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COMO TRANSFORMAR UMA PAREDE  

COM PINTURA VELHA, SUJA, MANCHADA  

E ÁSPERA EM UMA PAREDE LISINHA E 

 UNIFORME EM APENAS 7 PASSOS. 
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INTRODUÇÃO 

 
Todo mundo tem o desejo de ter um lar com aquela sala 

agradável, bonita, bem decorada para receber os amigos e 

parentes. Para isto, o primeiro passo é que o ambiente 

apresente um aspecto limpo, uniforme e bem tratado. Foi 

pensando neste desejo meu e de milhares de outras pessoas; 

homens e principalmente mulheres; que fiz este e-book 

descrevendo um passo a passo para você começar a 

melhorar o ambiente de sua sala e torná-la agradável e 

bonita para receber seus convidados: renovando a pintura 

das paredes.  
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Vou te ensinar como transformar uma parede com a pintura 

velha, manchada, suja, com a tinta descascando; em uma 

parede nova, lisinha, limpa e bonita!  

 

Muitos amigos e amigas me perguntam como pintar parede 

já pintada e quando eu respondo que lixar é muito 

importante eles falam em desistir porque vai ser muito 

trabalhoso, desgastante e demorado. E me questionam se o 

trabalho vai ficar muito ruim se pintarem sem lixar. E a 

resposta é: vai ficar ruim sim! É preciso lixar. Na verdade, é 

preciso preparar a parede para receber a nova tinta e em 

alguns casos não basta só lixar; é preciso alguns outros 

procedimentos. 

 

Mas a mão de obra da pintura é cara. Na realidade é o item 

mais caro de todo o serviço. Se você junto com a família 

fizesse a pintura, teria que gastar apenas em tintas, 

acessórios e EPIs (equipamento de segurança individual, 

como máscara, luvas e óculos de segurança).  

Basta ter vontade porque a disposição vem junto e eu vou te 

passar o caminho correto através de 7 passos para você fazer 

e acertar de primeira. E te garanto que você vai ter orgulho 

de mostrar o seu trabalho pra todo mundo! 
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Vou começar listando o material necessário 

 

Veja abaixo o que vai necessitar para iniciar o trabalho: 

 

         

 

 Lixadeira elétrica para parede 

 Jornal velho, lençóis ou toalhas velhas 

 Detergente lava-louças 

 Água sanitária 

 Lixas nº 80, nº150 e nº220 

 Espátula de aço não flexível 

 Bandeja de tinta 

 Rolo e trincha 

 Desempenadeira de aço 

 Aplicador de massa 

 Fita crepe 

 Selador 

 Massa corrida 

 Tinta de acabamento 

 Óculos de segurança, protetor auricular, máscara de pó, 

máscara para tinta e par de luvas. 



 

 

 
6 

E agora vamos aos 7 passos 

Siga corretamente os 7 passos abaixo e você terá o resultado 

de transformação da sua parede que está com pintura velha, 

suja, manchada e áspera. 

 

Passo número 1 

Proteção dos móveis e pisos. 

 

 

 

Como remover tinta de parede e fazer as lavagens 

necessárias vai fazer sujeira e pode respingar água com 

produto químico no piso e nos móveis; é importante que se 

proteja todo o piso com jornal ou lona e cubra com lençóis 

ou toalhas velhas todos os móveis que se encontram no 

ambiente a ser pintado. Use fita crepe para isolar as partes 

onde a pintura é indesejada como em torno das janelas, 
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espelhos de luz, rodapé, etc. Você define a largura da fita 

crepe em função dos locais que serão isolados. 

 

Passo número 2 

Limpeza geral! 

Limpe a parede da seguinte maneira: prepare uma solução 

de água e detergente. Misture bem e molhe um pano 

deixando-o bem ensopado com a solução de detergente e 

passe em toda a parede. Depois passe um pano só com água 

para retirar todo o detergente. Se notar que o detergente não 

foi totalmente retirado, lave o pano e passe-o novamente só 

com água para a remoção total. Após, passe um pano seco. 

Aguarde a parede secar totalmente. Esta limpeza remove 

gorduras, e sujeiras normais da parede, como marcas de 

mãos. 

