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Resumo 
No âmbito deste trabalho, foram implementados três métodos de ensaio para avaliar tintas: 

determinação e classificação da permeabilidade ao vapor de água, determinação e 

classificação da permeabilidade à água líquida e determinação da absorção de água cíclica e 

perda de peso. 

Analisaram-se diversas tintas representativas dos diferentes tipos de tintas aquosas para 

fachadas utilizadas em Portugal. As tintas lisas, texturadas, flexíveis e inorgânicas foram 

submetidas a vários ensaios laboratoriais para avaliar as suas principais características como a 

aplicabilidade, a quantidade de salpicos produzida durante a aplicação, a permeabilidade ao 

vapor de água, a permeabilidade à água líquida, a absorção de água líquida, a resistência à 

alcalinidade, envelhecimento acelerado em câmara de QUV-A e resistência à intempérie 

(resistência à sujidade, às algas e aos fungos e aos UV). 

Concluiu-se que não se pode eleger o melhor tipo de tintas para fachadas em termos 

absolutos, mas apenas seleccionar o tipo de tinta mais indicado para cada situação, consoante 

as suas propriedades e as exigências do substrato a que se destina. 

 
Palavras-chave: tintas aquosas, permeabilidade ao vapor de água, permeabilidade à água 

líquida, resistência à exposição exterior. 

 

 

Abstract 
Within the scope of the current work, three methods for testing coatings were implemented: 

determination and classification of water-vapour transmission rate, determination and 

classification of liquid-water transmission rate and determination of the water absorption by 

paint films. 

The most important water based façade paints used in Portugal were studied, in order to 

compare their properties and determine the best one. Traditional architecture coatings, 

elastomeric coatings, silicone coatings and silicate systems coatings were tested to analyse 

their main properties, such as spattering resistance during application, water vapour 

transmission rate, liquid water transmission coefficient, water absorption, alkalinity resistance, 

resistance to accelerated QUV-A weathering and weathering resistance, (UV resistance, algae 

and fungus resistance and dirt resistance). 

It has been concluded that it is not possible to determine the best type of façade paints 

absolutely, but only to determine the best façade paint for a specific case, considering its own 

properties and also the specific characteristics of the substrate to be covered. It is necessary to 

analyse each case specifically in order to choose the best coating system. 

 
Key words: water based coatings, water vapour transmission rate, liquid water transmission 

coefficient, weathering resistance. 
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1 Âmbito e objectivos do trabalho 
 

Este trabalho teve dois principais objectivos: a implementação, no laboratório da empresa 

onde o trabalho foi desenvolvido, de métodos de ensaio para determinar e classificar 

permeabilidades ao vapor de água e à água líquida das tintas e a análise e comparação das 

principais tecnologias utilizadas na fabricação de tintas para fachadas em Portugal. 

 

Um dos principais parâmetros que influenciam dramaticamente o desempenho das tintas 

para fachadas é o seu comportamento perante a água. Existem métodos de ensaio que 

permitem avaliar as tintas segundo esse comportamento. No entanto, esses métodos nunca se 

realizaram nos laboratórios da empresa, tornando-se necessário recorrer a laboratórios 

externos para efectuar essas análises. A dependência de laboratórios externos traz algumas 

limitações ao desenvolvimento de produtos, uma vez que a empresa fica dependente da 

disponibilidade desses laboratórios para realizarem os ensaios, que são dispendiosos e 

demorados. Por isso, outro objectivo deste trabalho foi a implementação de métodos de ensaio 

para determinar e classificar os revestimentos quanto à permeabilidade ao vapor de água, 

determinar e classificar os revestimentos quanto à permeabilidade à água líquida e determinar 

a absorção de água cíclica e a perda de peso dos revestimentos. 

 

Neste volume I, no capítulo 2 faz-se a apresentação da empresa onde o trabalho foi 

desenvolvido, a Tintas Dyrup S.A., indicando-se os seus principais produtos produzidos, assim 

como os principais mercados que abrange. 

No capítulo 3, faz-se uma introdução aos produtos de pintura, indicando-se a constituição 

de uma tinta, as suas principais matérias-primas e como se podem classificar as tintas. No 

seguimento deste capítulo introduzem-se as tintas para fachadas, apresentando-se as 

principais anomalias que se verificam nas fachadas e as suas principias causas. Antes de 

analisar as diversas tecnologias de produção de tintas, faz-se ainda uma breve introdução aos 

principais parâmetros que definem uma tinta. 

No capítulo 4, apresentam-se os resultados da implementação dos métodos de ensaio no 

laboratório da empresa, comparando-os com resultados obtidos em laboratório externo. 

 

 

A análise e comparação das tintas para fachadas é de carácter confidencial e a discussão 

dos resultados é efectuada no volume II deste trabalho. 
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2 Empresa 
 

A Tintas Dyrup, S.A. é uma empresa multinacional pertencente ao grupo Monberg e 

Thorsen, fundada no fim dos anos 20, século XX, em Söborg, a norte de Copenhaga, na 

Dinamarca. Com mais de 75 anos de actividade tem, ao longo do tempo, expandido o seu 

negócio em vários países, produzindo produtos de grande notoriedade, alguns deles pioneiros, 

no sector das tintas. É uma empresa com grande tradição na qualidade dos produtos que 

produz e vende, que pretende ser reconhecida não só pela qualidade dos seus produtos mas 

também pelo cumprimento de políticas ambientais que visam proteger o meio ambiente. 

As empresas que, actualmente, constituem o grupo Dyrup estão concentradas na Europa, 

onde os seus produtos têm uma forte presença nos mercados, prevendo-se que nos próximos 

anos o grupo continue a crescer no Norte da Europa e também na Europa Oriental e Central. A 

presença do grupo faz-se sentir não só na Europa mas também em África e Ásia. 

O grupo conta com 6 unidades de produção localizadas na Dinamarca (2 fábricas), na 

Polónia, em França, em Espanha e em Portugal. Além da produção, a Dyrup conta com o 

desenvolvimento de produtos de pintura, tendo grupos de investigação e desenvolvimento nas 

suas fábricas de Portugal, França e Dinamarca. 

Os produtos para tratamento de madeiras têm uma forte presença nos mercados da 

Dinamarca, França e Alemanha e as tintas, por sua vez, têm uma posição particularmente forte 

nos mercados da Dinamarca e Portugal. 

 

 

 
Figura 1 – Mapa representativo da localização da Dyrup na Europa, África e Ásia. [1] 
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As vendas da empresa estão principalmente direccionadas para 3 canais: o canal DIY (do it 

yourself) para grandes superfícies comerciais de bricolage e alimentares; o canal profissional 

para pintores e decoradores ligados ao ramo da construção civil; e o canal de indústria. 

O canal DIY representa cerca de 45% da facturação total, o canal profissional 40% e o 

canal da indústria representa 15% da facturação total. As vendas dos produtos para tratamento 

de madeiras e para exteriores têm um peso de aproximadamente 70% da facturação. 

Em Portugal, a fundação da empresa, em 1947, esteve relacionada com a construção da 

ponte de Vila Franca de Xira, pois foi necessário instalar uma unidade de produção de tinta 

para a obra. 

A actividade da empresa no nosso país centra-se na produção, distribuição e venda de 

produtos de cor e tratamento de superfícies, sob as marcas Dyrup e Bondex, que se destinam 

essencialmente ao canal profissional e ao canal DIY para o mercado interno, mas também 

externo, nomeadamente para Espanha, França, Dinamarca e Angola. 

A sede e a unidade fabril da empresa, em Portugal, estão localizadas em Sacavém, onde 

se produzem as tintas e os vernizes que posteriormente são distribuídos pelos clientes e lojas 

existentes por todo o país. 

