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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar o sistema de execução de revestimento de paredes com 

argamassa projetada. Ele foi desenvolvido através da participação no 8º Ciclo de Ações da 

Comunidade da Construção de Goiânia e a partir da observação do sistema em empresas que 

o utilizam.  Inicialmente foram levantados os problemas do sistema que impediam a 

disseminação da técnica na região goianiense. Depois disto, foram realizados estudos de caso 

em duas obras da região que utilizavam o sistema de projeção, com o objetivo de verificar 

como as empresas solucionavam os pontos considerados críticos. Estas soluções, aliadas ao 

conhecimento adquirido na revisão bibliográfica, foram utilizadas para discussão das 

possibilidades existentes para melhorar o aproveitamento do potencial do sistema. Os 

resultados obtidos levaram à conclusão de que muitas práticas e ações devem ser feitas por 

parte de todos os representantes da cadeia construtiva deste sistema para que ele tenha maior 

aceitação e uso entre as empresa que atuam em Goiânia e região. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o Brasil viveu um período de intenso crescimento na Construção Civil. 

Segundo o Sindicato da Indústria da Construção de Minas Gerais, nos últimos 20 anos (1994-

2013) o crescimento foi de 74,25%, sendo que só na última década apresentou avanço de 

52,10% (AMORIM, 2014). 

Com o crescimento, o mercado consumidor deste setor se tornou cada vez mais exigente. Fato 

comprovado pela popularidade, cada vez maior, dos sistemas de certificação de qualidade 

existentes e, a partir de 2013, parametrizados pela norma ABNT NBR 15 575: 2013, que 

estabelece níveis mínimos de desempenho para os diversos itens de uma edificação. 

Em contrapartida, segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, juntamente com 

o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, a perspectiva de 

crescimento das empresas de construção caiu no fim do primeiro semestre de 2015 e atingiu o 

menor nível em quase 16 anos. Isso é reflexo da crise econômica que tem gerado contínua 

retração do setor, forte restrição ao crédito e aumento da inflação e juros (HIRATA, 2015). 

Apesar da crise, os tempos de alto crescimento do setor deixaram um legado de alta 

competitividade, necessidade de redução dos custos e do tempo de execução dos serviços, que 

continuam influenciando o mercado da construção. 

Nesse sentido, ocorre uma tendência crescente de industrialização dos materiais e 

mecanização dos processos produtivos na construção civil, visando à melhoria da qualidade 

do produto final e agilidade no processo.  

Diante desse quadro do setor da construção civil, o sistema de revestimento de argamassa se 

constitui em uma importante etapa da execução de edifícios a ser analisada no que se refere a 

requisitos de qualidade, tempo e custo de produção, cada vez mais exigido no mercado. 
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O revestimento de argamassa de parede tem como principais funções: proteger a alvenaria e a 

estrutura contra a ação do intemperismo; integrar o sistema de vedações dos edifícios, 

contribuindo com isolamento acústico e térmico, estanqueidade à água, segurança ao fogo e 

resistência ao desgaste e abalos superficiais; regularizar as superfícies dos elementos de 

vedação; e servir como base para acabamentos decorativos, contribuindo para a estética da 

edificação (CARASEK, 2010). 

A execução do revestimento de argamassa é uma etapa da construção que recebe bastante 

interferência da mão de obra, influenciando requisitos como qualidade e produtividade. 

Frequentemente esse sistema de produção é considerado um gargalo da obra, refletindo-se nos 

prazos de execução (CORRÊA, 2010). 

Nas décadas de 80 e 90, o Brasil enfrentou uma estagnação no setor da construção civil, que 

atrasou o processo de qualificação de profissionais nos canteiros de obra. Isto fez com que as 

empresas contratassem mão de obra sem a devida qualificação, visando diminuir o custo de 

seu produto final. No entanto, a falta de mão de obra qualificada e um mercado cada vez mais 

exigente levaram as empresas a industrializarem alguns processos. E foi essa busca por 

inovações tecnológicas que trouxe ao país os equipamentos de projeção de argamassa 

(FERNANDES, 2012). 

A projeção mecânica de argamassas surgiu pela necessidade de otimizar os serviços dentro do 

canteiro de obras. Esse processo aumenta a produtividade do serviço, melhora a qualidade do 

revestimento, diminui os custos com mão de obra e reduz o desperdício de material. O 

controle da produção também é melhorado e os prazos de execução do serviço podem ser 

reduzidos (FERNANDES, 2012).  

