
em razão da temperatura, aumentando quando a temperatura aumenta e diminuindo quando esta
diminui. Chama-se pois, Umidade Relativa do Ar (UR), o quociente entre a quantidade de vapor
d'água que o ar contem (W) e a quantidade máxima que o ar poderia conter a essa temperatura (Ws)
UR=W/Ws
Quando o ar se encontra no seu limite de saturação 100% tem-se os valores de umidade absoluta
igual ao de umidade de saturação. Face ao dito anteriormente, é fácil perceber que a umidade
relativa do ar varia conforme a temperatura que se encontre, aumentando quando a temperatura
diminui e diminuindo quando a temperatura aumenta, porque, neste caso, aumenta o limite de
saturação, sendo que em ambos os casos a umidade absoluta é constante, ou seja a quantidade de
vapor d'água. NAPPI, S. C. B. Umidade de Condensação, Florianópolis, SC.: UFSC Departamento de
Arquitetura e Urbanismo, 2003, 14p.
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associadas à textura da superfície a serem pintadas, relacionadas com a
porosidade, rugosidade, cor, planeza, nivelamento, prumo, tanto por razões estéticas
como por questões de compatibilidade com o acabamento final desejado.
4.4 Intensidade das solicitações dos agentes de degradação da pintura
As formas de atuação e interação dos agentes deletérios associados aos fatores
biológicos, de carga, de incompatibilidade e de uso, são de determinação complexa,
pelas variáveis envolvidas conforme será apresentado a seguir.
Serão comentadas nos itens que seguem as recomendações de SELMO (2002) para
os revestimentos em argamassa, adaptadas para os sistemas de pintura,
associando-as às recomendações de UEMOTO (2002).

4.4.1 Variações dimensionais cíclicas
É importante verificar a presença de condições previsíveis de movimentação cíclica
das bases, analisando-se o partido estrutural adotado para a edificação, como
também as influências das variações de temperatura ambiente, especialmente nas
partes críticas da edificação, como é o caso das coberturas.

4.4.2 Grau de exposição às intempéries
O estudo do fluxo de ar combinado com a incidência de chuvas caracterizando as
chamadas chuvas com vento, é de fundamental importância para a estanqueidade
das fachadas, porque a água atua como coadjuvante no processo de degradação
dos materiais, obrigando a realização de manutenções reiteradas, executadas com
maior freqüência que o normal. A Figura 2 a apresenta a incidência da chuva sobre
a fachada.

Figura 2 – Incidência da chuva sobre a fachada (BAUER; 1988).
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A verificação das condições climáticas locais, tendo em vista o regime de chuvas
(vide Quadro 3) e o grau de adversidade da atmosfera (vide Quadro 4), além de
indicar se o ambiente é interno ou externo, classificando também o nível de
agressividade e indicando as condições de utilização, (vide Quadro 5) deve ser
considerado. Observa-se que as diferentes regiões geográficas e climáticas
consideram condições de exposição e manutenção diferenciadas frente aos
diferentes materiais de revestimentos a serem utilizados nesses ambientes.

Classificação Regime
chuvas

anual

de Exemplo de cidades brasileiras

Baixo

Mais de 6 meses secos

Teresina, Fortaleza

Médio

De 4 a 5 meses secos

Belo Horizonte, Cuiabá, Goiânia

Elevado

Até 3 meses secos

Belém, Manaus, Rio de Janeiro, São
Paulo,
Porto
Alegre,
Florianópolis, Salvador

Curitiba,

Fonte: UEMOTO (2002) – Projeto, execução e inspeção de pinturas.

Quadro 3 – Classificação de acordo com o regime de chuvas.

Classificação Atmosfera
Baixa

Área não industrial (rural e urbana)

Média

Área semi-industrial

Elevada

Área industrial e marítima

Fonte: UEMOTO (2002) – Projeto, execução e inspeção de pinturas.

Quadro 4 – Classificação do ambiente quanto à agressividade da atmosfera local.
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Grau de
agressividade

Fraco

Ambiente externo

Área afastada da orla
marítima (mais de 10
Ambientes secos, bem ventilados, de
km), não industrial e
edifícios residenciais e comerciais
com regime de chuva
médio
Área próxima à orla
marítima, urbana ou
1
semi-industrial,
com
regime de chuva médio

Moderado

Intenso

Muito intenso

Ambiente interno

Ambiente

com

possibilidade

de

condensação de umidade, como
Área afastada da orla
cozinhas e banheiros, ou com pouca
marítima, urbana ou
necessidade de limpeza de superfície
semi-industrial,
com
2
poluição
atmosférica
média, mas afastada de
fontes de poluição
Área dentro da orla
marítima (até 3 km), não
1
industrial, com regime Ambiente freqüentemente submetido à
umidade e condensação elevada ou
de chuva intenso
com necessidade de limpeza freqüente
Área industrial, com das superfícies
2 poluição
atmosférica
elevada
Área dentro da orla
marítima (até 3 km) e Ambiente industrial e/ou com umidade
com elevada poluição e condensação elevadas
atmosférica

Fonte: UEMOTO (2002) – Projeto, execução e inspeção de pinturas.

Quadro 5 – Classificação do grau de agressividade (adaptada da Norma BS 6150).
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Dentro desse enfoque é necessária a análise relacionada ao grau de exposição da
pintura nas fachadas dos edifícios, frente às características da base e pela presença
ou não dos detalhes construtivos inseridos nas mesmas (se estão protegidas por
esses detalhes, incluídas a previsão de juntas e seu respectivo preenchimento).
A Figura 3 apresenta alguns detalhes construtivos e apresenta os efeitos da
geometria na dissipação dos fluxos que se formam na superfície das fachadas
mostrando que a forma e o tamanho dos ressaltos podem favorecer ou impedir a
permanência do fluxo de água em contato com a superfície. De acordo com PEREZ
(1988), para se evitar a deterioração das superfícies expostas à água de chuva é
necessário:
o controle eficiente da água que escorre (elementos construtivos que conduzam
a chuva para fora do perímetro das paredes, como a execução de beirais);
o dissipação da água (proteção das partes superiores dos muros, muretas,
platibandas, para dissipar o fluxo de água, com a utilização de rufos);
o proteção das partes vulneráveis (proteção dos locais de concentração de
fluxo de água, as juntas, através de molduras, ressaltos).

Figura 3 – Efeito da geometria no fluxo de água superficial (PEREZ; 1988).
A permanência do fluxo de água encostado nas superfícies, pode provocar
manchas. Também devem ser evitadas formas de contornos angulosos e de difícil
acesso (UEMOTO; 2002).
Deve-se evitar o uso de pintura em ambientes muito agressivos, em substratos
constantemente úmidos, com presença intensa de condensação superficial. Nesses
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casos, a indicação da pintura como acabamento deve ser preterida, sendo indicado
o uso de revestimentos cerâmicos por razões econômicas, pois o uso da pintura
pode ser impraticável (UEMOTO; 2002.).

4.4.3 Facilidade e controle de manutenção da pintura e condições de acesso
As fachadas devem permitir condições e facilidade de acesso tanto para a primeira
pintura como para sua manutenção. Observa-se que a condição de acesso e
favorecimento para execução da manutenção deve ser estabelecida na concepção
arquitetônica do projeto. A manutenção propriamente dita é de responsabilidade do
usuário, na fase pós-obra. O acesso a repintura e execução de lavagens periódicas,
incluída a previsão de suportes para ancoragem de andaimes, balancins ou
equipamentos similares, deve ser prevista ainda na fase de projeto.

4.4.4 Solicitações mecânicas
Os ambientes de grande circulação (hall de entrada e circulação de escolas, prédios
públicos, etc.), deverão ser objetos de análise quanto à intensidade e freqüência das
solicitações mecânicas. Os acabamentos deverão ser especificados ainda na fase
de concepção arquitetônica ou de projeto.
Nesses casos o autor pondera que a especificação da pintura deve ser utilizada com
restrições, sob pena de baratear os custos diretos de construção (fase de execução)
e sobrecarregar as condições de manutenção (fase de uso), além de contribuir para
a incidência de manifestações patológicas, desgastes previsíveis e favorecer a
deterioração precoce da edificação.
Os acabamentos das bases das paredes externas devem ter tratamento específico
para resistir à erosão mecânica por impacto de móveis, ação de usuários ou limpeza
por varreduras dos pisos adjacentes (calçadas).

4.5 Detalhamento da pintura
A partir das recomendações de SELMO (2002) para revestimentos em argamassa,
adaptando-as para o sistema de pintura quanto ao detalhamento das especificações,
o projetista poderá propor soluções sistematizadas para os sistemas de pintura,
conforme sugere-se a seguir:

4.5.1 Especificação dos produtos constituintes do sistema
Deve-se indicar a composição do sistema que pode conter, integralmente ou não, os
produtos indicados: fundo, fundo preparador de paredes, massa e tinta de
acabamento em função da aparência final, (vide item 4.2.), considerando também as
cores e tonalidades dos componentes a serem pintados.
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Esses itens são considerados como os elementos mínimos que podem compor a
especificação do sistema de pintura a ser utilizado numa edificação, especialmente
quando se tratar de empreendimentos de padrão mais simplificado. Mesmo assim,o
que se encontra normalmente no mercado, a despeito de padrões mais elevados é
uma descrição simplificada dos materiais a serem utilizados na pintura, sem maiores
preocupações com a manutenção ou justificativa das soluções adotadas.
Dentre as propriedades que diferenciam as tintas látex, que podem ser utilizadas
para sua especificação, foram sugeridas por SILVA (2005) como as principais:
“teor de resinas, PWC8, brilho, resistência à abrasão com pasta abrasiva,
poder de cobertura de tinta seca, porosidade (suscetibilidade à impregnação
de sujidades), e absorção de água por capilaridade”.
Observa-se que em relação ao ensaio de abrasão existe uma dificuldade prática
relacionada à reprodutibilidade dos ensaios quando realizados em laboratórios
distintos, em função das escovas utilizadas, que não são padronizadas. A definição
desse parâmetro está sendo objeto de estudo pela ABNT nas competente comissão
de estudo (CE).
Como resultado do trabalho desenvolvido por SILVA op. cit., foi formulada uma
proposta de especificação para tintas látex, contemplando todas as tintas de
mercado, conforme apresentado no Quadro 6.

8

PWC - termo em inglês que significa Pigment Weight Content, ou seja a relação percentual, em
massa, do teor de pigmento no filme seco de tinta: PWC = Wp / (Wp + Wv), onde Wp é o teor de
pigmento em massa; Wv é o teor de veículo não volátil (resina) em massa.
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Classes de tinta látex
Característica
/ Propriedade

Foscas
F1
Econômica

Brilho (%) *

F2

Brilhantes
F3

B1
acetinada

B2
semibrilho

8 a 11

21 a 32

≤3

Resistência à
abrasão com
pasta (ciclos)

(a)

Resistência à
abrasão sem
pasta (ciclos)

≥ 100

(a)

Poder de
cobertura de
tinta seca
(m2/l)

3,5 a 5,0

> 5,0

Suscetibilidade
à impregnação
de sujidades
(%)

70 a 65

Absorção de
água por
capilaridade –
48 h (%)
Resistência ao
crescimento
de fungos aos
14 dias (nota)

100 a 300

64 a 60

> 80

301 a 600

≥ 600

59 a 10

59 a 79

< 10

< 30

30 a 60

≤ 2 (1 a 10 % de crescimento sobre a área total do corpo de
prova)

Obs: (a) não aplicável; * perda de brilho causada pela exposição à câmara de ultravioleta por 300 e
600 horas.
Fonte: SILVA (2005) – Caracterização de tinta látex para construção civil – Diagnóstico do mercado
do Estado de São Paulo.

Quadro 6 – Proposta de especificação de tintas látex.
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4.5.2 Detalhamento das condições específicas de execução
Deve-se estabelecer os procedimentos executivos, para saliências e molduras,
prever eventuais acabamentos diferenciados para topos de muros, peitoris, bases de
paredes (tinta impermeável), quinas e cantos de revestimentos, prever,
eventualmente, uma demão a mais de tinta de acabamento na fachada sul, que
sofre mais solicitação por agentes de degradação atmosférica devido à baixa
incidência de sol.

4.5.3 Técnica de execução, controle e critérios de limpeza, tratamento e
aceitação das bases.
Deve-se recomendar técnicas padronizadas para os serviços, além de determinar as
condições para início dos trabalhos com a indicação de particularidades quanto à
terminalidade, indicação das condições de preparação dos substratos,
procedimentos de aplicação e condições de controle de aceitação;
De acordo com o porte e o tipo de empreendimento o detalhamento da fase
executiva poderá até ser dispensado, entretanto, no mínimo, devem ser citadas as
normas da ABNT:
•

NBR 13.245/95 – Execução de pinturas em edificações não industriais;

•

NBR 15.079/04 – Tintas para construção civil – Especificação dos
requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não
industriais – Tintas látex econômica nas cores claras. (Para os casos
específicos de habitações de interesse social). Reitera-se que as
especificações das tintas "standard" e "premium" estão sendo elaboradas
pela ABNT.

4.6 Principais etapas do projeto de pintura
A seguir está apresentado um esquema ou resumo das principais etapas do
processo construtivo a serem considerados, com os temas já abordados, associado
à fase de Projeto.
Conforme apresentado na Figura 4, inicia-se com a avaliação prévia das condições
de exposição e os requisitos necessários a serem atendidos pelo sistema, incluindose o estudo das condições das fachadas em função da orientação geográfica da
edificação, classificação do ambiente, identificação do substrato e sua natureza,
para que se possa estabelecer a especificação do sistema de pintura. Destaca-se a
importância da presença de detalhes construtivos que favoreçam o descolamento da
lâmina d’água das superfícies.
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Observa-se que essa é a situação ideal de abordagem do projeto do sistema de
pintura, entretanto, a simplificação é prática corrente no mercado da construção civil
onde na maior parte das vezes o que se encontra é a especificação da marca
comercial dos produtos prescritos e a referência de cor.
O meio técnico precisa se mobilizar no sentido de conhecer com maiores detalhes
as condições de desempenho dos produtos disponibilizados solicitando junto aos
fabricantes o fornecimento de dados específicos dos produtos, como a indicação nas
embalagens sobre o rendimento dos mesmos.
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PROJETO

Avaliação prévia das condições de exposição e requisitos necessários

Orientação geográfica

Classificação do ambiente

• Interno / Externo
• Regime anual de chuvas
• Atmosfera
• Grau de agressividade

Identificação do substrato: Tipo

Natureza do substrato

• Resistência
• Permeabilidade
• Textura
• Estabilidade

Detalhes construtivos

• Platibanda e beiral
• Peitoris e vergas
• Soco (barra impermeável)
• Outros componentes

Acabamento pretendido

• Liso / texturizado
• Outros

Propriedades requeridas

• Capacidade de respirar
• Resistência ao intemperismo
• Estabilidade à luz ultra violeta
• Flexibilidade
• Resistência a álcalis e fungos
• Manutenção de cor, brilho

Especificação da pintura

Definição dos produtos constituintes do sistema

Detalhamento de projeto

• Número de camadas
• Condições de execução
• Técnicas de execução
• Controle
• Critérios de aceitação
• Condições de Manutenção

Figura 4 – Esquema das principais etapas do processo construtivo. Projeto
adaptado de SELMO (2002) para pintura.
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Na Figura 5 estão indicados os itens subseqüentes, que complementam o projeto do
sistema pintura. Normalmente o projeto é formalizado por meio de um memorial de
pintura podendo ser contemplado os controles exigíveis durante a execução,
definidos os critérios de aceitação e também indicadas as condições de
manutenção.
• Fundo
• Fundo preparador
• Massa
• Tinta de acabamento
Característica dos produtos
Materiais

Ensaios de caracterização da tinta líqüida
Propriedades
Ensaios de desempenho da película
Condições de recebimento e estoque de
materiais
Reserva de amostra para ensaios
Base ou substrato

Preparo da base
Inspeção das superfícies
para avaliação
Definição
dos
procedimentos

•Tempo de cura do substrato
•Coesão das superfícies
•Porosidade
•Resistência à aderência
•Incidência de fissuras
•Correção de falhas
•Limpeza
•Tratamento

Condições ambientais durante a aplicação

Execução

Proteção das superfícies adjacentes
Preparo dos produtos
Definição das ferramentas, equipamentos, EPIs
Homogeneização
Diluição
Misturas
Qualificação da Mão de Obra
Técnicas de aplicação

Espessura das camadas
Tempo de secagem e intervalo entre demãos

Controle da qualidade, inspeções parciais e correção de falhas
Inspeção final

Uso

Manutenção
Lavagem
Inspeção predial
Repintura

Figura 5 – Esquema das etapas do processo construtivo. Materiais, execução e uso,
adaptado de SELMO (2002) para pintura.
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5. FUNDAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA PINTURA
5.1 Condições para início dos serviços e intervalo de aplicação das camadas
Como forma de se estabelecer alguns parâmetros referenciais para o
desenvolvimento dos serviços de pintura, são abordadas a seguir as exigências da
NBR 13.245/95 – Execução de pinturas em edificações não industriais e outras
sugestões colhidas na bibliografia pesquisada e entrevista com aplicadores.
Os prazos entre as etapas de serviços de pintura propriamente ditos devem seguir a
indicação dos fabricantes. Normalmente, são sugeridos em função do sistema de
pintura indicado, por meio da utilização de fundos, massas e acabamentos, ou uma
combinação diferenciada desses produtos, observando-se a compatibilidade entre o
substrato, os produtos, a agressividade do meio ambiente e o tipo de acabamento
pretendido (liso ou rugoso).
De acordo com a prescrição da NBR 13.245/95, consta no item 4.1.3:
“Mais de um sistema de pintura pode atender às exigências quanto ao meio
ambiente e substrato. Neste caso, leva-se em consideração o custo (tempo
de vida útil, freqüência de manutenção), a disponibilidade do produto e as
preferências individuais”.
Os prazos máximos para aplicação de acabamento decorativo, incluídas as pinturas,
especialmente em edifícios mais altos, acima de 20 andares, em condições mais
severas de exposição, são de até 60 (sessenta) dias. A exposição prolongada às
intempéries, deixando-se para aplicar as pinturas na fase final da obra, pode
intensificar a incidência de fissuras de retração por secagem. Como medida de
prevenção, recomenda-se a aplicação de uma demão de fundo compatível com o
sistema aplicado, para proteger os andares mais altos (SELMO; 2002). A
recomendação de UEMOTO para esses casos consiste na proteção dos últimos
andares que podem ser cobertos com lona plástica. Ressalta ainda que a fissuração
pode ser mais freqüente em argamassas com alto teor de argila, por apresentarem
maior suscetibilidade à movimentação higroscópica.

5.1.1 Organização operacional dos serviços
Na fase operacional, uma série de atividades pode ser implementada no canteiro,
sincronizadas com os demais serviços em andamento, em consonância com o
princípio da racionalização dos trabalhos desenvolvidos. Normalmente, a maioria
dos itens não é observada como regra ou procedimentos formais nas obras.
Serão aproveitadas as indicações de SELMO (2002) para a argamassa,
relacionando-se os principais itens a serem incluídos no equacionamento dos
trabalhos, adaptando-os para a pintura:
a) Quantificação dos trabalhos a serem realizados, para cada tipo de
sistema/cor do acabamento, pelo levantamento em campo, baseadas nas
indicações do projeto.
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b) Definição da ordem de execução dos serviços, em função da análise de
área de cada tipo de acabamento, atentando-se para os fatores:
b.1) Inspeção das superfícies a serem pintadas para avaliação das
condições do substrato no que concerne à verificação:
b.1.1) da coesão das partículas (teste do elemento pontiagudo,
para atestar a necessidade ou não da aplicação do fundo
preparador de parede;
b.1.2) verificação da permeabilidade à água;
b.1.3) resistência de aderência superficial;
b.1.4) incidência de fissuras na superfície em geral e na interface
estrutura/alvenaria.
b.2) Fiscalização da finalização dos trabalhos (terminalidade), antes de
liberar as frentes de serviço, para verificação da execução dos
eventuais arremates, acabamentos das requadrações nas aberturas
em geral; nos caixilhos; vigas; pilares; pontos de luz; caixas de
passagem; quinas e cantos; presença de elementos emergentes,
ancoragens, chumbadores; interfaces com outros revestimentos,
aplicação de molduras, peitoris, frisos e outros elementos/detalhes
construtivos das fachadas; encontro das bases das paredes com as
calçadas (arremates de impermeabilização) e/ou planos horizontais
(marquises); calafetação de juntas de dilatação; fechamento de rasgos
de origem diversa, uniformidade da textura da superfície em geral para
evitar imperfeições no acabamento final;
b.3) áreas que necessitam de reparo mais extensos para enchimento
de depressões, desaprumos, desnivelamentos ou outras correções do
substrato em argamassa (presença de som cavo);
b.4) estimativa de tempo para execução dos reparos;
b.5) realização de ensaios práticos na obra para simulação das
condições de aplicação dos produtos: rendimento, poder de cobertura;
b.6) programar a proteção necessária de superfícies ou elementos para
evitar respingos.
c) orçamento efetivo dos trabalhos necessários em função da quantificação
dos serviços de campo;
d) dimensionamento da mão de obra em função da previsão dos prazos,
visando à definição das equipes de trabalho;
e) quantificação do volume médio diário de produção para atendimento ao
cronograma;
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f) previsão dos equipamentos, ferramentas, acessórios e utensílios
necessários para a execução dos trabalhos;
g) definição dos locais disponíveis para armazenamento e estoque de
produtos, providos de ventilação adequada;
h) plano de controle de recebimento dos materiais;
i) previsão dos prazos para instalação e permanência da infra-estrutura
necessária para desenvolvimento regular dos serviços: balancins ou
andaimes suspensos mecânicos, andaimes, cadeiras suspensas, (verificar a
existência de elementos de sustentação ou amarração, denominados
“pontos de ancoragem” desses equipamentos, que também servirão para a
realização de futuras manutenções);
j) plano de controle de produtividade e da qualidade dos serviços, visando a
confirmação e retro alimentação do planejamento inicial;
k) o construtor precisa assegurar a qualidade da mão de obra utilizada
prevendo o treinamento da equipe para execução dos serviços. Deverá
instruir e orientar a utilização dos equipamentos de proteção individual
(E.P.I) e das condições de trabalho com segurança, observadas as
exigências das Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Saúde do
Trabalhador, dentre dos parâmetros e exigências legais, vide item 9.4.3.1.2.
Mapeamento das ocorrências.
Tanto o contratante como o empregador dos serviços de pintura devem fiscalizar
o cumprimento das normas, extensivos aos contratados e terceiros respondendo,
solidariamente ao empreiteiro quanto à responsabilidade por acidentes.
Na prática, tais etapas são simplificadas e a programação dos serviços é
realizada até certo ponto de forma improvisada, partindo-se da quantificação dos
serviços para contratação do empreiteiro que realizará os trabalhos. Os serviços
são iniciados sem fiscalização mais efetiva, sendo que o controle normalmente é
realizado durante as medições de serviços, na entrega dos trabalhos (medição
total) ou através de estimativa de trabalhos considerados prontos (medição
parcial).

5.1.2 Preparo das superfícies a serem pintadas
Dentre os principais defeitos em pinturas, destacam-se os que se manifestam na
interface da película com o substrato ou na própria película, decorrentes de uma
combinação de fatores, nem sempre associados à qualidade dos produtos
aplicados, sendo que, na maioria das vezes, tais questões estão associadas à
deficiência de preparação da base. As ocorrências que têm origem no substrato,
normalmente estão associados com a presença de umidade ou baixa resistência
mecânica do mesmo (UEMOTO; 2002).
Convém frisar a prescrição da NBR 13.245/95, item 4.3.1.1, indicando que a
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superfície nova não deve ser recém-executada, observando-se a cura de pelo
menos 30 dias, até mesmo após o reparo das imperfeições (saliências, reentrâncias,
arremates, etc.). Essa mesma posição também é partilhada pelo meio técnico em
geral, incluídos os fabricantes e aplicadores. Essa precaução pode contribuir para
evitar a incidência de desagregação e eflorescência.
A superfície a ser pintada deve ser previamente limpa, para remoção da eventual
eflorescência, presença de microorganismos (mofo, fungos, algas, etc.), além de se
apresentar isenta de poeira, óleo ou graxa e partículas soltas, como forma de
prevenir manifestações patológicas na interface da superfície e da película,
precavendo o descascamento.
Além disso, os indícios de umidade em suas diversas formas de incidência,
conforme já abordado, deve ser pesquisada e previamente estancada, para
minimizar a ocorrência de eflorescência, desagregação, manchas de mofo e bolhas.
A escolha das ferramentas a serem utilizadas pelo profissional da pintura no preparo
das superfícies depende, fundamentalmente, do estado das mesmas e do tipo de
acabamento que se pretende alcançar variando do mais rústico ao liso. Dentre as
ferramentas podem ser citadas:
•

lixas: utilizadas para alisar a superfície a ser pintada diminuindo a
rugosidade, auxiliando também na sua limpeza, proporcionando
acabamento ao emassamento ou ainda entre uma demão e outra de tinta,
favorecendo a aderência e também para remover uma “tinta anterior” em
casos de repintura. As lixas também são diferenciadas, (tipo e granulação
do abrasivo), em função da constituição das superfícies e da textura
pretendida;

•

escovas: são usadas em procedimentos de limpeza, para lavar as
superfícies e remoção de poeiras remanescentes;

•

espátulas: sua utilidade pode ser dividida entre a raspagem de tintas
anteriormente aplicadas e para aplicação de massa em pequenas
extensões;

•

desempenadeiras: utilizadas para aplicação de massa corrida em áreas
de grandes extensões.