 

Este estudo comparativo de tintas para fachadas decorreu no Departamento de Análise e 

Desenvolvimento de produto da fábrica de Sacavém. 
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3 Introdução 
 

Durante muito tempo, os edifícios eram pintados apenas por razões estéticas. Nos dias de 

hoje, essa não é a única razão, tendo-se percebido que é preciso proteger as fachadas contra 

os diversos factores que provocam e aceleram a sua degradação. 

A aplicação de um revestimento por pintura a qualquer superfície é feita com a finalidade 

de decorar ou proteger o substrato e também por razões especiais como melhorias das 

condições ambientais ou de segurança ou a introdução de características específicas como 

resistência a micro organismos, resistência mecânica ou química, etc. Em geral, pretende-se 

que o revestimento seja multifuncional, protegendo o substrato ao mesmo tempo que melhora 

o seu aspecto visual, e que também resista à acção dos agentes de degradação.[2] 

A qualidade de um revestimento, qualquer que seja o motivo da sua aplicação, depende de 

vários factores, como a qualidade da tinta e a sua adequada selecção, a qualidade da 

aplicação incluindo a preparação da tinta segundo as instruções do fabricante, as condições do 

substrato e da sua adequada preparação, as condições ambientais ou atmosféricas na altura 

da aplicação. O comportamento em serviço do revestimento depende do conjunto desses 

parâmetros, bastando que um deles seja deficiente para pôr em risco o bom desempenho do 

revestimento.[2] 

 

 

3.1 Constituição de uma tinta 
 

Uma tinta é um produto de pintura pigmentado, líquido, em pasta ou em pó, que forma uma 

película opaca quando aplicado num substrato, desempenhando funções de protecção, 

decorativas ou outras mais específicas. Na constituição de uma tinta entram ligantes, 

solventes, pigmentos, cargas e aditivos.[4] 

Os ligantes são os principais constituintes da tinta. Estes são produtos orgânicos 

complexos, responsáveis pela formação de filme, que agregam os vários sólidos presentes, 

como os pigmentos e cargas, fixando-os ao substrato.[4] 

Os solventes podem ser um líquido simples ou uma mistura de líquidos que geralmente 

são eliminados por evaporação na fase de secagem. Os solventes utilizam-se para tornar o 

ligante suficientemente líquido para que a tinta seja facilmente aplicável. Existem tintas onde o 

ligante se encontra totalmente dissolvido no solvente e tintas onde o ligante se encontra 

disperso no solvente. As tintas para fachadas são normalmente tintas aquosas, mais amigas do 

homem e do ambiente, contendo o ligante disperso na fase aquosa. 

Os pigmentos são substâncias geralmente em forma de partículas finas que se utilizam 

para conferir propriedades ópticas, decorativas ou protectoras. Podem ser inorgânicos ou 

orgânicos e geralmente têm um índice de refracção superior a 1,6. Uma das propriedades mais 

importantes dos pigmentos é a opacidade que resulta da diferença entre os índices de 

refracção do pigmento e do ligante. Os pigmentos, para além da cor, podem também conferir 
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outras propriedades aos revestimentos como a resistência à corrosão, à luz, ao calor, à água e 

a determinados compostos químicos.[4] 

O pigmento mais utilizado nas tintas brancas é o dióxido de titânio, porque lhes confere 

brancura, luminosidade e opacidade. Enquanto a brancura e luminosidade estão relacionadas 

com a reflexão de praticamente todos os comprimentos de onda da luz visível, a opacidade 

está relacionada com o seu elevado índice de refracção (n=2,4). Outra propriedade importante 

do dióxido de titânio é o facto de absorver a radiação UV (ultra-violeta), convertendo-a em 

radiações substancialmente menos energéticas, protegendo assim os componentes orgânicos 

da tinta da degradação pela radiação UV. 

O pigmento dióxido de titânio existe em duas estruturas cristalinas diferentes: rutilo e 

anatase. Contudo, o dióxido de titânio com a estrutura rutilo é o mais utilizado porque reflecte a 

luz mais eficientemente e é mais estável do que o com a estrutura anatase.[5] 

  
Figura 2 – Representação do dióxido de titânio rutilo (à esquerda) e anatase (à direita).[5] 
 

As cargas são pigmentos inorgânicos que têm índices de refracção inferiores a 1,6 e 

apresentam-se na forma de produtos granulares ou em pó, sendo geralmente brancos ou 

acinzentados, consoante o grau de impurezas que contêm. Tendo um poder de cobertura 

desprezável, são utilizadas na formulação de tintas para modificar determinadas propriedades 

físicas, como, por exemplo, controlar a reologia da tinta, prevenir a sedimentação de 

pigmentos, melhorar a aplicação da tinta, reduzir o brilho, aumentar o poder de cobertura de 

pigmentos brancos como o dióxido de titânio, melhorar algumas propriedades mecânicas ou 

reforçar as características de barreira à difusão de água e de gases agressivos.[4] 

Por fim, há os aditivos ou agentes auxiliares que se adicionam às tintas em pequenas 

quantidades para promover ou modificar uma ou mais propriedades. Consoante a sua acção 

na tinta, os aditivos são classificados como construtivos (dispersantes, molhantes, secantes, 

biocidas, insecticidas, inibidores de corrosão na lata, absorvedores de UV, mateantes, 

espessantes, plastificantes) ou correctivos (anti-peles, anti-espumas, anti-gases, anti-estáticos, 

anti-congelantes).[4] 

 

 

3.2 Classificação de tintas 
 

Há diversas formas de classificar as tintas, dependendo do aspecto que se pretende 

analisar ou comparar: 

Natureza química do solvente - tintas de base aquosa (em que normalmente o ligante se 

encontra disperso na fase aquosa), tintas de base solvente (em que o ligante se encontra 
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dissolvido no solvente orgânico adequado) ou tintas sem solventes (tintas em pó que são 

aplicadas por processo de pintura electrostáticos e secas em estufas); 

Processo de cura - por secagem física (o filme é formado devido à evaporação do solvente 

como no caso das dispersões aquosas de polímeros que formam filme por evaporação da 

água), por reacção química (há uma primeira fase de secagem física, onde se dá a libertação 

de solvente, mas a verdadeira cura e formação de filme ocorre à medida que se vai dando a 

reacção química entre os seus componentes e o oxigénio do ar, no caso das tintas alquídicas, 

entre os seus componentes e a humidade do ar, no caso de algumas tintas à base de 

poliuretanos ou entre os componentes da tinta, também em tintas à base de poliuretanos), por 

radiação UV ou por secagem a altas temperaturas; 

Natureza do substrato a que se destinam - substratos minerais, metais ferrosos, metais não 

ferrosos, madeira, plásticos ou outros; 

Campos de aplicação - construção civil, repintura automóvel, metalomecânica, mobiliário 

ou indústria naval; 

Método de aplicação - processos manuais (trincha, rolo, pistola) ou processos automáticos 

(pistola electrostática, imersão, electroforese, estufa, rolo, centrifugação e cortina). 