Existem muitos estudos feitos em relação às características de execução dos revestimentos de 

argamassa, e sabe-se que a solução para os problemas apresentados por este sistema não serão 

resolvidos apenas por inovações tecnológicas. Existe também a necessidade de propagar e 

desenvolver o conhecimento sobre o assunto, além de melhorar a gestão nas empresas 

(PARAVISI, 2008). Vale ressaltar que a implantação do sistema de projeção mecanizada 

requer uma mudança cultural por parte das empresas, isto porque o sistema pode exigir a 

mecanização do processo desde as etapas de dosagem da argamassa até a etapa de projeção na 

base (COMUNIDADE DE CONSTRUÇÃO, 2012). 
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Dentro desse contexto, apresentam-se, na sequência, uma justificativa para o tema tratado 

neste trabalho e os seus objetivos. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A utilização de máquinas projetores de argamassa consiste em uma tecnologia no ramo da 

construção civil, contribuindo para acelerar o processo de execução dos revestimentos de 

argamassa. A tecnologia também pode ajudar na diminuição da variabilidade da produção dos 

revestimentos, pois faz com que a execução dependa menos da mão de obra (CORRÊA, 

2010). 

Além disso, estudos sobre produtividade mostram que a argamassa projetada se apresenta 

como uma solução para que as empresas alcancem melhor desempenho na execução dos 

revestimentos, fazendo com que os custos e os prazos sejam controlados e garantindo uma 

qualidade do produto final (COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2012). 

Mesmo com resultados positivos, obtidos em ensaios controlados, demonstrando melhoria no 

desempenho mecânico dos revestimentos produzidos com argamassa projetada, e sabendo que 

o sistema tenta ser implantado pelas construtoras do Brasil desde a década de 70 

(CRESCÊNCIO et al., 2000), poucas empresas utilizam essa tecnologia. 

Dessa forma, entende-se que, para que as empresas optem por utilizar este novo sistema de 

produção de revestimentos, é necessário que elas tenham maiores informações sobre a 

tecnologia ao seu alcance. É importante ter maior conhecimento sobre a eficiência global do 

processo. Deve-se analisar o sistema como um todo, verificando a influência das outras etapas 

do processo, da configuração do canteiro e da sequência de execução (PARAVISI, 2008). 

As empresas precisam entender sob quais condições a aplicação mecanizada de argamassa se 

torna mais vantajosa, além de conhecer as dificuldades de sua implantação e contribuições 

tais como: ganhos de produtividade e redução de custos globais, redução de perdas, de 

variabilidade e de falhas (CORRÊA, 2010). 

Dada à importância do tema, o que bem justifica a realização do presente trabalho, cabe, por 

fim, ressaltar o importante trabalho que a Comunidade da Construção vem desenvolvendo 

sobre o assunto em Goiânia. A Comunidade da Construção é um movimento nacional que 

busca integrar a cadeia produtiva da construção e aumentar o desempenho dos sistemas 
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construtivos à base de cimento, e ela vem desenvolvendo, no polo de Goiânia, um trabalho 

específico sobre a Argamassa Projetada, por meio da constituição de um grupo de trabalho 

(GT). Esse GT de Argamassa Projetada vem promovendo discussões com todos os 

representantes da cadeia produtiva do sistema (fabricantes de argamassa, fabricantes dos 

equipamentos de projeção, empresas de projeção de argamassa e empresas construtoras, além 

da área acadêmica), na tentativa de encontrar soluções para a utilização do sistema, portanto, 

atuando como um agente facilitador para que esse processo de produção de revestimentos se 

apresente no mercado local como uma alternativa tecnológica viável e disponível.  

O presente trabalho, então, desenvolver-se-á em conjunto e no âmbito das ações da 

Comunidade da Construção Goiânia, permitindo haver um apoio institucional do Sindicato da 

Indústria da Construção no Estado de Goiás (Sinduscon-GO) e da Associação Brasileira de 

Cimento Portland (ABCP) para que os objetivos propostos possam ser alcançados. Em 

contrapartida, os resultados gerados neste TCC subsidiarão o trabalho conduzido pela 

Comunidade da Construção Goiânia, dentro de uma relação de parceria e de reciprocidade. 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é discorrer sobre a temática da argamassa projetada, visando 

conhecer o sistema de projeção e obter dados técnicos e práticos com base na observação de 

canteiros de obra que executam o sistema no mercado goianiense.  