5.1.2.1 Correção de falhas
A correção das falhas depende do tipo de tinta e das condições superficiais da base
a ser pintada, pressupondo-se que a questão da umidade (residual de obra,
vazamentos, infiltrações), já esteja solucionada.
A presença de imperfeições deverá ser previamente corrigida:
a) imperfeições profundas: irregularidades superficiais acima de 0,5 cm de
profundidade ou abrangendo áreas generalizadas, a ser avaliada pelo
técnico no local da execução, devem ser previamente reparadas. Deve-se
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utilizar material idêntico ao que foi utilizado na base, (argamassa com
mesmo traço) e textura do arremate semelhante à da superfície maior, para
manter a uniformidade. Como medida de cautela, sugere-se que seja
aguardado o tempo de cura recomendado de 30 dias para arremates com
espessuras de até 3,0 cm, antes de se proceder aos trabalhos de pintura;
b) imperfeições rasas: depressões com dimensões abaixo de 0,5 cm de
profundidade ou abrangendo pequenas área localizadas, podem ser
reparadas com massas para pintura, quando aplicável, a ser avaliada pelo
técnico no local da execução. A massa deve ter características compatíveis
com a tinta de acabamento e características do ambiente (interno, externo).
Deve-se ter o cuidado para que a textura da superfície como um todo seja
uniformizada. A massa deve ser aplicada em camadas sucessivas, com
desempenadeira de aço ou espátula, até se atingir o nivelamento desejado.
As instruções do fabricante devem ser seguidas quanto à espessura e tempo
de secagem entre camadas, com intervalos estimados de uma hora entre
demãos. As lixas serão escolhidas com granulação adequada à textura final.
c) fissuras: para correção de fissuras (abertura com dimensão menor que
0,5 mm) poderá ser indicada à necessidade de intervenção nas paredes
para utilização de sistemas específicos de correção. Vide item 7.1.13.
d) trincas: quando as fissuras atingem magnitude entre 0,5 mm e 1,5 mm,
são denominadas trincas. As rachaduras.são aberturas entre 1,5 mm a 5,0
mm, fendas ou gretas de 5,0 mm a 10,00 mm e brechas maior que 10,00
mm. Tais ocorrências são originadas por motivos diversos e não serão
objeto do presente trabalho.
Normalmente as trincas são originadas de problemas em fundações,
estruturais, em alvenaria ou em argamassa, portanto não são resolvidas com
procedimentos de pintura.

5.1.2.2 Limpeza
Recomenda-se todo o cuidado na proteção e preparação das superfícies e
elementos no entorno das superfícies a serem limpas, para evitar que sejam
danificadas, devido aos produtos químicos, eventualmente utilizados nos
procedimentos.
Existe também a preocupação geral em restringir o uso de produtos químicos, pelos
efeitos nocivos do uso ou do mau uso. A análise de dados toxicológicos dos
principais produtos químicos utilizadas na limpeza das superfícies: ácido muriático,
hidróxido de sódio, ácido fluorídrico, hipoclorito de sódio, etc., realizados em parecer
emitido por ARCURI (2002), recomenda a necessidade de procedimentos cautelares
na utilização desses produtos. Cita que os mesmos são irritantes, podem causar
danos à saúde: problemas de pele, nas vias respiratórias e digestivas e em certos
casos mais graves causar a morte de seres humanos, além de danos de monta em
plantas, animais e a deterioração em materiais de construção sensíveis ao contato
com esses produtos. ARCURI (2002) adverte que uma ação importante consiste na

42

substituição por outras substâncias menos perigosas e em última análise,
recomenda:
•

se houver necessidade imprescindível do uso desses produtos, utilizar
sempre na menor concentração;

•

cuidar para que as condições de armazenamento preservem as
embalagens e evitem contato de produtos incompatíveis do tipo:
hipoclorito de sódio e ácido muriático;

•

preparar as soluções e manusear os produtos sempre em locais
ventilados, para evitar concentração no ar ambiente, utilizando-se de
recipientes adequados;

•

informar aos trabalhadores sobre as características perigosas e danosas
dos produtos, capacitando-os para reconhecer situações de risco
advindas com o manuseio, por meio de orientação e treinamento;

Em função do tipo de impregnação presente no substrato a limpeza deve ser
realizada das seguintes formas:
a) para remoção de sujeira, poeira, e materiais soltos de uma forma geral,
procede-se a escovação e lavagem. Pode-se utilizar como auxílio à
raspagem, espátulas e escovas de aço. Antes de se efetuar a lavagem
com água, pode ser realizada a limpeza com utilização de ar comprimido.
b) as eflorescências devem ser removidas conforme a natureza e
característica do sal. Pode ser necessária a lavagem com solução de
ácido muriático, com diluição de 5 a 10%. Nesses casos a superfície
deverá ser previamente saturada para minimizar a absorção do ácido
muriático, por capilaridade. Após lavagem com a dosagem indicada do
produto, a operação deve ser repetida, apenas com a utilização de água
limpa, para enxaguar e remover o ácido. Eventualmente, para neutralizar
a superfície a ser pintada, pode ser utilizada a lavagem com solução de
fosfato trissódico (30 g /litro de água) e posterior enxágüe com água
limpa, em abundância.
c) na remoção de graxas, óleo e outros contaminantes gordurosos, a
limpeza prioritária será realizada com solução de água e sabão ou
detergente. Em última análise, em pontos localizados pode ser efetivada
mediante a utilização de soluções alcalinas de fosfato trissódico (30 g /litro
de água) ou soda cáustica (ácidas). O enxágüe final com água limpa,
sempre é recomendável. Observa-se que as tintas alquídicas são
incompatíveis com superfícies alcalinas, nesses casos, os produtos com
essa natureza devem ser evitados para evitar anomalias. O uso de
solventes também não é recomendado.
d) para remoção de bolor, inicialmente o excesso pode ser removido
mediante a escovação com utilização de escova de cerdas mais duras ou
com auxílio de um pano. Esse procedimento isolado não serve para
eliminar o foco desse microorganismo, portanto, também é necessária a
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lavagem da superfície com solução de hipoclorito de sódio, com 4% a 6%
de cloro ativo. Alternativamente, pode ser utilizada a água sanitária,
diluída na proporção de 1:1, deixando-a agir durante 15 minutos, para
finalmente proceder ao enxágüe com água limpa, em abundância. Deixar
secar antes de pintar (TINTAS SULVINIL; 2005).

5.1.2.3 Tratamentos superficiais.
Superfícies com alta permeabilidade à água e/ou baixa resistência mecânica, devem
ser previamente avaliadas e corrigidas, de acordo com o item 5.1.2.1.3 da norma
NBR 13.245/95.
Substratos com baixa resistência mecânica superficial, em casos de reboco fraco ou
magro, ou seja, baixa dosagem de cimento deverá ser aplicado um “fundo
preparador de parede”, conforme instrução e recomendação de aplicação, do
fabricante. De acordo com UEMOTO (2002), “existem duas formas empíricas de
testes, que podem ser efetuados na obra. Pode-se avaliar a resistência mecânica
superficial esfregando-se a superfície com os dedos. A baixa coesão do material
indica baixa resistência superficial. Também se pode utilizar uma fita crepe, aplicada
sob pressão na superfície. A análise, neste caso, é feita através da observação da
quantidade de argamassa aderida na fita, após a sua remoção, através de um puxão
enérgico em ângulo de 120º. Superfícies em processo de desintegração (friável)
devem ser removidas e refeitas”.
O Quadro 7, adaptado pelo autor, apresenta sistemas básicos de preparação de
superfície.

Tintas de dispersão aquosa
Tratamentos superficiais
Exterior
Imperfeições profundas

Argamassa com mesmo traço da base

Correção de imperfeições superficiais

Massa acrílica

Regularização da absorção da superfície

Selador acrílico

Correção da resistência mecânica
Acabamento liso

Fundo preparador de parede
Massa acrílica

Fonte: UEMOTO (2002).

Quadro 7 – Sistemas básicos de preparação de superfície
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5.2 Condições ambientais durante a aplicação
O desenvolvimento dos trabalhos de pintura deve ser realizado, dentro de
parâmetros e condições ambientais estabelecido na norma NBR 13.245/95, item 4.2.
e segundo observações colhidas na bibliografia, além de recomendações dos
fabricantes e junto aos aplicadores.
a) condições de temperatura e umidade: o item 4.2.1 da NBR 13.245/95
prescreve que durante a pintura a temperatura ambiente esteja
compreendida numa faixa entre 10º C e 40º C e umidade relativa do ar
não superior a 80%. Considera-se que os trabalhos de pintura também
não se desenvolvam sob a ação da chuva e que as superfícies se
encontrem secas;
FAZENDA (1995) comenta também que nunca se deve usar tintas
convencionais sobre superfícies aquecidas acima de 50º C.
A aplicação de pinturas com temperatura ambiente acima de 40º C, pode
gerar manifestação patológica do tipo enrugamento (vide item 7.1.11). As
chuvas poderão causar manchas.
b) movimento do ar e vento: o item 4.2.2 da NBR 13.245/95 pressupõe que
as superfícies externas sejam pintadas na ausência de ventos fortes e de
partículas em suspensão;
A aplicação de pinturas em atmosfera com partículas em suspensão pode
gerar manifestação patológica, do tipo: aspereza (vide item 7.1.15). Nem
sempre é possível atender a esse requisito devido aos prazos apertados dos
cronogramas, conforme a época e local da aplicação da pintura.
c) fatores sazonais: o item 4.2.3 da NBR 13.245/95 preceitua que os
trabalhos de pintura sejam programados para serem executados em
períodos menos chuvosos e que as superfícies estejam protegidas da
insolação direta;
Proteger as superfícies da insolação direta é tarefa de difícil cumprimento
pois nessa fase de pintura da obra as telas de proteção já foram removidas
além da questão do cronograma, portanto, normalmente a pintura das
fachadas é realizada a despeito dessa recomendação da norma.
d) poluição atmosférica: o item 4.2.4 da NBR 13.245/95 prescreve que no
caso de pintura realizada em ambientes com elevada poluição
atmosférica, cuidados especiais sejam promovidos. Segundo UEMOTO
(2002), “o intervalo de aplicação entre demãos deve ser o mais reduzido,
advertindo para os cuidados que deverão nortear os procedimentos
prévios de limpeza das superfícies”;
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e) iluminação e ventilação: o item 4.2.5 da NBR 13.245/95 indica que as
boas condições de iluminação e ventilação devem prevalecer nos
ambientes a serem pintados, principalmente em ambientes internos.
Eventuais deficiências podem ser supridas através de iluminação
artificial adequada e também ventilação artificial, desde que, moderada,
como forma de prevenir manchas.

5.3 Execução da pintura
A execução da pintura pressupõe a escolha de ferramentas apropriadas para
aplicação das tintas em função da extensão das superfícies, do tipo de tinta e do
efeito ou textura desejada. Dentre as ferramentas utilizadas para execução de
sistemas de pintura podem ser citadas:
a) pincéis: são instrumentos constantes de um cabo, no qual se prende um
tufo de pêlos. De acordo com o formato, podem ser denominados de
broxas ou trinchas, cujo tamanho é proporcional à área que se pretende
recobrir. São utilizados para estender a tinta sobre as superfícies
pintadas.
A aplicação de tintas com pincéis é realizada sem auxilio de qualquer
equipamento mecânico, requerendo alguma habilidade do pintor, que deve
observar a seguinte linha de operação, conforme SOUZA FILHO (1964) e
UEMOTO (2002):
o observar o preparo prévio da superfície de acordo com as indicações para
correção de falhas e limpeza, já abordado anteriormente em 5.1.2;
o utilizar o tipo de pincel adequado em função da extensão da superfície,
tipo de substrato, da tinta e condições de acabamento conforme indicado
a seguir. Podem ser utilizados para aplicação da maioria das tintas
convencionais, em superfícies irregulares, para realização de “recorte” nas
interfaces de batentes e áreas próximas à inflexão de dois planos
(parede/teto). Não apresentam bom rendimento para aplicação em áreas
extensas. A película obtida não apresenta uniformidade e não permite
uma boa penetração no substrato. Também não são recomendados para
pintura de superfícies muito ásperas ou irregulares; as trinchas largas e
chatas se mostram adequadas para superfícies planas e amplas em
extensão.
o o pincel deve ser mergulhado até a metade do comprimento das cerdas e
o excesso deve ser retirado espremendo o mesmo contra a borda da
embalagem;
o espalhar a tinta em pinceladas curtas, em camadas finas e o mais
uniformemente possível;
o entre uma demão e outra o tempo de secagem deve ser rigorosamente
respeitado;
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o tratando de superfícies brilhantes, recomenda-se o uso da lixa entre as
diversas demãos para favorecer a aderência;
o a posição do pincel durante o processo de extensão deve ser mantido com
inclinação aproximada de 45º;
o nas “puxadas”, o pincel não deve sofrer torção sobre si mesmo para não
resultar em “pontos falhos”. Deve-se manter o paralelismo durante as
aplicações, conforme indicado na Figura 6, no trecho “a” e “b”. O trecho
“c” mostra o ponto onde ocorreu a rotação do pincel, provocando o defeito.

Figura 6 – Esquemas de puxadas do pincel (SOUZA FILHO; 1964).
o o choque ou cruzamento de duas puxadas na mesma demão, vide
Figura 7 trechos “a” e “b”, ocasiona inevitavelmente a sobreposição de
duas camadas e provoca o engrossamento pontual da camada. Poderão
sobrevir as indesejáveis manchas provocadas pelo uso de pincel,
manuseado por mão-de-obra não habituada ao manuseio de pincéis e
serviços de pintura.

Figura 7 – Esquemas de puxadas do pincel e sobreposição de camadas (SOUZA
FILHO; 1964).
o o nivelamento e alisamento da película deve ser obtido através de
pinceladas transversais mais longas em relação às primeiras, cuidando-se
de passar o pincel, suavemente, para não deixar marcas novas.
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b) rolos: na aplicação de tintas látex a utilização de rolos de lã de pêlo
baixo, sintético ou natural (lã de carneiro), é recomendada. Está indicado
para trabalhos em áreas extensas e superfícies regulares por
proporcionar uma aplicação eficiente, aliando rendimento e boa
produtividade.
Observa-se que o uso de revólver ou pistola (pulverização) é utilizado para
aplicação de tintas automotivas como também, esmaltes, tinta a óleo e
vernizes, normalmente não é utilizado para tintas látex, devido ao risco
potencial de entupimento dos bicos.
Conforme UEMOTO (2002), “o rolo deve ser molhado em recipiente
apropriado (bandejas ou caçambas), primeiramente colocado no trecho raso
do mesmo e rolado em direção à parte mais funda que contém a tinta. O
procedimento é repetido até que o rolo se encontre impregnado de tinta, de
maneira uniforme. Para remover o excesso, pressiona-se o rolo contra a
bandeja, na parte mais rasa. A aplicação é processada de cima para baixo,
cobrindo o maior comprimento possível. As emendas são disfarçadas
passando-se o rolo, de forma suave, transversalmente às roladas”.
A aplicação por mão-de-obra inabilitada poderá provocar o surgimento de
manchas devido ao rolo, vide item 7.1.8.
c) recipientes auxiliares: normalmente são utilizadas as bandejas de
pintura ou caçambas por favorecerem o trabalho do pintor durante a
transferência da tinta para o rolo ou pincel. Também é comum a
utilização de latas de tintas de 18 l, como recipientes auxiliares.
d) mexedores: são ferramentas de formato laminar, assemelhados às
réguas, utilizados na homogeneização das tintas. A deficiência no
procedimento de homogeneização da tinta pode causar manifestações
patológicas, vide itens 7.1.8 e 5.3.2.b1.

5.3.1 Recebimento e armazenamento de produtos
O armazenamento dos produtos em obras de porte deve estabelecer um local
ventilado, apropriado para tintas. No recebimento dos produtos os mesmos devem
ser posicionados de forma ordenada para permitir a utilização preferencial de lotes
mais antigos. Poderá ser efetivada na obra a avaliação comparativa de
conformidade com o padrão contratado entre o construtor e fornecedor, conferindose na recepção as características e especificações do produto entregue.

5.3.2 Aplicação da tinta
A aplicação da tinta propriamente dita segue os preceitos da norma NBR 13.245/95,
item 5.2, complementados com as informações obtidas na bibliografia,
recomendações dos fabricantes e junto aos aplicadores.
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a) abertura da embalagem: a NBR 13.245/95 remete à observância das
exigências contidas na NBR 6.312/77 – Inspeção visual de embalagens
contendo tintas, vernizes e produtos afins. De acordo com UEMOTO
(2002), as tintas na embalagem devem apresentar baixa sedimentação,
coagulação, geleificação, separação de pigmentos, empedramento,
formação de pele, odor desagradável ou sinais de corrosão da
embalagem.
b) preparação da tinta: a preparação da tinta pressupõe a seqüência das
etapas conforme previstas na NBR 13.245/95, a saber:
b.1) homogeneização: pode ser efetivada de forma manual ou mecânica,
para incorporação dos pigmentos depositados no fundo da
embalagem. A parte líquida da tinta deve ser transferida para outro
recipiente, ou embalagem distinta, que deve encontrar-se limpa. A
porção sedimentada na embalagem original deve ser misturada com
auxílio de “mexedores” ou espátula, com movimentos de baixo para
cima, evitando-se elementos com formas arredondadas. Juntar
(retornar) aos poucos a parte líquida para a embalagem original e
continuar o processo de mistura para promover a homogeneização.
Reverter a tinta de uma embalagem para a outra, de forma
continuada, até concluir a homogeneização (SOUZA FILHO; 1964).
b.2) diluição: a diluição somente deve ser realizada quando houver a
indicação expressa do fabricante para sua implementação no
sentido de facilitar a aplicação e uniformizar o acabamento. Segundo
UEMOTO (2002), devem ser observadas as seguintes
recomendações:
o proceder as diluições, respeitadas as proporções e procedimentos
indicados na embalagem ou conforme a indicação do fabricante.
o para a aplicação das tintas de fundo, às vezes é necessária a sua
diluição, para melhorar as condições de penetração no substrato e
facilitar a aplicação.
b.3) misturas: diferentes marcas comerciais não devem ser misturadas,
aleatoriamente, assim como não são recomendadas as misturas entre
produtos diversos, exceto as que obedeçam as indicações dos
fabricantes.
Alguns procedimentos complementares devem ser observados para a aplicação dos
acabamentos, após a preparação prévia e adequada das superfícies a serem
pintadas, seguindo-se os procedimentos adaptados do item 5.2.2.4 da NBR
13.245/95 e recomendações de UEMOTO (2002), a saber:
•

a espessura da pintura deve ser obtida através da aplicação sucessiva de
camadas (demãos), utilizando-se de uma quantidade mínima de material
para evitar o escorrimento;

•

aplicar o produto evitando a ocorrência de escorrimentos;

49

•

cada demão deverá ser aplicada em camadas uniformes;

•

a demão subseqüente deverá aguardar a secagem recomendada pelo
fabricante, para a camada antecedente, admitindo-se que o tempo de
secagem é influenciado pelas condições atmosféricas;

•

A ocorrência de falhas poderá ser identificada durante as inspeções
parciais, entre as demãos aplicadas. As mesmas deverão ser corrigidas
previamente, seguindo-se ao lixamento para incrementar a aderência das
próximas demãos;

•

a proteção de substratos porosos, ou providos de contornos angulosos ou
ainda inclinados, pode ser melhorada através da aplicação de um número
maior de demãos. O mesmo raciocínio pode ser estendido para fachadas
sombreadas, menos ventiladas (face sul por exemplo);

•

as superfícies adjacentes não destinadas à pintura (vidros, pisos,
concreto, etc.) devem ser protegidas ou recobertas com lona, papel ou
outros métodos. Eventuais respingos (salpicos), de tintas devem ser
removidos ainda frescos, com a utilização de um pano úmido, embebido
com água para produtos à base de água ou com removedor apropriado,
quando em base solvente;

•

proteger sempre que possível as pinturas recém-executadas contra a
incidência de poeira e água, além de contatos acidentais, até a secagem
da película ou formação do filme. Esse procedimento é de difícil
implantação na obra, portanto, os serviços de pintura devem ser
realizados mediante condições ambientais favoráveis, para evitar
retrabalhos.

5.4 Controle da qualidade na execução da pintura e na aquisição dos produtos
Na fase da aplicação a inspeção deve ser executada por especialista independente.
O inspetor deverá ter autonomia delegada pelo construtor para proceder às
recomendações e procedimentos técnicos com autoridade. Suas exigências deverão
ser cumpridas pelos executores das etapas.
Normalmente a função do inspetor é exercida pelo próprio mestre ou encarregado de
obras, especialmente em empreendimentos de pequeno porte, onde inexistem
procedimentos formais ou pré-determinados a serem observados.

5.4.1 Fase da aquisição dos produtos
Na aquisição, as especificações dos produtos junto aos fornecedores poderão ser
objeto de ensaios regulares, como parte integrante do próprio processo de inspeção,
ou em caso de dúvidas, quanto à suspeita de eventual adulteração, conforme
UEMOTO (2002).
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Uma forma prática de verificação é a realização de ensaios de avaliação para
permitir a análise comparativa entre o padrão contratado com o produto entregue.
Os principais ensaios sugeridos por UEMOTO (2002) estão relacionados no Quadro
8, apresentado na página seguinte.
Ao mesmo tempo cabe refletir do ponto de vista prático, que a realização desses
ensaios somente será aplicável para garantia da qualidade a longo prazo, sem
contar que os mesmos são dispendiosos e oneram o construtor, portanto,
normalmente não são elaborados. Além disso, deve ser considerada a condição de
mercado onde os próprios fabricantes costumam alterar as formulações dos
produtos disponibilizados com muita regularidade, inviabilizando a utilização futura
ou a eventual troca do produto utilizado por outro com as mesmas características.
Sendo assim, é preferível que se realize efetivamente os ensaios associados às
propriedades de desempenho, apresentados na tabela 1, item 3.3.2., na página 15.

Métodos
Determinações
Tintas

Vernizes

Tolerância de
variação (*)

ASTM D-2369

ASTM D-1644

± 2,0 %

Sólidos

NBR-8621

--

± 2,0 %

Pigmentos

NBR-9944

--

± 2,0 %

ASTM D-4563

--

± 2,0 %

ASTM D-2621

ASTM D-2621

Devem apresentar
espectrogramas de
mesmas
características

NBR-5829

NBR-5829

± 0,1 %

ASTM D-562

ASTM D-562

± 5,0 %

Material não volátil
(105º C)

Dióxido de titânio

Espectroscopia de
infravermelho

Massa específica
Viscosidade

Obs: (*) Tolerância em relação aos valores indicados pelo fornecedor ou em relação à mostra inicial
de referência
Fonte: UEMOTO (2002) – Projeto, execução e inspeção de pinturas.

Quadro 8 – Ensaios de controle de uniformidade de lote de tintas e vernizes
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Segundo UEMOTO (2002), para a execução dos ensaios deve ser escolhida uma
embalagem do produto ainda sem uso, após a sua homogeneização, devendo ser
registrado o número do lote, para favorecer o rastreamento. Também recomenda
que a amostragem seja realizada na presença de representantes do construtor e do
fornecedor.
Na maioria das vezes tais ensaios são inviabilizados por razões econômicas para os
diversos lotes. Se for o caso é recomendado que sejam providenciadas e
preservadas as amostras desse lotes, para que possa permitir a realização de
ensaios futuros, em caso de eventuais dúvidas quanto às características dos
mesmos, (UEMOTO, 2002).
Observa-se que nas obras residenciais a realização de ensaios de laboratório não é
pratica corrente, até onde foi possível apurar, no máximo, são realizados
experimentos empíricos, baseados na avaliação eminentemente visual, a critério do
engenheiro de obras, para aceitação dos produtos.
De acordo com UEMOTO (2002), existem alternativas mais práticas e econômicas
para avaliação de produtos através da análise das características das superfícies
pintadas nas próprias obras, através da preparação de padrões de referência, para
avaliação qualitativa sensorial, pela comparação visual do brilho, textura e cor.

5.4.2 Fase de execução e recepção dos serviços
No decorrer dos serviços de pintura, além da correta preparação do substrato,
devem ser inspecionados e observados os aspectos inerentes à diluição dos
produtos, coloração da tinta, número de demãos, uso de ferramentas apropriadas,
além do uso de EPI’s e condições de segurança dos equipamentos (balancins,
andaimes e outros).
Em relação à qualidade da mão de obra, caberá ao inspetor exigir que a execução
obedeça aos padrões pré-estabelecidos pela construtora ou pela boa técnica
construtiva. Em última análise o consumidor deve procurar referências de trabalhos
realizados pela equipe de pintura a ser contratada. O treinamento da mão de obra é
fundamental para conscientização do pintor que precisa ser esclarecido das etapas
e dos controles que ele próprio poderá adotar, visando a garantia da qualidade do
seu próprio trabalho, atuando e podendo assumir a desejável função de autoinspetor.
Em qualquer fase da inspeção caberá ao inspetor, segundo a sua avaliação,
proceder à interrupção dos trabalhos, em caso de verificação de alguma
irregularidade ou não atendimento às condições pré-estabelecidas no projeto ou na
programação, para que as ações corretivas sejam adotadas, a fim de não prejudicar
a fase ou etapa subseqüente, daí a importância da sua autonomia e autoridade
delegada pelo construtor.
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5.4.3 Inspeção final
A inspeção final deve ser realizada para que seja atestado o resultado final e
procedido o recebimento dos trabalhos. Nesse sentido será verificado o atendimento
às exigências programadas, através da análise eminentemente visual, que deve ser
realizada antes da remoção final de andaimes e equipamentos similares, para
permitir a realização de eventuais procedimentos corretivos.
A pintura deve apresentar-se uniforme, isenta de imperfeições, sem escorrimentos e
salpicos nas superfícies adjacentes. A indicação dos reparos, conforme a extensão
das irregularidades pode prever a correção localizada ou total do ambientes ou
superfícies, prescrevendo desde uma repintura simples ou incluir a raspagem prévia
com repintura posterior.
A limpeza das superfícies adjacentes não destinadas à pintura identificadas na
inspeção final com indícios de respingos de tinta deve ser programada antes da
liberação para a etapa posterior que pode coincidir com a limpeza fina para entrega
da obra.