 

 

3.3 Tintas para fachadas 
 

Na construção civil, os suportes mais comuns destinados a serem pintados são de 

natureza mineral. Estes substratos têm várias características em comum como a alcalinidade, a 

porosidade, a presença de materiais pulverulentos à superfície e a necessidade de 

respiração.[3] 

Muitas vezes, na aplicação de revestimentos em fachadas, não são tidas em consideração 

as implicações da falta de conhecimento das características dos materiais a pintar e dos 

produtos de pintura, que, associadas a condições ambientais adversas durante a pintura, se 

traduzem na prática pelo aparecimento de anomalias ou efeitos estéticos indesejáveis no 

revestimento. Estes defeitos podem surgir durante a aplicação e secagem ou, a curto prazo, 

após a aplicação. A longo prazo, o seu aparecimento deve-se principalmente ao natural 

envelhecimento da película por acção dos factores climáticos.[2] 

 

As anomalias que se detectam com maior frequência nos revestimentos aplicados em 

paredes exteriores de edifícios são: 

− alteração de cor devido à falta de solidez dos 

pigmentos à luz, à fraca resistência da tinta ao 

ataque alcalino e à absorção de água; 

− destacamentos e falta de aderência causados por 

má preparação de substratos pulverulentos e 

humidade sob a película;  
Figura 3 – Destacamentos. 
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− empolamentos devido ao excesso de água no 

substrato e à impermeabilidade da película ao vapor 

de água; 

− fissuração devido a má formulação do produto de 

pintura, aplicação de espessura elevada numa só 

demão de tinta, revestimento duro e quebradiço 

aplicado sobre suporte com variações dimensionais; 

− gizamento causado pela acção da intempérie em 

tintas pobres em ligantes; 

− retenção de sujidade, especialmente em tintas 

texturadas e em áreas pouco expostas à chuva e 

também em ambientes muito poluídos 

− crescimento de fungos e algas devido à ausência 

de aditivos fungicidas e/ou algicidas na formulação. 

 

 

Um dos principais factores de degradação das fachadas e dos seus revestimentos é a 

água. A água pode entrar nas paredes por diversas formas: através do revestimento por 

difusão da água da chuva e da água presente na atmosfera, através das actividades realizadas 

dentro dos edifícios, por rupturas nas canalizações, ou ainda por capilaridade (pois os materiais 

de construção são normalmente muito porosos).[3] 

 
Figura 6 – Esquema que representa as várias formas de entrada de água nas paredes de um 

edifício. 
 

Mesmo apostando numa boa impermeabilização dos revestimentos exterior e interior, não 

se conseguem eliminar todas as entradas de água nas paredes, até porque, quando os 

edifícios são novos, as paredes contêm em si uma grande quantidade de água, utilizada na sua 

construção. Por isso, há que assegurar um equilíbrio higroscópico entre o interior e o exterior 

da parede, possibilitando a saída do vapor de água gerado no interior das paredes através dos 

revestimentos. Assim, a parede pode “respirar” e eliminar as águas de construção e outras que 

eventualmente se infiltrem.[3] 

A tinta aplicada deverá, deste modo impedir a entrada de água através da superfície 

exposta tendo uma baixa PAL (permeabilidade à água líquida) e, ao mesmo tempo, possuir 

Figura 5 – Fungos e algas. 

Figura 4 – Fissuras. 
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uma PVA (permeabilidade ao vapor de água) que permita a saída do vapor de água. Deverá, 

além disso, possuir aderência suficiente ao substrato para suportar eventuais pressões 

hidrostáticas geradas por detrás do filme durante a evaporação de água através da parede. 

Devido às aplicações sobre cimento fresco, as tintas têm de ser resistentes e estáveis à 

alcalinidade. Uma fraca resistência à alcalinidade pode comprometer seriamente o tempo de 

vida do revestimento, provocando gizamento, fissuração e perda de adesão. 

Quanto ao aspecto decorativo, pretende-se que o revestimento por pintura cubra facilmente 

o substrato e mantenha o aspecto visual pretendido, devendo para isso ser resistente à acção 

solar e ser resistente ao crescimento de fungos e algas. Deve ter boa aplicabilidade tanto na 

aplicação à trincha como a rolo sem escorrer e sem salpicar. 

Resumindo, uma tinta para fachadas deverá cumprir os seguintes requisitos: mínima 

absorção de água líquida e elevada PVA; boa aderência ao substrato; elevada resistência à 

alcalinidade; elevada resistência a fungos e algas e à adesão de sujidade; elevada resistência 

aos raios UV; facilidade de aplicação sem produção de salpicos.[6] 

 

Há vários tipos de tintas para fachadas, que são produzidas a partir de tecnologias 

diferentes. As tintas mais utilizadas para aplicações no exterior são tintas lisas, tintas 

texturadas (ou areadas), tintas flexíveis (ou elastoméricas), tintas à base de Hydro Pliolite, 

tintas de silicone e tintas de silicato. 

 

 

3.3.1 Parâmetros importantes 

 

O ligante e o tipo de monómeros que o compõem têm grande influência nas características 

finais de uma tinta. Uma das principais características que define as propriedades do polímero 

é a Tg (temperatura de transição vítrea). Esta é a temperatura à qual um determinado polímero 

passa de um estado sólido para um estado mais flexível. A temperaturas inferiores à Tg, o 

polímero é frágil e duro, uma vez que seu módulo de elasticidade é muito elevado e por isso o 

polímero tem uma extensibilidade muito baixa. À medida que a temperatura sobe, o módulo de 

elasticidade decresce de forma extremamente acentuada e o filme torna-se macio e elástico. 

Para valores superiores à Tg, as propriedades mecânicas do polímero dependem 

essencialmente do seu grau de reticulação.[6] 

Para que se verifique uma boa formação de filme, as condições de secagem têm que 

garantir uma temperatura igual ou superior à temperatura mínima de formação de filme.  

Este parâmetro está directamente relacionado com a Tg e, normalmente, assume valores 

inferiores à Tg devido à presença de solventes e plastificantes, que são adicionados para 

promover a formação de filme. Depois do filme formado, normalmente, é desejável que esses 

solventes e plastificantes sejam eliminados por evaporação para que o filme de tinta adquira 

dureza e cumpra as propriedades físicas desejadas.[6] 
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Outro dos parâmetros importantes na caracterização de uma tinta é o PVC (pigment 

volume concentration ou concentração em volume de pigmentos). Esta concentração é 

calculada através da expressão 1. 

 %100% ×
+

=
sentosCargaVolumePigmnteVolumeLiga

sentosCargaVolumePigmPVC  (1) 

 

Assim, quanto maior for o PVC, menor será a quantidade de ligante da tinta. O PVC crítico 

é a concentração máxima em volume de pigmentos que o ligante da tinta consegue molhar 

preenchendo todos os interstícios e formando um filme contínuo. Acima do PVC crítico, o 

revestimento desenvolve poros e o ligante apenas assegura ligação entre alguns pigmentos e 

cargas. A posição do PVC crítico é determinada pela natureza química e pelo tamanho das 

partículas do ligante, por um lado, e, por outro, pelos pigmentos e cargas usados na 

formulação da tinta.[6] 

Quanto maior for o PVC que se consegue atingir, menor é a quantidade de ligante 

necessário para que a tinta cumpra as suas propriedades de serviço. A capacidade de um 

ligante para manter unidas todas as partículas de pigmento e cargas de modo a formar um 

filme com as características desejadas é também designada poder ligante. 

Muitas propriedades variam drasticamente quando o PVC crítico é excedido: aumenta a 

porosidade do filme aumentando a PAL e a PVA, aumenta o poder de cobertura mas o filme 

torna-se mais quebradiço e aumenta consideravelmente o gizamento.[6] 

No caso de tintas formuladas abaixo do PVC crítico, verifica-se um aumento no brilho, na 

resistência à água, na resistência e estabilidade aos agentes de degradação climatéricos e na 

dureza e flexibilidade, verificando-se também um aumento na pegajosidade do filme 

aumentando assim a adesão de sujidade.[6] 

 

Tanto a Tg de um polímero como o PVC de uma tinta têm grande influência no 

comportamento desta à exposição exterior onde a radiação UV e a humidade a degradam, 

destruindo o ligante à superfície do revestimento, expondo as partículas de pigmentos e 

cargas. 

