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RESUMO 

Este trabalho visa estabelecer um comparativo em termos de resistência de aderência de 

revestimentos de argamassa aplicados por dois diferentes métodos: execução na forma 

convencional, por meio de aplicação manual com colher de pedreiro; e projeção mecanizada 

com uso de bomba projetora e com projetor por spray com recipiente acoplado (geralmente 

denominado caneca ou canequeinha), variando os preparos da base e condições de cura. Para 

tanto, realizou-se a aplicação do revestimento de argamassa em painéis de alvenaria de bloco 

de concreto não-estrutural, na obra Terra Mundi Santos Dumont da CRV Construtora, em 

Goiânia-GO. Passado o prazo necessário de cura, determinado na norma ABNT NBR 

7200:1998, de 28 dias, foram realizados ensaios de determinação de resisência de aderência à 

tração em 12 ou 24 pontos de cada painel, variando-se os posicionamentos. Os resultados dos 

ensaios evidenciam que a utilização da projeção mecanizada, seja com bomba projetora, seja 

com caneca, apresenta resultados de aderência consideravelmente superiores aos métodos 

manuais.  

Palavras-chave: Projeção mecanizada. Argamassa industrializada. Argamassa 

projetada. Aderência. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mercado da construção civil no Brasil tem passado por significativas mudanças 

ao longo das últimas décadas e, principalmente, neste início do Século XXI. Porém, ainda é 

marcante a presença da produção artesanal, da mecanização parcial e da informalidade.  

A expansão da construção civil na última década evidenciou a escassez de mão de 

obra qualificada e, por fim, a falta desta até mesmo sem qualificação, ocasionando um aumento 

do custo da produção. Diante dessa falta de profissionais torna-se clara a necessidade das 

empresas em aumentar a produtividade e a qualidade dos serviços executados, a fim de reduzir 

prazos, minimizar perdas, obter lucros e se manter competitivas no mercado (NAKAMURA, 

2013).  

Com o objetivo de superar os problemas citados torna-se consenso entre a 

comunidade da construção a necessidade de racionalizar-se os processos, dentre os principais 

subsistemas estão a utilização de paredes de concreto, alvenarias com bloco de concreto e 

argamassa projetada (ABCP, 2013).  

No Brasil, tem-se percebido um crescimento considerável na utilização do sistema 

de projeção de argamassa em detrimento do método tradicional de ‘chapar a massa’, uma vez 

que o sistema mecanizado possibilita uma maior produtividade, uniformidade, qualidade e, 

consequentemente, competitividade, reduzindo o custo das empresas (ABCP, 2013). 

Segundo Angelim (2000), no Brasil, tanto para acabamentos internos, como para 

externos, os revestimentos mais utilizados são os de argamassa. Apesar da intensa utilização 

deste tipo de revestimento, é recorrente a ocorrência de patologias, como a fissuração, 

descolamento e mofo (FERREIRA, 2010). 

Com o objetivo de fixar as condições exigíveis para o recebimento de revestimentos 

de argamassas inorgânicas, a NBR 13749 (ABNT, 1996) define que as características e 

propriedades do revestimento devem ser compatíveis com a função que o revestimento irá 

executar. A norma ainda apresenta as condições em termos de aspecto, espessura, prumo, 

nivelamento, planeza e aderência. 
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No que tange à aderência, torna-se importante sua verificação e atendimento da 

norma, uma vez que o descolamento e queda de placas do revestimento podem ocasionar falhas 

funcionais e estéticas e até acidentes graves (FERNANDES, 2007).  

Tendo em vista os aspectos apresentados, o presente trabalho busca analisar a 

influência do método de aplicação sobre o desempenho de aderência de revestimentos de 

argamassa, variando-se a forma de aplicação, as condições do substrato e o tipo de argamassa. 

Os painéis foram ensaiados de acordo com a NBR 13528 (ABNT, 2010), 28 dias após a 

projeção, respeitando-se o prazo mínimo estabelecido pela NBR 7200 (ABNT, 1998). 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral: 
O presente trabalho tem como objetivo geral contribuir para a melhoria dos sistemas 

de revestimento de argamassa de parede, estabelecendo um comparativo em termos de 

aderência entre as diversas formas de aplicação da argamassa: convencional (manual com 

colher de pedreiro), mecanizado com uso de bomba projetora e com uso de projetor por spray 

com recipiente acoplado (caneca), variando-se as condições da base e de cura do revestimento, 

utilizando-se argamassas industrializada e usinada. 

1.1.2 Objetivos Específicos: 

a) Comparar o desempenho em termos de aderência entre os métodos convencional 

e mecanizado de aplicação de argamassa para execução de revestimentos de parede;  

b) Analisar a influência do chapisco na base sobre o desempenho de aderência;  

c) Analisar a influência da umidade do painel no momento da realização do ensaio, 

sobre a resistência de aderência à tração; 

d) Determinar, dentre os parâmetros analisados, qual a melhor forma de executar 

revestimentos de argamassa.  

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Para tanto, este trabalho será estruturado em seis capítulos. 
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No segundo capítulo são apresentadas as principais definições e conceitos da 

bibliografia acerca do tema influência do método de aplicação sobre o desempenho de 

aderência de revestimentos de argamassa, com foco nos aspectos relativos às argamassas e 

sistemas de revestimento. 

O terceiro capítulo discute os aspectos da bibliografia no que tange o desempenho 

do subsistema de revestimento de argamassa em termos gerais, levando-se em consideração a 

produtividade, aderência e permeabilidade à agua. 

A metodologia de trabalho é apresentada no Capítulo 4, onde são expostas as 

variáveis, bem como as condições fixas aos nove painéis propostos para teste. São descritos os 

métodos de aplicação empregados, bem como os materiais e ferramentas utilizadas para a 

execução dos revestimentos, evidenciando as especificidades das aplicações. Por fim, é 

explicitado o método de execução do ensaio de aderência realizado. 

No Capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos, além da análise e discussão 

destes, buscando compreender quais aspectos os influenciaram.  

Por fim, no sexto capítulo, são apresentadas as considerações finais acerca do 

trabalho realizado, além de sugestões para possíveis pesquisas futuras correlatas. 
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2 DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

Considerando o tema discutido, faz-se necessária a contextualização e a 

apresentação dos termos e conceitos pertinentes ao seu entendimento. Para tal apresenta-se 

neste capítulo uma breve revisão da literatura correlata, buscando normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, além de autores que precederam este estudo. 

2.1 ARGAMASSA 

De acordo com a NBR 7200 (ABNT, 1998), argamassa é uma mistura homogênea 

de agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água, contendo ou não aditivos ou 

adições, com propriedades de aderência e endurecimento, fabricadas em canteiro de obra ou em 

indústria específica. 

As argamassas utilizadas em obra são comumente compostas de areia natural 

lavada, e os aglomerantes são em geral o cimento portland e a cal hidratada (FIORITO, 1994). 

Conforme a NBR 13529 (ABNT, 2013), as argamassas podem ser classificadas por 

diferentes critérios, como explicitado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Classificação das argamassas 

TIPO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 
Argamassa aérea 

Natureza do aglomerante 
Argamassa hidráulica 
Argamassa de cal 

Tipo de aglomerante Argamassa de cimento 
Argamassa de cimento e cal 
Argamassa simples 

Número de aglomerantes 
Argamassa mista 
Argamassa aditivada 

Propriedades especiais 

Argamassa de aderência melhorada 
Argamassa colante 
Argamassa redutora de permeabilidade 
Argamassa de proteção radiológica 
Argamassa hidrófuga 
Argamassa termoisolante 
Argamassa de chapisco 

Função do revestimento Argamassa de emboço 
Argamassa de reboco 
Argamassa dosada em central 

Forma de preparo ou fornecimento 
Argamassa preparada em obra 
Argamassa industrializada 
Mistura semipronta para armagassa 

Fonte: NBR 13529 (ABNT, 2013) 
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Para o bom desempenho das argamassas de revestimento de parede as propriedades 

essenciais são: trabalhabilidade, especialmente consistência, plasticidade e adesão; retração; 

aderência; permeabilidade à água; resistência mecânica, principalmente a superficial e 

capacidade de absorver deformações (CARASEK, 2010). 