5.4.4 Atributos e funções do inspetor
A função do inspetor requer alguns atributos pessoais, além de conhecimento
técnico especializado sobre materiais, produtos, sistemas de revestimento e de
pintura. É desejável que o mesmo também possua espírito investigativo, para poder
empreender com profundidade as análises que deverá levar à termo que deve ser
inerente ao cargo. Além disso, deve possuir conhecimentos sobre segurança no
trabalho e boa acuidade visual. Experiência em obra e espírito de comunicação
também são atributos desejáveis, especialmente no que se refere ao tratamento e
linguagem apropriada para lidar com níveis diferenciados de cultura que irá se
deparar.
A seguir está indicado o esquema proposto por UEMOTO (2002), para orientação
dos trabalhos gerais de inspeção, vide Quadro 9.
Observa-se que a situação proposta é a ideal, constituindo uma meta a ser buscada.
Na prática, o atendimento integral nem sempre é adotado, por exemplo, pela
dificuldade de proteção das superfícies da insolação direta, conforme indicado no
quadro a seguir. Além disso, a mão-de-obra não é treinada, os procedimentos
formalizados muitas vezes inexistem e a fiscalização é fraca ou inoperante.
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INSPEÇÃO DOS TRABALHOS DE PINTURA
Etapas de
execução dos
serviços
Condições
para início dos
serviços

Condições dos
substratos

Condições
ambientais
para execução
da pintura

Aplicação da
pintura

Recepção dos
trabalhos e
inspeção final

Verificações / Exigências
• Produtos em conformidade com as especificações
• Condições de segurança satisfatórias para execução
• Existência de proteção nas superfícies adjacentes não
destinadas á pintura
• existência de proteção contra respingos nos pisos
• apresente 30 dias de cura, teor de umidade adequado para
pintura e sem focos de umidade
• esteja coeso, uniforme, desempenado e sem imperfeições
profundas, como reentrâncias, fissuras e trincas
• sem eflorescências, sujeira, poeira, partículas soltas e sem
sinais de óleo, gorduras, graxas, etc.
• sem sinais de microorganismos como fungos, algas, liquens,
etc.
• esteja bem nivelada, lixada, sem pulverulência e resíduos de
lixamento
• temperatura entre 10º C a 40º C e UR<80%
• superfície, preferencialmente, sem incidência direta do sol
• ambiente com boa ventilação e iluminação, sem ventos fortes,
chuvas ou umidade superficial
• a superfície selada (com selador base de PVA ou acrílico) e,
se necessário, tratada com fundo preparador de parede
• a massa niveladora aplicada esteja compatível com o
substrato e com a tinta especificada, apresente espessura
média < 2 mm e que esteja bem lixada, sem sinais de fissuras
ou trincas
• a tinta na embalagem não tenha sedimentação, coagulação,
geleificação, separação de pigmentos, formação de pele e
esteja bem homogeneizada
• a diluição tenha sido realizada com solvente apropriado e
compatível com o substrato
• os materiais (rolos, pincéis) para aplicação tenham sido
adequadamente selecionados
• realizada antes da retirada dos andaimes
• os produtos tenham sido aplicados na seqüência correta e
com número de demãos corretos
• a pintura de acabamento esteja com brilho, textura e cor
uniformes e sem marcas de pincéis ou rolos, falhas, emendas,
escorrimentos e enrugamento
• as superfícies não destinadas à pintura estejam limpas, sem
sinais de salpicos e escorridos nas superfícies adjacentes e a
pintura fresca protegida contra incidência de poeira e água

Fonte: UEMOTO, 2002 modificado – Projeto, execução e inspeção de pinturas.

Quadro 9 – Inspeção dos trabalhos de pintura (modificada).
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6 FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA
Há de se reconhecer que a cultura disseminada na população em geral, não inclui a
prática regular da manutenção predial. Os serviços de manutenção, segundo PEREZ
(1988), muitas vezes tem sido negligenciados e já foi tratado por muito tempo como
trabalho improdutivo.
A manutenção se apresenta como um instrumento de preservação/valorização
patrimonial dos imóveis, no sentido de assegurar condições satisfatórias de
segurança, estanqueidade, conforto, durabilidade, e habitabilidade, para o
cumprimento integral das funções para os quais foram projetados.
Pode ser registrado na prática que a negligência da manutenção, cuja
responsabilidade na programação e implementação cabe ao usuário na fase pósobra, contribuirá, invariavelmente, para a deterioração precoce da edificação.
Observa-se inclusive que a formação acadêmica do engenheiro civil, não inclui na
maioria das vezes na grade curricular, matéria afeta à área da manutenção predial,
diferentemente da engenharia mecânica que de certa forma já incorporou a cultura
da manutenção, incluindo como disciplina da graduação e considerando como item
relevante a ser observado pelo profissional da área da mecânica.

6.1 Conceito de manutenção
O conceito de manutenção tem evoluído ao longo dos tempos podendo ser citada a
definição proposta por GOMIDE et al (2006) que considera uma abordagem mais
ampla e atualizada do tema, incluída a visão sistêmica tridimensional da
manutenção, que propõe a análise técnica, operacional e administrativa dos
empreendimentos, envolvendo questões afetas à análise custos e os procedimentos
adotados na operação, sugere a definição:
“Manutenção é o conjunto de atividades técnicas, operacionais e
administrativas que garanta o melhor desempenho da edificação para atender
as necessidades dos usuários, com confiabilidade9 e disponibilidade10, ao
menor custo possível”.
No que se refere à facilitação da manutenção, citada na NBR 5.462/94, pode ser
citado o conceito de Manutenibilidade, de acordo com GOMIDE (2006):
“Manutenibilidade é a facilidade de um item em ser mantido ou recolocado no
estado no qual pode executar suas funções requeridas, sob condições de uso
9

Confiabilidade é a probabilidade de que um componente, equipamento ou sistema exercerá sua
função sem falhas, por um período de tempo previsto, sob condições de operação especificadas, de
acordo com LAFRAIA, J.R.B. (2001) - Qualimark.
10

Disponibilidade é a probabilidade de que um componente que sofreu manutenção exerça sua
função satisfatoriamente para um dado tempo t, ou, mais resumidamente, a probabilidade de que o
sistema esteja em condição operacional no instante t. LAFRAIA, J.R.B. (2001) - Qualimark.

55

especificadas, quando a manutenção é executada sobre condições
determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos”.
Segundo BONIN (1998), existem diversas formas de classificação da manutenção,
podendo variar conforme o enfoque adotado, que pode envolver diversos aspectos e
ser classificado de diversas maneiras, de acordo com:
•

“o tipo de manutenção: conservação, restauração e modernização”;

•

“a origem dos problemas do edifício: evitáveis e inevitáveis”;

•

“a estratégia de manutenção adotada: preventivas e corretivas”;

•

“a periodicidade de realização das atividades: rotineiras, periódicas e
emergenciais”.

A degradação11 do edifício manifesta-se através do aparecimento das manifestações
patológicas que podem ser originadas nas diversas fases que compõem o ciclo da
construção: planejamento, projeto, fabricação de materiais, construção, uso e
manutenção. A deterioração12 precoce pode se instalar quando a manutenção é
negligenciada ou pelo uso inadequado.
A necessidade de manutenção está vinculada diretamente com a vida útil dos
materiais e de que forma é feita essa manutenção, com reflexos na durabilidade.
Para um mesmo material, uma manutenção mais ou menos freqüente, pode
estender ou diminuir a sua durabilidade, podendo ser facilmente visualizada no
gráfico de desempenho “versus” tempo, proposto por(JOHN; 1987) na Figura 8.
A curva “D” representa a situação onde não se desenvolve manutenção. A situação
(M1) supõe uma freqüência de manutenção maior que a situação (M2). A vida útil
V(M1) será maior que a V(M2).

Figura 8 – Curvas hipotéticas sobre a influência da manutenção na vida útil (JOHN;
11

Degradação: Desgaste dos componentes e sistemas das edificações em decorrência do transcurso
do tempo, uso e interferências do meio. GLOSSÁRIO DO IBAPE/SP (2002)
12

Deterioração: Desgaste de seus componentes em razão do uso ou manutenção inadequados
GLOSSÁRIO DO IBAPE/SP (2002).
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A manutenção pode elevar e estabelecer o desempenho da edificação acima de um
patamar mínimo de exigência dos usuários. Da negligência da manutenção pode ser
estabelecido um nível de desempenho insatisfatório, do ponto de vista do usuário.
A demora na execução da manutenção, na maioria das vezes gera a elevação dos
custos de manutenção por agravar problemas e favorecer a ocorrência de efeitos
colaterais.
A atribuição de responsabilidades será identificada através do laudo e está
intimamente relacionada à origem das anomalias, associada à fase da construção,
conforme abordado em 8.3.
Os trabalhos de manutenção poderão ser minimizados e o desempenho
maximizado, dependendo da eficiência do controle da execução, durante a
construção do edifício. Ao mesmo tempo, a manutenção efetiva das edificações
recomenda a elaboração do diagnóstico correto das manifestações patológicas, para
não se incorrer no risco de “manter-se os problemas ao invés do edifício”, conforme
PEREZ (1988). Assim sendo, deverá ser estabelecido um programa de inspeções
técnicas regulares, inspeção predial, abordado no item 8.1, no sentido de detectar a
incidência de quadros patológicos e corrigir, adotar ou modificar procedimentos de
manutenção.
De acordo com HOLMES (1985), para as habitações britânicas, e CREMONINI
(1988) conforme levantamento em escolas realizado em Porto Alegre, declinando
que o primeiro apresenta o item “pintura externa” contribuindo com 17% dos custos
globais de manutenção, enquanto o segundo apura um índice de 39,47% para as
pinturas.

6.2 Comentários sobre a NBR 14.037/98.
Para efeito de aplicação da norma NBR 14.037/98 – Manual de operação uso e
manutenção – Conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação, adotase além dessas, as definições da norma NBR 13.531/95 – Elaboração de projetos de
edificações - Atividades técnicas, a saber:
•

“3.10 manual de operação, uso e manutenção: Documento que reúne
apropriadamente todas as informações necessárias para orientar as
atividades de operação, uso e manutenção da edificação”.

O manual, de fornecimento compulsório do construtor/incorporador, deve consignar
desde a freqüência das inspeções rotineiras, que são realizados pela equipe regular
de manutenção da edificação, até abordar a inspeção predial, que é o instrumento
indicado para atender ao critério especificado na norma.
Observa-se a necessidade da descrição de todos os sistemas da edificação,
incluídas as instalações, os equipamentos além de indicadas as finalidades, suas
utilizações, características técnicas e quando se tratar de equipamento, informadas
as condições do funcionamento.
Também merecem destaque no manual, às conseqüências e responsabilidades
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atribuídas aos usuários, proprietários ou gestores da administração (podendo ser
indiciado o síndico ou equivalente em caso de empreendimentos condominiais),
quando negligenciados ou desrespeitados os procedimentos de manutenção
prescritos nos manuais de uso e operação e as instruções dos fabricantes.
Conforme GOMIDE et al (2006), em relação à validade das garantias, o manual deve
considerar as condições em as mesmas são concedidas e os casos em que ficam
prejudicadas. Recomenda a ilustração através de exemplos práticos que a perda da
garantia “pode ser estabelecida pela prática de manutenção inadequada (quer por
deficiência ou pela sua inexistência), além do uso indevido ou desobediência às
indicações do próprio manual de operação, uso, manuais dos fabricantes”.
O manual deverá ser elaborado seguindo todas as prescrições da norma,
respeitadas a linguagem simples e acessível, atendido ao conteúdo mínimo e
informações sobre os procedimentos recomendados.

6.2.1 Da periodicidade da manutenção
O desempenho de uma edificação, de acordo com a própria definição do projeto de
norma de desempenho 02:136.01-001/1 da ABNT – Edifícios habitacionais de até
cinco pavimentos – Desempenho – Parte 1: Requisitos Gerais: “comportamento em
uso de um edifício...”, pressupõe a edificação em plena utilização, influenciada pela
ação dos agentes de degradação, condições de exposição (inclusive durante a fase
do processo de produção) e do ambiente onde está inserido o empreendimento
(clima, temperatura e agressividade), além das características intrínsecas dos
materiais utilizados (dimensões, características físico-mecânicas, qualidade), que
pressupõem maior ou menor nível de manutenção.
Observa-se que a técnica diferenciada de manutenção cumulada com a utilização de
produtos específicos, pode variar a periodicidade da manutenção.

6.2.2 Fatores que influenciam o custo de manutenção
O custo de manutenção pode variar entre as diversas edificações dependendo de
suas características específicas como:
•

ambiente onde está implantada a edificação;

•

diferenças de degradação dos componentes e materiais;

•

projeto, seleção de materiais e forma do edifício;

•

tecnologia aplicada;

•

controle de qualidade
componentes;

•

política de manutenção.

no

planejamento,

projetos,

materiais

e
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Pelos dados obtidos por HOLMES (1983), a atividade de manutenção da pintura
externa, representa aproximadamente 25% de toda a atividade de manutenção nas
diversas partes dos edifícios e ainda 17% dos custos desta. Vide Figuras 9 e 10.
Custos de manutenção

5%

15%

20%
17%

6%
10%

10%
17%

Estrutura

Pintura

Hidro Sanitárias

Aquecimento Luz

Pátio

Decoração

Aberturas e acab.

Outros

Figura 9 – Custos de Manutenção (HOLMES; 1983).

Atividades de manutenção

9%

9%

17%
25%

18%
22%

Estrutura

Pintura

Hidro Sanitárias

Aquecimento Luz

Pátio

Figura 10 – Atividades de Manutenção (HOLMES; 1983).

Outros
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6.3 Manutenção aplicada à pintura
O desenvolvimento dos trabalhos de manutenção do sistema de pintura deve ser
realizado dentro de parâmetros e condições estabelecidas na norma NBR
13.245/95, além de observadas as diretrizes colhidas na bibliografia,
recomendações dos fabricantes e informações fornecidas pelos aplicadores.

6.3.1 Periodicidade das repinturas
Os substratos ou bases das edificações protegidos pela pintura possuem
propriedades físicas e também químicas diferentes, portanto, necessitam ser
pintados com diferentes tipos de tinta em função do requisito que se pretende
privilegiar.
A avaliação do estado geral da pintura normalmente é realizada através da inspeção
visual, quando o técnico ou inspetor vai analisar a ocorrência de eventuais
alterações na cor e brilho, verificar a incidência de fissuras, empolamentos,
eflorescências ou a presença de microorganismos, além de verificar e registrar a
incidência de infiltrações, dentre as principais observações a serem empreendidas.
A durabilidade da pintura corretamente aplicada varia em função da natureza da
tinta, características do substrato, condições de uso e do meio ambiente, tornandose complexa a fixação à priori de um intervalo para execução de repinturas, que não
precisam ser completas, podendo ser parcial ou apenas nos pontos deteriorados,
segundo UEMOTO (1988).
Deve-se observar que a degradação da pintura de um edifício, não é uniforme e,
portanto, pode não haver a necessidade da repintura completa, correspondendo,
conseqüentemente, a diferentes procedimentos de preparação da superfície ou
aplicação da tinta. Nesse caso, deve ser observado o aspecto estético que pode ser
prejudicado, devida à diferença de tonalidade que a pintura nova irá apresentar em
relação à pintura anterior sendo que essa última pode se apresentar desbotada ou
queimada pela ação da radiação solar.
Quando houver degradação da pintura a ponto de apresentar fissuras,
enrugamentos, descascamentos e exposição do substrato (Figura 11), há então
necessidade da renovação completa da pintura antiga, limpeza da superfície e do
substrato, conforme já abordado no item 5.3, com conseqüente incremento do custo,
devida à necessidade do preparo prévio das superfícies, que normalmente
representam valores mais elevados do que o custo da tinta e da repintura simples.
No entanto, devem ser evitadas repinturas freqüentes, pois, além de onerosas,
tornam a película protetora mais espessa e conseqüentemente mais quebradiça,
estando mais propensa à fissuração e lascamento, conforme UEMOTO (1988).
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Figura 11 – Vista de um edifício com 09 (nove) anos de vida sem programa de
manutenção com a pintura em processo de degradação (foto do autor).
Consideram-se adequados, de acordo com LAURIA et al (2002), ciclos de 04 a 06
anos para a repintura em ambientes não agressivos, sendo que a melhor forma de
determinação ou ajuste dos ciclos é a realização de exames periódicos das
superfícies pintadas, através de inspeções regulares, denominadas de Inspeções
Prediais. Observa-se que sempre que observadas áreas danificadas, estas devem
ser corrigidas, de imediato.
De acordo com UEMOTO (2002), a estimativa de vida útil até a primeira repintura,
em ambientes externos de baixa agressividade é de cinco anos.
Observa-se como regra geral que o período correto para realização da repintura
pode ser considerado como o limite anterior à película da pintura apresentar-se
completamente degradada, evitando-se a remoção da pintura antiga e a exposição
do substrato às intempéries, conforme UEMOTO (1988).
A forma mais prática de se caracterizar a durabilidade de um componente é associála à vida útil, segundo PICCHI (1988), onde os valores estabelecidos são variáveis e
dependem das características culturais, econômicas, tradição construtiva,
procedimentos de manutenção e variam de país para país, bem como em função do
edifício a ser considerado. Apresenta alguns valores relativos à pintura, segundo
pesquisa que realizou junto a entidades internacionais que estudam as construções
e os fatores correlatos à atividade que estabeleceram:
O NBS (atualmente NIST), considerou para pinturas exteriores uma vida útil
estimada de 7 (sete anos), enquanto o CSTC e UEAtc adotou uma vida útil estimada
de 5 (cinco) anos, conforme PICCHI (1988).
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6.3.2 Diretrizes para execução das repinturas
A repintura consiste fundamentalmente na limpeza superficial, conforme já exposto
em 5.1.2, podendo ser necessário o lixamento suave e aplicação de um número
reduzido de demãos de tinta para recuperação do aspecto original, incluída a
lavagem da superfície.
UEMOTO (1988) descreve os procedimentos para repintura com tinta látex a base
de PVA ou acrílica em substrato a base de cimento, da seguinte maneira:
As superfícies íntegras e isentas de pulverulências, bolhas, vesículas,
descascamento e outras patologias, necessitam apenas de uma lavagem com água
limpa, antes da aplicação da tinta, na repintura.
Observa-se que nos casos em que a pintura antiga for identificada como sendo à
base de cimento ou de cal, toda essa película deve ser previamente removida, uma
vez que não podem ser satisfatoriamente repintadas, pois a película de látex, não
apresentará boa aderência.
Em clima úmido e quente, ainda segundo UEMOTO (1988), é freqüente o
desenvolvimento de microorganismos como: fungos, mofo, limos, etc. Sua remoção
é necessária, segundo os procedimentos indicados no item 5.1.2, para evitar
deterioração progressiva e acelerada da pintura. A umidade proveniente do interior
das paredes com a conseqüente incidência de descoloração e eflorescência,
também devem ser identificadas e convenientemente eliminadas, observando-se
que as superfícies devem apresentar-se secas antes de se proceder a repintura,
como forma de prevenir a formação de bolhas e descolamentos.
É importante a seleção de tintas adequadas para repintura, devendo ser compatível
com o substrato, pois a tinta vai aderir a película da pintura antiga e também ao
substrato, devendo-se utilizar um sistema de pintura semelhante ao original, desde
que este tenha sido bem escolhido.
Os mesmos princípios gerais para execução de pinturas devem direcionar os
trabalhos de repintura, cujos procedimentos já foram abordados no capítulo 5.
O sucesso da pintura na manutenção de edifícios ou a repintura, depende do
cuidado com o qual a superfície com pintura antiga é preparada, sendo a etapa que
mais encarece o custo total da manutenção.

6.3.3 Diretrizes para a manutenção de rotina das pinturas látex
As recomendações de TINTAS CORAL (2006), para manutenção de rotina da
pintura látex, são reproduzidas a seguir, com os comentários pertinentes e de forma
adaptada pelo autor:
•

para garantir os benefícios de durabilidade, aguardar no mínimo 2
semanas para limpeza da superfície pintada;

•

para a manutenção do aspecto estético da pintura, recomenda-se que
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sejam feitas limpezas periódicas anuais da superfície pintada para a
remoção
de
maresia,
poluição,
microorganismos
e
outros
contaminantes/sujeiras.
OBS: A limpeza anual pode onerar substancialmente os custos condominiais. A
periodicidade de um ano poderá ser indicada, excepcionalmente, para
ambientes extremamente agressivos e poluídos. Em atmosferas amenas
esse período pode ser estendido e efetivamente estabelecido através de
experimentação prática, para até dois ou três anos, observando-se que esse
período de ajuste das lavagens não deve ser considerado como negligência
de manutenção.
•

para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e
esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e
homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O
uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada;

•

não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da
superfície;

•

não recomenda-se o uso de equipamentos do tipo “Vaporetto” pois podem
gerar manchamentos indesejáveis;

•

para manchas mais agressivas, como caneta, lápis, gorduras, respingos
de alimentos, etc., que não sejam removíveis utilizando detergente líquido
neutro e esponja macia, deve ser realizada a repintura de toda a superfície
atingida;

OBS: A limpeza das superfícies com produtos químicos e/ou abrasivos pode
redundar em manchas das superfícies pintadas além de provocar o
desgaste localizado e divergência de textura das mesmas, nesses casos, a
repintura é inevitável, além disso, deve ser observada a recomendação do
item adiante.
•

quanto ao aparecimento de mofo, a superfície deve ser limpa utilizando
uma solução de água sanitária e água na proporção de 1:1. Este
procedimento deve ser repetido após 15 dias para evitar o reaparecimento
do problema;

•

caso necessário efetuar reparos/retoques de pintura, pintar a parede por
inteiro até uma descontinuidade (como um canto), pois a tinta sofre um
envelhecimento natural, e quando retocada somente em uma parte de
uma parede, pode ocorrer diferença de aspecto, textura e cor.

6.4 Controle da qualidade na manutenção da pintura
A importância do controle da qualidade dos serviços de pintura e de outros sistemas
construtivos, mostra-se necessário pelo fato de gerar informações úteis na
alimentação do processo de tomada de decisão além de contribuir de forma incisiva
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no processo de racionalização da construção. Pode configurar segundo adaptado de
SELMO (2002), duas situações:
•

a pintura em execução atende às exigências de projeto (quando existente)
ou aos princípios gerais e boa técnica na aplicação de pinturas;

•

a pintura em execução não atende às exigências de projeto (quando
existente) ou aos princípios gerais e boa técnica na aplicação de pinturas,
devendo-se identificar as causas e proceder aos ajustes e correções
necessárias, através da identificação de não conformidades, para que o
desempenho das funções previamente determinadas não sejam
comprometidas.

A inspeção das pinturas não invalida nem substitui as exigências prescritas no
projeto (quando existente), nem ao atendimento às normas vigentes, NBR13.245/95, abordada no capítulo 5, além das normas relacionadas aos ensaios de
intemperismo e durabilidade (vide item 3.3.2), bem como as recomendações dos
fabricantes.
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7 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PINTURA
A elaboração do diagnóstico inicia-se pela identificação das manifestações, segue
pela caracterização dos sintomas, para no final identificar os mecanismos de
formação e estabelecer a real origem dos problemas, desde a fase de concepção do
projeto à fase de uso e manutenção. A seqüência do estudo desses fatores e o
aprofundamento da sua evolução determina as condições de sucesso no
estabelecimento dos processos de recuperação e prevenção das manifestações
patológicas.
Em alguns casos a pintura apresenta problemas poucos meses após a aplicação e
em outros, mesmo exposta ao intemperismo há mais de 15 anos, ainda apresentase em condições satisfatórias, de acordo com UEMOTO (1988).
HELENE (1988) também comenta que em ambientes urbanos e industriais o efeito
das chuvas é sensivelmente agravado, pois as gotículas chocam-se com os
poluentes presentes na atmosfera, principalmente o anidro sulfuroso. Estas
concentrações de anidro sulfuroso em reação com a água da chuva tornam a chuva
ácida, cujo principal componente é o ácido sulfúrico que é absorvido pelos poros ou
por microfissuras existentes e que atacam deleteriamente a camada da pintura.
Portanto, o ambiente exerce uma influência muito grande na durabilidade da tinta.
Muita chuva, muito sol, chuva ácida, umidade excessiva, áreas com presença de
ácidos e álcalis, produtos orgânicos, pouca luz, pouca ventilação e infiltrações são
causas normais do aparecimento de patologias na pintura.
Quando a pintura apresenta, precocemente, sinal de degradação, sinaliza que a
origem do defeito, muito provavelmente estará associada à pintura propriamente
dita. Sendo assim, estará relacionada à alguma fase do processo construtivo não
relacionada com a fase pós-obra, eximindo, até que se prove em contrário, a
contribuição do usuário para a instalação da manifestação patológica, pela
deficiência de manutenção. Ao mesmo tempo, os trabalhos de manutenção podem
ser minimizados diante da escolha apropriada de materiais ou do detalhamento do
projeto.
As manifestações patológicas em sistemas de pintura, segundo UEMOTO (1998),
podem ser divididas em descolamento da pintura e defeitos na película. Ocorrem
normalmente na interface da película com o substrato de aplicação ou na própria
película.
Ainda segundo UEMOTO (op. cit), são ocasionadas por uma combinação de fatores,
dentre os quais:
•

seleção inadequada da tinta – produto de baixa qualidade que resulta em
incompatibilidade com o substrato ou com o tipo de exposição;

•

condições meteorológicas inadequadas – aplicação de pintura em
ambiente de temperatura e umidade muito baixa ou elevada, ou na
ocorrência de ventos fortes;

•

superfície sem preparação ou preparada de modo inadequado;
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•

aplicação da tinta sobre base com existência de material pulverulento,
óleo, graxa, bolor, material solto ou base muito porosa;

•

substrato não estável – aplicação de pintura sobre revestimento de
argamassa ou concreto insuficientemente curados ou superfície
deteriorada;

•

umidade excessiva do substrato – aplicação de pintura em substratos com
umidade oriunda da construção, de infiltração ou condensação;

•

diluição excessiva da tinta na aplicação – aplicação de pintura com
formulação inadequada da tinta.

Conforme TINTAS SUVINIL (2005), durante o processo de preparação e pintura é de
fundamental importância seguir exatamente as recomendações sobre a preparação
básica das superfícies, pois algumas patologias são ocasionadas devido à má
preparação das mesmas e correm o risco de reincidir se o procedimento para sua
correção não for devidamente seguido.

7.1 Principais ocorrências, prevenção e correção de manifestações patológicas
em pinturas
Serão citadas a seguir ocorrências identificadas em relação às pinturas, embora em
alguns casos as mesmas não sejam freqüentemente identificáveis em tintas látex;
mesmo assim serão abordados para ilustrar o trabalho quanto à existência da
maioria dos problemas encontrados.
Na seqüência, em cada tópico serão apresentados alguns procedimentos indicados
para o encaminhamento das soluções desses problemas, com a ressalva que não se
prestam para utilização indiscriminada, para os diversos quadros patológicos
encontrados.
Cada caso e situação deve ser estudado e ser submetido a investigações
detalhadas, empreendidas por técnico habilitado e experiente.

7.1.1 Eflorescência
Sintoma / mecanismo de atuação:
São manchas esbranquiçadas que surgem na superfície da pintura, muito mais
perceptíveis quando a tinta é colorida (vide Figuras 12. 13 e 14). A eflorescência
surge em função do arraste de sais para a superfície pintada através da evaporação
de água. Este fenômeno que pode ocorrer não apenas em superfícies de alvenaria,
mas também em superfície de concreto e tijolos, entre as principais bases pintadas.
Além do substrato estar úmido (molhado) ou quando não é aguardada a cura
completa do reboco novo, (aproximadamente 30 dias), a água pode estar na
superfície, por ter sido executada a pintura anteriormente à sua completa
evaporação, o que é comumente chamado de pintura sobre umidade retida.
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Normalmente, é considerado como dano, por alterar a aparência da superfície onde
se depositou e em caso de sais agressivos, pode resultar em degradação profunda
por causar a desagregação do revestimento. Segundo UEMOTO (1988), a
eflorescência é quimicamente é constituída de sais de metais alcalinos (sódio e
potássio) e alcalino-terrosos (sódio e magnésio).
TINTAS SUVINIL (2005) comenta ainda que existem alguns tipos de superfícies que
podem absorver, em apenas um dia de chuva, quantidade de água suficiente para a
sua saturação, levando até 10 dias para que esta quantidade de água abandone a
superfície, por evaporação.