 

Passo número 3  

Remoção de limo ou fungos. 

Se houver manchas escuras de limo ou fungos, prepare a 

seguinte solução: 1 parte de água sanitária e 2 partes de 

água potável. Misture e passe no local onde há limo ou 

fungos. Aguarde por 4 horas. Repetir este procedimento até 

a mancha sumir. Lavar a parte tratada com água potável, 
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secar usando um pano seco e aguardar a secagem total da 

parede. 

Nota: Se a causa do limo ou fungos for vazamento, este deve 

ser eliminado antes de executar a pintura. O tratamento com 

água sanitária não vai evitar que o limo volte a ser formado 

se a umidade retornar, após a pintura. 

 

Passo número 4 

Lixamento 

 

 

 

Neste passo, você vai remover as camadas de tintas velhas, 

que é essencial para deixar a parede lisinha, esta é a parte 

principal para você que deseja pintar parede já pintada.  

Inicie usando uma espátula para retirar a tinta onde ela já 

está soltando. O restante da tinta velha deve ser removida 

com o lixamento da parede usando uma lixa grossa. Mesmo 

que você tenha muita disposição, o lixamento manual não é 
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recomendado nesta situação. Isto porque em paredes com 

várias camadas de tinta você vai encontrar partes dela com 

ondulações, irregularidades e outros defeitos que 

manualmente é muito difícil de corrigir, além de se tornar um 

trabalho muito demorado e exaustivo. Minha recomendação 

é promover o lixamento usando uma lixadeira elétrica orbital 

para parede. No primeiro momento você vai achar que vai 

gastar muito em um produto que só usará uma vez. Mas não 

é bem assim. Hoje em dia você encontra muita opção de 

lixadeiras elétricas para parede no mercado e com preços 

acessíveis. Procure comprar um modelo que use lixa comum, 

facilmente encontrada no mercado. 

 

Outra opção é você alugar uma lixadeira de parede elétrica. 

O custo vai diminuir ainda mais, se sua necessidade for de 

poucos dias e poderá usufruir de um bom equipamento. Caso 

seja necessário retirar tinta do teto, existem modelos de 

lixadeiras com dispositivos para lixarem tetos também. 

Existem também modelos que coletam o pó originado do 

lixamento e que consequentemente diminui muito a próxima 

etapa que é a retirada total do pó. A lixadeira elétrica vai te 

dar alta produtividade, qualidade superior ao lixamento 

manual e redução do tempo total de trabalho; que é muito 

importante. Além disso estes equipamentos promovem um 

alisamento na parede; eliminando grandes ondulações.  
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Existe no mercado o removedor químico; que é um produto 

para remover tinta indicado para remover tinta velha de 

parede. Eu não recomendo removedores por 2 motivos: 

primeiro porque são produtos químicos perigosos que podem 

queimar a pele, alguns possuem cheiro forte e só podem ser 

usados em locais muito bem arejados; e segundo porque 

estes produtos só retiram a tinta, não acerta a parede. Com 

uma lixadeira elétrica você faz as 2 etapas de 1 só vez.  

Então vamos lá executar o passo 4: com uma lixadeira 

elétrica para parede usando lixa nº 80 (grossa), promova o 

lixamento em toda a parede que deseja recuperar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo número 5 

Limpeza do pó de lixamento. 
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Retire todo o pó que resultou do lixamento. Minha sugestão 

para uma boa limpeza: proceda varredura com vassoura de 

pelo, depois passe um pano úmido e aguarde secar. Por fim 

passe um pano seco em toda a parede. Se você usou uma 

lixadeira com coletor de pó, é provável que não precise gastar 

tanto tempo nesta limpeza e talvez passando apenas um 

pano seco a parede fique totalmente limpa. Analise a situação 

para proceder à limpeza. 

 

 

 

Passo número 6 
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Aplicação de selador. 

 

 

 

Agora que você já removeu a tinta antiga da parede, e já 

limpou todo o pó, você vai aplicar uma demão de selador, 

conforme as instruções do fabricante. Esta camada de 

selador tem o objetivo de uniformizar a absorção da massa 

que será aplicada na próxima etapa. Use trincha para aplicar 

o selador nos pontos onde o rolo não consegue atingir, como 

por exemplo os cantos ou quinas da parede. Aguarde o tempo 

informado pelo fabricante do selador antes de iniciar o 

próximo passo. 