O método de produção da argamassa pode ser variado, dentre os principais 

destacam-se a produção in loco, a industrializada ensacada e a usinada estabilizada. A primeira 

maneira é a mais antiga e utilizada, mas tem sido substituída pela segunda e terceira opção, 

respectivamente (PARAVISI, 2008).  

A argamassa produzida in loco tem uma quantidade de processos (Figura 1) maior 

que o método que utiliza a argamassa industrializada (Figura 2), sendo este o principal motivo 

de sua substituição. Isso se deve ao fato de o primeiro método envolver um maior número de 

materiais e, consequentemente, a necessidade de inspeções. 

Segundo Paravisi (2008), a Figura 1 exemplifica o processo de produção de 

argamassa feita em obra. Contando com cerca de 30 processos, se destaca pela predominância 

de processos manuais no que tange às inspeções, dosagem, mistura e produção. 
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Figura 1 – Exemplo de processo de produção com argamassa feita em obra 

 
Fonte: COSTA apud PARAVISI (2008) 

A Figura 2 exemplifica o processo de produção com argamassa industrializada. Este 

método se destaca em relação ao primeiro por utilizar apenas 12 processamentos. Como a 

argamassa é produzida em indústria específica, no que se refere à inspeção, dosagem e mistura, 

os processos são mecânicos, eliminando, em grande parte, a interferência humana (PARAVISI, 

2008).  

 



Influência do Método de Aplicação Sobre o Desempenho de Aderência de Revestimentos de Argamassa    7 

 
G. J. A. de Oliveira, G. A. Rocha 

Figura 2 – Exemplo de processo de produção com argamassa industrializada

 

Fonte: COSTA apud PARAVISI (2008) 

 A Figura 3, elaborada para a argamassa usinada, apresenta um fluxograma ainda mais 

enxuto em relação ao da argamassa industrializada, utilizando apenas 8 processos. Ele 

caracteriza-se, principalmente, pela alta mecânização da produção, chegando à obra e devendo 

ser apenas distribuído às suas respectivas frentes de trabalho. 
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Figura 3 – Exemplo de processo de produção com argamassa usinada estabilizada

 

Apesar de ser o processo mais otimizado para a obra e com possibilidade de maior 

rigor na inspeção do processo de produção, a argamassa usinada é preterida em relação às outras 

duas opções devido ao seu custo mais elevado. O processo de produção in loco ainda é o mais 

utilizado, porém tem sido substituído, gradativamente, pelo processo com argamassa 

industrializada ensacada.  

2.2  REVESTIMENTO DE PAREDE 

Segundo Carasek (2010), as principais funções do revestimento de argamassa de 

parede são de proteger a alvenaria e a estrutura contra a ação do intemperismo, no caso de 

revestimentos externos; integrar o sistema de vedação dos edifícios, contribuindo com diversas 

funções, tais como: isolamento térmico (~30%), isolamento acústico (~50%), estanqueidade à 

água (~70 a 100%), segurança ao fogo e resistência ao desgaste e abalos superficiais, variando 

de acordo com a espessura da parede e do revestimento. 
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A Tabela 2, constante na NBR 13529 (ABNT, 2013), apresenta uma classificação dos 

tipos de revestimento, variando os critérios. 

Tabela 2 – Classificação dos revestimentos 

TIPO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 
Revestimento de camada única 

Número de camadas aplicadas 
Revestimento de duas camadas 
Revestimento com contato com o solo 

Ambiente de exposição Revestimento externo 
Revestimento interno 
Revestimento comum 

Comportamento à umidade Revestimento de permeabilidade reduzida 
Revestimento hidrófugo 
Revestimento de proteção radiológica Comportamento a radiações 
Revestimento termoisolante Comportamento ao calor 
Camurçado 

Acabamento de superfície 

Chapiscado 
Desempenado 
Sarrafeado 
Imitação travertino 
Lavado 
Raspado 

Fonte: NBR 13529 (ABNT, 2013) 

Os revestimentos de parede podem ser realizados de diferentes formas (Figura 4), 

variando de acordo com a finalidade e a região na qual serão executados: (a) emboço + reboco 

+ pintura (sistema mais antigo, atualmente pouco utilizado); (b) camada única + pintura; (c) 

revestimento decorativo monocamada (RDM). 

Figura 4 – Diferentes alternativas para revestimentos de parede 

Fonte: Carasek, 2010. 
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2.2.1 Substrato 

A NBR 7200 (ABNT, 1998) contempla os substratos de concreto, tijolo e bloco 

cerâmico, bloco de concreto, bloco de concreto celular e bloco-sílico-calcário. 

2.2.2 Chapisco 

O chapisco é uma camada de preparo da base, aplicada de forma contínua ou 

descontínua, com finalidade de uniformizar a superfície quanto à absorção e melhorar a 

aderência do revestimento (CARASEK, 2010). 

Conforme a NBR 7200 (ABNT, 1998), a correta aplicação da argamassa de 

chapisco deve ser realizada com uma consistência fluida, não cobrindo completamente a base, 

com o objetivo de permitr a interface revestimento-base. 

2.2.3 Emboço 

Segundo Carasek (2010), emboço é uma camada de revestimento de argamassa 

executada para cobrir e regularizar a base, propiciando uma superfície que permita receber outra 

camada, de reboco ou de revestimento decorativo, por exemplo, cerâmica. 

2.2.4 Camada única 

Popularmente conhecido como reboco paulista, ou massa única, o revestimento de 

argamassa de camada única utiliza um só tipo de revestimento sobre a base, regularizando-a e 

preparando-a para a aplicação de camada decorativa, por exemplo, a pintura, sendo apta, assim 

como o emboço, a receber o revestimento cerâmico (CARASEK, 2010).  

2.3 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

Para a NBR 7200 (ABNT, 1998) a correta aplicação do reboco de argamassa de 

revestimento deve respeitar as exigências de planeza, prumo e nivelamento, fixadas na NBR 

13749 (ABNT, 1996). 
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2.3.1 Condição do revestimento 

Os revestimentos devem ser compatíveis com o acabamento que receberão, seja 

pintura, papel de parede, revestimento cerâmico etc, respeitando as exigências de cada um 

destes. Devem ter propriedade hidrofugante quando aplicados externamente como argamassa 

aparente, sem pintura e base porosa, quando não se empregar argamassa hidrofugante, deve-se 

executar pintura específica para este fim. Quando o revestimento externo está em contato com 

o solo deve ter propriedade impermeabilizante ou ser impermeabilizado. Devem ainda resistir 

à ação de variações normais de temperatura e umidade do meio, quando externos.   

2.3.2 Aspecto 

Conforme a NBR 13749 (1996), o revestimento de argamassa deve apresentar 

textura uniforme, sem imperfeições, tais como: cavidades, fissuras, manchas e eflorescência. 

2.3.3 Espessuras admissíveis 

Para cada tipo de revestimento a NBR 13749 (ABNT, 1996) apresenta as espessuras 

admissíveis de revestimentos de argamassa (Tabela 3) para garantir as propriedades de norma 

e concomitantemente garantir a segurança dos usuários. 

Tabela 3 – espessuras admissíveis de revestimentos internos e externos 

REVESTIMENTO ESPESSURA (mm) 
Parede Interna 5 ≤ e ≤ 20 
Parede Externa 20 ≤ e ≤ 30 

Teto Interno e Externo e ≤ 30 

Fonte: NBR 13749 (ABNT, 1996). 

2.3.4 Resistência de aderência 

Segundo a NBR 13528 (ABNT, 2010), aderência é a propriedade do revestimento 

de resistir a tensões normais ou tangenciais atuantes na interface com o substrato (Figura 5). 
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Figura 5 – Ampliação de interface argamassa-bloco (20 vezes) 

 
Fonte: Carasek, 1996. 

Pode-se dizer que a aderência deriva da conjunção de três propriedades da interface 

argamassa-substrato: (a) resistência de aderência à tração; (b) resistência de aderência ao 

cisalhamento e (c) extensão de aderência, razão entre a área de contato efetivo e a área total 

(CARASEK, 2009). 

A NBR 13749 (ABNT, 1996) apresenta os limites de resistência de aderência à 

tração (Ra) para emboço e camada única, como descrito na Tabela 4. 