Figura 12 – Aspecto de eflorescência no topo do prédio (Foto do autor).

Figura 13 – Aspecto de eflorescência. (Foto do autor).
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Figura 14 – Aspecto de eflorescência. (Foto do autor).
Prevenção e correção:
De acordo com TINTAS SUVINIL (2005) e FAZENDA (1995), para evitar este
inconveniente basta que se tenha o cuidado de aguardar a secagem da superfície
antes de aplicar a tinta e verificar a existência de pontos de infiltração de água. Para
corrigir a eflorescência, recomenda-se eliminar eventuais infiltrações, aguardar a
secagem da superfície, aplicar uma demão de fundo preparador para paredes álcaliresistente e o acabamento. Deve-se lembrar que, havendo vazamentos ou
infiltrações de água, o fenômeno da eflorescência pode ocorrer mesmo após a cura
completa do reboco, portanto, recomenda-se ter muita atenção e cuidados com as
impermeabilizações. TINTAS SUVINIL (2005) comenta que no caso de superfícies
de concreto e tijolo, basta que se tenha o cuidado de aguardar a secagem da
superfície antes da aplicação da tinta. A remoção da eflorescência pode ser
realizada de acordo com as indicações do item 5.1.2.2.

7.1.2 Desagregação
Sintoma / mecanismo de atuação:
Conforme TINTAS SUVINIL (2005) e TINTAS EUCATEX (2005), caracteriza-se pela
destruição da pintura que se esfarela, destacando-se da superfície juntamente com
partes do reboco. Este problema ocorre normalmente quando a tinta foi aplicada
antes que o reboco estivesse devidamente curado, endurecido (o endurecimento
ocorre pela cabonatação da cal, na presença do anidrido carbônico do ar, associada
à umidade e porosidade da camada). Portanto, antes de aplicar tinta em um reboco
novo, recomenda-se aguardar aproximadamente 30 dias para que o mesmo esteja
curado. Recomenda-se, também, atenção com os fenômenos geralmente
favorecidos pela umidade que induzem a incidência dessa manifestação patológica.
Destaca-se que a desagregação é um problema no substrato que se manifesta na
pintura, (vide Figura 15).
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Figura 15 – Aspecto de desagregação (TINTAS CORAL; 2006).
Prevenção e correção:
Conforme TINTAS SUVINIL (2005), para corrigir o desagregamento recomenda-se
raspar as partes soltas, acertar as imperfeições profundas com reboco e aplicar uma
demão de fundo preparador para paredes, e aplicar a tinta de acabamento.

7.1.3 Descascamento
Sintoma / mecanismo de atuação:
De acordo com TINTAS MAGGICOR (2005), o descascamento da película de tinta
pode acontecer quando a pintura for executada sobre caiação, gesso, cimento ou
concreto curado indevidamente sem que se tenha preparado devidamente a
superfície. Conforme FISHER (2001), também pode ocorrer no caso de obras à beira
mar ou em centros industriais com grande concentração de poluentes, onde os sais
da superfície não foram devidamente removidos por ocasião do preparo da
superfície. A aderência da película sobre a superfície pulverulenta não é boa
resultando numa camada cheia de pó. Portanto, qualquer tinta aplicada sobre
material pulverulento está sujeita a descascar rapidamente. Para que isso não
ocorra recomenda-se, antes de aplicar a tinta sobre a superfície pulverulenta, sejam
eliminadas as partes soltas ou mal aderidas, raspando ou escovando a superfície.
Vide ilustração de descascamento nas Figuras 16, 17 e 18.
Segundo TINTAS SUVINIL (2005), o descascamento da película de tinta também
pode ocorrer quando na primeira pintura sobre reboco a primeira demão não foi bem
diluída ou havia excesso de poeira na superfície. Neste caso recomenda-se que
quando se desejar aplicar a tinta diretamente sobre o reboco, a primeira demão deve
ser com tinta bem diluída.
FAZENDA (1995) comenta que outra das causas do descascamento é a pintura
sobre superfície aquecida ou a reação da tinta com o substrato, resultando em
compostos solúveis em água. O descascamento pode ocorrer, também, quando a
tinta é aplicada em substrato muito liso, tais como concreto com desmoldante ou
revestimentos cerâmicos.
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Figura 16 – Aspecto de descascamento. (Foto do autor).

Figura 17 – Aspecto de descascamento. (Foto cedida por CAVANI).

Figura 18 – Aspecto de descascamento. (Foto do autor).
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Prevenção e correção:
Segundo TINTAS SUVINIL (2005), para corrigir o descascamento recomenda-se
raspar ou escovar a superfície até a remoção total das partes soltas ou mal aderidas.
Em seguida, proceder à aplicação de uma demão de fundo preparador para paredes
e aplicar a tinta de acabamento.

7.1.4 Vesículas
Sintoma / mecanismo de atuação:
Segundo CINCOTTO (1989), as vesículas (pontos estourados no revestimento), vide
Figura 19, se manifestam através do empolamento da pintura podendo ser brancas
(devido a hidratação retardada de óxidos de cálcio e de magnésio presentes nas
argamassas com cal), pretas (associadas à má qualidade da areia, basicamente
quando esta apresenta pirita, matéria orgânica), ou vermelho acastanhadas (devida
à presença de impurezas na areia, quando contém concreções ferruginosas que, ao
oxidarem, promovem reações expansivas). Ressalta-se que a incidência de
vesículas é um problema no substrato que se manifesta na pintura.

Figura 19 – Problemas no substrato associado à incidência de vesícula. (Foto do
autor).
Prevenção e correção:
Utilizar areia de boa qualidade, isenta de impurezas. O substrato precisa ser refeito
nos pontos deteriorados e a repintura executada segundo os procedimentos já
apresentados.

7.1.5 Calcinação
Sintoma / mecanismo de atuação:
Conforme TINTAS CORAL (2006), são manchas esbranquiçadas que aparecem nas
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superfícies pintadas, vide Figura 20, e provocam a deterioração da pintura com
pulverulência superficial. Pode ser identificada pela deposição de pó de coloração
clara, normalmente branca, ao se esfregar a superfície com um pano. A principal
causa é a degradação da película pela ação do intemperismo.
FAZENDA (1995) comenta que nas tintas brancas e pastéis a falta de pigmento TiO2
(dióxido de titânio) também pode causar calcinação.

Figura 20 – Manchas esbranquiçadas provocadas por calcinação. (Foto do autor).
Prevenção e correção:
Segundo TINTAS CORAL (2006), para correção deve-se raspar, escovar ou lixar a
superfície eliminando as partes soltas, aplicar fundo preparador para paredes e
aplicar o acabamento. FAZENDA (1995) acrescenta que é recomendável a escolha
de tintas de formulação adequada para resistir às intempéries.

7.1.6 Manchas de pingos de chuva
Sintoma / mecanismo de atuação:
Conforme TINTAS SUVINIL (2005), TINTAS EUCATEX (2005) e TINTAS RENNER
(2004), tais manchas ocorrem quando se trata de pingos isolados em paredes recém
pintadas, garoas, sereno ou onde ocorreu o escorrimento da água não molhando de
forma homogênea toda a superfície, solubilizando as substâncias solúveis presentes
na tinta. Apresenta incidência mais comum em tintas coloridas produzidas em
máquinas tintométricas, segundo informado por UEMOTO (comentário na
qualificação do autor). Os pingos isolados, ao molharem a pintura, trazem à
superfície os materiais solúveis da tinta formando as manchas. Vide ilustração na
Figura 21. Entretanto, se houver realmente uma precipitação (chuva) e não apenas
pingos isolados, não ocorrerão manchas.
TINTAS SUVINIL (2005) comenta que esta patologia também pode surgir quando,
antes da secagem final da tinta, houver qualquer tipo de condensação de água
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sobre a superfície pintada. A condensação ocorre, de maneira mais comum, em
períodos do ano nos quais a temperatura do ar sobe durante o dia e cai rapidamente
no final da tarde quando freqüentemente surgem nevoeiros e o chamado sereno da
noite.

Figura 21 – Aspectos das manchas de pingos de chuva.
Prevenção e correção:
Conforme TINTAS SUVINIL (2005), para eliminá-las basta lavar a superfície com
água em abundância, sem esfregar. Recomenda-se que esta lavagem seja
executada em até 20 dias, preferencialmente, de cima para baixo, de forma a
encharcar completamente a superfície, não permitindo a formação de veios de água
na camada de tinta.

7.1.7 Manchas amareladas em paredes
Sintoma / mecanismo de atuação:
Conforme TINTAS CORAL (2006), as manchas amareladas em paredes
normalmente são provenientes de gordura, óleo, fumaça de cigarro ou poluição.
Vide Figura 22. Estão mais relacionadas ao uso. A manifestação causada por
fumaça com nicotina, produzida pelo fumante em locais confinados, pode ser melhor
caracterizada em ambientes internos e apresenta maior incidência em tintasesmaltes.
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Figura 22 – Aspecto de manchas amareladas (TINTAS SUVINIL; 2005).
Prevenção e correção:
Para o reparo TINTAS SUVINIL (2005) e TINTAS EUCATEX (2005) recomendam
que antes da repintura de ambientes atacados por tais manchas, a superfície deva
ser lavada com uma solução de água com 10% de amoníaco ou com detergente a
base desta substância. Este procedimento, quando desejado, pode ser
complementado pela aplicação de uma demão de fundo preparador para paredes e
aplicar o acabamento.

7.1.8 Manchas devido ao rolo, em tintas acrílicas e PVA, ou a pigmentos não
dispersos
Sintoma / mecanismo de atuação:
TINTAS CORAL (2006) e FAZENDA (1995) comentam que estas manchas ocorrem
devido à utilização de rolo de pelo alto ou trinchas de cerdas muito duras, pois os
mesmos não espalham corretamente o produto ou pela falta de homogeneização da
tinta devido ao uso de ferramenta inadequada ou por pouco tempo de agitação. Vide
ilustração na Figura 23.

Figura 23 – Aspecto de manchas devido ao uso do rolo. (Foto do autor).
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Prevenção e correção:
TINTAS CORAL (2006) e FAZENDA (1995) recomendam a utilização de rolo de
pelos curtos, o correto treinamento do profissional que aplica o produto além do
tempo necessário para a correta homogeneização da tinta.

7.1.9 Manchas escuras de mofo ou bolor
Sintoma / mecanismo de atuação:
São manchas escuras que aparecem normalmente sobre a superfície, oriundas de
um grupo de seres vivos (fungos) que proliferam em condições de clima favoráveis,
como em ambientes úmidos, mal ventilados ou sombreados.
Segundo FAZENDA (1995), as principais causas são a umidade elevada associada
à presença de materiais orgânicos em decomposição ou parasitas de plantas
(vegetação). A temperatura ambiente entre 0º C e 40º C, umidade relativa maior que
70% e presença de oxigênio, favorecem o desenvolvimento de fungos e à formação
de algas que ocorre, invariavelmente, em ambientes externos próximos às áreas
litorâneas e/ou vasta vegetação.
A presença de fissuras favorece o crescimento de fungos, além disso, a ocorrência
de fungos aumenta a retenção de poeiras e a permanência de umidade. Essa
combinação de fatores consiste em fator adicional para a proliferação de fungos.
A Figura 24 ilustra manchas de mofo antes da lavagem da fachada e a Figura 25
ilustra a fachada após lavagem.

Figura 24 – Aspectos de manchas
escuras causadas por mofo (Foto
cedida
pelo
Engº
Giovanni
Santacroce da TECNOARTE)

Figura 25 – Fachada após lavagem.
(Foto cedida pelo Engº Giovanni
Santacroce da TECNOARTE)
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Prevenção e correção:
A previsão em projeto de ambientes ventilados (livres de condensação), iluminados
e insolados, se constituem em forte aliado na prevenção ao desenvolvimento de
bolor.
As paredes sujeitas à ação da água devem ser protegidas para minimizar as
condições de infiltração em locais onde existirem: juntas de componentes de
alvenaria, paredes e pisos; interface: parede/janela e parede/piso; topo de parede:
platibandas, muros (através da instalação de rufo ou similar).
A utilização de fungicida consiste em uma forma segura de combate à incidência de
bolor nas edificações.
Para correção, a limpeza e tratamento das áreas afetadas deve ser iniciada,
preferencialmente, no início da alteração do aspecto das paredes infestada pelo
bolor.
A limpeza da superfície deve ser realizada através da lavagem, segundo as
recomendações do item 5.1.2.2. Deixar secar e repintar.
FAZENDA (1995) salienta que é recomendável a utilização de tintas que contenham
agentes fungicidas/algicidas. Quando se tratar de ambientes internos, convém
diminuir a umidade relativa do ar, procurando aquecer e ventilar o ambiente. Além
disso, recomenda-se aplicar sistemas ou produtos de pintura que tornem a superfície
nivelada, livre de microcavidades e imperfeições onde os fungos ou algas possam se
alojar.

7.1.10 Bolhas
Sintoma / mecanismo de atuação:
Conforme TINTAS RENNER (2004), as bolhas, também conhecidas por fervura, que
ocorrem na pintura podem ter várias causas, mas todas estão relacionadas com a
aderência da tinta à superfície. Ocorrem principalmente em tinta-esmalte, sobre
substrato metálico.
Incidência mais comum quando existe presença de água sob a película, segundo
informado por UEMOTO (comentário na qualificação do autor). De acordo com
CINCOTTO (1989) ocorre quando da aplicação prematura de tinta impermeável ou
na presença de umidade. Vide aspectos de bolhas nas Figuras 26 e 27.
Conforme TINTAS SUVINIL, as bolhas ocorrem quando há umidade negativa
(infiltrações de água de qualquer tipo) nas superfícies.
De acordo com TINTAS MAGGICOR (2005), outra causa para o aparecimento de
bolhas em paredes externas, é o uso da massa corrida PVA, produto indicado
apenas para superfícies internas. Em paredes internas podem ocorrer quando, após
o lixamento da massa corrida, a poeira não foi eliminada ou quando a tinta não foi
devidamente diluída. O uso de massa corrida muito fraca, de baixa qualidade (com
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pouca resina), também pode provocar bolhas.
Segundo TINTAS CORAL (2006) e TINTAS EUCATEX (2005), mais um caso da
formação de bolhas acontece quando a nova tinta aplicada umedece a película de
tinta anterior (de qualidade inferior), causando a sua expansão.

Figura 26 – Aspectos de bolhas. (Foto do autor).

Figura 27 – Detalhe de bolhas (TINTAS CORAL; 2006).
Prevenção e correção:
TINTAS SUVINIL (2005) recomenda que no caso de bolhas em paredes externas, a
correção seja feita com a remoção por raspagem das partes afetadas e a aplicação
de uma demão de fundo preparador para paredes. Acertar as imperfeições com
massa acrílica e aplicar o acabamento.
Em paredes internas, a título de informação, de acordo com TINTAS SUVINIL (2005)
o procedimento de remoção, limpeza e preparo é o mesmo, entretanto, a correção
das imperfeições é, neste caso, realizado com massa corrida (PVA) antes de aplicar
o acabamento.
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No caso de bolhas oriundas de tinta nova que umedeceu a película anterior TINTAS
SUVINIL (2005) recomenda que a correção seja feita segundo os procedimentos já
indicados, observando-se a correção das imperfeições com o produto apropriado,
indicado para ambientes externos e/ou internos.

7.1.11 Enrugamento
Sintoma / mecanismo de atuação:
TINTAS SUVINIL (2006) comenta que este problema ocorre quando a camada de
tinta se torna muito espessa devido a uma aplicação excessiva de produto, seja em
uma demão ou sucessivas demãos, sem aguardar o intervalo para secagem entre as
mesmas ou quando a superfície no momento da pintura se encontrava com alta
temperatura, acima de 50°C, especialmente em tintas esmalte. A Figura 28 ilustra o
enrugamento.
Em tintas látex, quando da presença de água na pintura, ocorre o inchamento,
segundo informado por UEMOTO (comentário na qualificação do autor).

Figura 28 – Aspecto de enrugamento (TINTAS CORAL; 2006).
Prevenção e correção:
Aplicar as demãos em camadas finas pode prevenir tal manifestação patológica. O
processo de correção recomendado por TINTAS SUVINIL (2005) consiste em
remover toda a tinta aplicada através de espátula, escova de aço e removedor
apropriado, limpar toda a superfície com aguarrás a fim de eliminar vestígios do
removedor, deixar secar e aplicar nova camada de tinta.

7.1.12 Trincas
Sintoma / mecanismo de atuação:
Conforme PEREZ (1988), as trincas, em geral, são ocorrências muito comuns nas
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construções, ocupam o segundo lugar (29%) entre os defeitos corriqueiros,
perdendo apenas para os problemas de umidade (42%). Refletem ocorrências não
associados diretamente ao sistema de pintura podendo ter origem no sistema
estrutural, dentre outros, já abordados no item 5.1.2.1. As Figuras 29 e 30 ilustram
trincas. Não será aprofundada a abordagem por fugir ao escopo do trabalho.

Figura 29 – Aspectos de trincas em paredes. (Foto do autor).

Figura 30 – Aspectos de trincas em prédio. (Foto do autor).
Prevenção e correção:
Conforme já abordado no item 5.1.2.1, existem procedimentos específico para
tratamento de trincas. A recuperação ou tratamento a ser adotado nesses casos,
também pode ser obtida através da contratação de consultoria especializada, a ser
implementado na edificação, que formulará as recomendações técnicas específicas
para o caso.
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7.1.13 Fissuras
Sintoma / mecanismo de atuação:
As fissuras podem ser classificadas, de acordo com DUARTE (1988), LORDSLEEM
JR (1997), SAHADE(2005) e a NBR 13749/96 da ABNT:
• quanto à forma: geométricas ou mapeadas;
• quanto à atividade: ativas ou passivas.
As fissuras geométricas podem ter origem a partir dos fechamentos de alvenaria e
também das juntas de assentamento dos mesmos, pela utilização de argamassa rica
em cimento.
Podem incidir de forma vertical e decorrer na maioria dos casos em função da
retração higrotérmica do elemento construtivo, na interface entre a alvenaria e a
estrutura.
A incidência horizontal ocorre muitas vezes nos topos das edificações, originadas de
movimentações térmicas diferenciadas entre a platibanda e a laje de cobertura.
Quando ocorre junto à base das alvenarias, podem ser causadas a partir da
umidade ascendente do solo.
Em relação às fissuras mapeadas podem ser citadas as principais fontes
originárias: retração das argamassas, por excesso de finos no traço, secagem rápida
e por excesso de desempenamento. Possuem tal denominação, por se
manifestarem em forma de mapa. Muitas vezes são superficiais e podem ser
acentuadas, por choque térmico, especialmente em fachadas ensolaradas,
(CINCOTTO 1989).
As fissuras ativas são assim denominadas por apresentarem variações sensíveis e
intermitentes de abertura e fechamento. Se as oscilações permanecem em torno de
um valor médio (oscilantes) e podem ser correlacionadas com a variação de
temperatura e umidade (sazonais), embora ativas, sua incidência não denota
ocorrência de problemas estruturais. Caso contrário, apresentam abertura crescente
(progressivas), sinalizam a existência de problemas estruturais, cujas causas devem
ser determinadas através de estudo aprofundado da estrutura, antes de se proceder
às correções.
As fissuras passivas não apresentam variações sensíveis ao longo do tempo,
podem ser consideradas estabilizadas.
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Figura 31 – Aspectos de fissuras mapeadas. (Foto do autor).
Prevenção e correção de fissuras:
A classificação das fissuras é muito importante para se definir o método de
recuperação das mesmas, conforme abordagem acima.
SAHADE (2005), especifica procedimentos e alternativas de tratamento de fissuras,
que não é objeto específico desse trabalho.

7.1.14 Descoramento
Sintoma / mecanismo de atuação:
Em tintas látex, ocorre quando da incidência da radiação solar, descorando o
pigmento presente nas tintas, especialmente os de origem orgânica, segundo
informado por UEMOTO (comentário na qualificação do autor).
Segundo RODRIGUES (1995), a luz solar pode fazer com que certos pigmentos
desbotem e as resinas fiquem quebradiças, perdendo suas propriedades químicas e
físicas. Os revestimentos e pinturas de paredes exteriores e de fachadas devem ter
por base pigmentos que sejam resistentes aos efeitos danosos da radiação
ultravioleta.
A perda da cor pode ocorrer pela degradação dos pigmentos ou fotodegradação do
veículo. Conforme RODRIGUES (op. cit.), o material utilizado deve ser resistente à
ação solar, aos raios ultravioleta.
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Figura 32 – Aspecto de mancha devido a descoramento (TINTAS CORAL; 2006).
Prevenção e correção de descoramento:
TINTAS CORAL (2006) recomenda, após a limpeza do substrato, refazer a aplicação
com 2 a 3 demãos, seguindo os procedimentos de repintura já abordados,
respeitando a diluição e instruções de aplicação. Em ambientes externos devem ser
empregadas tintas que, comprovadamente, sejam resistentes à radiação ultravioleta.

7.1.15 Aspereza
Sintoma / mecanismo de atuação:
Segundo FAZENDA (1995), é quando após a secagem da tinta a superfície se
apresenta áspera ao toque, com partículas sólidas salientes e aderidas ao filme. As
principais origens são a poeira do ambiente que é depositada sobre a pintura
enquanto a mesma ainda não está curada ou quando a tinta não foi devidamente
homogeneizada antes da aplicação. Não é um problema comumente identificado.
Prevenção e correção: Evitar pintura em ambientes poeirentos, segundo FAZENDA
(1995), além de homogeneizar a tinta conforme recomendação do fabricante.
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8 PERÍCIAS, VISTORIAS DE ENGENHARIA E SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO
DE DOCUMENTO TÉCNICO
Na categoria de documento técnico estão enquadrados os Laudos, os Pareceres, os
Relatórios ou quaisquer outros que possam abordar emissão de juízo técnico sobre
a incidência de manifestações patológicas nas edificações. Tais documentos são
requisitados a serem elaborados pelo técnico (perito ou assistente técnico), em
diversas situações, judiciais ou extrajudiciais a serem analisadas na seqüência, em
casos de perícias, vistoria, ou inspeções.
É importante comentar sobre alguns conceitos fundamentais, visando situar o
técnico na terminologia empregada em trabalhos de investigação e identificação de
vícios e defeitos construtivos nas edificações, visando a simples apuração dos danos
ou a elaboração do diagnóstico.
Observa-se que as definições que seguem foram extraídas do glossário de
terminologia básica aplicável à engenharia de avaliações e perícias do Instituto
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado de São Paulo IBAPE/SP, aprovado na assembléia ordinária em 12 de novembro de 2002.
•

“dano: prejuízo causado a outrem pela ocorrência de vícios, defeitos,
sinistros e delitos, entre outros (NBR 14.653-1/2001 – Avaliação de bens Parte 1: Procedimentos gerais)”;

•

“vícios: anomalias que afetam o desempenho de produtos ou serviços, ou
os tornam inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos
ou prejuízos materiais ou financeiros a outrem. Podem decorrer de falha
de projeto, ou da execução, ou ainda da informação defeituosa sobre sua
utilização ou manutenção”;

•

“defeito: anomalia que pode causar danos efetivos ou representar ameaça
potencial à saúde ou à segurança do usuário, decorrente de falhas do
projeto ou execução de um produto ou serviço, ou ainda, de informação
incorreta ou inadequada de sua utilização ou manutenção”.

Observa-se que a diferença fundamental entre vício e defeito, é que o vício afeta,
financeiramente, o consumidor, entretanto, sem afetar a sua segurança e/ou saúde
(GRANDISKI; 2005).
Os vícios, segundo entendimento jurisdicional, ainda podem ser classificados em
vícios aparentes e ocultos.
Os vícios aparentes podem ser considerados aqueles de fácil constatação que
podem ser identificados inclusive por leigos, sem necessidade de qualificação ou
especialidade técnica.
Os vícios ocultos podem ser considerados aqueles que para sua identificação
necessitarão da análise realizada por técnico especializado. Os vícios ocultos são
denominados redibitórios, de acordo com o glossário do IBAPE/SP:
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•

vícios redibitórios: “São os vícios ocultos que diminuem o valor da coisa ou
a tornam imprópria ao uso a que se destina, existentes no momento da
venda, e que se fossem do conhecimento prévio do adquirente,
ensejariam pedido de abatimento do preço pago, ou inviabilizariam a
compra”.

As principais atividades de engenharia para identificação de vícios e defeitos em
edificações são indicadas por SELMO (2002), a saber:
•

inspeções prediais;

•

perícias;

•

vistorias para emissão de parecer técnico em perícias;

•

demais vistorias técnicas;

De acordo com MEDEIROS JÚNIOR e FIKER (2006), dentre as modalidades mais
freqüentes de classificação das perícias, podem ser identificadas “as perícias em
medidas cautelares (vistorias) e nunciação de obra nova”. As definições que seguem
foram extraídas do glossário do IBAPE/SP-2002:
•

medida cautelar: “procedimento judicial para prevenir direitos”;

•

nunciação de obra nova: “denúncia de que a obra em execução prejudica
direitos de seus vizinhos”.

8.1 Inspeções prediais
De acordo com a proposta de GOMIDE et al (2006) o conceito atualizado de
inspeção predial pode ser definido:
•

inspeção predial “é a avaliação das condições técnicas, de uso e de
manutenção da edificação visando orientar a manutenção e a qualidade
predial total”.