 

Outro parâmetro importante é o nível de água absorvida por uma tinta. Este depende de 

vários factores como a composição química e a polaridade do polímero que constitui o ligante, 

o tipo e quantidade de sais solúveis em água e emulsionantes (que diminuem a distância entre 

as partículas produzindo pressão osmótica), o tipo e quantidade de aditivos absorvedores de 

água, o tamanho das partículas, a Tg do polímero, a qualidade do filme em condições secas e 

o conteúdo de sais e pH da água.[6] 

A água absorvida pelo polímero é, antes de mais, determinada pela polaridade dos 

monómeros que compõem o ligante. Quanto menor o tamanho da cadeia, maior é a polaridade 

do monómero e, consequentemente, maior é a absorção de água. Assim, quanto mais 

hidrofílico for o ligante, maior será a absorção de água, verificando-se também a solvatação na 
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água de grupos hidrofílicos, como por exemplo os grupos carboxílicos, que aumentam a 

absorção de água.[6] 

Os emulsionantes e outros materiais solúveis em água e sais formam uma rede estrutural 

no filme da dispersão e em parte acumulam-se à superfície do filme. Este fenómeno irá 

melhorar a capacidade molhante da água que assim poderá penetrar no filme por capilaridade 

causando o esbranquiçamento do filme de tinta (blushing). O material solúvel em água passa 

para a solução aumentando a pressão osmótica e, consequentemente, a absorção de água 

pela tinta. 

Dependendo da elasticidade e da Tg do polímero, o filme cede à pressão da água e são 

criados espaços para haver penetração da água. Formam-se então canais por onde são 

lixiviados os componentes solúveis.[6] 

A penetração da água normalmente tem um efeito plastificante e aumenta a extensibilidade 

dos filmes, mas diminui a resistência mecânica e poderá causar perda do poder ligante ao 

pigmento e ao substrato devido à redução das forças de adesão do polímero como função da 

quantidade de água absorvida. Outra consequência da penetração de água é a lixiviação dos 

materiais solúveis em água que leva a um melhoramento da qualidade das tintas, uma vez que 

estas passam a ter maior repelência à água depois de secas.[6] 

 

Outro parâmetro importante nas propriedades das tintas é o perfil reológico. A reologia é a 

ciência que estuda a deformação e a fluência da matéria quando esta é sujeita a uma força 

externa. A magnitude desta força ou tensão de corte pode variar desde muito baixa, como a 

gravidade, até muito elevada, como a que se desenvolve na dispersão de uma tinta. As tintas 

são materiais que reagem de forma diferente consoante as tensões de corte aplicadas e as 

velocidades de aplicação dessas tensões. Na Figura 7, representa-se a relação típica entre a 

viscosidade de uma tinta e a velocidade de deformação a que está sujeita. 

 

 
Figura 7 – Curva de escoamento típica de uma tinta. [5] 
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Assim, uma tinta deve ter alta viscosidade a baixas velocidades de deformação, para evitar 

que haja separação de fases, e, a altas velocidades de deformação, deve ter baixa viscosidade 

para seja uma tinta fácil de aplicar. 

 

 

3.3.2 Tintas lisas tradicionais 

 

A maior parte das tintas lisas tradicionais são produzidas a partir de emulsões de polímeros 

e copolímeros puramente acrílicos (que contêm apenas monómeros de acrilato ou metacrilato), 

estireno-acrílicos (que, para além dos acrilatos, têm também estireno) e também de 

copolímeros de ésteres vinílicos.[6] 

Os copolímeros acrílicos puros são utilizados para aplicações de exterior, em tintas 

brilhantes e meio brilho, que tenham níveis de pigmentos muito baixos. Devido aos superiores 

custos de produção dos ácidos acrílicos e metacrílicos, as emulsões acrílicas puras são mais 

caras do que as estireno-acrílicas e do que as vinílicas. No entanto, o elevado preço destes 

polímeros é justificado pelas suas propriedades, que permitem produzir tintas de elevada 

resistência aos agentes atmosféricos, à alcalinidade e à água.[6] 

 
Figura 8 – Estrutura molecular do metacrilato e do seu polímero. 

 

Os copolímeros estireno-acrílicos são também utilizados em tintas de exterior, 

essencialmente devido à favorável razão entre o seu preço e a sua performance. 

 
Figura 9 – Estrutura molecular do estireno. 

 

Os copolímeros de polivinil acetato são utilizados preferencialmente em revestimentos de 

interior com níveis relativamente elevados de pigmentação, onde a natureza do polímero não é 

um factor tão dominante nas propriedades e onde a resistência aos efeitos climáticos não é 

uma exigência. As propriedades para tintas de exterior apenas são conseguidas com esta 

classe de ligantes quando o vinil acetato é copolimerizado com grandes quantidades de 

monómeros caros, como os ésteres vinílicos do ácido versático. Estes copolímeros são 

também denominados VeoVa.[6] 
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Figura 10 – Estrutura molecular do acetato de vinilo e do polímero correspondente. 

 

 
Figura 11 – Estrutura molecular do ácido versático. 

 

O pH das tintas lisas encontra-se normalmente entre 8 e 9 para garantir a estabilidade dos 

ligantes, já que nestas condições de pH, verifica-se uma certa desprotonação das moléculas 

que favorece a ligação entre os monómeros.[6] 

Relativamente à resistência à saponificação, os copolímeros estireno-acrílicos 

demonstram-se substancialmente superiores aos acrílicos puros e aos vinílicos, especialmente 

quando a fracção de estireno é elevada. Isto deve-se à estrutura fundamental do estireno que é 

estável à hidrólise. Os copolímeros vinílicos são os que menos resistência à saponificação têm 

porque, devido à sua estrutura química, os grupos polivinílicos são mais facilmente 

hidrolisáveis.[6] 

Em termos de absorção de água, os copolímeros estireno-acrílicos apresentam melhores 

resultados porque, como são menos hidrofílicos do que os monómeros acrilato e metacrilato, 

absorvem menos quantidade de água. Os ligantes acrílicos são mais hidrófobos do que os 

ligantes vinílicos, absorvendo assim menores quantidades de água.[6] 

A PVA revela-se maior em revestimentos 100% acrílicos do que em revestimentos 

estireno-acrílicos. No entanto, à medida que aumentam os ciclos de humidade, os 

revestimentos 100% acrílicos demonstram uma diminuição da sua PVA, enquanto que nos 

revestimentos estireno-acrílicos esta se mantém constante.[6] 

Em termos de resistência à exposição aos agentes atmosféricos, os revestimentos acrílicos 

têm melhores resultados do que os estireno-acrílicos e estes têm resultados melhores do que 

os revestimentos baseados em acetato de vinilo.[6] 

Pelo seu baixo preço e pelas suas características que garantem boas resistências à 

exposição no exterior, à alcalinidade e à água, as dispersões estireno-acrílicas são muito 

populares nas tintas para fachadas. Contudo, as dispersões 100% acrílicas continuam a ser 

preferidas para utilizações mais exigentes. As dispersões vinílicas são as menos utilizadas em 

tintas para fachadas.[6] 
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3.3.3 Tintas texturadas 

 

A grande diferença entre as tintas lisas tradicionais e as tintas texturadas, também 

denominadas areadas, está na utilização de areias na formulação destas últimas. Uma das 

principais finalidades das areias está relacionada com o desenho com que a tinta fica depois de 

aplicada. O seu aspecto irregular e rugoso é ideal para disfarçar imperfeições que possam 

existir nas fachadas, como pequenas fissuras ou zonas que já perderam o reboco antigo, sem 

ser necessário rebocar novamente as paredes. Conforme o tipo de desenho que se pretende, 

mais suave ou mais acentuado, utilizam-se areias de granulometrias diferentes (tintas 

texturadas finas ou tintas texturadas tradicionais). 

