
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sobre o livro 
 
Resolvi escrever este e-book para sanar as dúvidas com relação a como 

pintar um porta de madeira maciça, seja esta porta nova ou já pintada. 

 

Muitas pessoas têm dúvidas e não sabem qual a melhor forma e que 

material devem utilizar para pintar portas de madeira maciça. Não 

sabem a maneira correta e têm medo de errar e deixar a porta de 

madeira feia e mal acabada.  

 

Espero que este e-book ajude a tirar as suas dúvidas e a deixar a porta 

do seu lar muito bem pintada.  

 

Prefácio 
 

 
Neste livro vou trazer para você a solução para tornar uma porta de 

madeira nova, limpa e bonita como todo mundo gosta de ter. Vou te 

ensinar a pintar uma porta de madeira nova e também como recuperar 

uma porta de madeira que esteja toda arranhada com a pintura 

amarelada, descascando; enfim com o aspecto muito feio parecendo 

uma porta muito velha. Saber fazer uma pintura em porta de madeira 

exige um conhecimento específico. Esclareço que estou me referindo a 

madeira maciça ou natural. Algumas pessoas acham que pintar é nada 

mais nada menos do que comprar tinta e espalhar sobre a peça que se 

quer pintar. Mas logo depois que fazem isto, verificam que não 

conseguiram um acabamento de qualidade como gostariam de ver. E 

algum tempo depois, estas mesmas pessoas verificam também que a 

durabilidade da pintura foi pro espaço! A tinta ou o verniz começa logo 

a soltar e rapidamente o aspecto volta a ser como antes ou pior; 

principalmente se a porta fica exposta ao meio ambiente; como muitos 



já me relataram. Esta pode ser também uma dificuldade sua e um dos 

principais motivos desta dificuldade é de não conhecer um pouco mais 

a fundo as características das tintas, vernizes e também da madeira 

que está pintando; e esta falta de conhecimento é que vai fazer você 

errar e não obter o sucesso desejado; apesar de seu esforço e trabalho 

dedicado. 

Aqui você vai aprender passo a passo, de forma simples, como pintar 

uma porta de madeira e como recuperar uma porta de madeira velha 

e feia e tornando-a nova e bonita. Você vai aprender também quais as 

ferramentas que deve ter para conseguir um resultado surpreendente.  

 

Sobre o autor 
 
Rosemary Coutinho é a fundadora do site O Pintor Consultoria. É 

uma profissional formada em Química Industrial com mais de 20 anos 

de experiência na área de pintura, tintas e corrosão. Fez diversos 

cursos de aprimoramento nesta área, inclusive o de pintura industrial 

fornecido pela ABRACO e é também qualificada pela Petrobras como 

Inspetora de Pintura Industrial. Possui profundo conhecimento na área 

de qualidade, certificação em ISO 9000; documentação de qualidade, 

data-book de obras e é auditora interna da ISO 9001. 

 

Leia isto antes de começar 
 

 

Este livro foi criado para auxiliar pessoas que querem saber como 

pintar porta de madeira maciça e de certa forma economizar com a 

prestação de serviço. No entanto, este material pode ser um guia para 

pessoas que querem se profissionalizar como pintores de madeira. Em 

nosso site O Pintor Consultoria você encontra um curso completo de 

pintura em madeira. Este curso é O Pintor Consultoria Madeira. Ele 

http://www.opintorconsultoria.com/
http://www.opintorconsultoria.com/o-pintor-consultoria-madeira-2/
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passa todas as diretrizes para que você se torne um profissional 

completo em pintura de madeira e tenha sua própria empresa de 

prestação de serviços. 

 

Se você chegou até aqui, acredito que o próximo passo é se 

profissionalizar e se tornar um expert em pintura de madeira; no que 

eu puder lhe ajudar; pode contar comigo é só acessar o meu site O 

Pintor Consultoria. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opintorconsultoria.com/o-pintor-consultoria-madeira-2/
http://www.opintorconsultoria.com/o-pintor-consultoria-madeira-2/


 

Capítulo 1 – Pintando uma porta nova 
 

Bem, então vamos começar com uma porta nova; ou seja; sua porta 

nunca foi pintada nem envernizada. Você a comprou numa marcenaria 

ou você mesmo a fez, se tem esta habilidade. No mercado há vários 

tipos de madeiras para fazer portas. Vou considerar que sua porta foi 

feita com uma madeira maciça ou natural que são os tipos de porta de 

madeira mais encontradas no mercado e mais fáceis de pintar.  