A inspeção predial encontra-se regulamentada pelo norma do IBAPE/SP-2003 em
processo de revisão, (vide lançamento da versão atualizada junto ao Instituto em
referência). A inspeção predial trata das vistorias das edificações, direcionadas para
a elaboração dos planos de manutenção, aferição de periodicidades e seus
procedimentos, dentre os principais objetivos.
Observa-se que na inspeção predial a apuração de responsabilidades e as causas
não são objetivos do trabalho.
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8.1.1 Aspectos práticos da inspeção predial
A norma de inspeção predial do IBAPE/SP de 2003 apresenta um roteiro prático
para realizar a atividade, expõe o critério com base na análise de risco mediante o
uso e exposição ambiental e propõe a classificação das anomalias quanto ao grau
de urgência da intervenção (crítico, regular e mínimo).
Na conclusão do trabalho de inspeção predial, conforme a citada norma, deve ser
consignada as condições de conservação da edificação nos níveis crítico, regular e
satisfatório, em função da análise qualitativa dos graus de urgência identificados e
associados à gravidade das manifestações patológicas relacionadas.
Em relação às recomendações técnicas, a norma citada assinala no item 13, a
necessidade da indicação das orientações técnicas de acordo com ordem de
prioridades de execução, do nível mais crítico ao nível mínimo. As recomendações
técnicas devem ser apresentadas de forma clara e simplificada, possibilitando ao
leigo a fácil compreensão. É recomendável a citação de normas pertinentes da
ABNT, para embasamento das constatações e indicação das prescrições.
Observa-se que a orientação técnica poderá indicar a contratação de trabalhos de
consultoria e outros serviços especializados, quando os trabalhos de recuperação
não sejam resolvidas e fugirem ao escopo e responsabilidades da manutenção.

8.1.1.1 Níveis de inspeção
O nível de rigor da inspeção constitui-se em item fundamental a ser fixado na
contratação, pois implica na profundidade dos trabalhos a serem realizados, bem
como no dimensionamento da equipe necessária ao serviço, interferindo,
diretamente nos custos envolvidos.
O item 7.2 da norma de inspeção predial do IBAPE/SP de 2003 estabelece os níveis
de rigor, a saber:
•

“7.2.1 - NÍVEL 1: vistoria para a identificação das anomalias aparentes,
elaboradas por profissional habilitado; contando com orientação técnica
pertinente;
Este nível se enquadra, ordinariamente, nos imóveis cuja natureza
evidenciam sistemas e componentes construtivos simples, tais como:
casas térreas, sobrados, e edifícios sem elevador;

•

7.2.2 - NÍVEL 2: vistoria para a identificação de anomalias aparentes
identificadas com o auxilio de equipamentos, elaborada por profissionais
de diversas especialidades, contendo indicação de orientações técnicas
pertinentes;
Este nível se enquadra, ordinariamente, nos imóveis cuja natureza
evidenciam sistemas e componentes construtivos complexos, tais como:
edifícios de múltiplos andares, galpões industriais, etc.;
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•

7.2.3 - NÍVEL 3 : vistoria para a identificação de anomalias aparentes, e
das ocultas constatáveis com o auxilio de equipamentos , incluindo testes
e ensaios ..., contendo indicação de orientações técnicas pertinentes”.

Geralmente, a contratação da inspeção predial será de nível 2, excepcionalmente o
nível 3. O nível 3 deve ser utilizado quando se tratar de imóveis com suspeitas de
vícios ocultos significativos. Os ensaios da ABNT são aplicáveis a cada tipo de dano
identificado, associado ao sistema em estudo, para aprofundamento dos estudos.
Normalmente a equipe multidisciplinar pode ser composta por engenheiro civil ou
arquiteto, além de um engenheiro eletricista e engenheiro mecânico,
preferencialmente com especialidade em engenharia de segurança.
O nível 1, unidisciplinar, será utilizado em última análise para prestar orientações
simplificadas.

8.2 Estudo das patologias das construções
O termo patologia pode ser entendido como o ramo da medicina que tem por
objetivo o conhecimento da origem, sintomas e natureza das doenças, de acordo
com a visão dos dicionaristas.
Na construção civil, esse conceito é aplicado de forma adaptada, pela similaridade
que se pode estabelecer entre a edificação e suas partes constituintes comparadas
ao corpo humano. A estrutura da edificação pode ser associada ao esqueleto
humano, as instalações hidráulicas da construção comparadas à circulação
sangüínea, o revestimento das fachadas prediais à pele do homem e assim por
diante. De acordo com LARA et al (2005), para o sucesso do tratamento do doente
primeiramente é necessário que seja conhecida a doença (diagnóstico), através de
exames minuciosos (check-up), a fim de que seja emitido o juízo médico das
possibilidades terapêuticas (prognóstico) para finalmente se estabelecer os meios
da cura (terapia).
Segundo HELENE (1992), segue o conceito de terapia:
•

TERAPIA – à Terapia cabe estudar a correção e a solução desses
problemas patológicos”.

As definições a seguir apresentadas foram extraídas da Norma Básica para Perícias
de Engenharia do IBAPE/SP de 2002, que fixa diretrizes básicas, conceitos,
terminologia, critérios, dentre outros procedimentos relativos às perícias de
engenharia, cuja realização é de atribuição exclusiva aos profissionais registrados
nos CREA's, de acordo com Resolução n° 345 do CONFEA onde são assim
definidas:
•

“VISTORIA – é a constatação de um fato, mediante exame
circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que o constituem,
sem a indagação das causas que o motivaram”;
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As Vistorias se prestam para a identificação de vícios aparentes (por exemplo, em
casos de recebimento de obras), entretanto, o objetivo não e a apuração das causas
que deram origem aos mesmos.
•

“PERÍCIA – É a atividade que envolve a apuração das causas que
motivaram determinado evento ou da asserção de direitos”.

Nas perícias a apuração das causas pressupõe o estabelecimento do diagnóstico
que determina o objetivo final da elaboração desse trabalho técnico.
Segue outra definição importante para a terminologia técnica, que foi extraída do
glossário do IBAPE/SP de 2002, associadas à investigação de manifestações
patológicas incidentes nas edificações:
•

“EXAME: Inspeção, por meio de perito, sobre pessoa, coisas móveis e
semoventes13, para verificação de fatos ou circunstâncias que interessem
à causa. Quando o exame é feito em um bem, denomina-se vistoria;”

8.3 Diferença entre vistoria, perícia
responsabilidade aos intervenientes

e

inspeção

e

a

atribuição

de

Cumpre destacar a diferença entre vistoria, perícia, e inspeção, de acordo com as
definições declinadas.

8.3.1 Das perícias
Ressalta-se que nas vistorias não se busca a apuração das causas que originaram
as patologias enquanto na perícia a apuração das causas é fator determinante. De
acordo com MEIRELLES (2005), a vistoria é caracterizada pela “inspeção do bem
imóvel, para fixar sua localização, averiguar suas condições estruturais, constatar
atributos, defeitos ou danos do prédio e de suas servidões”.
Nas perícias, caberá ao jurisperito (outra denominação do louvado) ou simplesmente
ao técnico, diagnosticar as causas e em que fase do processo construtivo se instalou
a patologia.
A busca das origens das manifestações patológicas envolve o estudo e análise do
processo construtivo para que se determine em qual fase do processo foi(ram)
detectado(s) o(s) fator(es) que desencadeou(aram) e que resultou(aram) na
manifestação que causou(ram) os danos à edificação.

13

Semovente – Ser que se move por si mesmo, tipo:animais, de acordo com dicionaristas.
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8.3.1.1 O processo construtivo e a origem dos defeitos
O processo construtivo pode ser divido em cinco partes: planejamento, projeto,
materiais, construção e uso-manutenção.
O gráfico criado por MESEGUER, 1991, (Figura 33), ilustra as fases do processo
construtivo, que pode ser divido em cinco partes: planejamento, projeto, materiais,
construção e uso-manutenção.

Figura 33 – O Processo da Construção Civil (MESEGUER; 1991).
Cada etapa está associada a um responsável ou interveniente: promotor ou
incorporador, projetista, fabricante, construtor, usuário/proprietário. Cada fase
pressupõe ter o seu controle de recepção (CR), que estipula as condições aceitação
ou de terminalidade para que a próxima fase somente seja iniciada após a
conclusão e recebimento efetivo da etapa anterior. Também estipula o controle de
produção (CP). Além disso, sugere que os processos sejam formalizados e
indicadas as condições e os meios de produção. Nem sempre essa é a regra
adotada nas construções.
Nesse sentido a concepção atual dos empreendimentos terá como meta
fundamental o atendimento às necessidades dos usuários. Inicia-se na concepção
do empreendimento através da identificação dessas necessidades pelo
promotor/incorporador, mediante o desenvolvimento de um planejamento (análises
de viabilidades), envolvendo estudos do ambiente onde estará inserida a edificação,
dentre outras diligências, visando estabelecer as diretrizes para a elaboração do
projeto, segundo descrito por GOMIDE et al (2006).
Na seqüência, o projetista desenvolverá o projeto atendo-se às normas vigentes e
exigências legais, para atendimento do que foi planejado na fase anterior.
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O projeto é a fase que mais depende de informação sobre a durabilidade, associada
diretamente à vida útil dos materiais. Caberá ao projetista avaliar se a durabilidade
atenderá ao mínimo esperado, considerando-se que irá interferir nos custos globais
dos empreendimentos, incluídos os custos de manutenção e operação, conforme
PICCHI (1988).
Na etapa seguinte os materiais serão fabricados, em atendimento às especificações
do Projeto.
Não basta utilizar materiais e componentes cuja durabilidade tenha sido avaliada e
comprovada. Nesse caso, foi avaliada apenas a durabilidade potencial, portanto, é
necessário que se garanta a qualidade do projeto que deve conter os
detalhamentos, especificações e memoriais. A boa técnica de execução também
deve ser empregada na fase da construção com a utilização do material especificado
no projeto e emprego de mão-de-obra treinada. Ao mesmo tempo devem ser
observadas as normas vigentes, cuidando-se da preservação da segurança dos
operários e do meio ambiente. Na fase pós-obra, caberá ao usuário/proprietário
observar o uso, evitar o uso indevido e promover a manutenção., para que seja
garantida a durabilidade do componente em uso, segundo PICCHI (1988).
À medida que cada etapa está associada a um responsável ou interveniente:
promotor ou incorporador, projetista, fabricante, construtor, usuário/proprietário
caberá ao perito a identificação da fase em que se originou o dano, indicando os
aspectos técnicos associados às ocorrências e, consequentemente, ao interveniente
responsável.
Caberá ao juiz em casos de perícias judiciais determinar as responsabilidades,
atribuição e julgamento dos aspectos relacionados à culpabilidade além de
estabelecer as sanções, amparado nas prescrições legais.
Será reproduzido abaixo as indicações de MEIRELLES (2005), para as obras de
engenharia civil, relativas à responsabilidade do construtor do planejamento até a
fase da entrega da obra:
•

“O construtor responde pela reparação dos danos causados pelos defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção e montagem da obra, bem
como por informações insuficientes ou inadequada sobre sua utilização e
riscos (Código de Defesa do Consumidor, artigo 12). Se o defeito surgir
dentro do prazo de garantia de cinco anos (Código Civil, artigo 618), a
responsabilidade do construtor é objetiva. Todavia, se o defeito aparecer
após o qüinqüênio inicial, é preciso examinar o problema da culpa.”

Se a falha for detectada na fase de uso, associada à manutenção, a
responsabilidade poderá ser atribuída ao usuário, recaindo na pessoa do síndico,
em caso de condomínio ou no responsável pela manutenção com conseqüências e
implicações jurídicas incluídas de ordem criminal. Na maioria das vezes, o síndico
leigo não está ciente ou não é alertado pelas administradoras quanto às obrigações
decorrentes da função. Outras vezes, o que se registra na prática é o fato do síndico
se preocupar, fundamentalmente, apenas com a sua isenção da cota condominial.
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O inciso V - artigo 1348, do Código Civil estabelece que compete ao síndico
diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos
serviços que interessem aos possuidores.
O inciso VII do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, (CDC), veda os
serviços em desacordo com as normas da ABNT, portanto, deve ser considerada a
NBR 5.674 – Manutenção das Edificações, constituindo noutra providência a ser
implementada pelo síndico. A maioria dos síndicos desconhece suas obrigações
legais e os ônus pela negligência na manutenção.

8.3.2 Das inspeções
Conforme o glossário do IBAPE/SP de 2002, segue a definição de:
•

“INSPEÇÃO: Avaliação do estado da edificação e de suas partes
constituintes, realizada para orientar as atividades de manutenção. (NBR
5.674/99).”

Quanto à inspeção predial, o tema já foi abordado no item 8.1.

8.4 O perito, os assistentes técnicos e as perícias
A abordagem sobre a prova pericial no judiciário, a prova no exame pericial, as
funções do perito e dos assistentes técnicos já foi tratada em diversos textos, por
SPRINGER (2005) e PONTES FILHO (2002), portanto, o presente trabalho não
detalhará a prova pericial, entretanto, irá ressaltar alguns aspectos fundamentais
para o entendimento e encaminhamento da dissertação.
Seguem as definições da NBR 13.752/96 – Perícias de engenharia na construção
civil, para perito e assistente técnico:
•

“PERITO: Profissional legalmente habilitado pelos Conselhos Regionais
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, com atribuições para proceder a
perícia.

•

ASSISTENTE TÉCNICO: Profissional legalmente habilitado pelos
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, indicado e
contratado pela parte para orientá-lo, assistir aos trabalhos periciais em
todas as fase da perícia e, quando necessário, emitir seu parecer técnico”.

Os peritos para o bom desempenho de suas funções devem possuir as seguintes
aptidões. Serão destacadas as mais importantes, baseado em GRANDISKI (2005).
a) “preparo técnico, que também deverá ser revestido de atualidade. Esse
aspecto é importante para que o perito possa observar e inferir
conclusões adequadas quanto aos itens observados”;
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O perito deverá ter conhecimentos técnicos abrangentes sobre o tema em que versa
a perícia, necessitando manter-se atualizado quanto aos aspectos abordados nas
Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pertinentes
à matéria em estudo, para poder cotejá-la com o objeto da perícia e elaborar o laudo
com conhecimento de causa.
GRANDISKI (2005) comenta ainda outros atributos que deve ter o perito:
b) “maturidade pessoal e profissional. Exigindo, portanto, experiência e
treinamento adquirido ao longo de uma vivência profissional”;
O IBAPE Nacional, IBAPE/SP, suas regionais paulistas além das agregadas ao em
diversos estados, possuem como objetivos primordiais: “promover a valorização da
classe, garantindo o avanço científico em seu campo mediante o desenvolvimento e
difusão do conhecimento técnico; a promoção da especialidade em níveis superiores
de relevância profissional e acadêmica; o intercâmbio harmonioso e construtivo entre
todas as áreas do saber ligadas ao seu mister e sobretudo, a obediência estrita à
ética como fundamento da contribuição de seus afiliados à sociedade”, dentre outras
entidades análogas que congregam peritos e filiados ao CREA que desenvolvem
treinamento semelhante.
A questão da ética profissional também sujeita os profissionais operadores da
Perícia ao Código de Ética do CONFEA (2002) e Código de Ética do IBAPE/SP
(1999).
Segundo MEDEIROS JÚNIOR e FIKER (2006), como regra básica e principio
fundamental da conduta ética, cabe ao perito judicial agir segundo a ciência
(desempenhar sua atividade com eficiência propiciada através da educação
continuada) e consciência (exercer a função social donde não pode desvincular-se).
c) aptidão para desempenhar a função de perito. A eventual negligência,
imperícia ou imprudência do perito ou ainda a ausência de qualificação
poderão ser punidas conforme as penalidades previstas na Resolução nº.
69 do CONFEA.
O perito em última análise, responderá criminal e civilmente, de acordo com os artigo
342 do Código Penal e artigo 159 do Código Civil:
•

“artigo 342 do Código Penal: Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a
verdade, como testemunha, perito, contador, em processo judicial, policial
ou administrativo, ou em juízo arbitral: Pena: Reclusão de um a três anos
e multa;

•

artigo 159 do Código Civil: Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência, ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica
obrigado a repara o dano”.

Para o assistente técnico, GRANDISKI (2005), destaca os atributos que se espera
dos mesmos, ressaltando que para desempenhar a sua função de forma digna,
caberá ao assistente técnico:
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•

prestar informações sobre o andamento do processo;

•

fornecer de forma antecipada todos os subsídios do que disponham
(documentos, informações, argumentação técnica, facilitar o acesso ao
local da perícia, etc.), colaborando para que o laudo seja elaborado,
corretamente;

•

antecipar ao perito suas interpretações e conclusões técnicas em busca
da verdade dos fatos;

Ainda para o assistente técnico, de acordo com MAIA NETO (2000), adaptada pelo
autor, também caberá ao mesmo:
•

colaborar com a parte e seu patrono (advogado) na formulação dos
quesitos;

•

apresentar parecer técnico divergente, justificando,
fundamentada as razões da divergência, quando aplicável;

de

forma

O artigo 422 do Código de Processo Civil, de acordo com a redação da Lei nº.
8.455/92, consigna:
•

“artigo 422 do Código de Processo Civil, conforme Lei nº. 8.455/92: O
perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido,
independentemente de compromisso. Os assistentes técnicos são de
confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição”.

Ainda que esse artigo do código possa ensejar que o assistente técnico atue como
“advogado técnico” da parte, não se pode olvidar que a busca da verdade e o
comportamento ético do assistente técnico deve prevalecer acima de eventuais
interesses escusos da parte que o contratou.

8.5 Diferença entre laudo e parecer técnico
A definição a seguir apresentada está incluída na “Norma Básica para Perícias de
Engenharia do IBAPE/SP de 2002”,
•

“PARECER TÉCNICO: Relatório circunstanciado, ou esclarecimento
técnico emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado
sobre assunto de sua especialidade (NBR 14.653-1/2001 da ABNT)”.

A definição da NBR 13.752/96 da ABNT – Perícias de engenharia na construção
civil, consta:
•

“LAUDO: Parecer técnico escrito e fundamentado, emitido por um
especialista indicado por autoridade, relatando resultado de exames e
vistorias, assim como eventuais avaliações com ele relacionados”
(NBR 13.752/96 da ABNT).
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A estrutura do laudo deve seguir as prescrições da NBR 13.752/96 da ABNT, item 6.
Deve ser restrito ao objeto da perícia, retratar com fidelidade as informações
fidedignas colhidas na vistoria e demais diligências, juntando fotos, plantas,
pesquisas, caracterização de eventuais danos, análise das normas e outros
elementos elucidativos sempre que aplicáveis e pertinentes, além de discorrer e
desenvolver o laudo em linguagem simples e clara, inteligível sobre a ótica das
partes e também do juiz.
De acordo com PONTES (2002), “o laudo terá sua credibilidade em decorrência da
justificativa das respostas e não das opiniões subjetivas do perito”. Não significa que
o laudo deverá ser restrito à simples resposta dos quesitos, ainda que efetivadas de
forma justificada.
Na opinião de SPRINGER (2005), o laudo deve “vir consubstanciado em
fundamentos técnicos que demonstrem, quando o objetivo da perícia assim exigir, os
fatores de causa, efeito e origem dos problemas indagados”.
Ainda segundo GRANDISKI (2005), da norma consta: Na engenharia legal este
termo é reservado ao trabalho do perito. “Entretanto os profissionais com registro no
sistema CONFEA/CREA's podem dar o nome de laudo aos seus pareceres
apresentados para fins não judiciais, devendo apresentar seus comentários ao laudo
do perito judicial como pareceres.”
O autor costuma adotar o termo laudo, para apresentação de trabalhos judiciais,
quando é indicado pelo juiz, reservando o termo parecer para os demais trabalhos.
Na prática, o leigo adota o termo Laudo indiscriminadamente, embora muitos
técnicos também adotem esse termo para os seus trabalhos de forma generalizada.

8.6 Manifestações patológicas típicas das pinturas – Fichas resumo
Baseado na proposta de SELMO (2002) para as argamassas, adaptada pelo autor
para as pinturas, a investigação das manifestações patológicas não ficará restrita à
simples análise dos sintomas com as descrições superficiais das causas.
Recomenda-se que o técnico conduza a investigação pautada na abordagem das
manifestações patológicas, sob o seguinte enfoque:
a) nos casos mais comuns, inicia-se pela pesquisa das causas mais
prováveis, ou seja, nas causas intrínsecas, (originadas na concepção
da obra: planejamento ou projeto, fabricação, execução), ou causas
extrínsecas (originadas na fase pós-obra: uso e manutenção ou em
fatores naturais).
Muitas vezes quando as manifestações patológicas são caracterizadas
pela presença de trincas, vesículas e desagregação, poderão estar
associadas a problemas no substrato, alvenaria e fechamentos verticais,
interferindo e prejudicando o sistema pintura, muito embora não associado
diretamente ao mesmo.
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b) nos casos mais complexos, quando a aplicação do método proposto
pelo autor não conseguir estabelecer o diagnóstico, a análise poderá
ser conduzida a partir das informações disponíveis sobre o tipo e
condições de exposição das pinturas, aprofundada através de estudos
específicos, consultoria especializada e ensaios de substrato que não
é o tema do presente trabalho.
Os mecanismos e origens podem ser decorrentes de fontes diversas conforme
abordado no capítulo 7, portanto, a utilização das fichas propostas pelo autor na
Tabela 2 é prioritariamente orientativa.
A Tabela 2 apresenta um resumo das manifestações patológicas comumente
encontradas em sistemas de pintura, designadas pelos efeitos a elas associados,
com indicação das causas prováveis das ocorrências além de conter sugestões de
correção, para facilitar o trabalho do técnico em campo.
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Tabela 2 – Ficha resumo das manifestações patológicas – Caracterização, Origens
e Correção.
Manifestação

Descrições

EFLORESCÊNCIA

Características:
•

Manchas

esbranquiçadas

na

superfície

pintada, causada pelo depósito de sais
(sulfatos ou carbonatos), solúveis em água.
Apresenta aspecto de nuvem, por vezes
enegrecida pela poluição.
•

As manchas, eventualmente, podem ser de
cor clara e escorrida de forma concentrada,
além de aderente, pouco solúvel em água,
geralmente constituída de carbonato de
cálcio.

Obs: possibilidade de rompimento da película.
Causas:
¾ Alvenaria com umidade de origem diversa
(residual, vazamento, umidade ascendente,
etc.).
¾ Argamassa
insuficiente.

com

cura/carbonatação

Correção:
9 Confirmar

e

eliminar

a

origem

do

vazamento/infiltração, antes de proceder a
repintura.
9 Remover pintura através de raspagem e
aguardar cura/carbonatação da superfície.
9 Aplicar fundo selador álcali resistente e
repintar com tinta adequada
Obs: aguardar cura do reboco novo.
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Continuação da Tabela 2
Manifestação

Descrições

DESAGREGAÇÃO

Características:
•

Película da tinta se destaca junto com a
massa de nivelamento e/ou partes do reboco,
evidenciando a baixa resistência superficial
da argamassa.

Causas:
¾ Tinta aplicada antes da cura/carbonatação
total do reboco.
Obs: A causa da desagregação não evidente
pode ser confirmada pelo esforço leve,
através de risco com objeto pontiagudo.
Correção:
9 Raspar as partes soltas e corrigir
irregularidades do substrato com o próprio
reboco, aplicar fundo preparador de parede
antes de repintar.
Obs: aguardar cura/carbonatação do reboco
novo.
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Continuação da Tabela 2
Manifestação

Descrições

DESCASCAMENTO

Características:
•

Película da tinta se destaca do substrato com
relativa facilidade, parcial ou integralmente,
normalmente em áreas extensas.

Causas:
¾ Tinta aplicada sobre caiação.
¾ A primeira demão aplicada diretamente sobre
o substrato não foi bem diluída.
¾ Deficiência de limpeza do substrato com
presença de poeira (partículas sólidas soltas)
ou contaminante gorduroso.
¾ Umidade retida no substrato, sob efeito do
calor do ambiente passa ao estado de vapor
e pressiona o filme da tinta.
¾ Pintura sobre superfície aquecida.
Correção:
9 Raspar ou escovar as partes soltas, proceder
à limpeza do substrato, aplicar fundo
preparador de parede antes de repintar.
9 Ajustar a viscosidade de maneira a promover
uma completa umectação da superfície.
9 Não usar tinta convencional sobre pintura em
superfícies com temperaturas acima de 50°C.
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Continuação da Tabela 2
Manifestação

Descrições

VESÍCULAS

Características:
• Manifesta-se através do empolamento da
argamassa,
provocando
crateras
com
descolamentos de diâmetro inferior a 10 mm,
danificando a pintura.
Causas:
¾ Se material do centro da cratera apresentarse na cor branca, pode representar
deficiência de hidratação da cal, se preta ou
avermelhada, estará associada à má
qualidade da areia (pirita).
Correção:
9 Remover
as
partes
soltas,
corrigir
irregularidades do substrato com o próprio
material da argamassa, aplicar fundo
preparador de parede antes da tinta de
acabamento.

CALCINAÇÃO

Características:
•

Destruição da película de tinta devido ao
envelhecimento (pulverulência).
Causas:
¾ Desagregação das resinas sob a ação dos
raios solares.
¾ Nas tintas brancas e tons pastéis pode
representar o uso de pigmento inadequado.
Correção:
9 Raspar partes soltas, escovar e lixar as
superfícies com espátula e/ou escova de aço
além de promover a limpeza e preparação do
substrato antes de repintar.
9 Usar tintas de formulação adequada para
resistir aos raios ultravioleta e ação das
intempéries.
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Continuação da Tabela 2
Manifestação

Descrições

MANCHAS DE PINGOS Características:
DE CHUVA
• Manchas em forma de escorrimento.
Causas:
¾ Devido a pingos isolados de chuva, garoa,
sereno, em tinta recém aplicada, provocando
a extração de substâncias solúveis que
afloram, provocando manchas.
Obs: O tempo de cura da tinta látex é de 20
dias.
Correção:
Lavar, imediatamente a superfície, formando
uma “cortina de água”, deixando a água fluir,
sem esfregar.
MANCHAS DEVIDO AO Características:
ROLO / TRINCHA
• Manchas mostrando marcas ou estrias devido
à passagem do rolo/ trincha.
Causas:
¾ Tinta com desbalanceamento tixotópico.
¾ Solvente de evaporação rápida.
¾ Inabilidade da mão de obra.
¾ Utilização de pincel de cerdas muito duras.
Correção:
9 Utilizar
produtos
balanceada.

com

9 Treinamento de mão de obra.
9 Utilizar pincel de cerdas macias.

formulação
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Continuação da Tabela 2
Manifestação

Descrições

MANCHAS ESCURAS DE Características:
MOFO, BOLOR EM
• Manchas de extensão variada, geralmente de
ÁREAS MAIS
cor verde, preta, de extensão localizada ou
EXPOSTAS.
generalizada.
Provocam o escurecimento e decomposição
da película.
Causas:
¾ Decorre da proliferação de fungos que se
desenvolvem em condições favoráveis de
umidade,
temperatura,
ventilação
e
insolação.
¾ Também podem ser decorrentes de fixação
de poeira em regiões onde a superfície
pintada se mantém por mais tempo
umedecida.
¾ Dentre as causas diversas podem ainda ser
citadas a falta de manutenção ou ausência
de detalhes construtivos de proteção.
Correção:
9 Lavar a superfície com solução de hipoclorito
de sódio ou água sanitária. (vide item
5.1.2.2.)
9 Usar tintas com fungicidas e/ou algicidas.
9 Diminuir umidade com o aquecimento do
ambiente e aumentando a ventilação.
9 Aplicar sistemas de pintura que nivelem a
superfície, para evitar o alojamento de
fungos ou algas nas imperfeições.
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Continuação da Tabela 2
Manifestação

Descrições

BOLHAS

Características:
•

As bolhas muitas vezes se apresentam em
formato circular podendo atingir uma
configuração alongada, formando bolsões, ou
ainda assumindo configuração diversa.