Os objetivos específicos são: 

 Listar os principais problemas enfrentados dentro dos canteiros de obras que podem 

inviabilizar o uso do sistema de argamassa projetada, a partir de conclusões dos 

diferentes representantes da cadeia produtiva; 

 Apresentar as boas práticas adotadas por construtoras que utilizam o sistema como 

soluções para os problemas apontados, funcionando como um guia para a boa 

execução de revestimentos com argamassa projetada.  
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CAPÍTULO 2 

 REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta revisão da literatura, proceder-se-á a um levantamento dos aspectos que caracterizam o 

sistema de argamassa projetada como um todo. Os dados e descrições apresentados estão 

embasados em trabalhos que também utilizaram este assunto como tema.  

De modo geral, esta revisão promove uma explicação do sistema de projeção mecânica de 

argamassas, citando os elementos que fazem parte do sistema e fazendo uma análise crítica do 

processo de produção. Ela também apresenta algumas características e informações acerca do 

desempenho do produto obtido a partir da projeção.  

2.1 ARGAMASSA PROJETADA 

O sistema de projeção mecânica de argamassa é uma tecnologia e, como a maioria das 

tecnologias inseridas na construção civil, tem a finalidade de melhorar a qualidade, o 

desempenho e o custo das construções. Este sistema objetiva racionalizar a produção de 

argamassas e, quando bem executado, produz revestimentos de alta qualidade e com 

características mais uniformes. Mas para a garantia de bons resultados, é necessário que sejam 

selecionadas argamassas adequadas e que a mão de obra receba um treinamento aprofundado 

quanto à operação dos equipamentos de projeção (SANTOS, 2003).  

A primeira pessoa a colocar em prática o processo de projeção mecanizada foi o norte 

americano Carl Ethan Ekeley, curador do Field Museum of Natural Science de Chicago, nos 

Estados Unidos, que inventou um equipamento para projetar argamassa de gesso por volta de 

1895. O equipamento passou por processos de aperfeiçoamento na medida em que surgiam 

novas utilidades para ele. Então, em 9 de maio de 1911, Ekeley recebeu a patente de seu 

equipamento, que foi definido como um “aparelho para mistura e aplicação de materiais 

plásticos e adesivos” (THEICHERT, 2002
1
 apud SANTOS, 2003, p. 1).  

                                                 
1
 TEICHERT, P. Carly Akeley – A tribute to the founder of shotcrete. Shotcrete, 2002. 
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O equipamento utilizado era uma câmara pressurizada por ar comprimido. O material saía da 

câmara através da força aplicada pelo ar comprimido e era conduzido por uma mangueira que 

o levava até o bico de projeção onde era umidificado. O aperfeiçoamento do equipamento se 

deu com a inserção de uma segunda câmara pressurizada colocada acima da primeira, 

permitindo que o equipamento fosse alimentado sem interromper a projeção. O avanço 

definitivo veio com a adaptação de um rotor de câmaras que agitava a câmara inferior, 

possibilitando a projeção contínua do material (FIGUEIREDO, 1992
2
 apud SANTOS, 2003, 

p. 2). 

A projeção do equipamento de duas câmaras era limitada a misturas com agregados de 

dimensão máxima característica inferior a 10 mm pelo processo de via seca. Mas em 1950, o 

suíço Georg Senn inventou a máquina de projeção com rosca-sem-fim do tipo rotor/bomba, 

que eliminava essa restrição de dimensão dos agregados e difundiu a técnica do concreto 

projetado (SANTOS, 2003).  

O processo de projeção de argamassas (que só é utilizado por via úmida) se difundiu a partir 

das décadas de 60 e 70, principalmente pelo funcionamento do rotor/bomba tipo rosca-sem-

fim (SANTOS, 2003).  

Sobre a implantação do sistema de argamassa projetada no Brasil, sabe-se que ela se deu por 

volta da década de 70 em São Paulo. Um fabricante internacional de equipamentos de 

projeção tentou vender seus produtos em São Paulo, mas sua iniciativa não foi positiva para a 

disseminação do novo sistema de projeção, pois o fabricante vendia seus equipamentos, mas 

não fornecia treinamento especifico para a mão de obra nem informava que o gerenciamento 

do canteiro de obras deveria ser diferente para que o processo oferecesse maior produtividade 

(CRESCÊNCIO et al., 2000). 

Na França, por volta dos anos 80, a técnica da projeção mecânica de argamassa na construção 

dos revestimentos já era convencional, com a possibilidade de se utilizar um projetor 

pneumático ou uma máquina de projeção como equipamento (CSTB, 1982
3
 apud PARAVISI, 

2008).