 

Nota: Para melhor entendimento sobre pintura em madeiras, gostaria de esclarecer que o 

esquema de pintura que estou descrevendo neste e-book, se aplica em portas de madeira 

nova não resinosa. Madeiras resinosas são tipos de madeiras que expelem uma resina natural 

que migra para a superfície. Neste caso você deve aplicar tintas e procedimentos diferentes 

do aqui descrito, para obter durabilidade do acabamento. 

 

Limpeza da madeira 
 

 
 

Comece limpando toda a superfície da porta a ser pintada, removendo 

toda a poeira e sujeira. Retire farpas (que são comuns em madeiras 

novas) e qualquer outro resíduo, lixando toda a superfície.  

Lixe começando com uma lixa grossa (80) e atinja toda a superfície. 

Lixe novamente usando agora lixa fina (120). 



 

Sendo a sua porta de madeira maciça ou natural, a lixa deve ser 

aplicada na direção dos veios da madeira; nunca contra os mesmos. 

Este lixamento pode ser manual, mas se for possível usar uma lixadeira 

orbital, o resultado é excelente e também é muito mais rápido; o que 

vai aumentar a produtividade do trabalho. 

O lixamento manual vai depender muito da sua habilidade e disposição. 

Dependendo da área a ser tratada, se a porta for muito grande; para 

o trabalho ficar bom; a produtividade é baixa e vai demandar mais 

tempo.  

A etapa de lixamento tem 2 funções: nivelar a superfície e promover 

aderência da tinta ou verniz na madeira. 

 

Reparos e nivelamento 
 

 

Caso haja necessidade de reparos ou nivelamento, aplique massa 

própria para madeira, com o auxílio de uma espátula flexível para 

corrigir as imperfeições. Caso haja áreas com rachaduras longas e 

profundas, use massa de calafetagem. Espere secar completamente e 



lixe novamente até que a superfície fique nivelada. O tempo de 

secagem costuma ser informado na embalagem das massas; em caso 

negativo, busque esta informação no site do fabricante. 

 

 

Após cada etapa de lixamento (com lixa grossa e depois a etapa de 

lixamento com lixa mais fina); limpe o pó com aspirador de pó ou pano 

seco e por último passe um pano úmido. Aguarde secar totalmente 

para iniciar a pintura. 

 

Antes de passar para o próximo passo, observe se ainda há alguma 

imperfeição ou impureza sobre a superfície da madeira e verifique se 

a mesma está limpa, seca e levemente áspera. Se você for escolher 



como tinta de acabamento o verniz ou stain, esta observação deve ser 

rigorosa porque estes acabamentos não escondem imperfeições; pelo 

contrário; realçam alguma imperfeição que esteja presente.  

Imunizando a madeira 
 

 

Bem, agora vamos passar para a segunda etapa de tratamento da 

madeira nova que é a aplicação de imunizante. O imunizante é fácil de 

encontrar no mercado; em lojas apropriadas de tintas. Há versões 

solúveis em água; menos tóxicas e com garantia de proteção da 

madeira contra cupins e insetos. Aplique 2 demãos para garantir uma 

boa preservação da madeira. Verifique na embalagem o tempo 

necessário para aplicação da segunda demão e só então passe para o 

próximo passo. 