Tabela 4 – Limites de resistência à tração (Ra) para emboço e camada única 

LOCAL ACABAMENTO Ra (MPa) 

Parede Interna 
Pintura ou base para reboco ≥ 0,20 

Cerâmica ou laminado ≥ 0,30 

Parede Externa 
Pintura ou base para reboco ≥ 0,30 

Cerâmica ou laminado ≥ 0,30 
Teto - ≥ 0,30 

Fonte: NBR 13749 (ABNT, 1996). 

A NBR 13538 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – 

Determinação da resistência de aderência à tração (ABNT, 2005) prescreve o método para a 

determinação da resistência de aderência à tração de revestimentos. 

2.4 VERIFICAÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES 

A etapa de execução do revestimento é uma das principais responsáveis pela 
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manifestação de patologias em revestimentos de argamassa, desta forma a NBR 7200 (ABNT, 

1998) fixa as verificações e serviços preliminares a fim de minimizar tais problemas.  

2.4.1 Inspeção e tratamento corretivo da base 

Segundo a NBR 7200 (ABNT, 1998), deve-se inicialmente fazer a inspeção da base, 

conferindo o nível, prumo e planeza da base. Constatando-se irregularidades, executa-se as 

devidas ações corretivas.  

2.4.2 Limpeza e preparo da base 

Realizada a inspeção e o tratamento corretivo deve-se executar a limpeza da base, 

retirando todo o excesso de pó, partículas em suspensão além de graxas e desmoldantes, a fim 

de garantir a aderência necessária e evitar o descolamento do revestimento. Esta fase pode ser 

executada com escovação (manual ou mecânica), vassoura, jato de água sob pressão etc 

(CARASEK, 2009).  

A fim de melhorar a ancoragem do revestimento à base, pode-se proceder também 

o apicoamento da estrutura de pilares e vigas em concreto armado, com o auxílio de rompedor 

ou picola. 

2.4.3 Chapisco 

Com o objetivo de uniformizar a superfície quanto à absorção e melhorar a aderência 

do revestimento, executa-se uma camada contínua ou descontínua (CARASEK, 2010) de 

argamassa fluida, podendo ser chapada com uso de colher de pedreiro, rolado com uso de rolo 

de pintura ou projetado mecanicamente, denominada chapisco (Figura 6). 
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Figura 6 – Parede chapiscada 

 

Fonte: Precon, 2010. 

2.4.3.1 Procedimento de execução 

Fiorito (1994) apresenta o procedimento de execução mais comum de execução de 

chapisco, o método manual, chapado com colher de pedreiro, cujos prazos são determinados 

pela NBR 7200 (ABNT, 1998). 

a) Aguardar um prazo mínimo de 28 dias para estruturas de concreto e alvenarias 

estruturais e 14 dias para alvenarias sem função estrutural; 

b) Umedecer toda a base; 

c) Preparar argamassa com o traço 1:3, em volume, de cimento e areia 

média/grossa; 

d) Chapar a argamassa do chapisco cobrindo toda a base, quando ainda úmida, com 

fina camada desta argamassa de cerca de 5 mm; 

A intenção é obter uma superfície o mais rugosa possível e com ancoragens 

mecânicas suficientes para perfeita aderência da camada seguinte. 

2.4.3.2 Cura 

Com o objetivo de garantir uma melhor aderência do chapisco à base orienta-se que 
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se realize a cura úmida, molhando abundanemente o revestimento duas vezes ao dia, por 3 dias 

consecutivos (PEREIRA, 2000). 

A norma NBR 7200 (ABNT, 1998) estabelece que deve-se executar a camada seguinte 

em um prazo mínimo de 3 dias, podendo ser reduzido para 2 dias para climas quentes e secos, 

com temperatura acima de 30ºC, porém é recorrente a redução de tais prazos para até 1 dia. 
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3 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 

Este capítulo discute os aspectos da bibliografia no que tange o desempenho do 

subsistema revestimento de argamassa em termos gerais, levando-se em consideração aderência 

e permeabilidade à agua. 

3.1 PERMEABILIDADE 

A permeabilidade pode ser aferida em laboratório, por meio de ensaios em corpos 

de prova fabricados ou a partir de ensaios de campo. Ela é a capacidade do revestimento de 

absorver água, ou seja, está relacionada com uma importante função do revestimento, a 

estanqueidade.  

As principais causas da presença de umidade dos elementos das edificações são: a 

absorção de água da chuva, a umidade ascensional, a umidade de construção, a condensação 

superficial, a condensação interna, a higroscopicidade, entre outras, como vazamentos em 

canalizações (CSTC apud PARAVISI, 2008).  

Uma das principais funções do revestimento é contribuir com a estanqueidade à 

água. A penetração da umidade é uma das maiores causas de deterioração das edificações. 

Portanto, a durabilidade das mesmas está associada em parte à permeabilidade dos 

revestimentos. 

Segundo Paravisi (2008), a distribuição granulométrica interfere diretamente na 

trabalhabilidade e no consumo de água e de aglomerantes, no estado fresco. No revestimento 

acabado, exerce influência na fissuração, na rugosidade, na permeabilidade e na resistência de 

aderência. Quanto maior a quantidade de vazios interligados na argamassa, maior sua 

permeabilidade. Outro fator que influencia na permeabilidade é a espessura da camada de 

argamassa. 

Quando se compara os métodos mecanizados com o convencional de aplicação de 

argamassa, segundo Duailibe et al. (2005), é possível obter melhorias de até 85% na 

permeabilidade à água dos revestimentos aplicados mecanicamente, o que é justificado pela 

maior compacidade obtida com o aumento da força de aplicação da argamassa, a qual propicia 

a diminuição dos vazios do material. 
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A partir dos conceitos relativos à permeabilidade pode-se afirmar que o 

revestimento exige uma base com características superficiais, como porosidade e rugosidade, 

que atendam à sua suficiente ancoragem. O revestimento deve ser menos poroso do que a base 

para que tenham menor permeabilidade e, ao mesmo tempo, deve-se possuir coeficiente de 

deformação compatível com a mesma, evitando a fissuração do revestimento (PARAVISI, 

2008) 

A permeabilidade pode interferir diretamente no mecanismo de aderência dos 

revestimentos de argamassa.  

3.2 ADERÊNCIA 

Quando se fala em resistência de aderência à tração deve-se levar em conta diversos 

fatores. Um aspecto que influencia fortemente os resultados é a umidade do revestimento no 

momento do ensaio, quanto mais úmido menor será o valor obtido no ensaio (CARASEK, 

2012).  

Condições climáticas (temperatura e vento), tipo de argamassa (reologia, adesão 

inicial, retenção de água), substrato (sucção de água, rugosidade e porosidade) e execução 

(energia de impacto – aplicação manual/projeção mecanizada) são fatores que exercem 

influência na aderência de argamassas sobre bases porosas (CARASEK, 2010). 

Na parte da execução podemos destacar o tipo de aplicacação, a ergonomia e o 

preparo da base. Quando se compara a aplicação manual e a projeção mecanizada está se 

analisando a variação da energia de impacto. Isso pode influenciar diretamente na resistência 

de aderência. Com a aplicação manual não se consegue uma uniformidade nessa energia de 

aplicação, visto que o profissional não consegue aplicar a argamassa com a mesma força, devido 

a ergonomia, nos diferentes níveis do painel (embaixo, no meio e em cima) tendo a melhor 

aplicação na altura do tórax. Com isso tem-se uma maior aderência na faixa central e uma 

aderência comprometida na parte superior e inferior.  

Já na projeção mecanizada o profissional consegue uniformizar melhor a aplicação 

como um todo, ocasionando uma mesma energia de impacto nos diferentes níveis do painel. 

Devido a essa diferença dos métodos de aplicação pode-se observar uma resistência 

de aderência à tração maior quando se utiliza da projeção mecanizada (CARASEK, 2012). 
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4 METODOLOGIA 

Assim, nesse capítulo é apresentado o programa experimental desenvolvido em 

obra, onde foram avaliados 9 painéis de revestimento, aplicados em obra, visando analisar a 

influência do método de aplicação sobre o desempenho de aderência de revestimentos de 

argamassa, variando-se a forma de aplicação (manual ou mecanizada), as condições do 

substrato, o tipo de argamassa e a condição de umidade no instante da realização do ensaio de 

determinação da resistência de aderência à tração.  