                                                 
2
 FIGUEIREDO, A. D. de. Concreto Projetado: Fatores intervenientes no controle da qualidade do 

processo. Dissestação de Mestrado – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1992. 
3
 CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT. (CSTB). Conditions generales d’emploit et de 

mise em ouvre dês enduits d’impermeabilisation de murá base de liants hydrauliques faisants i’object d; um avis 

technique. In: Cahier du CSTB, Centre Scientifique et Tecnique de la Construtions. Paris, n. 230, jun 1982. 
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 2.1.1  Características do sistema 

O sistema de projeção mecanizada pode ser realizado por dois processos: via seca e via 

úmida. O processo por via seca é utilizado apenas para a projeção de concreto, já o processo 

por via úmida pode projetar concreto e argamassas (BERTINI, 2002).  

No processo por via úmida, pelo qual as argamassas são projetadas, todos os constituintes da 

argamassa ou do concreto, inclusive a água, são misturados inicialmente. A mistura é 

colocada na câmara do equipamento e transportada pneumaticamente, ou por bomba de 

pistão, pelo mangote até o bico de projeção, onde recebe ar comprimido e é então projetado 

em alta velocidade. A produtividade média destes equipamentos é de 5 a 20 m
3
/h (BERTINI, 

2002). 

Segundo Santos (2003), a produção de revestimento por projeção de argamassa de cimento é 

definida pelo lançamento da mistura fresca à base. O lançamento se dá pela projeção da 

mistura a partir da aplicação de ar comprimido, após esta ter sido previamente misturada e 

bombeada por um tubo flexível (mangote).  

Segundo Bertini (2002), de modo geral, o sistema de projeção mecânica de argamassas utiliza 

equipamentos que devem possuir uma bomba de pistão, um compressor e acessórios para o 

lançamento. A bomba de pistão possui produtividade média de 2 m
3
/hora.  

Para que os revestimentos resultantes desse processo tenham boa qualidade, é necessário se 

atentar para as condições do substrato, pois este pode atrair a água presente nas argamassas e 

influenciar diretamente na resistência de aderências do material à base. As características da 

argamassa influenciam no funcionamento dos equipamentos. E o canteiro de obras deve estar 

compatibilizado com o ritmo de produção destes equipamentos (BERTINI, 2002).  

Ainda de acordo com Santos e Ramos (2005), este processo de produção de revestimentos 

possui algumas peculiaridades, tais como: a dependência do bom funcionamento dos 

equipamentos, o suprimento contínuo das argamassas, a racionalização dos outros 

subsistemas da edificação, o cuidado com a espessura do revestimento projetado, restrições 

quanto aos detalhes arquitetônicos, etc. 
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2.1.2 Equipamentos de projeção 

Segundo Fernandes (2012), existem dois tipos de equipamentos para a projeção de 

argamassas: o projetor com recipiente acoplado e a bomba de projeção. Os dois projetores 

precisam utilizar um compressor, como apresentado na Figura 2.1, para a execução do 

revestimento. 

Figura 2.1 - Compressor utilizado pelos projetores de argamassa.  

 

Fonte: FERNANDES (2012). 

De acordo com Fernandes (2007), os projetores com recipiente acoplado são simples e de 

baixo custo, pelo fato da argamassa não ser bombeada através de um mangote. Neles, a 

argamassa é colocada diretamente no recipiente que recebe a injeção de ar comprimido e a 

projeta através de orifícios.  

Segundo Paravisi (2008), os projetores com recipiente acoplado podem ser do tipo pistola ou 

do tipo caneca de projeção. O recipiente do projetor do tipo pistola tem forma de funil e 

projeta a argamassa por um bico regulável com abertura de duas a três vezes maior que a 

dimensão máxima característica do agregado. E a caneca de projeção é um recipiente com 

furos que projeta a argamassa por estes furos quando o compressor é acionado. A Figura 2.2 

ilustra o projetor do tipo pistola à esquerda e a caneca de projeção à direita.  
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Figura 2.2 - Projetores do tipo pistola (esquerda) e caneca de projeção (direita). 

 

Fonte: www.betomaq.com.br (2015); techne.pini.com.br (2015). 

Na opinião de Fernandes (2007), este tipo de projeção não é muito vantajoso porque o peso do 

equipamento com argamassa exige certo esforço físico por parte do operário, o que pode 

dificultar a execução do serviço. Além disso, o volume do recipiente é limitado, devendo este 

ser recarregado frequentemente, interrompendo várias vezes o procedimento de execução do 

revestimento.  

Por outro lado, uma vantagem dessa forma de projeção é que ela possibilita a utilização tanto 

de argamassas industrializadas quanto de argamassas produzidas em obra, pelo fato do 

equipamento não bombear o material. Todavia, há que se cuidar com o adequado 

proporcionamento dos materiais, de modo que a argamassa não provoque o entupimento do 

projetor e nem venha a produzir níveis elevados de reflexão do material (PARAVISI et al., 

2009
4
 apud FERNANDES, 2012). 