As areias são compostas essencialmente por sílica, que são cargas de elevada resistência. 

Assim, é de prever que estas tintas tenham maior resistência e durabilidade do que as tintas 

lisas tradicionais. 

Além da presença da sílica, há outro factor que faz a durabilidade e resistência destas 

tintas aumentar. Devido à sua reologia, a espessura de tinta aplicada em cada demão é 

superior à verificada nas tintas lisas. Por isso, por se aplicar uma camada mais espessa do 

revestimento, aumenta-se o seu poder de protecção do substrato. Em contrapartida, ao 

aumentar a espessura da camada de tinta aplicada, está-se a diminuir a porosidade do 

revestimento, levando a que estas tintas tenham geralmente PVA inferiores às das tintas lisas. 

 

 

3.3.4 Tintas flexíveis 

 

Uma importante função dos revestimentos de fachadas, além do aspecto decorativo, é a 

protecção contra a humidade. Muitas vezes desenvolvem-se fissuras nas paredes que são 

inofensivas para a construção, mas que permitem a entrada de água. Essas fachadas devem 

ser renovadas com sistemas que cubram as fissuras. O grande problema da renovação de 

fachadas tem a ver com o facto da largura das fissuras depender da temperatura, devido às 

mudanças de volume do substrato. Assim, o revestimento a aplicar deve ser bastante elástico 

para acompanhar e resistir às alterações no substrato provocadas pela temperatura e pela 

humidade. Por outro lado, a propagação de fissuras e o aparecimento de novas estaladuras 

não podem ser completamente controlados, mesmo em fachadas renovadas. Por isso, o 

revestimento deve ter elasticidade suficiente para suportar essas fissuras e também deve ter 

resistência à adesão de sujidade para manter um aspecto limpo durante muitos anos.[6] 

As tintas convencionais de fachadas não são adequadas para cobrir fissuras porque, a 

baixas temperaturas, não são suficientemente elásticas. A solução está em utilizar ligantes que 

mantenham as suas propriedades mecânicas e elásticas em condições de temperatura entre -

10ºC e 40ºC. O problema é que, para se conseguir elasticidade a baixas temperaturas, tem que 

se utilizar plastificantes não voláteis que consequentemente aumentam fortemente a aderência 
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de sujidade. As tintas à base destes ligantes são as chamadas tintas flexíveis ou membranas 

elásticas.[6] 

Tal como já se referiu anteriormente, as propriedades mecânicas do filme de tinta formado 

estão dependentes da temperatura. A temperaturas superiores à Tg, o filme torna-se macio e 

elástico. Contudo, a baixa Tg não é um critério absoluto para que o ligante tenha propriedades 

mecânicas adequadas para um sistema de pintura capaz de cobrir fissuras. Um critério 

igualmente importante para que o material seja elástico é a reversibilidade da extensão ou do 

alongamento. A extensibilidade do filme tem sempre uma componente termoplástica e uma 

componente elástica e esta pode ser aumentada através da reticulação do ligante. Como 

resultado, acima da Tg, o filme parece ser mais elástico, tendo um comportamento 

substancialmente independente da temperatura.[6] 

A reticulação do ligante pode ocorrer através da adição de sais metálicos que promovem a 

reticulação das partículas de ligante à superfície, não havendo reticulação no interior dessas 

partículas. À medida que aumenta a quantidade de sais adicionados, aumenta a reticulação e, 

consequentemente, a elasticidade do filme. É de referir que esta reticulação só ocorre na fase 

de formação de filme.[6] 

Aliadas às boas propriedades mecânicas vem uma propriedade indesejável, que aumenta 

drasticamente a aderência de sujidade, a pegajosidade do filme. 

A redução efectiva da pegajosidade requer níveis muito elevados de reticulação que iriam 

causar uma enorme alteração das propriedades mecânicas do filme, havendo redução da 

elasticidade. Por isso, e como apenas interessa reduzir a pegajosidade do filme à superfície, 

pode restringir-se a reticulação à camada superficial utilizando foto-iniciadores da reticulação 

das cadeias do polímero. Mesmo que os iniciadores estejam uniformemente dispersos, a 

reticulação apenas acontece na camada superficial, uma vez que as cargas e os pigmentos 

impedem a penetração da luz nas camadas mais profundas. Para que a reticulação se dê 

apenas na camada superficial, há que garantir que a reacção não se dê em cadeia de modo a 

que uma molécula de iniciador origine apenas uma reticulação.[6] 

Além das características mecânicas do filme, estas tintas permitem aplicar espessuras 

muito superiores às que normalmente se conseguem aplicar com as tintas tradicionais. Por 

esta razão, são tintas que oferecem maior protecção aos substratos. 

Na produção de tintas flexíveis utilizam-se polímeros acrílicos puros e também polímeros 

estireno-acrílicos. Enquanto os primeiros permitem obter filmes com menor adesão de sujidade, 

os outros permitem produzir filmes com maior resistência à água porque são mais 

hidrófobos.[6] 

 

 

3.3.5 Tintas à base de Hydro Pliolite 

 

A Hydro Pliolite é um ligante produzido a partir de tecnologia EBS (Emulsified Binder 

Systems), constituído por copolímeros acrílicos. Enquanto que, nas dispersões convencionais, 
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as partículas em emulsão são constituídas por polímeros de alto peso molecular, nas emulsões 

de Hydro Pliolite, as partículas emulsionadas contêm no seu interior o polímero dissolvido num 

solvente desaromatizado. As partículas em emulsão na Hydro Pliolite têm o dobro do tamanho 

das partículas dispersas dos ligantes tradicionais.[11] 

 
Figura 12 – Comparação entre as partículas das dispersões tradicionais (à esquerda) e as 

partículas de Hydro Pliolite (à direita).[11] 
 

No processo de secagem das tintas tradicionais, os coalescentes1 não actuam como 

verdadeiros solventes pois os polímeros de alto peso molecular têm baixa solubilidade. Assim, 

os coalescentes apenas dilatam as partículas, não melhorando a baixa mobilidade das cadeias 

poliméricas. A penetração das partículas no substrato é limitada levando a que o filme se forme 

apenas à superfície do substrato. Por esta razão, as tintas tradicionais têm muitas vezes fraca 

adesão em substratos desagregados e maior sensibilidade à água. 

Polímeros em água Deformação das
partículas: 

Coalescência

Evaporação
da água

Evaporação dos 
coalescentes

Polímeros em água Deformação das
partículas: 

Coalescência

Evaporação
da água

Evaporação dos 
coalescentes

 
Figura 13 – Representação esquemática do processo de secagem de uma dispersão 

tradicional.[11] 
 

No processo de secagem das tintas à base de Hydro Pliolite, depois da fase de 

coalescência, há evaporação do solvente das partículas que inicialmente se encontravam 

emulsionadas, podendo haver uma maior penetração do ligante, por capilaridade, nos poros do 

substrato, uma vez que, desta forma, os polímeros têm maior capacidade para se deformarem 

e aglutinarem. Assim, as tintas produzidas a partir desta emulsão têm maior capacidade para 

aderir ao substrato do que as tintas tradicionais.[11] 

                                                 
1 Coalescentes: substâncias que promovem a formação do filme de tinta. 
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Figura 14 – Representação esquemática do processo de secagem e cura da emulsão de 

Hydro Pliolite.[11] 
 

Este mecanismo de secagem e cura permite que as tintas produzidas a partir desta 

emulsão tenham elevada resistência à alcalinidade, sejam mais resistentes aos efeitos da 

água, por serem mais permeáveis ao vapor de água (devido à micro-porosidade) e menos 

permeáveis à água líquida, e sejam mais resistentes a micro-organismos, sendo por isso tintas 

de maior durabilidade. Além disso, a excelente capacidade de adesão permite que estas tintas 

sejam aplicadas em vários tipos de substratos (paredes exteriores de reboco areado ou fino, 

cimento afagado, betão ou tijolo) sem que seja necessário aplicar primários. Estas tintas 

pretendem juntar as vantagens das tintas aquosas com a elevada adesão das tintas a 

solvente.[11] 

Como desvantagem a menor compatibilidade com pastas corantes universais, 

essencialmente devido ao solvente orgânico. 