Este trabalho foi realizado no âmbito de um minicurso realizado pela Comunidade 

da Construção – Goiânia, denomiado: Revestimento de Argamassa – Avaliação e Interpretação 

de Resultados de Ensaios de Aderência de Sistemas de Revestimento de Argamassa. Esse 

minicurso, ministrado pela Profa. Helena Carasek, teve uma parte teórica e uma prática em 

obra. Essa parte prática foi utilizada como programa experimenal deste trabalho final de curso.  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

Os painéis de teste de revestimento foram preparados na obra Terra Mundi Santos 

Dumont (Rua 09 de Julho, Lote 01, Quadra N, Parque Industrial Paulista – Goiânia/GO), da 

CRV Construtora. 

O Terra Mundi Santos Dumond é uma obra com estrutura mista, com os dois 

subsolos e a laje de transição do pavimento térreo em concreto armado e os 15 pavimentos tipo 

e cobertura em bloco de concreto estrutural. O empreendimento iniciado em 01 de Abril de 

2012 tem previsão de término para 01 de Julho de 2014. Conta com 480 unidades residenciais 

e uma área total de 61.554m². Atualmente a obra conta com 280 operários, mas já trabalhou 

com 350 operários, simultâneamente, entre próprios e terceirizados.  

Dentre os serviços com mão de obra terceirizada está o reboco. Os rebocos interno 

e externo foram executados pelo método convencional. Ambos os processos utilizaram 

argamassa usinada estabilizada com retardo de pega de 12 horas, fornecido pela Concrecon 

Concreto e Construções.   

O abastecimento de argamassa estabilizada é realizado na obra sempre no início da 

manhã, descarregando-a em caixas d’àgua de fibra de vidro (Figura 7a), de 500 ou 1000L, que 
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são distribuídas para o térreo dos diversos blocos com auxílio de uma empilhadeira (Figura 7b) 

e posteriormente direcionado às frentes de trabalho com uso de jericas (Ver Anexo). 

Figura 7 – Descarga de argamassa (a) e distribuição de argamassa (b) 

 

4.2 VARIÁVEIS E CONDIÇÕES FIXAS 

Os parâmetros definidos como fixos e variáveis, bem como os seus arranjos são 

apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Variáveis e condições fixas para execução de ensaios de resistência de aderência 
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PI-Man Bloco de Concreto Indust. Manual Não Seco Não Seco 12 

PII-Bom Bloco de Concreto Indust. Bomba Não Seco Não Seco 24 

PIII-Can Bloco de Concreto Indust. Caneca Não Seco Não Seco 24 

PV-Man Bloco de Concreto Indust. Manual Sim Seco Não Seco 12 

PVI-Man-S Bloco de Concreto Indust. Manual Não Úmido Não Seco 12 

PVI-Man-M Bloco de Concreto Indust. Manual Não Úmido Não Molhado 12 

PVII-Bom Bloco de Concreto Indust. Bomba Sim Úmido Sim Seco 12 

PVIII-Man Bloco de Concreto Usinada Manual Sim Úmido Sim Seco 12 

PIX-Man Bloco de Concreto Usinada Manual Sim Seco Não Seco 12 
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4.2.1 Substrato 

Como condição fixa estabeleceu-se o tipo de base, uma vez que a obra em que foi 

realizado o experimento é executada em estrutura mista, com estrutura de transição em concreto 

armado e os pavimentos tipo em bloco de concreto estrutural (Figura 8). 

Figura 8 – Alvenaria em bloco de concreto 

 

4.2.2 Argamassa 

Utilizou-se no experimento dois tipos de argamassa: industrializada e usinada 

estabilizada. 

4.2.2.1 Argamassa industrializada 

A Argamassa de Revestimento por Projeção Precon-Método Bomba, como consta 

na Ficha Técnica do produto, é embalada em sacos de 40kg (Figura 9) e tem as características 

apresentadas a seguir. 
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Figura 9 – Argamassa de Revestimento por Projeção Precon – Método Bomba 

 

 

Esta argamassa é composta de cimento Portland, agregados minerais, filer 

carbonático e aditivos químicos não tóxicos. Ela atende às especificações da NBR 13281 

(ABNT, 2005), sendo classificada como D4, P4, U3 (Tabela 6). 

Tabela 6 – Classificação da argamassa industrializada Precon segundo a norma NBR 13281 (ABNT, 2005) 

Propriedade Valor segundo o fabricante 
Classificação segundo a Norma 

NBR 13281 (ABNT, 2005) 

Densidade de massa no estado fresco 1600 ≤ D ≤ 2000 kg/m³ D4 

Resistência à compressão com 28 dias 4,0 ≤ P ≤ 6,5 MPa P4 

Retenção de água 80% ≤ U ≤ 90% U3 

4.2.2.2 Argamassa usinada 

Para execução pelo método convencional, chapado com colher, utilizou-se também 

a argamassa usinada estabilizada (Figura 10), da Concrecon Concreto e Construções. Trata-se 

de uma argamassa dosada em central, com aditivo retardador de pega, que pode ser utilizada 

por um tempo prolongado após a sua mistura, até 72 horas, sem perder as características e 

propriedades. Para a pesquisa utilizou-se o retardo de 12 horas. 
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 Figura 10 – Argamassa de revestimento usinada estabilizada – Concrecon 

 

Essa argamassa é constituída de cimento Portland, aditivo incorporador de ar, areia 

natural, aditivo estabilizador e água. Ela atende às especificações da NBR 13281 (ABNT, 

2005), sendo classificada como P4, D4, U4, A3 (Tabela 7).  

Tabela 7 – Classificação da argamassa estabilizada Concrecon segundo a norma NBR 13281 (ABNT, 2005) 

Propriedade Valor segundo o fabricante 
Classificação segundo a Norma 

NBR 13281 (ABNT, 2005) 

Resistência à compressão com 28 dias P ≥ 4,0 MPa  P4 

Densidade de massa no estado fresco D = 1.700 kg/m³ D4 

Retenção de água U = 90% U4 
Resistência de aderência à tração com 

28 dias 
A ≥ 0,3 MPa A3 

4.2.3 Método de aplicação 

Utilizou-se no experimento três métodos de aplicação: projeção mecanizada com  

bomba, projeção mecânica com caneca e aplicação manual (chapado com colher de pedreiro). 

4.2.4 Chapisco 

Em alguns dos painéis de teste, utilizou-se como ponte de aderência entre o 

substrato e o revestimento de argamassa o chapisco. Onde ele foi aplicado, executou-se pelo 

método manual, descrito no item 2.4.3. Em desconformidade com a norma, o chapisco foi 

aplicado com antecedência de 1 dia da aplicação da argamassa de revestimento.  
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4.2.5 Condição de umidade da base 

Este aspecto refere-se ao procedimento de molhar o substrato no momento da 

aplicação do revestimento, com o objetivo de aumentar a umidade da base. 

4.2.6 Cura do revestimento  

Dois dos painéis ensaiados receberam um processo de cura úmida, por meio de 

pulverização de água, por três dias, duas vezes ao dia. 

4.2.7 Condição de umidade no momento do ensaio de aderência  

Em uma das situações testadas, imediatamente antes da realização do ensaio de 

aderêndia, molhou-se o painel de revestimento; os outros ensaios foram realizados com o painel 

seco. 

4.2.8 Tamanho da amostra 

Foram ensaiados no mínimo 12 corpos de prova por painel, conforme a NBR 13528 

(2010). Em dois painéis este número foi dobrado, visando ter uma maior amostragem para o 

mapeamento das resistências em função da posição no painel. 

4.3 MÉTODOS DE APLICAÇÃO 

Dentre as condições variáveis está o método de aplicação da argamassa, variando 

entre método convencional, mecanizado com uso de bomba projetora e com uso de projetor por 

spray com recipiente acoplado (caneca). 

