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Informação de imprensa 
 

 

Suvinil ensina técnicas degradê para renovar a 

decoração de ambientes 

 

 

Queridinho do mundo da moda, o degradê invade as casas e 

ganha espaço na decoração, dando um toque mais moderno às 

paredes. Pensando nisso, a Suvinil, marca de tintas imobiliárias da 

BASF e líder no segmento Premium, ensina como fazer o Efeito 

Degradê para levar mais personalidade aos ambientes.  

 

Utilizar a técnica do tom sobre tom é uma ótima saída para quebrar 

a monotonia de um ambiente. O resultado fica original e divertido, 

além de ser mais uma opção para aqueles que ainda têm receio de 

utilizar cores muito fortes.  

 

Como fazer:  

 

1. Antes de iniciar a pintura, coloque roupas confortáveis;  

2. Forre o chão com jornal, lona ou papel específico; 

3. Cubra os móveis com plástico e as maçanetas com papel 

alumínio; 
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4. Lixe a parede, se necessário, e remova o pó com uma 

vassoura e um pano levemente umidecido;  

5. Divida de forma horizontal a parede para a aplicação de 

cada cor da paleta;  

6. Defina a paleta de cores para o Efeito Degradê; 

7. Coloque fita crepe ao redor das portas, batentes e locais que 

não serão pintados e dilua a tinta conforme indicado na 

embalagem; 

8. Comece pela cor mais clara de cima para baixo, aplicando 

primeiramente nos cantos com um pincel e depois com um 

rolo de lã, respeitando os limites para a aplicação das 

próximas cores;  

9.  Ainda com a tinta molhada, aplique a segunda tonalidade 

logo abaixo, encostando uma cor na outra, sem sobrepor. 

Siga o a largura da primeira faixa e não deixe nenhum 

espaço entre as cores;  

10.  Trabalhe cuidadosamente com um pincel, fazendo 

movimentos horizontais e diagonais nas emendas das cores 

para mesclá-las e suavizá-las. Em seguida, com um rolo 

seco, suavize mais as emendas e remova os riscos do pincel 

com movimentos iguais;  

11.  Ainda com a tinta molhada, aplique a terceira tonalidade;  

12.  Trabalhe cuidadosamente com um pincel, fazendo 

movimentos horizontais e diagonais nas emendas das cores 

para mesclá-las e suavizá-las. Em seguida, com um rolo 

seco, suavize mais as emendas e remova os riscos do pincel 

com movimentos iguais; 



  

13.  Após pelo menos 4 horas, aplique a segunda demão, 

repetindo todo o processo novamente.   

Obs.: A superfície deve estar com aplicação de 2 demãos de 

uma tinta de base, no caso de paredes já pintadas, apenas lixe 

levemente, remova o pó e inicie o processo. 
 

 

A técnica é composta por várias cores, por isso a dica é não inserir 

muitas tonalidades diferentes, para que a composição não fique 

cansativa e confusa. Neste caso, abuse de cores semelhantes para 

compor o efeito, como os verdes Verde Cristiano e Água- 

Marinha com o azul Estação das Chuvas, por exemplo.  

 

Para ajudar na escolha das cores, a Suvinil oferece o kit Teste Sua 

Cor, que está disponível em duas ou quatro cores nas mais de 

1.500 tonalidades do leque da marca. Para obter a cor desejada, é 

importante testar o tom no ambiente escolhido, observando-o nas 

três luzes do dia (manhã, tarde e noite). 

 

Para mais dicas de decoração, acesse: www.suvinil.com.br  

   

Sobre a Suvinil 

A Suvinil é a marca de tintas imobiliárias premium da  BASF e lidera a 

participação no segmento. A marca tem uma estratégia de negócio consistente, 

pautada em relacionamento com clientes, inovação e fortes investimentos. 

Adquirida em 1969 pela BASF, que entrava no ramo de tintas globalmente, a 

Suvinil possui mais de 50 anos de boas práticas, que resultaram numa completa 

linha de produtos constituída por látex PVA, acrílicos, esmaltes, vernizes, epóxi e 

complementos para pintura. Seu portfólio, produzido nas fábricas instaladas em 

São Bernardo do Campo (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE), atende todo o 

mercado nacional. 

Sobre a BASF 

 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 mil colaboradores que 
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trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. Em 2015, a BASF gerou vendas de mais de € 

70 bilhões. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 

 

                   

      

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Manoela Machado – (11) 3147 - 7240 

Cristhiane Nardini – (11) 3147 - 7254 

Andrea Benedetti – (11) 3147 - 7467 
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