Causas:
¾ Aplicação de massa corrida PVA
ambientes externos (incompatível).

em

¾ Na repintura, quando a tinta nova umedece a
película anterior de qualidade inferior, pode
infiltrar na antiga e provocar a sua dilatação,
ocasionando bolhas.
¾ Diluição inadequada da tinta ou limpeza
deficiente da superfície, após lixamento da
massa de nivelamento.
Correção:
9 Remover, raspar a massa corrida, corrigir
imperfeições superficiais do substrato com
massa corrida acrílica.
9 Remover, raspar o material aplicado nas
áreas afetadas até atingir o substrato,
proceder à limpeza do mesmo e aplicar
fundo preparador de parede antes de
repintar.
9 Lixar e raspar as partes soltas, eliminar o pó
antes da repintura.
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Continuação da Tabela 2
Manifestação

Descrições

ENRUGAMENTOS

Características:
•

Superfície pintada apresenta-se com micro
rugas, formando uma espécie de ondulação.

Causas:
¾ Aplicação de tinta em camadas espessas ou
aplicação excessiva do produto.
¾ Secagem superficial muito rápida.
¾ Superfície pintada com níveis elevados de
temperatura.
Correção:
9 Remover a tinta aplicada com espátula ou
escova de aço, promover a limpeza
superficial antes da repintura, e aplicação do
produto em camadas delgadas.
9 Utilizar solventes com menor volatilidade.
9 Não usar tinta convencional sobre pintura em
superfícies com temperaturas acima de 50°
C.
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Continuação da Tabela 2
Manifestação

Descrições

FISSURAS

Características:
•

Superfície se apresenta com minúsculas
aberturas.

•

Podem ter origem no substrato, devendo-se
pesquisar tal situação durante a vistoria. São
caracterizadas por possuírem abertura inferior
a 0,5 mm e pouco profunda, em um elemento
de construção com desenvolvimento, em
geral, irregular.

Obs: São classificadas conforme o tipo em
mapeadas,
geométricas,
horizontais,
verticais ou inclinadas.
Causas:
¾ Quando identificadas no substrato podem ter
origem na camada muito grossa de reboco
ou no tempo insuficiente de hidratação da cal
utilizada na argamassa.
Correção:
9 Raspar ou escovar a superfície removendose as partes soltas. Lixar e promover a
limpeza e/ou tratamento superficial antes de
proceder a repintura com aplicação de
impermeabilizante
acrílico.
Vide
recomendações dos itens 5.1.2.1 e 7.2.14.
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Continuação da Tabela 2
Manifestação

Descrições

DESCORAMENTO

Características:
•

A superfície apresenta-se, desbotada pela
degradação dos pigmentos ou da resina.

Causas:
¾ Áreas expostas à incidência solar e utilização
de pigmentos ou resina inadequados para a
finalidade do uso.
Correção:
9 Utilizar tintas com formulação adequada para
resistir às condições específicas de uso.
ASPEREZA

Características:
•

Presença de grânulos de poeira ou de
produto com deficiência de homogeneização.

Causas:
¾ Deposição de partículas em suspensão,
(poeira) do ambiente na pintura recém
aplicada.
¾ Deficiência de homogeneização da tinta
antes da aplicação.
Correção:
9 Evitar a execução de pintura quando o
ambiente encontrar-se poeirento.
9 Homogeneizar a tinta e filtrar, se necessário.
Fonte: Adaptada pelo autor a partir de TINTAS CORAL (2006), TINTAS SUVINIL (2005), FAZENDA
(1995), FAZANO (2002), TINTAS RENNER (2004), TINTAS EUCATEX (2005), TINTAS MAGGICOR
(2005) e MAIA NETO et al (1999).

Em caso de necessidade poderão ser realizados os ensaios para determinação das
propriedades das tintas associadas ao desempenho, preconizados pela ABNT,
associados à: cor, brilho, resistência à abrasão, poder de cobertura, porosidade e
resistência a fungos, conforme Tabela 1 (vide pág. 15)
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9 PROPOSTA DE MÉTODO PARA INVESTIGAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES
PATOLÓGICAS EM PINTURAS
Nesse capítulo será apresentada a proposta do autor em relação ao método para
investigação de manifestações patológicas em pinturas.
A Figura 34 explora a partir do fluxograma proposto pelo autor, com base em
PONTES (2002) e SPRINGER (2005), as etapas do processo investigativo de vícios
e defeitos em sistemas de pintura.
Para entendimento do fluxograma serão analisadas e detalhadas as diversas etapas
que o compõem nos itens que seguem.
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Análise de documentos (*)
▪ Pareceres
▪ Diário de obra
▪ Projetos
▪ Manual de operação,
▪ Notas fiscais
uso e manutenção
▪ Contratos
▪ Plano de manutenção
▪ Normas
▪ Relatórios e outros

Vistoria de campo

Complementação de dados
para preenchimento das
FICHAS DE VISTORIA

Análise visual

Levantamento e/ou mapeamento das manifestações
patológicas (anomalias)

Levantamento fotográfico das anomalias

É possível o diagnóstico?
Sim

Não
▪ Estudos complementares
▪ Diligências adicionais
▪Consultoria especializada

Realização de ensaios
"In loco"

Laboratoriais

Análise dos resultados dos ensaios
Diagnóstico
Causas
Origem

Planejamento

Projeto

Materiais

Construção

Uso e manutenção

Prognóstico e/ou Terapia

Elaboração do documento técnico
LAUDO ou PARECER

(*) Quando se tratar de perícia judicial, o perito deve analisar os autos e seguir os trâmites legais, processuais

Figura 34 – Etapas para levantamento, das causas e origem de manifestações
patológicas em sistemas de pintura. Proposta do autor a partir de PONTES (2002) e
SPRINGER (2005).

106

9.1 Coleta de dados, análise de documentos
Caberá ao técnico a análise de toda documentação disponível, e outras informações
necessárias para elaboração da anamnese14 da edificação.
Na construção, o termo anamnese pode ser entendido como o relato da seqüência
cronológica de eventos, desde o início das ocorrências, sua evolução ao longo do
tempo, incluindo a descrição dos sintomas associados à manifestação patológica em
estudo.
A anamnese é necessária para a formulação das hipóteses associadas ao evento,
para auxiliar na definição do diagnóstico.
Em relação à pintura, a dificuldade na obtenção de documentação é fato concreto. O
arquivo de documentos do edifício geralmente carece de informações sobre o
sistema de pintura. Na maioria das vezes não existem registros sobre o tema,
inexistem os contratos de fornecedores, as notas fiscais de compra de materiais ou
outro elemento que contenha informações sobre as condições de contratação de
serviços de pinturas.
Geralmente os projetos de pintura, ou a formalização de procedimentos utilizados na
execução também não existem. Além disso, o memorial descritivo quando
localizado, normalmente é muito simplificado e os dados sobre as especificações de
pintura são incompletos.

9.2 Principais documentos
Antes de realizar a vistoria, o técnico deverá analisar toda a documentação
disponível da edificação realizando a coleta de informações técnicas para possibilitar
traçar o roteiro de vistoria, no sentido de confirmar no local os itens a serem
pesquisados.
A documentação aqui considerada deve ser pertinente ao sistema de pintura e inclui
os trabalhos de reparos, manutenção e reformas eventualmente empreendidos na
edificação.
Segue abaixo uma listagem de documentos preliminares passíveis de identificação,
que auxiliarão ao técnico na elaboração da anamnese:

14

•

parecer técnico de vistoria – documento técnico elaborado sobre a
edificação, que contemple a análise de problemas associados às
fachadas, do tipo: infiltrações, fissuras, manchas, (muitas vezes esse
trabalho nunca foi realizado);

•

projeto de alvenaria ou fechamento das fachadas e respectivo memorial

Anamnese: Informação acerca do principio e evolução duma doença até a primeira observação do
médico (de acordo com o dicionário básico da língua portuguesa Folha /Aurélio).
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descritivo – útil para se identificar a existências de elementos de ligação,
reforço, encunhamento, verga e contra-verga ou outra informação
relevante quanto às especificações desse sistema. Quando inexistente,
verificar a existência de projeto executivo de arquitetura e respectivo
memorial e se existe algum detalhamento ou referência às vedações
verticais das fachadas;
•

projeto de revestimento de argamassa – quando disponível serve para se
verificar a especificação das camadas componentes das fachadas,
juntamente com a análise do memorial descritivo. É útil para verificação da
presença de elementos de proteção tais como, rufos, molduras, peitoris
com pingadeira e outros, analisando as condições de instalação,
interfaces com a alvenaria de fechamento. Quando inexistente, verificar a
existência de projeto executivo de arquitetura e respectivo memorial e se
existe algum detalhamento quanto aos revestimentos de fachadas;

•

projeto de pintura – quando disponível, importante para verificação da
especificação dos produtos utilizados no sistema das fachadas,
juntamente com o respectivo memorial descritivo. Sua análise pode
permitir a averiguação das condições de compatibilidade com o substrato
e entre os produtos prescritos;

•

notas fiscais – as notas fiscais servem para se atestar os produtos
utilizados em serviços de pintura realizados nas fachadas, assim como a
mão-de-obra empregada;

•

contratos – importante verificar a existência de contrato de serviços ou
quaisquer intervenções realizadas nas fachadas associados aos
revestimentos, compra de materiais, contratação de mão-de-obra, enfim,
dos serviços de pintura. Útil analisar as condições do contrato,
especialmente quanto aos procedimentos de aplicação, exigência de
controles e outras exigências aplicáveis aos trabalhos desenvolvidos na
obra;

•

normas – a análise das normas vigentes da ABNT sobre o tema pintura é
importante para se efetuar o cotejamento com as indicações dos projetos
porventura existentes, além das recomendações dos fabricantes quanto
às especificações adotadas;

•

diário de obra – documento com indicação e registro das intervenções
realizadas nas fachadas com as anotações sobre o dia a dia dos
trabalhos, registro das condições meteorológicas, eventual intercorrência.
Na análise do diário de obra pesquisar a existência de registros de
eventos extraordinários associados à pintura das fachadas e seus
componentes. Na análise de atas de reunião, selecionar assuntos que
versam sobre os itens: revestimento em argamassa e pintura. Se for obra
nova, dentro do prazo de garantia, verificar registros da fase da
construção;

•

relatórios de ensaios de produtos e outros controles tecnológicos – útil por
permitir a análise das tintas utilizadas nas fachadas e comprovar as

108

características do material empregado. Deve ser verificada a existência e
disponibilidade de amostras para a realização de eventuais ensaios de
caracterização da tinta, se necessários;
•

relatórios de fiscalização – serve para se efetuar a análise das liberações
de serviços e condições de terminalidade, ou seja, a realização de
controles entre as fases dos trabalhos. Fornecerá informações sobre as
condições de execução: preparo do substrato e sua limpeza, aplicação de
fundos, diluição dos produtos, número de demãos, controle das condições
de tempo e temperatura durante as aplicações, existência de testes
práticos de rendimento, poder de cobertura, treinamento da mão-de-obra e
outras informações úteis quanto aos fatores intervenientes relacionadas
ao desempenho e durabilidade das pinturas;

•

termo de conclusão dos serviços - documento de garantia emitido pelo
fornecedor de material e/ou mão-de-obra. Além disso, deve-se checar a
existência de profissional técnico responsável pela empresa.

•

assistência técnica por parte da construtora – útil pesquisar a existência
de SAC’s, quando a construtora possui serviço de atendimento ao
consumidor formalmente implantado. Nesses casos, constam os registros
de eventual(is) correspondência(s) e solicitações de assistência técnica do
usuário, sobre problemas incidentes no imóvel, no decorrer da garantia
legal de cinco anos;

•

manual de operação, uso e manutenção das áreas privativas e comuns,
vulgarmente denominados: manual do proprietário e manual do síndico –
quando disponível, é importante para análise do conteúdo e indicações
quanto aos procedimentos, recomendações e outras abordagens relativas
ao sistema de pintura. Serve também para se analisar a eventual
existência de exigência abusivas quanto à repinturas, durante o prazo de
garantia legal. Note que muitas vezes constam dos manuais a
necessidade de repintura até mesmo anual, incompatível do ponto de vista
técnico e da garantia legal. O técnico deve analisar as questões que
envolvem a especificação da lavagem periódica, os produtos indicados
para cada tipo de impregnação, conforme já abordado anteriormente. A
deficiência de informação é considerado vício de informação, conforme já
citado.

•

plano de manutenção da edificação – importante para se verificar a
existência formal de procedimentos regulares de manutenção (limpeza
e/ou repintura). Verificar na vistoria da obra se foram realizados esses
procedimentos e de que forma se desenvolveram. Se foram realizadas
inspeções prediais na edificação e se essas inspeções contemplaram a
análise das fachadas e os procedimentos de manutenção empregados, os
produtos e equipamentos utilizados. Em caso de mudança de material das
fachadas, através de reformas, analisar se houve correção do próprio
manual de operação uso e manutenção e os respectivos ajuste dos
procedimentos;
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•

no caso de perícias judiciais o perito deverá analisar os autos e seguir os
trâmites legais e processuais.

Muitas vezes, em caso de edifícios já habitados é necessária a elaboração de roteiro
de perguntas para serem respondidas pelos moradores, pelo síndico, administrador,
zelador, nas entrevistas, para coleta das informações sobre o que foi aplicado na
fachada originalmente, se foi realizada alguma intervenção nas mesmas (quando,
como e por quem?). A entrevista assume maior importância quando a
indisponibilidade de documentos é registrada.
Observa-se que na maioria das vezes a entrevista com o zelador, preferencialmente,
com longa permanência no imóvel se constitui numa das melhores fontes de
informação, pelo detalhe de informações, pela precisão de datas, procedimentos
executados e dados do contratado. Observa-se que o perfil dos funcionários em
condomínios residenciais está em evolução. Muitas vezes já não existe mais a figura
do zelador e os porteiros estão terceirizados, com a ressalva quanto à questão do
alto índice de rotatividade. Em função disso, a coleta de informações tende a ser
dificultada.
Em “Shoppings Center’s”, em edifícios comerciais de padrão superior e hotéis, o
empreendimento tende a ser administrado por empresas especializadas em imóveis
desse porte, especialmente quando os proprietários são fundos de pensão ou grupo
de investimento imobiliário (quando se trata de imóveis comerciais cuja base de
renda é a locação ou o rendimento mensal ou investimento base imobiliária). Nesses
casos as questões afetas à manutenção tendem a ser mais organizadas, entretanto,
em relação às instalações civis, onde a pintura se enquadra, as informações são
escassas e incompletas.
Reitera-se que a dificuldade em se obter as informações e os documentos é muito
significativa, conseqüentemente, não se consegue restituir as condições de
construção, especialmente do sistema de pintura empregado na edificação
tampouco a cronologia e a profundidade das intervenções praticadas nas mesmas.
Nesses casos o levantamento de dados durante a vistoria é que vai preponderar
aliada à experiência do técnico que vai analisar as ocorrências das manifestações
patológicas incidentes nas fachadas, avaliar os impactos causados, para poder
definir o diagnóstico e finalmente determinar os procedimentos de recuperação /
reparo das pinturas.

9.3 Vistoria de campo
Por ocasião da vistoria o técnico deverá analisar e conferir no local da obra as
informações colhidas nos documentos previamente analisados, identificando a
situação e a realidade do empreendimento frente às exigências dos projetos,
documentos disponibilizados e cotejando os dados frente às exigências das normas
vigentes da ABNT.
É importante que a vistoria seja realizada depois de esgotados os meios de coleta
de documentos e informações preliminares a respeito do imóvel.
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A realização de vistoria ao local servirá para a coleta de dados complementares para
preenchimento das fichas de vistoria de fachadas com o levantamento de dados e
confirmação do processo construtivo utilizado no sistema da pintura.
A análise visual é fundamental nessa fase, nela o técnico, primordialmente, verificará
as condições de alteração superficial, identificando as manifestações patológicas
existentes nas fachadas.

9.3.1 Elaboração da planta das fachadas
A elaboração de um croqui das fachadas é fundamental para permitir o desenho da
planta prévia das mesmas quando o trabalho do técnico envolver o levantamento
(vide item 9.4.3.1) ou o mapeamento da edificação (vide item 9.4.3.1.2). O croqui
deve ser elaborado antes da realização dos trabalhos de levantamento ou
mapeamento. A escala do desenho deve ser executado em escala 1:50 ou 1:75,
sendo essa última medida de bom tamanho para manuseio nas vistorias.
A planta agilizará os trabalhos de campo durante o levantamento ou mapeamento,
pois corrige algumas impropriedades e divergência entre a planta da fachada, frente
ao que foi realmente executado, inclusive constando da identificação de elementos
de proteção (beirais, molduras, rufos), quando necessário.
De posse da análise prévia da documentação obtida, as diligências ao local da
edificação podem ser programadas. O técnico iniciará o preenchimento das fichas de
vistoria de fachadas, proposta no presente trabalho. As fichas de vistoria são
sugeridas pelo autor, com base em PONTES (2002), SPRINGER (2005) e SAHADE
(2005).

9.4 Registro das informações coletadas – Preenchimento das fichas de vistoria
Foram propostas pelo autor as fichas de vistoria, para organização e coleta dos
dados a serem pesquisados sobre a edificação em estudo, ajudando no
desenvolvimento do trabalho de aprofundamento em campo e servindo de roteiro
auxiliar na elaboração do documento técnico.
O preenchimento das fichas de vistoria visa coletar os subsídios esclarecedores
partindo das informações documentais, adicionadas às informações obtidas em
campo, junto às testemunhas que foram entrevistadas. A confirmação das
informações até então obtidas serão ratificadas através da inspeção visual,
complementadas pelo levantamento ou mapeamento das manifestações patológicas
e das diligências complementares, quando necessárias.
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A inspeção visual é o procedimento que, fundamentalmente, permitirá a análise dos
sintomas, constituindo-se como a etapa essencial para a elaboração do diagnóstico,
segundo a experiência do técnico. Quando persistirem dúvidas para ou
estabelecimento ou formulação do diagnóstico pode ser necessário o
aprofundamento do estudo. Existe a alternativa da contratação de consultoria
especializada ou a eventual realização de ensaios para obtenção ou confirmação do
diagnóstico.
A seguir será apresentado um roteiro de preenchimento das fichas que estão
juntadas no item 9.4.7. (Páginas: 124 a 129).

9.4.1 Ficha de vistoria de fachadas – 1
No primeiro item da ficha existe um campo onde deve ser identificado o responsável
pela vistoria, para que seja rastreada a autoria daquela etapa da investigação.
A indicação da(s) data(s) da(s) vistoria(s), e a numeração das folhas devem ser
lançadas nas fichas de vistoria. É muito importante situar no tempo e espaço o
registro das ocorrências identificadas no local da edificação, no período da vistoria,
caso a mesma se realize em datas diversas. Quando se realizar mais de uma
vistoria para identificação das manifestações patológicas é importante indicar no
documento os dias, o período em que ocorreram os registros no local. A situação
pode ser agravada, após a vistoria sem que providências sejam implantadas pelo
responsável pela edificação, portanto, a indicação da data serve para preservar o
técnico, quanto às recomendações formuladas e quanto a futuros desdobramentos e
responsabilidades assumidas quando da emissão do documento técnico. O técnico
deverá emitir um relatório específico, ainda que preliminar, indicando por exemplo o
isolamento de área com iminência de desplacamento ou outra providência quando
identificar situação potencial de risco. O documento técnico final será emitido no
término das investigações.
Eventualmente, caso o prognóstico seja contemplado na contratação, esse item será
abordado no documento técnico e poderá indicar a eventual evolução dos fatos, com
a respectiva indicação da recomendação técnica. Deve ser sempre destacado o
registro de situação relevante de risco à saúde e segurança dos usuários,
acompanhada da respectiva orientação técnica.

9.4.1.1. Dados gerais
Nesse item são anotados os dados do empreendimento incluído: nome, endereço,
CEP do logradouro, cidade, estado, telefone da administração local ou da portaria,
fax, outro número, se houver. Também é anotado o nome do síndico, nome do
zelador, dados da administradora, se aplicável, incluído o nome, contato e telefone.
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9.4.1.2 Dados da Construção
Nesse item serão lançados os dados relativos à ocupação e uso da construção:
residencial, comercial, industrial e outros (por exemplo: misto).
É identificado o padrão construtivo, segundo o estudo Valores de Edificações de
Imóveis Urbanos – 2002, também conhecido por EVV – Edificações Valores de
Venda, publicado pelo IBAPE/SP. Observa-se que esse estudo está em fase de
revisão, entretanto, não tudo indica que não haverá alteração nos padrões
construtivos, a ser confirmado junto ao citado Instituto, quando do lançamento da
nova versão. Além disso, deve ser consignada a informação quanto à idade
estimada da edificação, data de instituição do condomínio, nome da Construtora,
data da emissão do auto de conclusão (habite-se) e indicação do número de
pavimentos, de subsolos, de blocos, e quantidade de unidade por bloco.

9.4.1.3 Sistema Construtivo
9.4.1.3.1 Alvenaria
A alvenaria empregada no fechamento vertical da obra será identificada nesse item
com as informações colhidas no projeto arquitetônico e memorial descritivo,
eventualmente, pelo projeto de alvenaria, quando houver ou quando se tratar de
alvenaria estrutural. Na ausência desses documentos, poderá ser feita uma
inspeção, preferencialmente em ambiente interno, para favorecer a execução de
reparos e minimizar danos estéticos (a ser estudado no local).
Teoricamente, se não forem identificadas fissuras aparentes nas fachadas, o
aprofundamento desse item pode ser evitado. Por outro lado, caso a incidência de
fissuras e trincas estejam presentes nas mesmas, é necessário saber o tipo da
alvenaria que serve de base ao revestimento em argamassa, para que as soluções
propostas para reparo e recuperação, sejam compatíveis com o material utilizado.
A presença de fissuras ou trincas precisa ser analisada. A investigação terá
prosseguimento quanto à causa e origem, para verificação se a mesma é apenas
superficial, se atinge a alvenaria ou mesmo se chega a transpassá-la. A abordagem
quanto ao tratamento já foi analisada nos itens 7.1.12 , 7.1.13., 5.1.2.1.c , 5.1.2.1.d.

9.4.1.3.2 Revestimento
Nesse caso está sendo considerado o revestimento em argamassa. A existência de
projeto de revestimento irá informar sobre a questão das juntas, uso de telas,
camadas empregadas, espessura média, composição do traço, se o material é
industrializado ou dosado em obra. Ao mesmo tempo, conterá informações sobre os
procedimentos de execução e controle. Além disso poderá constar de dados sobre
os elementos de proteção, anteriormente analisados.
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Da mesma forma que na alvenaria a identificação de fissuras ou trincas no
revestimento precisa ser investigada, para que as soluções empregadas se mostrem
eficientes e duradouras e evitem o comprometimento da pintura, portanto a questão
das trincas e fissuras precisa ser solucionada antes da efetivação dos trabalhos de
pintura.

9.4.1.3.3 Pintura
A existência de projeto de pintura com detalhamento das especificações dos
materiais, procedimentos de execução, critérios de controle da qualidade e
informações sobre os produtos componentes do sistema não é identificado na
maioria das situações, especialmente em edificações residenciais ou mesmo
comerciais, salvo quando se trata de obras industriais, de maior porte.
Muitas vezes quando existe o projeto, o mesmo se resume a um memorial de
especificações com informações sobre os produtos utilizados no sistema, tipo da
resina a ser empregada, acabamento: liso ou texturizado e informações quanto à
classe da tinta: fosca (econômica, standard e premium) ou brilhante (acetinada ou
semi-brilho). Mesmo em relação à classe, a distinção da categoria fosca, muitas
vezes não é tratada com essa denominação, dividida em três níveis (vide
classificação no quadro 6 da folha 33). A classe que define a tinta de acabamento
muitas vezes é identificada pelo nome comercial do produto utilizado.
Quanto à cor e tonalidade as indicações de projeto muitas vezes são deixadas a
cargo do cliente. Em instalações comerciais o estudo de cores e sua especificação é
mais valorizado, uma vez que o apelo estético pode funcionar como elemento de
marketing, onde as cores da empresa são pré-estabelecidas e existe todo um
tratamento personalizado envolvendo estudo gráfico da pintura dos elementos das
fachadas. Nesses casos é informado o fabricante, o nome da linha do produto e o
número da cor. A tinta quando comprada em lojas, preparadas nos dosadores
tintométricos, costuma apresentar diferença de tonalidade entre lotes.

9.4.2 Ficha de vistoria de fachadas – 2
9.4.2.1 Manutenção
Nesse tópico serão avaliados os aspectos relacionados à manutenção da edificação,
desde a existência ou não do manual de operação uso e manutenção para as áreas
comuns da edificação, abordará a existência ou não de plano de manutenção e
conterá informações sobre as condições de manutenção aplicáveis ao sistema de
pintura.

9.4.2.1.1 Manual de operação, uso e manutenção
Esse item abordará a questão do manual de operação uso e manutenção das áreas
comuns, de fornecimento obrigatório pelo construtor/incorporador, verificando se o
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mesmo foi disponibilizado pela construtora. Note que muitas vezes devido à troca de
síndico, de administradora, do corpo administrativo do empreendimento, muitas
vezes os registros e documentos são extraviados.
Outro aspecto a ser analisado refere-se ao conteúdo do manual quanto ao assunto:
pintura de fachadas. Nesse caso deverá ser analisado e comentado se as
informações são completas quanto à definição dos produtos utilizados, identificação
e contato dos fornecedores de material e mão de obra. Além disso, deve ser
analisada a existência de informações sobre a manutenção da pintura, incluindo os
tipos de produtos indicados e os procedimentos de limpeza recomendados pelos
fabricantes.
Quando se tratar de inspeção predial existe a necessidade de constatar os
procedimentos de lavagem e recomendações quanto ao uso correto de
equipamentos de hidro-jateamento com indicação de pressão, tipo de jato e outras
informações sobre essa operação de limpeza. Nesse caso deve-se indicar a
regularidade e periodicidade da intervenção.