As aplicações mecânica e manual foram executadas por diferentes equipes (Tabela 

8). A projeção mecânica utilizando método bomba e com projetor por spray com recipiente 

acoplado (caneca) foram executas por uma mesma dupla de pedreiro e ajudante (Equipe 1). O 

revestimento aplicado pelo método manual foi executado por uma outra dupla experiente de 

pedreiro e ajudante (Equipe 2). 
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Tabela 8 – Equipes de revestimento 

PAINEL EQUIPE ARGAMASSA APLICAÇÃO 

PI-Man Equipe 2 Industrializada Manual 

PII-Bom Equipe 1 Industrializada Bomba 

PIII-Can Equipe 1 Industrializada Caneca 

PV-Man Equipe 2 Industrializada Manual 

PVI-Man-S Equipe 2 Industrializada Manual 

PVI-Man-M Equipe 2 Industrializada Manual 

PVII-Bom Equipe 1 Industrializada Bomba 

PVIII-Man Equipe 2 Usinada Manual 

PIX-Man Equipe 2  Usinada Manual 

4.3.1 Método convencional  

Os três tipos de argamassa têm forma de aplicação semelhantes. Iniciou-se pela 

execução de taliscas para controle de espessura, prumo e planicidade do revestimento. 

Posteriormente, lançou-se a argamassa sobre o substrato com o auxílio de uma colher de 

pedreiro. Quando foi atingido o nível das taliscas aguardou-se o “tempo de puxar” e executou-

se o sarrafeamento da argamassa. Feito isso foi realizado o desempeno do revestimento, dando 

o acabamento final. 

4.3.2 Método bomba 

A aplicação por projeção mecânica utilizando o método bomba iniciou-se também 

pela execução de guias (Figura 11) para controle de espessura, prumo e planicidade do 

revestimento.  
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Figura 11 – Painel taliscado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocou-se a argamassa de Revestimento por Projeção Precon-Método Bomba em 

um misturador modelo ANVI-300 que é acoplado na parte superior da bomba projetora modelo 

ANVIJET-400 (Figura 12). 

Figura 12 – Misturador de argamassa ANVI-300 e bomba projetora ANVIJET-400

 

Quando homogeneizada a mistura, transferiu-se o material para o reservatório da 

bomba projetora, quando foi então iniciada a projeção (Figura 13), posicionando o bico da 
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bomba perpendicular ao substrato, preenchendo todo o painel.  

Figura 13 – Projeção de argamassa – método bomba 

 

Após aguardar o “tempo de puxar” foi realizado o sarrafeamento (Figura 14) e o 

desempeno do revestimento. 

Figura 14 – Revestimento de argamassa – sarrafeamento 

 

 

4.3.3 Método Caneca 

A aplicação por projeção mecânica utilizando projetor por spray com recipiente 

acoplado (caneca), modelo ANVISPRAY 40 da marca ANVI, teve o mesmo processo inicial 

do método anterior. A argamassa industrializada ensacada foi misturada com auxílio do 

misturador ANVI-300. Ligado o projetor, o operário encheu a caneca e ativou a pressurização 
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do ar comprimido, projetando a argamassa sobre o substrato (Figura 15), repetindo o processo 

sempre que a caneca esvaziava. Preenchido todo o painel, aguardou-se o “tempo de puxar”, 

executou-se o sarrafeamento e seu desempeno. 

Figura 15 – Projeção de argamassa – método caneca 

 

4.4 ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE ADERÊNCIA À TRAÇÃO 

A NBR 13.528 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – 

Determinação da resistência de aderência à tração (ABNT, 2010), prescreve o método de ensaio 

para determinação da resistência de aderência à tração de revestimentos de argamassa aplicados 

em obra ou laboratório sobre substratos inorgânicos não metálicos.   

Este ensaio fornece a resistência de aderência à tração que é a tensão máxima 

suportada por uma área limitada de revestimento (corpo de prova), na interface de avaliação, 

quando submetido a um esforço normal de tração.  

4.4.1 Equipamentos 

Para a realização do ensaio utilizou-se um dinamômetro de tração modelo Dyna 

Proceq Haftprufer Pull-off Tester Z16 (Figura 16), um equipamento que permite a aplicação 

contínua de carga, fazendo a leitura da carga. Utilizou-se também pastilhas metálicas circulares, 

serra copo, paquímetro e cola.    
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Figura 16 – Ensaio de aderência à tração – dinamômetro

 

4.4.2 Execução do ensaio 

Para a realização dos ensaios aguardou-se o prazo de cura de 28 dias estabalecido 

pela NBR 13528 (ABNT, 2010) contados da data de aplicação da argamassa de revestimento 

sobre o substrato. Iniciou-se demarcando os pontos que seriam ensaiados, anotando suas 

posições. 

Com o auxílio de uma serra copo, cortou-se o revestimento, a seco, mantendo o 

equipamento sempre ortogonal à superfície. Então, limpou-se a superfície do corpo de prova, 

retirando as partículas soltas. Com o auxílio de uma espátula passou-se cola nas pastilhas 

metálicas, colando-as nos corpos de prova (Figura 17).  
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Figura 17 – Preparo do painel para ensaio 

 

Extraiu-se também três corpos de prova para que fosse determinada (em 

laboratório) a umidade do revestimento.  

Feito isso, instalou-se o dinamômetro acoplando-o à pastilha metálica, 

posicionando-o ortogonal ao revestimento, estabilizou-se o conjunto dinamômetro/corpo de 

prova, tomando cuidado para não haver impactos indesejáveis bem como movimentos bruscos. 

Aplicou-se então o esforço de tração com taxa de carregamento constante até a ruptura do corpo 

de prova; com o auxílio de um paquímetro mediu-se a espessura e diâmetro (Figura 18) além 

de anotra-se a carga necessária (N) para o rompimento. 

Figura 18 – Ensaio de aderência à tração – Medida do diâmetro do corpo de prova com paquímetro 
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O ensaio foi realizado com os corpos de prova secos, pois a umidade do 

revestimento influencia nos valores de aderência e nos coeficientes de variação. Como exceção 

molhou-se o Painel VI-Man-M para que fossem analisadas as alterações causadas pelo 

processo. 

4.4.3 Anotação dos resultados 

Os dados coletados foram registrados em uma planilha (Figura 19), registrando-se 

o diâmetro do corpo de prova (mm); o local do ensaio (bloco ou junta); a carga necessária para 

a ruptura (N); a forma de ruptura (onde ocorreu o rompimento); as dimensões do painel (mm) 

e as coordenadas do corpo de prova (mm) em relação ao canto inferior esquerdo. 

Figura 19 – Exemplo de planilha de anotação de resultados 

 

Finalizado o ensaio em todos os painéis, os dados seguiram para o laboratório da 

Carlos Campos Consultoria e Construções Limitada, e posteriormente foram retornados os 

relatórios dos ensaios, como ilustrado na Figura 20. 

 

 

 

 

 

 



Influência do Método de Aplicação Sobre o Desempenho de Aderência de Revestimentos de Argamassa    31 

 
G. J. A. de Oliveira, G. A. Rocha 

Figura 20 – Exemplo de relatório de ensaio
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4.4.4 Tratamento dos resultados 

Como tratamento dos resultados, inicialmente fez-se o planilhamento das 

informações obtidas com uso do software Microsoft Excel, reunindo-se informações dos 

painéis, coletadas em campo durante os ensaios e os resultados dos ensaios. 

4.4.5 Critério de aceitação 

Para utilização dos dados realizou-se uma verificação estatística dos valores das 

tensões encontrados, a fim de retirar valores espúrios ou duvidosos que pudessem ocorrer por 

falha no procedimento de ensaio, equipamento ou leitura. Para tanto utilizou-se o critério de 

Chauvenet, que consiste em identificar o maior desvio da amostra, o que implica em calcular o 

desvio  de cada evento em relação à média ̅. O critério de eliminação depende do 

parâmetro , e é dado por: 

 

onde  é o maior desvio e  o desvio padrão da amostra. Os valores de 	

 são encontrados na Tabela 9. 

Tabela 9 – Critério de Rejeição de Chauvenet 

Número de 
Leituras n  

Número de 
Leituras n  

2 1,15 15 2,13 
3 1,38 20 2,24 
4 1,54 25 2,33 
5 1,65 30 2,39 
6 1,73 40 2,49 
7 1,80 50 2,57 
8 1,86 100 2,81 
9 1,92 300 3,14 
10 1,96 500 3,29 
  1000 3,48 

Fonte: (HOLMAN, 1990; ORLANDO, 2004) 

4.4.6 Tabelas e gráficos  

Para confecção das tabelas simplificadas e dos gráficos de barra, já com os valores 
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espúrios ou duvidosos devidamente excluídos, utilizou-se também o software Microsoft Excel. 