 

 

3.3.6 Tintas de silicone 

 

O principal constituinte destas tintas é a emulsão de resinas de silicone. As resinas de 

silicone têm uma parte inorgânica constituída por átomos de silício e de oxigénio e uma parte 

composta por grupos orgânicos alquilo.[5] Na Figura 15 está representada a estrutura 

molecular de uma resina de silicone. 

 
Figura 15 – Representação da estrutura molecular de uma resina de silicone. 

 

Por terem um baixo poder ligante, as emulsões de resinas de silicone não podem ser 

utilizadas isoladamente, porque assim não poderiam assegurar uma fixação eficaz de 

pigmentos e cargas. Por isso, nestas tintas, adiciona-se sempre outro ligante acrílico ou 
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estireno-acrílico, que, além de melhorar o poder ligante, melhora também outras propriedades 

da tinta como a estabilidade, a resistência ao gizamento e a adesão ao substrato.[6] No 

entanto, a percentagem de emulsão de resinas de silicone tem de ser de pelo menos 40%, 

segundo normas internacionais (DIN 18363). 

As tintas de silicone a são formuladas a PVC elevado, não se verificando a formação de 

filme que ocorre nas tintas tradicionais, e por isso a sua superfície é muito porosa e permeável 

ao vapor de água. O efeito hidrófobo dos seus poros faz com que a superfície da tinta tenha 

uma excelente repelência à água, minimizando assim a PAL e a absorção de água líquida.[6] 

O facto de serem formuladas a alto PVC faz com que a proporção de material 

termoplástico na superfície seja reduzida. Assim, estas tintas têm também boa resistência à 

adesão de sujidade.[6] 

Formando filme através de um processo físico, estas tintas podem ser aplicadas em todo 

tipo de substratos, No entanto, por terem fraca adesão ao substrato, torna-se necessário a 

aplicação de um primário antes da sua aplicação. 

Como desvantagens pode-se, portanto, apontar o seu fraco poder de penetração nos 

substratos, a fraca resistência ao gizamento e a baixa elasticidade do filme de tinta. Outra 

desvantagem que se pode indicar está relacionada com utilizar pastas corantes inorgânicas 

para produzir cores com resistência aos raios UV. 

 

 

3.3.7 Tintas de silicato 

 

As tintas de silicato são constituídas por um ligante inorgânico, o silicato de potássio, e por 

um ligante orgânico, geralmente uma dispersão acrílica. Segundo a norma em vigor 

(DIN18363), para que sejam consideradas tintas inorgânicas a dispersão orgânica não pode ter 

um peso maior que 5% na formulação. O ligante orgânico adicionado funciona não só como 

estabilizante, mas também acaba por melhorar a protecção à humidade, resistência ao 

gizamento e adesão. O elevado gizamento destas tintas é uma das suas principais 

desvantagens.[6] 

São tintas que “formam filme” através de uma reacção química entre o silicato de potássio, 

o óxido de cálcio dos substratos minerais e o dióxido de carbono que existe na atmosfera. Esta 

reacção, denominada petrificação, é responsável por uma adesão essencialmente química e 

não física, que oferece algumas vantagens porque assim não se assistirá ao despelamento do 

revestimento. 

Devido à grande proporção de silicato de potássio, o sistema de silicato é fortemente 

alcalino (pH>11) e, por isso, o ligante orgânico a usar deve ser muito resistente à alcalinidade e 

estável à hidrólise.[6] A alcalinidade destas tintas traz também problemas ao nível de aplicação 

tornando-se necessário utilizar protecções adequadas para evitar queimaduras químicas. 

A sua natureza química permite que sejam tintas muito resistentes à alcalinidade e também 

tintas não combustíveis, à prova de fogo. 
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Por causa da sua morfologia, as tintas de silicato têm uma PVA excelente e facilmente 

atingem os requisitos presentemente impostos em revestimentos porosos. No entanto, têm 

uma elevada absorção de água porque a presença de silicato de potássio aumenta a existência 

de grupos carboxílicos dissociados que tornam o filme mais activo osmoticamente, 

aumentando a sua hidrofilicidade.[6] 

Estas tintas podem ser aplicadas em substratos minerais novos ou em reabilitação de 

substratos minerais, não podendo ser aplicados sobre madeira, metal ou outra superfície não 

mineral. A aplicação prévia de um primário de silicatos melhora a adesão, uma vez que 

promove a reacção entre a tinta e o substrato. 

Tal como no caso das tintas de silicone, para produzir cores tem que se utilizar pastas de 

pigmentos inorgânicos, devido ao pH alcalino da tinta. 
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4 Implementação de métodos de ensaio 
 

Devido às dificuldades em obter resultados, a partir de laboratórios externos, sobre o 

comportamento das tintas com a água, nomeadamente relativamente à PVA, PAL e absorção 

de água, tornou-se necessário implementar, nos laboratórios da empresa, métodos de ensaio 

para avaliar estas propriedades. Assim, com estes métodos implementados, a empresa deixou 

de ficar dependente da disponibilidade de laboratórios externos, podendo analisar os seus 

produtos. 

Como os métodos de ensaio são muitos sensíveis às condições em que são efectuados, 

facilmente dois laboratórios obtêm resultados diferentes para uma mesma amostra. A 

implementação destes métodos de ensaio nos laboratórios da empresa permite minimizar 

essas diferenças e comparar os produtos entre si. 

 

 

 

4.1 Determinação da permeabilidade ao vapor de água de um 
revestimento 

 

Este método de ensaio, baseado na norma NP EN ISO 7783-2 2001, tem como objectivo 

determinar a velocidade de transmissão de vapor de água de uma tinta, a respectiva espessura 

de ar equivalente e classificar o revestimento segundo essa velocidade. O método de ensaio 

completo encontra-se na secção 7.1. 

Neste teste, determina-se a velocidade de transmissão de vapor de água, V, que traduz a 

massa de vapor de água que atravessou a película de tinta por unidade de área num 

determinado período de tempo, e a espessura de ar de difusão equivalente, sD, em metros. 

Conforme os resultados obtidos, classifica-se a tinta quanto à sua PVA de acordo com as 

categorias indicadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Classificação segundo a PVA. 

Classe V (g/(m2.dia)) sD (m) 

I (elevada) >150 <0,14 
II (média) 15 a 150 0,14 a 1,4 
III (baixa) <15 > 1,4 

 

 

4.1.1 Escolha do substrato para o ensaio 

 

Na perspectiva de seleccionar os melhores substratos para realizar os ensaios de 

determinação de PVA, testaram-se vários tipos de cartolinas e papéis, indicados no Quadro 2. 

Enquanto alguns são utilizados em laboratórios externos para a realização destes ensaios (A e 

B), outros são utilizados na realização de ensaios para determinação de outras propriedades 
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nos laboratórios da Dyrup (E, F e G). Testaram-se também outros papéis de comum utilização 

(H, I e J), bem como outro tipo de cartolinas indicadas por um fornecedor como sendo 

substratos porosos (C e D). 

 

Quadro 2 – Substratos testados nos ensaios de determinação e classificação da PVA de um 
revestimento. 