9.4.2.1.2 Plano de manutenção
O plano de manutenção, sob a responsabilidade do usuário ou do síndico /
administrador em caso de condomínio, shoppings, conterá a programação dos
trabalhos de manutenção a serem efetivados na edificação, com indicação da
cronologia dos serviços efetuados. Caberá ao técnico certificar se o manual de
operação uso e manutenção vem sendo observado.
O plano de manutenção relaciona desde as manutenções de rotina (limpeza),
passando pela preventiva (lavagem) até a corretiva (repintura). Deverá conter os
procedimentos, formalizados. Trabalhos mais completos englobam uma previsão de
serviços futuros e planilhas com previsão de custos para composição de rateios,
parcelamentos.
Para cada item mencionado caberá um responsável direto pela condução da tarefa:
faxineiro, zelador, empresa de limpeza para serviços de lavagem da fachada e
empresa de pintura para serviços de repintura propriamente dito, inclusive a previsão
da vistoria pelo inspetor predial, realizada por especialista registrado no CREA, que
não deve ser confundida com previsão de "check-list", efetuados por leigos, relativas
às rondas de rotina.

9.4.2.1.3 Condições de manutenção da pintura
A condição de manutenção da pintura na edificação estudada fica simplificada nos
casos onde houver um plano de manutenção implantado, pois servirá de roteiro
orientativo ao técnico. Normalmente não existe plano formalizado de manutenção,
especialmente em relação às pinturas, exceção feita às edificações industriais,
conforme já informado.
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Na vistoria da edificação caberá ao técnico verificar se estão sendo implementadas
as recomendações constantes do manual do síndico e se estão sendo seguidas as
recomendações dos fabricantes dos produtos empregados na manutenção. De
qualquer forma, é importante que se analise de que forma o sistema de pintura é
tratado na edificação, em relação aos procedimentos de manutenção de rotina,
prevenção e correção.
Cabe ao técnico verificar as condições da lavagem das fachadas, se vem sendo
realizadas ou não e de que forma. Também pode checar a existência de controles e
ajustes de procedimentos e mesmo se tais procedimentos estão compatíveis com a
pintura aplicada nas fachadas. O técnico poderá acusar eventuais discrepâncias ou
inexistência da limpeza, elaborar recomendação nesse sentido, consignando que o
uso dos produtos deverá ser diferenciado para cada tipo de ocorrência: remoção de
fuligem, eflorescência, pichação.
Compete ao técnico investigar a ocorrência e as condições de execução de eventual
repintura, procurando resposta para as perguntas: quando, como e quem fez?
Convém averiguar se são implantados cuidados de proteção das áreas ajardinadas,
componentes das fachadas, com o intuito de preservar as superfícies no entorno das
áreas lavadas ou mantidas, se são utilizados EPI’s, se existe treinamento da mãode-obra para execução dos trabalhos. Também poderá ser comentado se a
manutenção da pintura implantada na edificação abrange todas as tarefas
necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos e etapas necessárias e
eventualmente propor as alterações se esse item estiver no escopo de contratação
do técnico. Verificar, finalmente e abordar as condições de registro e arquivo de
documentos relacionados à manutenção.

9.4.2.2 Dados / Informações e entrevista
O preenchimento da ficha segue no sentido de se angariar informações com a
finalidade de se estabelecer o diagnóstico em relação à ocorrência de danos no
sistema de pintura.
Os trabalhos de campo, em relação às entrevistas, servem para confirmar
informações já disponibilizadas ou para coletá-las, especialmente se os dados
documentais são incompletos ou inexistentes em relação à evolução dos defeitos
presentes nas superfícies pintadas.
No preenchimento da ficha de vistoria são indicados o nome e telefone do
informante bem como declinada a sua identificação como morador, funcionário ou
outra. É importante a identificação da fachada que sofreu intervenção, de que forma
a mesma foi realizada, em que época e quem a executou.

9.4.2.2.1 Alterações
Nesse item da entrevista o objetivo é colher informações quanto às intervenções já
realizadas na fachada, ou outras obras e ações que possam contribuir e interferir na
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durabilidade da pintura, incluindo a realização de reparos, recuperação ou reformas
com troca de material. O síndico poderá fornecer as informações sobre moradores
mais antigos que possam elaborar relatos mais completos sobre as intervenções,
entretanto, uma boa fonte de informações costuma ser o zelador, quando existir no
quadro de funcionários dos condomínios, as próprias administradoras em casos de
shoppings ou nos departamentos de manutenção.
As informações obtidas deverão ser aferidas através da importante inspeção visual e
consolidadas ao longo do desenvolvimento dos trabalhos de levantamento ou
mapeamento dos danos, durante a(s) vistoria(s).

9.4.2.2.2 Comentários
Esse campo da ficha fica reservado para anotações complementares sobre os itens
tratados na ficha de vistoria 2, podendo abordar aspectos sobre a cronologia das
intervenções nas fachadas.

9.4.3 Ficha de vistoria de fachadas – 3
Nesse campo de preenchimento, as fachadas são identificadas. Será realizado um
croqui para cada pano de fachadas. Essa folha será numerada na seqüência e serão
utilizadas tantas Fichas de vistoria – Folha 3, quantas forem necessárias para a
completa identificação dos panos.

9.4.3.1 Croqui (em planta) nº
Para facilitar a identificação, cada pano ou vão de fachada é associado através de
números, ou letras, ou outra identificação a critério do técnico. A numeração pode
iniciar na fachada frontal pelo número 1, por exemplo, e terá seqüência na fachada
lateral direita, caso não existir reentrância ou inflexão na fachada frontal. O primeiro
pano da fachada lateral direita será denominado pelo número 2. As reentrâncias
também serão numeradas, sucessivamente, passando pela fachada dos fundos,
fachada lateral esquerda até atingir o pano número 1, na fachada frontal.
As fachadas precisam ser identificadas para em casos de relatórios mais
simplificados, possibilitar a identificação precisa do local onde as fotos registraram
os danos, especialmente quando a modalidade de contratação das investigações
não contemplarem o mapeamento.
Após o levantamento no local para elaboração dos croquis que vão gerar as plantas
da fachada, de posse da planta, o técnico poderá se dirigir novamente ao local do
edifício em estudo para realização do levantamento ou do eventual mapeamento.
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9.4.3.1.1 Levantamento das ocorrências
O levantamento pode ser realizado de forma mais completa onde os vícios e defeitos
(danos), além de identificados fotograficamente, são lançados de forma
esquemática, na planta das fachadas elaborada.
O levantamento das ocorrências poderá ser realizado de forma simplificada, apenas
constando do relatório fotográfico. Nesse caso a importância das fotos panorâmicas
é preponderante, para que nelas sejam indicadas as ocorrências, que poderão ser
anotadas na própria foto, associadas com a numeração das fotos dos detalhes que
se pretende mostrar. Esse tipo de trabalho serve para elaboração de relatórios
simplificados onde o objeto é a simples vistoria para identificação das ocorrências.
A foto do detalhe pode fazer referência á foto panorâmica onde o detalhe da
ocorrência aparece. A manifestação patológica pode ser descrita de forma sucinta,
informada as condições prováveis da ocorrência., apresentada em forma de tabela,
à critério do técnico.

9.4.3.1.2 Mapeamento das ocorrências
Após a inspeção visual para análise da incidência de manifestações patológicas a
extensão dos danos somente é viável através da realização de mapeamento.
Nesses casos as fachadas selecionadas ou região escolhida para análise mais
apurada deverá ser investigada por profissionais especializados.
No mapeamento as ocorrências além de identificadas fotograficamente, são
indicadas de forma esquemática, na planta das fachadas. Essa modalidade de
trabalho possibilita a geração de uma planilha quantitativa de serviços a serem
realizados na edificação objeto da perícia, com margem de erro estimada em torno
de 15%. A partir da quantificação podem ser estabelecidos os valores dos serviços
de recuperação e reparo, com maior segurança. Essa planilha é importante para a
equalização das propostas dos serviços a serem realizados no empreendimento,
além de auxiliar os técnicos ou assistentes técnicos dos intervenientes, (construtores
e clientes) ao fornecer subsídios técnico-comerciais nas negociações extrajudiciais
ou judiciais.
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Normalmente, o mapeamento é realizado com auxílio de cadeira suspensa
(balancim individual) com dispositivo de descida com dupla trava se segurança, trava
quedas e sustentada por cabo de fibra sintética ou de aço ou ainda em balancins
manuais. A primeira opção é mais utilizada, na maioria dos trabalhos, estimados
pelos aplicadores. Os cuidados com a segurança e treinamento dos trabalhadores
deve estabelecida, nos termos da Norma regulamentadora nº 615 e item 18.15.5616
da NR-18, que também deve ser observado.
Por se tratar de serviço especializado a presença de um responsável técnico
habilitado no CREA é requerida.
Os trabalhos de mapeamento são operacionalizados em dupla. O primeiro operador,
no caso um técnico, permanece em solo e se comunica com o operador suspenso
através de radio, tipo “walkie-talk”. O técnico em solo monitorará a movimentação do
operador suspenso com o auxílio de um binóculo, procederá às anotações através
da elaboração de croquis orientativos, na planta previamente elaborada, para
delimitar as áreas danificadas, com indicação da espessura das camadas de
revestimento, prospecção localizada para identificar em qual interface ocorreu o
descolamento. Normalmente é adotada uma nomenclatura para diferenciar a
incidência de som cavo, presença de fissura e demais ocorrências identificadas nos
panos das fachadas investigadas. Nessa ocasião o técnico em solo procederá à
eventual complementação da documentação fotográfica. O segundo operador que
vai trabalhar suspenso, pode ser um oficial cordista ou pintor treinado para tal
finalidade, com experiência em trabalhos de recuperação de fachadas e em
repintura. O mesmo irá percorrer o trecho escolhido para investigação, realizando
teste de percussão com auxílio de um martelo com ponta de plástico para realizar a
percussão, para identificação de presença de som cavo (quando se tratar de
investigações em elementos estruturais pode ser utilizado o martelo tipo geólogo ou
marreta e talhadeira). As áreas com problemas serão demarcadas com lápis tipo
estaca, indicando a sua extensão. Com o auxílio de uma trena, efetuará medidas de
referência, para delimitar a extensão das áreas. Uma espátula também pode auxiliar
na investigação.
Os croquis realizados pelo técnico que permaneceu no solo, instruirão a elaboração
da planta definitiva com as indicações das fachadas, seus elementos constituintes
(aberturas, reentrâncias, pavimentos) os elementos de proteção (rufos, beirais,
pingadeiras), quando necessários, além da tipologia e extensão dos danos
levantados.

15

NR nº6 – EPI Equipamento de Proteção individual e n° 18 – Condições e meio ambiente de
trabalho na indústria da construção civil, decreto nº 46.076 de 31/08/2001 da Polícia Militar do estado
de São Paulo – Corpo de Bombeiros: Acesso de guarnição de bombeiro na edificação por meio de
ponto de ancoragem.
16

A partir de outubro de 2006, entrou em vigor o item 18.15.56 da NR-18 versa sobre ancoragem,
obrigando edificações com no mínimo 4 pavimentos ou altura de 12 metros a possuírem previsão
para a instalação de dispositivos destinados à ancoragem de equipamentos de sustentação de
andaimes e de cabos de segurança para o uso de proteção individual.
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9.4.3.2 Histórico
Durante a vistoria, caberá ao técnico, proceder às investigações complementares no
sentido de identificar e pesquisar o histórico da evolução das ocorrências,
estabelecendo a cronologia da sua evolução, no sentido de corroborar as
informações obtidas nas entrevistas, comparadas com a realidade dos fatos após a
inspeção ocular, se estiver incluído no escopo dos serviços. Pode ser necessária a
inspeção em determinados áreas internas da edificação para se assegurar sobre a
incidência de vazamentos, infiltrações ou a realização de entrevistas
complementares.

9.4.3.3 Ensaios
Observa-se que nas perícias o foco do trabalho é a determinação das causas.
Superada uma primeira fase de análises envolvendo entrevistas, inspeção visual
minuciosa das fachadas e investigações complementares, além da eventual
elaboração do mapeamento para identificação das manifestações patológicas, caso
permaneçam dúvidas sobre o diagnóstico ou ainda como forma de corroborá-lo,
restará ao técnico o aprofundamento dos estudos e a realização de ensaios
complementares “in loco”. O fechamento do diagnóstico, em casos mais complexos
poderá depender da necessidade da contratação de consultoria especializada para
orientações focadas.
Nas inspeções prediais cujo foco principal dentro do conceito pioneiro é a
manutenção ou ainda nas vistorias mais simplificadas, cabe identificar apenas os
danos e indicar as recomendações técnicas pertinentes, sem a apuração efetiva de
causas, conforme já explanado em 8.1.
Uma vistoria para constatação de vícios e defeitos em obra recém entregue, portanto
dentro do prazo de garantia legal, também não estará visando a apuração das
causas. A simples constatação da existência do vício é suficiente para a elaboração
do parecer técnico de vistoria, teoricamente obrigando a construtora ao reparo.
Ensaios em pintura já aplicada podem ser realizados em relação à permeabilidade
da água, ensaio do cachimbo, ou elaboração de ensaio de caracterização de tinta
para se atestar a composição em eventual amostra disponível, conforme já
abordados, anteriormente.
Os ensaios de caracterização em obras prontas raramente são realizados
especialmente devido aos custos envolvidos e apenas são elaborados quando
preservadas amostras dos produtos aplicados. Tais ensaios estão descritos no item
5.4.1 e no quadro 8 da página 51, com as devidas restrições quanto sua
aplicabilidade.
Os ensaios de durabilidade são indicados para caracterização dos principais
requisitos das tintas. Estão abordados no item 3.2.2 e na tabela 1 da página 15.
Em relação à aderência existe a NBR 11.003/90 – Tintas – Determinação da
aderência, que prescreve dois métodos para determinação da aderência em tintas, o
ensaio de aderência por corte em X e pelo corte em grade. No método pelo corte em
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X a superfície a ser testada (substrato) deve ser plana, livre de imperfeições e
apresentar-se seca. Será cortada em X, com dispositivo padronizado e instruções da
norma. No corte em grade na superfície ensaiada serão executados corte cruzados
em ângulo reto, formando uma grade. A aderência é testada através da remoção de
uma fita adesiva que é aplicada e arrancada de forma padronizada pela norma. Os
resultados são expressos em função da ocorrência de destacamento entre camadas,
comparada com tabelas específicas para cada ensaio.
Muitas vezes a investigação de problemas tidos como relacionados preliminarmente
ás pinturas, estão associados a deficiências em outros sistemas, com reflexos na
pintura. A realização de ensaios se estiver associada à investigação da argamassa
que porventura tenha apresentado incidência parcial de som cavo durante o
mapeamento, deixa de ser um problema de pintura e passa a configurar um possível
vício construtivo na argamassa, a ser solucionado antes da execução da pintura.

9.4.4 Ficha de vistoria de fachadas – 4
Nessa ficha, as fachadas são individualizadas, identificadas segundo o croqui (em
planta), elaborado nos moldes propostos na Ficha de vistoria - 3. (vide item 9.4.3).

9.4.4.1 Fachada
Primeiramente cabe a identificação da orientação geográfica das fachadas, através
de bússola. Na seqüência, a edificação é situada através da identificação de
condições associadas ao clima e condições ambientais locais conforme dados da
ficha de vistoria, identificando-se a incidência ou não de: ventos forte, inundações,
más condições de ventilação, más condições de insolação.

9.4.4.1.1 Alteração visual superficial
Segue-se a inspeção visual para detecção e levantamento de sintomas
exteriorizados através das manifestações patológicas abordadas no capítulo sete,
discutidas nas fichas da Tabela 1.
Nesse trabalho deve ser utilizado um binóculo de longo alcance, se possível com
aumento da ordem de 10(dez) vezes, para permitir enxergar e analisar, à distância,
os pontos de difícil acesso, nos últimos andares das fachadas. Nos locais onde
houver facilidade de acesso, pavimentos térreos, através de varandas, sacadas,
janelas, coberturas, pode-se utilizar do auxílio de uma lupa, para investigações mais
apuradas. A verificação mais próxima dos fatos, o contato manual do técnico através
do tato, nunca é dispensável, pelo contrário. Além disso, os outros sentidos também
podem ajudar na investigação (olfato), eventualmente o paladar.
Na inspeção visual, vale a experiência do técnico, fruto da vivência em situações
semelhantes, aprimorada ao longo do tempo, associada à importância da educação
continuada. Essa aptidão é adquirida e desenvolvida somente com trabalho,
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dedicação e espírito de investigação. Qualquer descuido ou análise despretensiosa
pode induzir o técnico ao erro. Durante a vistoria o mesmo deve ter cuidado e tempo
para que possa analisar e identificar todos os detalhes presentes nas fachadas, de
forma minuciosa para identificar e estudar as manifestações presentes. A pressa e a
superficialidade são incompatíveis com o espírito investigativo que deve ser inerente
ao técnico. As conclusões e recomendações dos trabalhos técnicos devem ser
embasadas, fundamentadas.

9.4.4.1.2 Trincas / Fissuras
Quanto às trincas e fissuras, investigar se as mesmas são superficiais ou se
aprofundam no revestimento em argamassa. Analisar se são transpassantes na
parede ou não. Se for o caso, quando ocorrer o transpasse, para aprofundamento
das investigações e acompanhamento da eventual evolução, elaborar um selo. O
selo pode ser efetuado com gesso, aplicado com espátula, na área interna da
edificação.
Se as fissuras ou trincas incidem em outros andares, de forma reiterada, no meio
das paredes, inclinadas ou verticais, com as mesmas características, acima de 3mm,
podem sinalizar problemas de ordem estrutural.
É importante que o técnico não economize em fotografias e que a documentação
seja farta, mostrando e retratando as diversas situações e ocorrências, identificadas
preliminarmente com binóculo, nas diversas fachadas que compõem a edificação.
Cada evento pode ser documentado por uma seqüência de fotos, preferencialmente
utilizar-se de dois registros por ocorrência. Uma foto pode ser tirada de uma posição
mais distante, tipo panorâmica e outra de um ângulo mais aproximado, mostrando o
detalhe. É preferível tirar duas ou três fotos a mais e poder escolher a que melhor
representa o evento do que economizar no retrato e ter que voltar noutra ocasião,
sob pena de prejudicar a documentação fotográfica, da situação ter sido modificada
por algum motivo, conseqüentemente, prejudicar a prova.
Para se obter fotos com boa nitidez é preciso a utilização de uma máquina com
recursos de automação, de zoom, para permitir a documentação de detalhes e poder
focalizá-los onde estiverem, mesmo quando localizados nas partes menos
acessíveis e em pontos mais altos nos edifícios.
Atualmente, as fotos digitais têm tido boa aceitação nos meios judiciais. Os peritos
podem apresentar fotos sem o acompanhamento do negativo, de acordo com o
artigo 429 do CPC. Ao mesmo tempo, o rigor do código de processo civil, conforme
reza o artigo 385, suscita a necessidade de se juntar o respectivo negativo, para que
a fotografia seja considerada como elemento de prova, nas demais situações.

9.4.4.1.3 Umidade
Nesse item o técnico deve proceder à investigação para identificação da fonte de
umidade, decorrente de vazamentos (rompimento de instalações hidráulicas) e/ou
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infiltração (ascendente pelo contato com o solo, residual de obra, condensação em
ambientes pouco ventilados, penetração de água pelas fachadas em função de
falhas de estanqueidade em esquadrias, fechamentos verticais e pelas coberturas).
Nesse caso o tato pode favorecer a análise do técnico atestando a presença de
umidade. Também pode se valer de equipamentos específicos (tipo: umidímetro).
À medida que se identifica o foco de umidade, denunciado pela mancha na fachada,
caberá ao técnico a recomendação para que providências sejam implementadas
antes da efetivação dos trabalhos de pintura ou repintura. Note que a presença de
umidade sinaliza para a existência de outros problemas que podem incidir no
substrato ou na própria película, portanto, a pesquisa deve ser aprofundada.

9.4.4.1.4 Proteção de fachada
A análise dos fatos pode explicar a influência e colaboração para a incidências de
manifestações patológicas. Caberá ao técnico identificar a existência ou não de
elementos de proteção de fachadas e recomendar, se for o caso, a instalação de
rufos em platibandas, pingadeiras em peitoris, ou sugerir o estudo para implantação
de outros elementos, em função do partido arquitetônico do empreendimento.
Também deve pesquisar a integridade física desses elementos, que eventualmente
podem contribuir para a incidência de infiltração (emenda de rufos danificadas,
pingadeiras obstruídas ou elementos danificados), incluída as condições de fixação
à base para evitar acidentes em caso de eventual descolamento.

9.4.4.2 Comentários
Esse campo da ficha fica reservado para anotações complementares sobre os itens
tratados na ficha de vistoria 4, podendo abordar alguma particularidade que mereça
ser destacada, tais considerações podem ser lançadas nesse local.

9.4.5 Ficha de vistoria – 5
9.4.5.1 Documentos analisados
Nessa ficha são lançados os documentos analisados, contemplando a listagem
fornecida e comentada no item 9.2. Nesse tópico podem ser lançados os demais
documentos analisados como o fornecimento de fotos pela parte interessada no
resultado do trabalho. A relação facilitará a análise do técnico e poderá ordenar a
listagem dos anexos que serão juntados ao documento técnico em elaboração.
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9.4.5.2 Comentários
Nesse campo da ficha em análise poderão ser comentados os documentos não
disponibilizados ou ainda o registro de diligências complementares empreendidas
pelo técnico no aprofundamento de suas investigações.

9.4.6 Ficha de vistoria – 6
9.4.6.1 Diagnóstico e recomendações técnicas
Após a análise da documentação disponibilizada, efetivada(s) a(s) vistoria(s),
diligência(s) complementar(es), inspeção de campo para identificação dos danos,
registros fotográficos, coleta de subsídios complementares incluída a inquisição de
testemunhas, realizados eventuais ensaios para caracterização das manifestações
patológicas, o diagnóstico poderá ser elaborado.
O diagnóstico é o objetivo principal da perícia em edificações e conterá a
identificação das causas das mesmas, identificada em qual fase da construção se
originou (planejamento, projeto, materiais, execução, uso). As afirmações e
conclusões devem ser fundamentadas uma vez que constituirão provas na asserção
de direitos, conforme consta da própria definição da perícia.
O documento técnico deverá ser elaborado, consubstanciado no laudo ou parecer
técnico, nos termos da NBR 13.752/96 da ABNT – Perícias de engenharia na
construção civil, observado o objetivo do trabalho: vistoria, perícia ou inspeção.
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9.4.7 Esquemas das fichas de vistoria
Ficha de vistoria – 1

FICHA DE VISTORIA DE FACHADAS - 1

Data ____/____/____
Folha

Responsável pela vistoria:
DADOS GERAIS
Empreendimento:
Endereço:
Cidade:
Telefone da portaria/administração:
Síndico:
Administradora:

CEP
Estado
(

Fax

)

(

)

Zelador:
Contato:

Telefone (

)

DADOS DA CONSTRUÇÃO
Residencial

Comercial

Industrial

Outros

Padrão proletário*

Padrão médio

Padrão superior

Outros

Idade (anos)
Data de instituição do condomínio:
Nº pavimentos
Nº de blocos

Construtora
Data habite-se / auto de conclusão:
Nº de subsolos
Nº unidades por bloco
SISTEMA CONSTRUTIVO

ALVENARIA
Bloco concreto
Bloco cerâmico
Tijolo maciço

Adobe
Concreto armado
Outros

REVESTIMENTO
Projeto de revestimento
Posicionamento de juntas
Camadas do revestimento
Espessura média do revestimento
Composição (traço)
Observações

PINTURA
Projeto de pintura
Especificação de materiais
Procedimentos de execução
Critérios controle da qualidade
Selador
Fundo preparador
Massa corrida
Massa acrílica
Textura acrílica

Chapisco
Chapisco

SIM

NÃO

Emboço
Emboço
Dosada em obra

Reboco
Reboco

SIM

NÃO

Outros
Outros
Pré-fabricada

Tinta látex PVA
Tinta látex acrílica
Caiação
Argamassa decorativa
Outros

Tonalidade do acabamento
Cor predominante
Cor secundária
Observações:

* Obs: Fonte - Edificações valores de vendas - EVV - IBAPE/SP - 2002

Clara
Clara

Escura
Escura

___/___
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Ficha de vistoria – 2

FICHA DE VISTORIA DE FACHADAS - 2

Folha

___/___

MANUTENÇÃO
MANUAL DE OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO
Existe manual de operação, uso e manutenção
SIM
NÃO
Comentar recomendação do manual sobre procedimentos preventivos, produtos, periodicidade e uso de equipamentos
de limpeza/pintura

PLANO DE MANUTENÇÃO
Existe plano formal de manutenção
Comentar o conteúdo para limpeza/pintura

SIM

NÃO

CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DA PINTURA
Rotina
Preventiva
Corretiva
Outros
Descrever procedimentos, produtos utilizados, peridiocidade e uso de equipamentos de limpeza/pintura

DADOS / INFORMAÇÕES E ENTREVISTA
Nome informante:
Categoria

Telefone (

)

Morador
Funcionário
Outros

ALTERAÇÕES
Foram realizadas alterações nas fachadas da edificação
SIM
Comentar em quais fachadas, de que forma, quando e quem fez?