 

 

Passo número 7 
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Aplicação de massa. 

 

 

 

Em uma sala ou qualquer outro ambiente interno, pode-se 

usar massa acrílica ou massa corrida. O procedimento para 

aplicação de massa é o mesmo tanto para massa corrida 

como para massa acrílica.  

A parede deve estar isenta de óleo, graxa, pó, sujeiras, mofo, 

sabão; enfim completamente limpa para que a massa fique 

bem aderida à base. A aplicação de massa tem como funções 

leve nivelamento da parede e corrigir imperfeições rasas. A 

parede deve estar isenta de qualquer sujeira ou 

contaminação que possa prejudicar a aderência da massa na 

parede selada. 
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Os acessórios que você vai precisar para aplicar massa 

corrida são desempenadeira de aço, espátula de aço ou 

aplicador de massa. Com a espátula você alimenta a lateral 

maior da desempenadeira e com a última alimentada com a 

massa, passe na parede, esticando a massa sobre a parede. 

Você também pode utilizar a espátula para espalhar e 

esticar a massa corrida na parede (o movimento pode ser 

horizontal ou vertical) e usar a desempenadeira para 

retirar o excesso de massa. Aplique a camada bem fininha 

que vai deixar a parede bem lisa. O aplicador de massa é 

um dispositivo de baixo custo que pode ser usado no lugar 

da espátula; usado para aplicar e espalhar a massa. É 

necessário trabalhar em pequenos espaços de cada vez 

para que a massa não seque antes de passar a 

desempenadeira. Aplique camadas finas de massa. 

Aguarde a massa secar (consulte o boletim técnico do 

produto para saber o tempo certo) e faça um lixamento 

leve com lixa nº150 ou maior. 
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Remova toda a poeira gerada pelo lixamento. Em geral, é 

necessário aplicar 2 demãos para o trabalho ficar bem 

feito. Então, aplique novamente a massa em camada bem 

fina, aguarde secar e promova novo lixamento usando 

agora lixa nº220 ou maior. Remova toda a poeira gerada 

pelo lixamento. 

Neste passo de aplicação de massa é muito importante a 

luminosidade no local do trabalho que vai te ajudar a 

colocar mais massa nos locais onde há imperfeições.  

 

Pronto! Agora é só aplicar a tinta de acabamento desejada. 

Minha sugestão é que sejam aplicadas 2 demãos.  

Sabendo como remover pintura de parede, você 

transforma a sua velha parede em uma nova; e basta usar a 

criatividade para que a renovação seja um sucesso. 
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Algumas dicas extras 

Segurança em primeiro lugar! 

 

 

 

É muito importante que você se proteja para manusear a 

massa corrida ou acrílica, tintas e água sanitária. Tenha 

em mente que são produtos químicos tóxicos para o ser 

humano. Portanto, use luvas para não permitir contato do 

produto com a sua pele. Proteja suas vistas usando óculos 

de segurança e máscara com carvão ativo ennquanto 

estiver aplicando a massa na parede. Na etapa de 

lixamento, use máscara de pó para proteger seu sistema 

respiratório. Antes de iniciar o trabalho, leia o boletim 

técnico e a FISPQ(ficha de informação de segurança de 

produto químico) do produto que você está usando. É 
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muito útil você conhecer estas informações, para o caso 

de algum contratempo. 

 

Como Comprar de selador, massa e tinta  

 

Tenha sempre em mente que você deve comprar; o 

selador, a massa e a tinta do  mesmo fabricante e tenha 

certeza que o fabricante recomenda o uso destes produtos; 

um sobre o outro. A massa vai ficar no meio do esquema 

da pintura e ela tem que ser compatível com o fundo 

selador e com a tinta de acabamento. Fique atento a este 

detalhe para evitar incompatibilidade entre camadas que 

pode causar defeitos como empolamento ou 

descascamento da pintura. 

 

Se você seguir todas estas recomendações, não vai correr 

o risco de obter resultados desagradáveis. Vai ficar 

orgulhoso do resultado conseguido. Vai ser um sucesso! 