A 1ª Cartolina fornecida pelo laboratório externo 
B 2ª Cartolina fornecida pelo laboratório externo 
C 1ª Cartolina do fornecedor A 
D 2ª Cartolina do fornecedor A 
E Papel utilizado em aplicações de tintas 
F Cartolina usada em aplicações de tintas 
G Cartolina usada em aplicações de esmaltes 
H Papel Kraft mais liso 
I Papel Kraft mais rugoso 
J Papel cavalinho 

 

Após realizar o ensaio de determinação da PVA aos vários substratos, verificou-se, pelos 

resultados apresentados no Quadro 3, que todos os substratos testados, excepto o substrato F, 

uma cartolina utilizada em aplicações de tintas, poderão ser utilizados nos ensaios de 

determinação da PVA de um revestimento, pois estão de acordo com a norma utilizada para 

este método de ensaio. Esta exige que os substratos utilizados tenham taxas de transmissão 

de vapor de água superiores a 240 g/(m2.dia). 

 

Quadro 3 – PVA e outras características dos substratos testados. 

Substrato Gramagem
(g/m2) 

Espessura
(µm) 

V 
(g/(m2 dia))

sD 
(m) 

A 172 230 630,5 0,033 
B 432 666 385,1 0,055 
C 216 180 675,3 0,031 
D 242 129 698,7 0,030 
E 142 120 552,3 0,038 
F 283 293 191,6 0,110 
G 257 195 327,9 0,064 
H 121 87 700,0 0,030 
I 134 83 678,9 0,031 
J 128 118 667,9 0,031 

 

Destes resultados pode concluir-se que os substratos que apresentam maior PVA são o C, 

D, H, I e J. Por isso, estes serão os mais indicados para utilizar nos ensaios de determinação 

de PVA dos revestimentos, uma vez que as diferenças de PVA entre si são reduzidas, não 

tendo importância significativa nos resultados obtidos nos ensaios. 

Relativamente à compra destes substratos para a sua futura utilização no laboratório em 

ensaios de determinação da permeabilidade ao vapor de água, os substratos H e I oferecem 

alguma dificuldade uma vez que as referências destes papéis não eram conhecidas. Assim, a 

escolha do substrato para os ensaios de determinação e classificação da PVA dos 

revestimentos será feita entre os substratos C, D e J. 
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Quadro 4 – Resultados de PVA obtidos para a tinta A, usando vários substratos. 

Substrato Espessura Húmida 
Aplicada (µm) 

V 
(g/(m2 dia)) sD (m) Classe 

C 400 127,1 0,17 II 
D 400 116,2 0,18 II 
J 400 113,3 0,19 II 

 

Utilizando os três substratos seleccionados anteriormente, testando a mesma tinta, verifica-

se que todos os resultados colocam a tinta na classe II em relação à sua PVA, tal como 

indicado no Quadro 4. No entanto, os resultados não são exactamente coincidentes, indicando 

que os substratos têm diferentes influências na PVA da tinta. Uma vez que se pretende estudar 

somente a PVA da tinta, escolheu-se o substrato que menos influência tem nessa propriedade, 

isto é, aquele em que a tinta tem maior valor de V e menor valor de sD. Assim, seleccionou-se o 

substrato C para a realização dos ensaios de determinação e classificação da taxa de 

transmissão de vapor de água de um revestimento. 

Apenas para avaliar a influência da espessura de tinta húmida aplicada nos resultados 

obtidos, testaram-se algumas das cartolinas aplicando diferentes espessuras húmidas da 

mesma tinta. 

 

Quadro 5 – Resultados de PVA da tinta A, usando diferentes substratos e diferentes 
espessuras húmidas aplicadas. 

Substrato Espessura Húmida 
Aplicada (µm) 

Espessura filme 
seco (µm) 

V 
(g/(m2 dia)) sD (m) Classe 

200 65 140,5 0,15 II D 
400 103 116,2 0,18 II 
200 80 124,5 0,17 II E 400 113 103,7 0,20 II 

 

Dos resultados apresentados no Quadro 5 verificou-se que, quanto maior for a espessura 

húmida de tinta aplicada, menor é a taxa de transmissão de vapor de água. Verificou-se 

também que a mesma espessura húmida de tinta aplicada em substratos diferentes resultou 

em diferentes espessuras de filme seco e, consequentemente, em diferentes valores de taxa 

de transmissão de vapor de água. Daqui concluiu-se que, além do tipo de substrato utilizado, 

também a espessura de tinta aplicada tem influência no resultado final. 

 

 

4.1.2 Comparação dos resultados entre laboratórios 

 

Para validar este método pediu-se a um laboratório externo para determinar e classificar a 

PVA de duas amostras, para posteriormente se compararem os resultados obtidos nos dois 

laboratórios. 

Antes de analisar os resultados, é importante referir que os ensaios foram realizados em 

condições diferentes nos dois laboratórios: foram utilizados diferentes substratos; o método de 
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aplicação das tintas não foi o mesmo, pois no laboratório externo aplicaram-se 200 µm 

húmidos em duas vezes e no laboratório da Dyrup aplicaram-se 400 µm húmidos de tinta de 

uma vez só; no laboratório externo os provetes foram acomodados numa sala climatizada onde 

nem sempre se podem garantir as condições de temperatura (23ºC ± 2ºC) e de humidade (50% 

± 5% de humidade relativa) e no laboratório da Dyrup foram acomodados numa câmara que 

garante essas condições de temperatura e humidade; o laboratório externo deixou os provetes 

secar durante 7 dias e no laboratório da Dyrup os provetes secaram durante 28 dias. 

As diferentes condições de ensaio devem-se às limitações físicas e de equipamento dos 

dois laboratórios e ao facto do laboratório externo não cumprir os tempos de cura indicados na 

norma. 

 

Quadro 6 – Comparação dos resultados obtidos nos dois laboratórios para a determinação da 
PVA das tintas A e B. 

 Tinta A Tinta B 

 Laboratório 
Externo 

Laboratório 
Dyrup 

desvio 
entre 

resultados
Laboratório 

Externo 
Laboratório 

Dyrup 
Desvio 
entre 

resultados
sD 7 dias 
(g/m2dia) 0,19 0,21 10,0% 0,23 0,19 19,0% 

sD 14 dias 
(g/m2dia) 0,20 0,27 29,8% 0,24 0,20 18,2% 

Classe II II  II II  
 

Analisando os resultados obtidos representados no Quadro 6, verificou-se que existem 

diferenças relacionadas com as diferentes condições em que se realizaram os ensaios pois, 

como já se demonstrou anteriormente, a utilização de diferentes substratos e também de 

diferentes espessuras húmidas aplicadas tem interferência nos resultados. Além disso, há que 

referir os diferentes tempos de secagem, que estão directamente relacionados com a formação 

do filme e com a evaporação de determinados componentes dos revestimentos durante a 

formação do filme. 

Contudo, na norma em que o método de ensaio utilizado se baseia, indica-se que os 

resultados obtidos em dois laboratórios diferentes para uma mesma amostra podem ter uma 

diferença de 28%, em relação à média de dois resultados. Assim, considerando as informações 

da norma em relação à reprodutibilidade do método e considerando as diferentes condições de 

realização dos ensaios, concluiu-se que o método é válido para determinar e classificar os 

revestimentos quanto à sua permeabilidade ao vapor de água. 