COMENTÁRIOS

NÃO
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Ficha de vistoria – 3

FICHA DE VISTORIA DE FACHADAS - 3
CROQUI (em planta) nº

HISTÓRICO

ENSAIOS: (Quando aplicável)
♦ De desempenho: Vide tabela 1 - página 15
⇒ Cor: NBR 15.077/04
⇒ Brilho: NBR 15.299/04
⇒ Resistência à abrasão: NBR 15.078/04, NBR 14.940/04
⇒ Poder de cobertura: NBR 14.943/03
⇒ Porosidade: NBR 14.944/03
⇒ Resistência à fungos: NBR 14.941/03
Obs:

♦ Caracterização da tinta: Vide quadro-página 51
Obs:

Folha

___/___
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Ficha de vistoria – 4

FICHA DE VISTORIA DE FACHADAS - 4

Folha

___/___

Croqui nº

FACHADA

Orientação geográfica
Sim

N

Não

Ventos fortes
Inundações

L

O

Más condições de ventilação
Más condições de insolação

S
Outros
ALTERAÇÃO VISUAL SUPERFICIAL
1

Eflorescência

9

Manchas de mofo

2
3

Desagregação
Descascamento

10
11

Bolhas
Enrugamento

4
5
6

Vesícula
Calcinação
Manchas de pingos de chuva

12
13
14

Trincas
Fissuras
Descoramento

7
8

Manchas amareladas
Manchas devido ao rolo / trincha

15
16

Aspereza
Outros

TRINCAS / FISSURAS
Ativa

Revestimento

Passiva

Alvenaria
Estrutural
Outros

Descrever causas prováveis e condições de ocorrência

UMIDADE
Vazamento

Infiltrações

Outros

Descrever a causas prováveis e condições de ocorrência

PROTEÇÃO DE FACHADA
Existência de elementos de proteção de fachada
SIM

NÃO

Rufos
Peitoril
Molduras
Outros
COMENTÁRIOS
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Ficha de vistoria – 5

FICHA DE VISTORIA DE FACHADAS - 5
DOCUMENTOS ANALISADOS

COMENTÁRIOS

Folha

___/___
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Ficha de vistoria – 6

FICHA DE VISTORIA DE FACHADAS - 6
DIAGNÓSTICO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Folha

___/___
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10 ESTUDO DE CASO E APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO
10.1 Introdução
No caso a ser apresentado o autor realizou vistoria em edifício residencial situado no
centro da cidade de São Paulo. Os nomes declinados são fictícios uma vez que não
foi autorizada a divulgação pelo Condomínio.
O Edifício Baron vistoriado possui ocupação residencial sendo composto por
pavimento térreo com recepção e central de medição além de 17 (dezessete)
pavimentos tipos, com 04(quatro) unidades autônomas por andar. O ático é
constituído por: um pavimento para barrilete e casa do zelador, um pavimento para a
casa de máquinas dos dois elevadores, um pavimento para as caixas d’águas
superiores e um pavimento que contém a cobertura das caixas d’águas. Existe um
pavimento inferior que ocupa parcialmente a parte inferior do nível térreo, contendo
a caixa d’água inferior, casa de bomba de recalque e hall de circulação.
A edificação possui idade aproximada de 42 anos, segundo informações colhidas
junto ao zelador. A estrutura da edificação é constituída em concreto armado
convencional composta de: pilares, vigas e lajes. O fechamento vertical externo é de
tijolo de barro comum. O sistema de revestimento nas fachadas frontal e fundos é de
pastilhas cerâmicas e as fachadas laterais constituídas de argamassa com
acabamento em pintura látex.
O edifício enquadra-se no padrão: apartamento médio, de acordo com o estudo
Valores de edificações de imóveis urbanos – IBAPE/SP – 2002.
A argamassa da base ou substrato apresenta espessura total entre 3,5 e 5,5 cm,
sendo composta nas fachadas laterais: de chapisco, emboço e pintura sobre
emboço. Nas fachadas frontal e fundos: de chapisco, emboço e pastilha cerâmica.
A edificação não dispõe de plantas, não consta que tenham sido realizados
trabalhos de vistoria ou inspeções prediais na edificação anteriores a essa.

10.2 Objetivo
O objetivo do trabalho consistiu na elaboração de Parecer Técnico, para
apresentação dos resultados das vistorias realizadas nas fachadas da edificação no
mês de junho de 2006 e o fornecimento de recomendações técnicas para que se
proceda à recuperação das mesmas, incluindo-se a quantificação e especificações
técnicas para orientar e equalizar as propostas orçamentárias a serem fornecidas
em edital, para solucionar os principais danos das fachadas da edificação em
questão.
A fachada da edificação apresentava-se em processo de deterioração e fora do
prazo de garantia.
As fichas de vistoria de fachadas serviram para orientação dos trabalhos e coleta de
dados.
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10.3 Etapas de trabalho
No desenvolvimento dos trabalhos para elaboração do Parecer Técnico, foram
executadas as atividades abaixo relacionadas:

10.3.1 Informações preliminares sobre as manutenções das fachadas
Esta fase constou de coleta de documentos, entrevistas com síndico, zelador e
morador.
Não consta que a edificação possua Manual de operação uso e manutenção, nem
plano de manutenção. As manutenções são realizadas de rotina, especialmente em
relação aos serviços de limpeza e varrição das unidades.
Os registros formais da manutenção do condomínio versam apenas sobre elevador,
bombas, interfone e antena. Em relação aos trabalhos desenvolvidos nas fachadas,
não foram localizados contratos, notas fiscais ou outros documentos que tratem
dessas questões. A administradora do condomínio não dispõe de outras
informações sobre os trabalhos realizados nas fachadas.
Segundo informações colhidas junto ao zelador que trabalha no condomínio há 20
anos, a última manutenção realizada nas fachadas ocorreu há mais ou menos 7
anos e abrangeu a repintura da edificação e lavagem/reposição das pastilhas. A
manutenção anterior a essa ocorreu há aproximadamente 14 anos atrás, também
considerando a repintura e a lavagem/reposição das pastilhas. O zelador também
informou que, quando começou a trabalhar há vinte anos, teve notícias que o edifício
tinha sido repintado um pouco antes, não sabendo precisar a data.
Das entrevistas realizadas com o síndico que mora há 30 anos na edificação e com
um morador mais antigo que mora no local desde que a obra foi entregue não foi
possível apurar com precisão a cronologia das manutenções realizadas nas
fachadas.

10.3.2 Vistoria preliminar
Realizada entre os meses de março e abril de 2006.
Foram realizadas vistorias preliminares com o objetivo de levantar os dados das
fachadas da edificação para elaboração da planta das fachadas, para orientação dos
trabalhos e inspeção visual e mapeamento. Nessa etapa foram fotografadas partes
das fachadas para orientar a elaboração das plantas.
As fachadas foram identificadas conforme consta na Figura 35, com o objetivo de
favorecer a localização dos trechos com os danos caracterizados na vistoria e
citados no decorrer do Parecer Técnico. Foi determinado o Norte Magnético com o
auxílio de uma bússola.
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Figura 35 – Vista em planta da edificação com as indicações das fachadas

10.3.3 Inspeções visuais
As inspeções visuais tiveram como objetivo a identificação das regiões das fachadas
com deterioração aparente. Nessa ocasião foram definidos os pontos onde deveriam
ser executadas as investigações detalhadas, procurando-se observar e confirmar a
incidência de manifestações patológicas: manchas de origens diversas, fissuras,
trincas, desplacamentos e destacamentos.
Foram fotografadas e mapeadas as manifestações patológicas mais significativas.
Os trabalhos foram desenvolvidos com auxílio de binóculos a partir do pavimento
térreo e por meio de oficial cordista, que percorreu as fachadas com balancim tipo
cadeirinha, com a finalidade de executar percussões.

10.3.4 Prospecções destrutivas e de caracterização
As prospecções destrutivas foram realizadas em diversos pontos, também com o
auxílio de oficial cordista, para confirmação da existência ou não de infiltrações,
destacamentos de revestimentos, condições de deterioração das películas de
pintura, corrosão das armaduras, extensão das trincas, fissuras. As investigações
foram realizadas com auxilio de martelo de geólogo, entretanto, podem ser
realizadas com martelo e talhadeira. As áreas danificadas foram delimitadas,
medidas com uma trena manual.
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10.3.5 Diagnóstico das manifestações patológicas
Através da identificação dos prováveis mecanismos de degradação, foram
determinadas as origens e causas prováveis das manifestações patológicas
identificados nas vistorias.

10.3.6 Estudo das alternativas de reparo, manutenção e proteção e elaboração
do parecer técnico de vistoria
Nessa fase foram especificados os materiais a serem utilizados na recuperação,
escolhido o tipo de acabamento texturizado, incluídos os procedimentos executivos
e especificados os controles de qualidade e finalizado o Parecer Técnico.

10.4 Dados da vistoria e das manifestações patológicas
As manifestações patológicas e os respectivos locais das ocorrências encontram-se
descritas na Tabela 3. Foram fotografadas de acordo com o item 10.8, como forma
de favorecer a visualização e localização dos trechos analisados.
No presente trabalho foram incluídas à título ilustrativo apenas uma parte do relatório
fotográfico.
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Tabela 3 – Vistoria, avaliação e diagnóstico das manifestações patológicas
observadas nas fachadas da edificação.
Manifestação
patológica

Aspectos observados

Diagnósticos
prováveis atuando
com ou sem
simultaneidade

Origens
Possíveis
• Projeto do
edifício
• Execução da
obra
• Falta de
manutenção
preventiva
• Falta de
manutenção
preventiva
• Especificação
dos materiais e
componentes
• Produção da
argamassa
• Execução da
obra
• Especificação
dos materiais e
componentes
• Produção da
argamassa
• Execução da
obra

• Manchas escuras
• Revestimento em
desagregação
• Corrosão das armaduras
do concreto da base

• Umidade constante
• Área não exposta ao
sol
• Faces S e SW

• Manchas escuras

• Despassivação das
armaduras

Deslocamento em
placas: perda da
aderência com a
base

• O revestimento de
argamassa apresenta-se
quebradiço,
desagregando-se com
facilidade
• Som cavo sob percussão

• Argamassa magra
(pouco cimento)
• Envelhecimento

Deslocamentos
em
placas:
corrosão
de
armaduras

• O revestimento de
argamassa apresenta-se
com desagregação.
• Som cavo sob percussão

• Corrosão da
armadura do
concreto da base

Fissuras
em
alvenarias devido
a
sobrecargas
concentradas

• Trincas nas regiões de
concentração de tensão,
como vértices das
aberturas de janelas

• Falta de contraverga

• Projeto do
edifício
• Execução da
obra

• Destacamento entre
alvenaria e estrutura

• Falta amarração
entre a alvenaria e a
estrutura
• Inexistência de
reforços localizados
por meio de telas
metálicas
• Inexistência de junta
de dessolidarização

• Projeto do
edifício

• Fissuras inclinadas
“deitando-se” em direção
ao ponto onde ocorreu o
maior recalque: corpo
frontal da edificação

• Rebaixamento do
lençol freático
• Bulbos de tensões
formados pela nova
carga instalada nas
vizinhanças.
• Excesso de
vibrações
provocadas por
máquinas, veículos e
equipamentos

• Projeto do
edifício
(fundação
insuficiente)
• Modernidade:
evolução
natural

Bolor/fungos

Corrosão
armaduras

de

Trincas
por
movimentações
térmicas
diferenciadas

Recalque
fundação

de

Local

Fachadas F08 a
F12

Fachadas F02 a
F06

Fachadas
laterais direita e
esquerda: F02 a
F06; F08 a F12

Fachadas F08 a
F12

Vértices
das
aberturas
de
janelas
das
fachadas F03 a
F05 e F09 a F11
Na região de
encunhamento
entre a alvenaria
e a viga de
escada
Na região entre
a viga de
cobertura e as
platibandas do
telhado e da
casa da
cobertura dos
reservatórios
superiores

Caixa de escada
e elevadores
Mezanino frontal
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10.5 Recomendações de recuperação
As etapas de recuperação foram concebidas de forma a não criar situações de
grande exposição dos substratos, uma vez que, em caso de chuva, poder-se-á gerar
transtornos de infiltrações nos apartamentos, nos locais indicados na Tabela 4, onde
houver necessidade de remoção dos revestimentos até atingir os elementos de
alvenaria (substrato).
O uso da textura no presente caso foi definido para cobrir imperfeições do substrato
que será parcialmente refeito, como forma de disfarçar os pontos de emenda entre o
revestimento pré-existente e os locais onde serão efetuados os reparos.
Tabela 4 – Resumo das etapas de recuperação.
Local

Revestimento
atual

Serviço

Revestimento novo

1. Limpeza
2. Tratamento de trincas e
fissuras
3. Substituição de revestimento
F3 a F6
F8 a F12

Revestimento
solto
em argamassa
4. Tratamento de armaduras
e pintura
corroídas

Pintura sobre textura:
a) Fundo preparador
de parede
b)Textura + pintura

5. Recomposição com argamassa
de emboço

10.5.1 Condições de limpeza das superfícies
Nas superfícies em boas condições, sem pulverulência, bolhas, vesículas ou
descascamentos, a preparação envolverá apenas a lavagem completa com água por
meio de hidro-jateamento a média pressão e abertura do bico em leque acima de
30º. Recomenda-se a execução de teste de ajuste de pressão, abertura do bico e
distância de aplicação no início dos trabalhos de limpeza, para evitar danos ao
revestimento íntegro.
Para auxiliar a remoção das sujidades pode-se utilizar escovas macias de cerdas de
náilon. Em caso de superfícies de difícil limpeza, recomenda-se a raspagem com
espátula, escova de fios de aço ou jatos de areia;
Para remover o bolor e outros microorganismos esfrega-se a superfície com escova
de fios duros e solução de hipoclorito de sódio na proporção de 1:1, com 4% a 6%
de cloro ativo. Deixar a solução agir por aproximadamente 01 hora e enxaguar em
seguida com água em abundância. Cuidados com o concreto armado e com
transeuntes devem ser tomados para se evitar o contato com a solução.
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10.5.2 Remoção do revestimento em argamassa e recuperação
a) Retirar todo o revestimento de argamassa solta e/ou mal aderida existente, até
encontrar a base em boas condições de resistência e aderência. Em alguns
casos até atingir a alvenaria, com cuidado para não danificar os blocos; se
houver dificuldades e perceber-se que poderão ocorrer danos localizados, a
remoção deve se feita parcialmente;
b) Recompor os blocos danificados;
c) Tratar as armaduras expostas e corroídas das estruturas de concreto (ver item
10.5.3);
d) Limpar o substrato conforme recomendações constantes no item 10.5.1;
e) Caso seja necessário a reconstituição da argamassa de emboço, (em casos
extremos de superfícies friáveis, a mesma deve ser completamente e refeita),
seguir o seguinte procedimento:
•

Saturar a superfície com água;

•

Aplicar chapisco de cimento e areia grossa, no traço 1:3, em volume;

•

Aguardar cura mínima por 24 horas;

•

Aplicar argamassa de emboço, traço em volume de 1:1:6 de cimento CP II E 32, cal hidratada CH-I e areia média peneirada e lavada. A argamassa deve
ser bem pressionada ao substrato a fim de evitar fissuras de retração;

•

O cimento será incorporado à argamassa de cal e areia no momento da
aplicação;

•

Caso a espessura de emboço ultrapasse os 25 mm, reconstituí-lo com
camadas de 25 mm de argamassa, intercalando-se as camadas com tiras de
tela de aço galvanizado, (fabricante: Morlan; tipo: fachada forte, com malha
25x25mm e fio 18 BWG, equivalente a 1,24mm), pressionadas contra a
argamassa (NBR 13755/96). A colocação da tela deverá ser realizada
enquanto a 1ª camada de emboço ainda estiver plástica;

•

A tela será ancorada na estrutura suporte por meio de pregos de aço ou
bucha, parafuso e arruela, ambos de aço inox, em pelo menos 04 pontos por
metro quadrado e, nos cantos, em 03 pontos por metro linear;

•

Como a espessura máxima das camadas será de 25 mm, a segunda camada,
quando necessária, deverá ser aplicada de preferência no dia seguinte, ou
quando a primeira camada já estiver suficientemente firme;
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•

Programar executar a cura desta argamassa, preferencialmente por meio de
aspersão com água, durante, no mínimo, 03 dias. A condição ideal é realizar
a cura durante 14 dias. Observa-se que a cura quando bem realizada serve
para inibir a formação de fissuras de retração na argamassa de emboço.

OBS.:
o

executar as fachadas em dias em que a temperatura do substrato esteja
compreendida entre 10º e 40ºC e a umidade relativa UR (umidade relativa) <
80%. Evitar dias com chuva intensa e com ação direta de ventos fortes.

o revisar e recompor os rufos danificados na platibanda das coberturas;
o repor os peitoris de janela onde a cerâmica/pingadeira encontra-se danificada.

10.5.3 Tratamento de concreto com corrosão e armadura
Não será abordada na dissertação por extrapolar ao escopo do trabalho.

10.5.4 Fissuras em alvenaria devido a sobrecargas concentradas
Não será abordada na dissertação por extrapolar ao escopo do trabalho.

10.5.5 Trincas por movimentações térmicas diferenciadas
Não será abordada na dissertação por extrapolar ao escopo do trabalho.

10.5.6 Fissuras inclinadas (recalque diferencial)
a.) as trincas e fissuras inclinadas deverão, primeiramente, ser avaliadas e
monitoradas quanto a sua atividade, antes da execução dos serviços de
recuperação das fissuras;
b.) caso seja constatado que não há risco de recalque das fundações e/ou este já
tenha se estabilizado, recomenda-se tratar as trincas e fissuras por meio de
procedimentos específicos com essa finalidade;
Não será abordada na dissertação por extrapolar ao escopo do trabalho.

10.5.7 Acabamento final
Assentamento do revestimento cerâmico (pastilhas de porcelana), não será
abordada na dissertação por extrapolar ao escopo do trabalho.
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Repintura das fachadas, para os trechos revestidos em argamassa, recomenda-se
em virtude da face sul da edificação apresentar maiores deteriorações (F02/07), o
uso de impermeabilizante acrílico sobre a fachada, formando nesta região uma
proteção a mais que aumentará a vida útil da fachada como um todo:
a.) Após a cura total das argamassas de emboços restaurados, (aguardar 30 dias),
aplicar uma demão de fundo selador à base de dispersão aquosa de resina
acrílica neste emboço restaurado;
b.) Nas fachadas F02/06 e F08/12, aplicar fundo (líquido) preparador de superfícies
à base de dispersão aquosa de resina acrílica.
c.) Aplicar três demãos de tinta acrílica 1ª linha, na cor a ser definida pela comissão
de obras do prédio;
d.) Para as fachadas F08/F12, (sombreadas), aplicar entre a primeira e a segunda
demãos de tinta látex acrílica, duas demãos de impermeabilizante acrílico. Como
referência podem ser citados produtos do tipo VEDALAJE da
FUSECOLOR/VIAPOL.
OBS.:
o executar as pinturas das fachadas em dias onde a temperatura do substrato
esteja compreendida entre 10º e 40ºC e a umidade relativa UR < 80%. Evitar
dias com chuva intensa e com ação direta de ventos fortes.
o proceder as diluições, respeitadas as proporções e procedimentos indicados
na embalagem ou conforme a indicação do fabricante, além de observar as
recomendações de homogeneização da tinta antes de proceder à aplicação.
o observar as condições de segurança dos operários para execução dos
serviços como também a existência de proteção nas superfícies adjacentes
não destinadas á pintura e proteção contra respingos.

10.6 Comentários finais
Conforme levantamento efetuado e os comentários apontados no Parecer Técnico,
concluiu-se que o sistema de revestimento externo da edificação em estudo
encontra-se em avançado estado de deterioração, decorrente da falta de projeto, da
inexistência de plano de manutenção preventiva, fundamental para a preservação da
vida útil, agravado pelo decurso de tempo e pelo uso normal da edificação.
Na Foto 21 observam-se trincas típicas de recalque que podem ter sido ocasionadas
em função de alteração das características originais do solo, as quais precisam ser
avaliadas (investigadas) através da monitoração das mesmas, e por meio de
aberturas nos pisos e alvenarias (investigações destrutivas).
De forma a balizar os trabalhos de recuperação a serem efetuados no edifício,
recomenda-se a seguinte ordem de prioridade (partindo-se dos problemas mais
críticos para os de menor importância), que deverão ser implantados, de imediato:
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o 1º) Recuperação das fachadas.
o 2º) Recomendações de manutenção: efetuar lavagem bi-anual das fachadas
com empresas especializadas e usar detergente líquido neutro. Observa-se
que esse período poderá ser ajustado através da realização de inspeção
predial que se recomenda seja realizada dentro de um ano, no máximo,
permitindo a arrecadação de valores para realização dos itens acima
recomendados.

10.7 Encerramento
No encerramento, são consignadas a quantidade de folhas que compuseram o
Parecer Técnico, seguidos dos anexos que são relacionados e juntados no final do
corpo do trabalho.
Na dissertação o relatório fotográfico será inserido no item 10.8 com caráter
ilustrativo. A planta das fachadas com o resultado do ensaio de percussão, está
juntada no item 10.9.

10.8 Relatório fotográfico
No relatório fotográfico do presente trabalho são apresentadas algumas fotos do
Parecer Técnico, a título de ilustração.

Foto 1 – Identificação de locais de Foto 2 – Detalhe das fachadas F08 à
incidência de Bolor /Fungos, nas esquerda e F09 à direita com incidência
fachadas 08/12. A Fachada F08 está à de Bolor /Fungos
esquerda da foto a F12 localiza-se no
plano onde foi instalado o painel
publicitário. A seta indica a Fachada F09
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Foto 3 – Vista geral das Fachadas F08,
à esquerda em primeiro plano, indicada
pela seta e da Fachada F10 onde se
localizam as janelas. Observa-se a
incidência de focos de Bolor/Fungos

Foto 4 – Detalhe da Fachada F08
mostrando um ângulo mais aproximado
com indicação da presença de Bolor
Fungos

Foto 5 – Detalhe da fachada 12,
indicada pela seta no ponto onde pode
ser visualizada a incidência de foco de
Bolor/Fungos

Foto 6 – Detalhe da fachada 11,
indicada pela seta no ponto onde pode
ser visualizada a incidência de foco de
Bolor/Fungos

141

Foto 7 – Detalhe da fachada 09, onde Foto 8 – Detalhe da fachada 06, onde
pode ser visualizada a incidência de pode ser visualizada a incidência de
focos de Bolor/Fungos
focos de Bolor/Fungos

Foto 9 – Detalhe do oficial cordista Foto 10 – Detalhe do deslocamento em
durante os trabalhos de mapeamento na placas (Desplacamento): perda de
fachada F12
aderência com a base, na fachada F12,
nas imediações do 2º pavimento
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Foto 11 – Detalhe do deslocamento em
placas (Desplacamento): perda de
aderência com a base, na fachada F12,
nas imediações do 1º/2º pavimento

Foto 12 – Detalhe do deslocamento em
placas (Desplacamento): perda de
aderência com a base, na fachada F11,
nas imediações do 3º pavimento

Foto 13 – Detalhe do deslocamento em
placas (Desplacamento): devido à
corrosão da armadura na fachada F11,
nas imediações do 2º pavimento

Foto 14 – Detalhe do deslocamento em
placas (Desplacamento): devido à
corrosão da armadura na fachada F09,
nas imediações do 4º pavimento
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Foto 15 – Vista geral da Fachada F02. Foto 16 – Detalhe do deslocamento em
com pontos de deslocamento em placas placas (Desplacamento): corrosão de
(Desplacamento): devido à corrosão da armadura na Fachada F02
armadura.

Foto 17 – Fissuras em alvenarias devido Foto 18 – Detalhe das fissuras em
a
sobrecargas
concentradas,
na alvenarias
devido
a
sobrecargas
Fachada F04, na altura do 2º pavimento. concentradas,
mostradas
na
foto
anterior.
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Foto 19 – Trincas por movimentações Foto 20 – Detalhe das trincas incidentes
térmicas diferenciadas na fachada F 08, na fachada F12, que aparecem no lado
no último pavimento.
interno (transpassantes), atribuídas a
recalque diferenciado de fundações, que
necessitam ser monitoradas

Foto 21 – Trincas atribuídas a recalque de fundações, identificadas na fachada F10.

.10.9 Esquemas das fachadas: ensaio de percussão
Nesse item consta (Figura 36) um esquema das fachadas com resultados da
inspeção realizada.
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Figura 36 – Esquema de fachada com resultados da inspeção realizada
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11 CONCLUSÕES
O método proposto foi aplicado a um estudo de caso. A utilização das fichas de
vistoria das fachadas mostrou-se importante como roteiro de trabalho, elemento
facilitador na organização e coleta de dados para a equipe de trabalho que envolveu
diversos profissionais: a) engenheiros na direção dos trabalhos e elaboração do
parecer técnico; b) arquiteta, na elaboração das plantas e mapeamento das
fachadas; c) oficial cordista, na prospecção das fachadas.
Apesar do método proposto ter sido aplicado em edifício antigo, com mais de 40
anos, o estudo de caso revelou-se pertinente ao auxiliar os técnicos no
levantamento dos dados e informações sobre a edificação, na realização das
investigações por ocasião das vistorias e na elaboração do parecer técnico.
Como resultado do estudo de caso pode ser comprovada a negligência com que a
manutenção da edificação é tratada, possivelmente porque o usuário não tem
incorporado à sua cultura a utilização regular desse procedimento de valorização e
preservação das edificações. Não foi identificada a existência de plano de
manutenção, na edificação. A manutenção é realizada de forma sistemática apenas
em: elevadores, bombas, interfone e antena, além da rotina em relação à varrição e
lavagem dos pisos.
Em relação à pintura das fachadas, a manutenção no caso estudado foi realizada
em média a cada sete anos, nos últimos vinte anos. Considerando-se a região
central onde se localiza a edificação, podendo ser associada a uma atmosfera de
grau de agressividade de moderada a intensa, em relação à deterioração imposta às
superfícies pintadas das fachadas, a manutenção pode ser considerada inadequada,
deficiente, pela própria constatação do estado de conservação da envoltória da
edificação.
Também pode ser comprovada a deficiência de registros técnicos da construção
pela inexistência de plantas, memoriais, relatórios de inspeções ou qualquer outro
documento relativo à fase construtiva e também da fase de uso da edificação.
Espera-se que esse trabalho possa auxiliar os técnicos em geral, os peritos e os
assistentes técnicos na elaboração de documentos técnicos sobre pinturas látex de
fachadas, ao apresentar primeiramente uma abordagem teórica sobre tintas e
noções de desempenho. Além disso, apresenta fundamentos práticos do processo
construtivo desde a concepção do projeto até abordar a importante questão da
manutenção na fase pós-obra. O trabalho também associa deficiências identificáveis
nas fases do processo construtivo, relacionando-as à incidência de manifestações
patológicas, favorecendo o estabelecimento do diagnóstico e a determinação das
origens dos danos.
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Documentos técnicos devem ser elaborados para diagnosticar com precisão as
manifestações patológicas, portanto, os técnicos e profissionais das áreas
envolvidas, além dos intervenientes no processo da construção civil precisam dispor
de ferramentas e procedimentos sistematizados para que possam formular seus
trabalhos.
O desenvolvimento de métodos de investigação de manifestações patologias dos
sistemas construtivos vem evoluindo, entretanto, precisa ser ampliado e estendido
para análise de sistemas inovadores que têm surgido no mercado da construção civil
brasileira.
Recomenda-se que o método proposto no presente trabalho seja divulgada no meio
técnico, para que possa ser adaptado para outras regiões e também aprimorado,
sem prejuízo do conteúdo até então desenvolvido.
O método precisa ser aplicado em edifícios mais novos, recém pintados que
apresentem manifestações patológicas e em outros empreendimentos para ser
efetivamente validado.
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