 



 

 

Começando a pintura 
 

Vamos então iniciar a pintura propriamente dita, porque até agora 

todas as etapas ensinadas foram para preparar a superfície para 

receber tinta ou verniz. As tintas para aplicação devem ser escolhidas 

de acordo com o acabamento desejado. Para madeira maciça que se 

deseja aplicar acabamento envernizado, deve-se aplicar 1 demão de 

selador para madeira, lixar com lixa fina para madeira (360), eliminar 

todo o pó e depois aplicar 2 demãos de verniz, obedecendo o tempo 



de repintura entre as demãos; informado pelo fabricante. Mas se 

deseja pintar a porta de madeira maciça com tinta a óleo, deve-se 

aplicar 1 demão de tinta de fundo para madeira, lixar com lixa fina para 

madeira (360), eliminar todo o pó e depois aplicar 2 demãos da tinta 

de acabamento, obedecendo o tempo de repintura entre demãos 

informado pelo fabricante.  

 

 

 

Recomendações  
 

Recomendo que na compra das tintas, você fique atento para a 

condição de sua porta; se ela vai ficar exposta ao meio ambiente ou se 

é uma porta interna. Isto é muito importante porque as tintas, vernizes 

e stains para ambientes externos devem ser resistentes aos raios 

ultravioleta do sol e a água. Se optar por aplicar stain proceda igual ao 

verniz. Outra recomendação é que sempre compre todas as tintas do 

mesmo fabricante; por exemplo: se você vai querer a sua porta de 

madeira maciça envernizada, vai ter que comprar imunizante, selador 

e verniz então compre os 3 produtos do mesmo fabricante; seja qual 

for o fabricante que você escolher; porque fazendo assim, você vai 

evitar a ocorrência de incompatibilidade entre tintas. A 



incompatibilidade causa alguns defeitos na pintura como empolamento 

ou bolhas e descascamento.  

 

Aguarde o tempo total de cura da tinta ou verniz para a montagem da 

porta no local definitivo.  

Para facilitar, segue abaixo uma lista com todo o material necessário 

para executar a pintura de uma porta de madeira nova:  

 

 Lixas nº80 e 120 

 Espátula de aço 

 Massa para madeira e ou massa de calafetagem 

 Rolo 

 Trincha 

 Bandeja 

 Tinta/Verniz/Stain 

 Solvente para tinta/verniz/stain 

 Seladora para madeira ou fundo nivelador 

 Máscara para pó e máscara para vapores orgânicos  

 Óculos de proteção 

 Luvas 

 

Nota 2: As tintas de fundo para madeira são encontradas no mercado com os nomes seladora 

para madeira, fundo para madeira ou outro nome parecido, de acordo com a vontade do 

fabricante. O importante é ter certeza que o fundo que você vai usar é compatível com o 

acabamento que você quer. Por isso eu recomendei que os produtos escolhidos sejam sempre 

do mesmo fabricante e mais, procure ter certeza que o fabricante indica o uso de um produto 

sobre o outro. 

 

Cuide de sua segurança 
 

Para que você execute todas as etapas acima descritas sem problemas, 

use os equipamentos de segurança individuais (EPIs). Observe que 



eles foram acrescentados na lista de materiais necessários. Lembre 

que você vai manusear tintas e solventes que são produtos químicos 

tóxicos à saúde humana e por isso você precisa se proteger deles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 – recuperando uma porta velha 
 

Agora vamos solucionar outra situação que é a recuperação de uma 

porta de madeira maciça natural pintada, mas esta pintura está velha, 

fosca em algumas partes, amarelada, a tinta ou verniz está soltando 

em algumas partes, ou seja, não há aderência uniforme na madeira; 

já foi repintada algumas vezes; enfim a porta está em péssimo estado 

de conservação e neste caso, não há outra solução diferente de 

tratamento: toda a pintura deve ser removida.  

Removendo a tinta velha com a lixa 

 

Esta operação deve ser feita com lixamento manual ou usando uma 

lixadeira orbital elétrica. Vai ser necessário o auxílio de uma espátula 

de aço para ajudar neste trabalho. O uso de uma lixadeira elétrica vai 

economizar tempo e a sua energia pois a remoção de tinta velha da 

madeira em alguns pontos vai exigir árduo trabalho. Retirada toda a 

pintura velha, a porta agora está nova e deve ser tratada conforme 

ensinado no capítulo 1. 