Para a elaboração dos gráficos de superfície utilizou-se o software STATISTICA versão 12.  
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5 RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos durante os estudos e ensaios 

realizados, expondo uma análise comparativa do desempenho de aderência obtidos com os 

diferentes métodos de aplicação de revestimentos argamassados.  

5.1 RESULTADOS MÉDIOS DE ADERÊNCIA 

Os resultados médios de resistência de aderêcia e uma análise global dos ensaios 

realizados são apresentados de forma simplificada na Tabela 10 (os valores individuais se 

encontram em anexo).  

Tabela 10 – Resumo geral 

Tabela 
RESULTADOS MÉDIOS DE RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA E ANÁLISES 

GLOBAIS POR PAINEL 
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PI-Man Indust. Manual Não Não Não Seco 0,19 Não 28,25 75,0 
PII-Bom Indust. Bomba Não Não Não Seco 0,44 Externa 32,72 11,5 
PIII-Can Indust. Caneca Não Não Não Seco 0,49 Externa 22,35 8,8 
PV-Man Indust. Manual Sim Não Não Seco 0,21 Não 53,59 66,7 

PVI-Man-S Indust. Manual Não Sim Não Seco 0,17 Não 34,64 75,0 
PVI-Man-M Indust. Manual Não Sim Não Úmido 0,13 Não 59,90 100,0 
PVII-Bom Indust. Bomba Sim Sim Sim Seco 0,68 Externa 36,00 48,3 
PVIII-Man Usinad. Manual Sim Sim Sim Seco 0,57 Externa 40,47 77,5 
PIX-Man Usinad. Manual Sim Não Não Seco 0,41 Externa 26,11 65,8 

No que se refere à aderência, cerca de 45% dos painéis ensaiados não atendem à 

norma NBR 13749 (ABNT, 1996), tanto para acabamentos internos quanto para externos.  

Dentre os nove painéis ensaiados, todos os que não atenderam à norma, tanto para 

revestimento interno quanto para externo, foram executados de forma manual, com valores 

médios entre 0,13MPa e 0,21MPa.  

Os painéis executados pelos métodos mecanizados com uso de bomba projetora e 

com projeção por spray com recipiente acoplado, apresentaram altos valores de resistência de 
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aderência, todos atendendo à norma NBR 13749 (ABNT, 1996) para revestimentos externos. 

Comportamento similar foi encontrado por Carvalho et al. (2004); Duailibe et al. (2005); 

Lacerda, Cascudo e Carasek (2008) e Carasek (2012). 

A Figura 21 mostra que painéis executados pelos três métodos podem atender à 

norma, dependendo da combinação de variáveis e cuidados tomados, como o processo de cura 

e escolha adequada da argamassa.  

Figura 21 – Resultados médios de resistência de aderência à tração 

 

Os painéis PVIII-Man e PIX-Man, executados de forma manual, com argamassa 

usinada, atenderam à norma no que se refere à resistência de aderência, 0,57MPa e 0,41MPa, 

respectivamente. É importante salientar o considerável ganho de resistência quando executada 

a molhagem da base e a cura úmida do revestimento, com um ganho na ordem de 28% para os 

painéis ensaiados, como apresentado na Tabela 47. 
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Tabela 11 – Resistência média de aderência 

PAINEL Resistência Média (MPa) Coeficiente de Variação (%) 

PVI-Man-M 0,13 60 

PVI-Man-S 0,17 35 

PI-Man 0,19 28 

PV-Man 0,21 54 

PIX-Man 0,41 26 

PII-Bom 0,44 33 

PIII-Can 0,49 22 

PVIII-Man 0,57 40 

PVII-Bom 0,65 40 

Em um processo de escolha do sistema a ser utilizado, além de se atender aos 

critérios da norma, é interessante avaliar a variabilidade dos valores de resistência, medida na 

prática por meio do coeficiente de variação (CV). A resistência de aderência é influenciada por 

diversos fatores altamente variáveis, tais como os materiais da base, características da 

argamassa, condições climáticas, energia de aplicação etc. Desta forma, valores relativamente 

altos de CV são esperados quando avaliada esta propriedade. Segundo Carasek (2012), um CV 

igual a 25%, geralmente, é considerado como limite para se considerar uma amostra aceitável, 

porém para este tipo de experimento valores mais altos são aceitos (até cerca de 40%). O gráfico 

apresentado na Figura 22 explicita a relação entre os resultados médios de resistência de 

aderência e seus respectivos coeficientes de variação. 

Figura 22 – Relação entre os resultados médios de resistência de aderência (em MPa) e coeficiente de variação 

(em %) 

 
Resistência de Aderência à Tração (MPa) Coeficiente de Variação (%)
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Entre os seis painéis executados pelo método convencional, tem-se uma média dos 

valores do coeficiente de variação de 40%. Dentre os painéis executados mecanicamente temos 

uma média do CV de 32%. Uma maior variabilidade em painéis executados manualmente, em 

relação aos processos mecanizados, foi encontrado por Carvalho et al. (2004); Duailibe et al. 

(2005); Lacerda, Cascudo e Carasek (2008) e Carasek (2012). 

A escolha do tipo de argamassa a ser empregada é um importante elemento para a 

qualidade final do revestimento. Entre os quatro painéis executados com argamassa 

industrializada ensacada, temos uma resistência média de aderência de 0,17MPa. Quando 

utilizada a mesma argamassa, projetando-a mecanicamente, tem-se uma resistência média de 

0,63MPa. A utilização da argamassa usinada estabilizada apresentou uma resistência média de 

0,49MPa. Desta forma percebe-se que um mesmo tipo de argamassa pode ter um bom 

desempenho quando utilizada para determinado método de execução e para outro não, como é 

o caso da argamassa industrializada.  

É importante ressaltar, que altas resitências da argamassa podem ser provenientes 

de traços muito ricos em cimento, porém esta situação pode ocasionar a manifestação de 

patologias, uma vez que levar a uma alta rigidez, retração, fissuração e descolamento do 

revestimento (CARASEK, 2007).  

Quando analisada a aplicação do chapisco no preparo da base antes da execução do 

revestimento, obteve-se variações nos valores de aderência. Entre os painéis PI-Man e PV-Man, 

aplicados manualmente com argamassa industrializada, que variaram somente quanto a 

utilização, percebeu-se um pequeno acréscimo de resistência de aderência de 9%, variando-se 

de 0,19MPa para 0,21MPa. 

A utilização do chapisco na base, quando associada a outros procedimentos de 

preparo do substrato, como a aplicação da argamassa sobre um painel úmido e a realização de 

cura úmida do revestimento, podem representar acréscimos significativos. O painél PII-Bom 

(sem chapisco, aplicado sobre painel seco e sem cura úmida, obteve resistência média de 

aderência de 0,49MPa, enquanto o painel PVII-Bom que recebeu os processos de tratamento 

da base e do revestimento citados anteriormente, obtiveram uma resitência média de 0,68MPa, 

um acréscimo de 28%.   

Um acréscimo no valor da resistência de aderência à tração, associado à aplicação 

do chapisco sobre a base, foi encontrado por Oliveira et al. (1999). 
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A realização do ensaio de aderência em um painel úmido representou um 

descréscimo de 24%, quando comparados os painéis PVI-Man-S e PVI-Man-M, que variaram, 

entre si, apenas a condição de umidade do revestimento no momento do ensaio. Tal 

comportamento também foi encontrado por Carasek et al. (2008).  

Como observado por Carasek (2010), um importante elemento a ser observado é o 

tipo de ruptura que ocorre no ensaio. Rupturas coesivas, ocorridas na argamassa ou base, se 

mostram interessantes, como foi o caso de PII-Bom e PIII-Can. Rupturas adesivas, ocorridas 

na interface argamassa/substrato, demonstram um maior potencial para a manifestação de 

patologias, como foi o caso dos demais painéis.   