 

 

4.2 Determinação da permeabilidade à água líquida de um revestimento 
 

Neste método de ensaio, que obedece à norma NP EN 1062-2001, determina-se a 

velocidade de transmissão de água líquida de uma tinta ao fim de 24 horas de imersão em 

água e classifica-se o revestimento segundo essa velocidade. O método de ensaio encontra-se 

em anexo, na secção 7.2. 
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Através deste ensaio determina-se o coeficiente de transmissão de água líquida, w, em 

quilogramas por metro quadrado por raiz quadrada das horas, ao fim de 24 horas de imersão 

em água. A classificação da tinta quanto à sua PAL é efectuada de acordo com as categorias 

indicadas no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Classificação segundo a PAL. 

Classe w (kg/(m2.h0,5)) 

I (elevada) >0,5 
II (média) 0,1 a 0,5 
III (baixa) < 0,1 

 

 

4.2.1 Comparação dos resultados entre laboratórios 

 

Para validar este método pediu-se a um laboratório externo para determinar e classificar a 

PAL de duas amostras, para posteriormente se compararem os resultados obtidos nos dois 

laboratórios. 

 

Quadro 8 – Comparação dos resultados obtidos nos dois laboratórios para a determinação da 
PAL das tintas A e B. 

 Tinta A Tinta B 

 Laboratório 
Externo 

Laboratório 
Dyrup 

desvio 
entre 

resultados
Laboratório 

Externo 
Laboratório 

Dyrup 
Desvio 
entre 

resultados
W24 

(kg/(m2h0,5)) 0,12 0,14 8,7% 0,05 0,02 85,7% 

Classe II II  III III  
 

Analisando os resultados para a tinta A, apresentados no Quadro 8, verificou-se que há 

bastante concordância entre os resultados obtidos nos dois laboratórios, havendo um desvio de 

8,7% em relação à média desses dois resultados. 

Comparando os resultados obtidos para a tinta B, verificou-se que há uma diferença muito 

acentuada entre eles com um desvio de 85,7% em relação à média dos dois resultados. Como 

a tinta B tem uma baixa PAL, uma pequena variação nos resultados traduz-se num grande 

desvio quando se comparam os dois. Assim, o método não terá sensibilidade suficiente para 

determinar com maior exactidão os valores de PAL das tintas pouco permeáveis à água. 

Contudo, para a indústria, é mais importante determinar a classe a que pertencem as tintas do 

que determinar com exactidão os valores de PAL. Neste caso, apesar das diferenças relativas 

entre os dois valores determinados, os dois laboratórios classificaram as tintas na mesma 

classe. 

Assim, com base nestas considerações, considerou-se que este método de ensaio é válido 

para classificar os revestimentos quanto à PAL. 
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4.3 Determinação da absorção de água cíclica e perda de peso de um 
revestimento 

 

Este método tem como objectivo determinar a percentagem de água absorvida (AA) por um 

revestimento após 1, 3 e 7 dias de imersão, assim como a percentagem de peso perdido (PP) 

após os mesmos períodos de imersão seguidos de 2 dias de secagem. O método de ensaio 

baseia-se na norma DIN 53495:1984. 

 

4.3.1 Comparação dos resultados entre laboratórios 

 

Pediu-se a um laboratório externo para realizar este ensaio para se compararem os 

resultados e se poder validar o método. Antes de analisar os resultados, é importante referir 

que os tempos de secagem das películas não foram os mesmos nos dois laboratórios que 

realizaram o ensaio. Enquanto que no laboratório da Dyrup as películas secaram durante 4 

semanas, no laboratório externo o tempo de secagem utilizado foi apenas de 1 semana. 

 

Quadro 9 – Comparação dos resultados obtidos nos dois laboratórios para a determinação da 
absorção de água líquida e perda de peso das tintas A e B. 

 Tinta A Tinta B 

 Laboratório 
Externo 

Laboratório 
Dyrup 

desvio 
entre 

resultados
Laboratório 

Externo 
Laboratório 

Dyrup 
desvio 
entre 

resultados
AA 1  29,9% 21,6% 32,2% 10,0% 6,5% 42,4% 
AA 3  21,3% 19,9% 6,8% 7,9% 7,4% 6,5% 
AA 7 20,1% 20,4% 1,5% 6,4% 6,5% 1,6% 
PP 1 3,3% 2,7% 20,0% 2,8% 2,0% 33,3% 
PP 3 1,1% 0,7% 44,4% 0,7% 0,4% 54,5% 
PP 7 0,8% 0,4% 66,7% 0,4% 0,4% 0,0% 

 

Comparando os resultados apresentados no Quadro 9, verificou-se que os resultados 

obtidos nos dois laboratórios apresentam diferenças, mas que são todos da mesma ordem de 

grandeza. Verificou-se também que os resultados do laboratório externo indicam que as tintas 

absorvem mais água e perdem mais peso do que os resultados do laboratório da Dyrup. 

A justificação para as diferenças encontradas entre os resultados dos dois laboratórios está 

nos tempos de secagem das películas de tinta. As películas que tiveram menor tempo de 

secagem absorveram mais água e sofreram maior lixiviação de substâncias porque o seu filme 

estava ainda a meio do seu processo de formação, havendo ainda a presença de alguns 

componentes que só depois do filme formado são libertados. Por isso, as percentagens obtidas 

no laboratório externo foram superiores, verificando-se que esses componentes contribuem 

para a absorção de água e que são lixiviados pela água, já que, quando se aumentam os ciclos 

de imersão em água, as percentagens de perda de peso decrescem. 

Assim, concluiu-se que o método de ensaio é válido porque, mesmo com tempos de 

secagem diferentes, os resultados obtidos em laboratórios diferentes são da mesma ordem de 

grandeza. 
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5 Conclusões 
 

Nos ensaios de determinação e classificação da PVA dos revestimentos, verificaram-se 

algumas diferenças entre os resultados obtidos nos dois laboratórios para as duas tintas 

testadas (até 30% no caso da tinta A e até 19% no caso da tinta B). Contudo, considerando 

que os ensaios foram realizados em condições diferentes, ambos os laboratórios colocam as 

tintas na mesma classe relativamente à sua PVA e a norma, em que o método se baseia, 

indica que dois resultados obtidos em laboratórios diferentes podem ter uma diferença de 28%, 

considerou-se que o método é valido para classificar as tintas relativamente à sua PVA. 

Pelos resultados obtidos para a tinta A, nos ensaios de determinação e classificação da 

PAL, nos dois laboratórios, verificou-se que há bastante concordância, havendo um desvio de 

8,7% em relação à média desses dois resultados. Para a tinta B, o desvio entre os dois 

resultados é muito elevado (cerca de 86 %). No entanto, esta última é uma tinta de baixa PAL e 

por isso qualquer pequena variação nos resultados traduz-se num grande desvio quando se 

comparam os dois. Contudo, como os dois laboratórios colocam as tintas na mesma classe e 

como para a indústria a classificação do revestimento é mais importante do que a exactidão 

dos valores de PAL, considerou-se que este método de ensaio é válido para classificar os 

revestimentos quanto à sua PAL. 

Relativamente aos ensaios de determinação da absorção de água e perda de peso dos 

revestimentos, verificou-se que os resultados obtidos nos dois laboratórios apresentam 

diferenças, mas que são todos da mesma ordem de grandeza. Considerando que essas 

diferenças se devem aos diferentes tempos de secagem utilizados pelos dois laboratórios, 

concluiu-se que o método de ensaio é válido. 

Assim, concluiu-se que os métodos implementados para a determinação da 

permeabilidade ao vapor de água, permeabilidade à água líquida de revestimentos e absorção 

de água cíclica e perda de peso dos revestimentos, são válidos para o estudo de tintas para 

fachadas. 
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7 Anexos 
 
 
7.1 Método de ensaio: Determinação da permeabilidade 

ao vapor de água de um revestimento 
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7.2 Método de ensaio: Determinação da permeabilidade 
à água líquida de um revestimento 






