No entanto, é possível recuperar uma porta de madeira maciça natural 

pintada no qual a pintura está velha, amarelada, fosca em algumas 

partes, mas a tinta ou verniz apresenta ótima aderência à madeira. 

Nesta situação, deve-se lavar a porta com a pintura velha com 

detergente neutro (pode passar um pano embebido em solução de 

água com detergente neutro) para retirar a sujeira grossa e óleo ou 

gordura. Enxague com água (também pode ser passando um pano 

molhado com água limpa). Seque muito bem; aguarde a secagem total 

se for necessário. Isole com fita crepe as partes da fechadura muito 

próximas da madeira e outros pontos que ache necessário para evitar 

a pintura onde ela não é desejada. Inicie o lixamento usando uma lixa 



fina número 120 ou com lixa de número maior. Este lixamento deve 

ser leve e toda a pintura da porta deve ficar fosca. 

 

Se atente... 
 

Deve ser verificado se o aumento da camada de tinta vai causar perda 

de funcionalidade da porta a ser repintada. Você deve verificar se; com 

mais uma demão de tinta ou verniz; que certamente vai aumentar as 

dimensões da porta; isto vai inviabilizar seu fechamento. Em caso 

positivo, deve-se remover a pintura nas partes laterais da porta; e 

também no (3) portal. 

 

Nota 3: Portal pode também ser chamado de batente ou marco  

 

 

 

 



Limpeza após a porta ser lixada 

 

Após o lixar, a porta a ser repintada, deve ser limpa com pano seco ou 

aspirador de pó e por último com um pano úmido. Aguarde secar 

totalmente para iniciar a pintura. 

 

Faça uma última avaliação do lixamento que você aplicou. A superfície 

tratada deve estar limpa, seca e levemente áspera. Todos os defeitos 

da porta devem ser corrigidos nas etapas de pré-tratamento e limpeza. 

Aplicando a tinta nova 
 

 

Aplique sempre 2 demãos da tinta de acabamento. 



 

Eu recomendo que você aplique na porta recuperada o mesmo 

acabamento que ela tinha antes. Isto é, se a porta estava envernizada, 

use verniz se estava pintada com tinta a óleo faça a mesma coisa. Se 

for aplicar a tinta a óleo de uma nova cor, recomendo que a escolha 

seja para uma um pouco mais escura que a antiga porque fazendo 

assim, você vai necessitar de menos demãos para cobrir a cor antiga. 

Atente para o tipo de tinta de acabamento que você precisa: se é para 

ambiente interno ou externo. Aplique no mínimo 2 demãos. 

Recomendações 
 

As recomendações para o uso de equipamentos de proteção individual 

continuam valendo para a repintura de uma porta antiga.  

Para facilitar, segue abaixo uma lista com todo o material necessário 

para executar a recuperação de uma porta de madeira maciça:  



 

 Lixas nº 120 

 Espátula de aço 

 Fita crepe 

 Rolo 

 Trincha 

 Bandeja 

 Tinta/Verniz/Stain 

 Solvente para tinta/verniz/stain 

 Máscara para pó e máscara para vapores orgânicos  

 Óculos de proteção 

 Luvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão 
 

Estas são as etapas básicas para você executar a pintura em uma porta 

de madeira. Siga todas as recomendações aqui descritas para você 

conseguir ter sucesso.  

É muito importante que você conheça em detalhes todas as 

informações sobre os produtos químicos que vai manusear. Uma 

maneira de obter estas informações é entrar no site do fabricante do 

produto e buscar o boletim técnico de cada tinta que você comprou e 

leia cada boletim com muita atenção. Leia também a FISPQ (Ficha de 

Informação de Segurança de Produto Químico) de cada produto. Nesta 

ficha de informação você encontra; além das propriedades físicas e 

químicas do produto; as medidas de primeiros socorros  e de combate 

a incêndio. A FISPQ ensina procedimentos que, se você usar na hora 

de um acontecimento inesperado, vão fazer a diferença nas 

consequências causadas pelo acidente. Faça isto antes de usar os 

produtos. 

 

BOM TRABALHO! 
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