5.2 GRÁFICOS DE SUPERFÍCIE  

Para os resultados de resistência de aderêcia à tração determinados nos ensaios, 

elaborou-se gráficos de superfície, onde os eixos (x, y) correspondem, respectivamente, à 

largura e comprimento do painel, em cm, e o eixo z correponde às resistências de aderência á 

tração, em MPa. Serão apresentados gráficos referentes aos painéis PI-Man, PII-Bom e PIII-

Can, os demais gráficos estão em anexo. 

5.2.1 Aplicação Manual 

O Painel I (Figura 23), referente ao PI-Man, executado pelo método manual com 

argamassa industrializada, apresentou maiores valores de resistência de aderência à média 

altura e menores valores na parte inferior e superior. Este comportamento se manisfesta nas 

aplicações manuais devido à variabilidade da tensão de aplicação da argamassa, ocasionado 

pela posição do operário durante o lançamento (ergonomia). Comportamento constatado por 

Paravisi (2008) e Silva, Mota e Barbosa (2013). 
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Figura 23 – Gráfico de Superfície – PI-Man 

 

Os valores individuais de resistência encontrados para o painel PI-Man não atendem 

à norma, tampouco seu valor médio, 0,19MPa. Outro fator preocupante quanto a este painel é 

o fato de ocorrer ruptura adesiva, o rompimento aconteceu na interface substrato /argamassa 

em 75% de sua extensão. 

5.2.2 Aplicação com bomba 

O Painel II (Figura 24), referente ao PII-Bom, executado pelo método mecanizado 

com uso de bomba projetora, apresenta índices de tensão maiores em relação à aplicação 

manual.  
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Figura 24 – Gráfico de Superfície – Painel PII-Bom

 

Dentre os 24 (vinte e quatro) valores, apenas 1 (um) não atende à Norma NBR 

13749 (ABNT, 1996), 3 (três) deles são aplicáveis para revestimento interno, e os 20 (vinte) 

demais valores atendem à exigência para revestimento externo. Desta maneira, como 83,33% 

dos corpos de prova tem valor superior a 0,30MPa, este painel seria aplicável para revestimento 

externo.  

O coeficiente de variação apresentado, de 33%, é aceitável, porém relativamente 

elevado. A ocorrência de regiões com baixa resistência (em vermelho) pode ser explicada pela 

falta de experiência do operador, evidenciada no momento da aplicação. Não foi realizado um 

preenchimento contínuo da superfície, sobrepondo-se as camadas, o bico não foi mantido 

sempre perpendicular (Figura 25), tampouco com distância constante à superfície. 
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Figura 25 – Projeção não-perpendicular – método bomba 

 

 

A ocorrência de 89% do rompimento coesivo, no interior do substrato, evidencia 

um outro ponto positivo com relação à este método. 

5.2.3 Aplicação com caneca 

O Painel III (Figura 26), referente ao PIII-Can, foi executado com argamassa 

industrializada e aplicação por projeção mecanizada com uso de projetor por spray com 

recipiente acoplado (caneca). 
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Figura 26 – Gráfico de Superfície – Painel PIII-Can 

 

Após a análise estatística, o corpo de prova 15 apresentou um valor espúrio ou 

duvidoso em relação aos demais (0,93MPa), desta forma foi eliminado (planilhas e análise em 

anexo). Dentre os 23 (vinte e três) valores, todos atenderam à norma para utilização em 

revestimento externo. Desta maneira, como 100% dos corpos de prova tem valor superior a 

0,30MPa, segundo a NBR 13749 (ABNT, 1996), este painel seria aplicável para revestimento 

externo. 

O painel apresentou como valor médio de resistência de aderência 0,49MPa, um 

valor interessante, quando se leva em conta a quantidade de fatores que influenciam tal 

resultado, um coeficiente de variação de 22%.  

Como fator relevante tem-se também o fato de 91% de sua ruptura ser do tipo 

coesiva, ocorrendo no interior do substrato. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões e as considerações acerca do trabalho 

realizado, além de sugestões para possíveis pesquisas futuras correlatas.   

6.1 CONCLUSÕES  

Este trabalho se propôs a contribuir para a melhoria dos sistemas de revestimento 

de argamassa de parede, estabelecendo um comparativo em termos de aderência entre as 

diversas formas de aplicação de argamassa: convencional (manual com colher de pedreiro), 

mecanizado com uso de bomba projetora e com uso de projetor por spray com recipiente 

acoplado (caneca), variando-se as condições da base e de cura do revestimento, utilizando-se 

argamassas industrializada e usinada. 

O único parâmetro normatizado para análise do desempenho de revestimentos de 

argamassa é a resistência de aderência à tração, definido pela NBR 13749 (ABNT, 1996). 

Porém, são diversos os fatores que influenciam a qualidade de um revestimento, como o tipo 

de ruptura, os coeficientes de variação, a fissuração, a permeabilidade à água e a textura 

superficial.  

Através dos ensaios, dentre os três métodos de aplicação, no que tange a resistência 

de aderência, o método de aplicação manual com uso de argamassa industrializada apresentou 

os menores valores, aquém do necessário estabelecido pela norma. Quando aplicado com 

argamassa usinada, o método manual obteve elevados valores de Ra, porém este tipo de 

argamassa apresenta um grande teor de cimento, o que pode representar o surgimento de 

patologias no revestimento, não sendo assim interessante. A aplicação pelo método mecanizado 

com uso de bomba projetora e com uso de projetor por spray com recipiente acoplado 

apresentaram valores satisfatórios de resistência de aderência, atendendo assim a norma 

vigente. 

Juntamente ao valor de resistência de aderência, devemos avaliar a viabilidade dos 

resultados obtidos em cada painel. Painéis com um alto coeficiente de variação não são 

interessantes, uma vez que as patologias se manisfestam nos valores extremos (mais baixos). O 

método manual apresentou os maiores coeficientes de variação, o método com uso de bomba 
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projetora apresentou valores intermediários e o uso de caneca apresentou o menor coeficiente 

de variação e maior valor de resistência de aderência. 

A utilização do chapisco na base de forma isolada representou um aumento da 

resistência de aderência relativamente pequeno, porém quando associado a outros 

procedimentos simples como a aplicação da argamassa sobre um substrato úmido e a cura 

úmida do painel, houve um ganho interessante de resistência. 

Um dos parâmetros analisados foi a condição de umidade do painel no momento da 

realização do ensaio de aderência à tração. Ficou clara a diminuição da resistência de aderência 

quando realizou-se o ensaio na presença de água, em relação à um mesmo painel ensaiado à 

seco. Desta forma deve-se sempre observar tal condição, inclusive por meio de ensaio 

laboratorial, como prescrito pela norma. 

Sendo assim, diante dos parâmetros avaliados, pôde-se perceber que pelos três 

métodos de aplicação é possível atender às exigências da NBR 13749, porém tal atendimento 

não é suficiente para definir o melhor procedimento. Quando analisado de forma sistêmica, o 

subsistema de revestimento de argamassa pode ser otimizado com a observância de diversos 

fatores, como: uma escolha de argamassa adequada ao substrato em questão; um processo eficaz 

de limpeza da base; o método de aplicação; a capacidade técnica do operário; um preparo da 

base (chapisco e condição de umidade) e a cura úmida do revestimento. 

Dentre as condições apresentadas, a de melhor desempenho seria um revestimento 

aplicado de forma mecanizada com uso de projetor por spray com recipiente acoplado (caneca), 

com argamassa industrializada, sobre uma base chapiscada e úmida, sendo executada cura 

úmida do revestimento.         

6.2 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS  

A partir das limitações desta pesquisa, sugere-se: 

a) O ensaio de uma maior quantidade de corpos de prova em cada painel, 

aproximando assim os resultados de resistência de aderência ao comportamento 

real do revestimento.  

b) Realização deste estudo em outras regiões, onde as técnicas mecanizadas já são 



Influência do Método de Aplicação Sobre o Desempenho de Aderência de Revestimentos de Argamassa    45 

 
G. J. A. de Oliveira, G. A. Rocha 

mais difundidas, com o objetivo de se analisar as potencialidades de melhorias 

locais. 

c) Analisar de forma detalhada os tipos de ruptura nos ensaios de resistência de 

aderência à tração de revestimentos de argamassa. 

d) Executar um maior número de painéis com o uso de projeção mecanizada, tanto 

pelo método bomba, quanto com projetor por spray com recipiente acoplado. 

e) Avaliar os procedimentos de execução comparando custo e produtividade, 

estabelecendo-se o melhor custo benefício. 
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Figura A.1 – Logística de distribuição de argamassa – Terra Mundi Santos Dumont 
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Figura A.2 – Relatório de Ensaio – Painel PI-Man 
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Tabela A.1 – Verificação estatística – Painel PI-Man 

Corpo de 
Prova 

Tensão Ra 
(MPa) 

Espúrio 

1  0,13  ‐1,20 

2  0,17  ‐0,40 

3  0,19  0,00 

4  0,04  ‐3,00 

5  0,24  1,00 

6  0,15  ‐0,80 

7  0,25  1,20 

8  0,11  ‐1,60 

9  0,22  0,60 

10  0,17  ‐0,40 

11  0,19  0,00 

12  0,29  2,00 

 

| 3,00| 	 |2,29| 

Valor espúrio ou duvidoso. 

 

 

Figura A.3 – Gráfico de Superfície – Painel PI-Man 
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Figura A.4 – Relatório de Ensaio – Painel PII-Bom (Parte 1) 
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Figura A.5 – Relatório de Ensaio – Painel PII-Bom (Parte 2) 
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Tabela A.2 – Verificação estatística – Painel PII-Bom 

Número 
Tensão Ra 
(MPa) 

Verificacão 
Estatística

1  0,55  0,79 

2  0,62  1,29 

3  0,57  0,93 

4  0,24  ‐1,43 

5  0,41  ‐0,21 

6  0,46  0,14 

7  0,37  ‐0,50 

8  0,27  ‐1,21 

9  0,37  ‐0,50 

10  0,38  ‐0,43 

11  0,28  ‐1,14 

12  0,66  1,57 

13  0,55  0,79 

14  0,44  0,00 

15  0,37  ‐0,50 

16  0,75  2,21 

17  0,30  ‐1,00 

18  0,54  0,71 

19  0,16  ‐2,00 

20  0,60  1,14 

21  0,33  ‐0,79 

22  0,45  0,07 

23  0,46  0,14 

24  0,45  0,07 
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Figura A.6 – Gráfico de Superfície – Painel PII-Bom 
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Figura A.7 – Relatório de Ensaio – Painel PIII-Can (Parte 1) 
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Figura A.8 – Relatório de Ensaio – Painel PIII-Can (Parte 2) 
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Tabela A.3 – Verificação estatística – Painel PIII-Can 

Corpo de 
Prova 

Tensão Ra 
(MPa) 

Verificacão 
Estatística

1  0,44  ‐0,45 

2  0,46  ‐0,27 

3  0,47  ‐0,18 

4  0,71  2,00 

5  0,53  0,36 

6  0,51  0,18 

7  0,51  0,18 

8  0,54  0,45 

9  0,72  2,09 

10  0,63  1,27 

11  0,48  ‐0,09 

12  0,41  ‐0,73 

13  0,65  1,45 

14  0,39  ‐0,91 

15  0,93  3,00 

16  0,44  ‐0,45 

17  0,54  0,45 

18  0,34  ‐1,36 

19  0,35  ‐1,27 

20  0,39  ‐0,91 

21  0,55  0,55 

22  0,48  ‐0,09 

23  0,37  ‐1,09 

24  0,36  ‐1,18 

 

|3,00| 	 |2,29| 

Valor espúrio ou duvidoso. 
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Figura A.9 – Gráfico de Superfície – Painel PIII-Can 
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Figura A.10 – Relatório de Ensaio – Painel PV-Man 
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Tabela A.4 – Verificação estatística – Painel PV-Man 

Corpo de 
Prova 

Tensão Ra 
(MPa) 

Verificacão 
Estatística

1  0,45  2,18 

2  0,19  ‐0,18 

3  0,09  ‐1,09 

4  0,03*  ‐1,64 

5  0,14  ‐0,64 

6  0,14  ‐0,64 

7  0,04*  ‐1,55 

8  0,21  0,00 

9  0,28  0,64 

10  0,11  ‐0,91 

11  0,16  ‐0,45 

12  0,33  1,09 

 

*Valores desconsiderados no cálculo da média, desvio padrão e coeficiente de variação. 

 

 

Figura A.11 – Gráfico de Superfície – Painel PV-Man 
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A.12 – Relatório de Ensaio – Painel PVI-Man-S 
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Tabela A.5 – Verificação estatística – Painel PVI-Man-S 

Número 
Tensão Ra 
(MPa) 

Verificacão 
Estatística

1  0,20  0,50 

2  0,16  ‐0,17 

3  0,20  0,50 

4  0,14  ‐0,50 

5  0,16  ‐0,17 

6  0,16  ‐0,17 

7  0,27  1,67 

8  0,12  ‐0,83 

9  0,21  0,67 

10  0,07  ‐1,67 

11  0,23  1,00 

12  0,09  ‐1,33 

 

 

 

 

 

Figura A.13 – Gráfico de Superfície – Painel PVI-Man-S 

 



Influência do Método de Aplicação Sobre o Desempenho de Aderência de Revestimentos de Argamassa    66 

 
G. J. A. de Oliveira, G. A. Rocha 

Figura A.14 – Relatório de Ensaio – Painel PVI-Man-M 
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Tabela A.6 – Verificação estatística – Painel PVI-Man-M 

Corpo de 
Prova 

Tensão Ra 
(MPa) 

Verificacão 
Estatística

1  0,08  ‐0,63 

2  0,07  ‐0,75 

3  0,21  1,00 

4  0,14  0,13 

5  0,3  2,13 

6  0,08  ‐0,63 

7  0,06  ‐0,88 

8  0,17  0,50 

9  0,16  0,38 

10  0,06  ‐0,88 

11  0,13  0,00 

12  0,05  ‐1,00 

 

 

 

 

 

Figura A.15 – Gráfico de Superfície – Painel PVI-Man-M 
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Figura A.16 – Relatório de Ensaio – Painel PVII-Bom 
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Tabela A.7 – Verificação estatística – Painel PVII-Bom 

Corpo de 
Prova 

Tensão Ra 
(MPa) 

Verificacão 
Estatística

1  0,77  0,46 

2  0,48  ‐0,65 

3  0,42  ‐0,88 

4  0,49  ‐0,62 

5  0,29  ‐1,38 

6  0,40  ‐0,96 

7  1,17  2,00 

8  0,75  0,38 

9  0,74  0,35 

10  0,95  1,15 

11  0,50  ‐0,58 

12  0,79  0,54 

 

 

 

 

 

Figura A.17 – Gráfico de Superfície – Painel PVII-Bom 
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Figura A.18 – Relatório de Ensaio – Painel PVIII-Man 
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Tabela A.8 – Verificação estatística – Painel PVIII-Man 

Corpo de 
Prova 

Tensão Ra 
(MPa) 

Verificacão 
Estatística

1  0,21  ‐1,57 

2  0,69  0,52 

3  0,44  ‐0,57 

4  0,89  1,39 

5  0,63  0,26 

6  0,58  0,04 

7  0,44  ‐0,57 

8  0,21  ‐1,57 

9  0,52  ‐0,22 

10  0,73  0,70 

11  0,59  0,09 

12  0,96  1,70 

 

 

 

 

 

Figura A.19 – Gráfico de Superfície – Painel PVIII-Man 
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Figura A.20 – Relatório de Ensaio – Painel PIX-Man 
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Tabela A.9 – Verificação estatística – Painel PIX-Man 

Corpo de 
Prova 

Tensão Ra 
(MPa) 

Verificacão 
Estatística

1  0,33  ‐0,73 

2  0,34  ‐0,64 

3  0,33  ‐0,73 

4  0,63  2,00 

5  0,42  0,09 

6  0,48  0,64 

7  0,51  0,91 

8  0,35  ‐0,55 

9  0,25  ‐1,45 

10  0,49  0,73 

11  0,85  2,50 

12  0,42  0,09 

 

|2,50| 	 |2,29| 

Valor espúrio ou duvidoso. 

 

 

Figura A.21 – Gráfico de Superfície – Painel PIX-Man 
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