Segundo Fernandes (2012), a melhoria do processo de execução do revestimento utilizando a 

caneca de projeção é pontual e focada na aplicação da argamassa, pois sua energia de 

lançamento não possui variações como acontece no processo de projeção manual. No entanto, 

não há mudanças quanto à produção e ao transporte das argamassas, que se mantêm segundo 

os métodos convencionais. 

As bombas de projeção, por sua vez, são equipamentos mais completos e mais sofisticados do 

que os projetores com recipiente acoplado e, por isso, exigem mudanças mais significativas 

no sistema de produção dos revestimentos (CRESCÊNCIO et al., 2000). Estes equipamentos 

                                                 
4
 PARAVISI, S.; MASUERO, A. B.; BONIN, L. C.; ISATTO, E. L. Produção de revestimento de argamassa 

com bombas de projeção. Revista Téchne, São Paulo: Pini, ano 17, n. 145, p. 62-66, abr. 2009. 
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utilizam misturadores de argamassa que podem ser integrados a eles ou separados, mas 

dispostos de maneira que a argamassa saia direto do misturador para a bomba, 

compatibilizando-se com o volume maior de argamassa que a máquina pode bombear. O 

canteiro de obras deve disponibilizar água e energia suficientes para estes equipamentos 

(PARAVISI, 2008).  

De acordo com Santos (2003), o equipamento bomba de projeção possui câmaras onde a 

argamassa fresca é inserida, desta câmara a argamassa é bombeada através de um tubo 

flexível ou mangote até o bico de projeção ou pistola, de onde ela será projetada a partir da 

injeção de ar comprimido. Segundo o autor, existem dois tipos de bomba: a do tipo helicoidal 

e a do tipo pistão. A do tipo helicoidal possui um eixo helicoidal ou rosca-sem-fim; quando 

este eixo é girado, a argamassa é transportada de dentro da câmara para dentro do tubo 

flexível.  

A bomba do tipo helicoidal é recomendada para argamassas com agregados de máxima 

dimensão característica menor ou igual a 3 mm e a bomba do tipo pistão para agregados com 

dimensão máxima maior que 3 mm (SANTOS, 2003). Segundo Goodier (2002
5
 apud 

PARAVISI, 2008), a bomba com eixo helicoidal tem vazão máxima de 5 m
3
/h e sofre alto 

desgaste ao projetar argamassa com agregados mais grossos. Já a bomba do tipo pistão pode 

projetar até 20 m
3
/h, mas a presença de válvulas nestes equipamentos reduz sua 

confiabilidade.  

Para escolher qual destes equipamentos é o mais viável de se utilizar, é necessário observar 

algumas características dos mesmos, tais como: seu alcance vertical, que reflete na quantidade 

de vezes que máquina deverá trocar de pavimento; a granulometria máxima que a máquina 

projeta; suas dimensões e peso, refletindo em sua mobilidade no canteiro, e a vazão que o 

equipamento produz (COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2012). 

De acordo com a Comunidade da construção (2012), as máquinas que operam com o sistema 

de bomba do tipo helicoidal (rotor e estator) são menores e mais leves, são mais fáceis de 

operar e projeta nas direções horizontal e vertical, com limitação de 20 a 30 m de alcance. As 

máquinas que operam com o sistema de bomba do tipo pistão são maiores e mais pesadas, sua 

                                                 
5
 GOODIER, C. Construction and repair with process sprayed concrete and mortar: Concrete Society 

Technical Report 56. United Kingdom: 2002. Disponível em:<http://www.allbusiness.com/manufacturing/ 

nonmetallic-mineral-product-manufacturing/1012297-1.html>. Acesso em: 12 dez. 2007. 



Revestimento de Argamassa Projetada: Avaliação do emprego do sistema no mercado goianiense. 26 

 

N. R. B. MIRANDA, L. A. PEREIRA, N. R. B. ZOCCOLI Capítulo 2 

 

operação e manutenção são mais específicas e sua projeção atinge alcances maiores, chegando 

a 90 m na direção vertical e 150 m na direção horizontal.  

A Figura 2.3 ilustra o equipamento com bomba do tipo helicoidal e seu princípio de 

funcionamento. 

Figura 2.3 – Representação do equipamento com bomba do tipo helicoidal. 

 

Fonte: COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO (2012). 

A Figura 2.4 ilustra o equipamento com bomba do tipo pistão e seu princípio de 

funcionamento. 
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Figura 2.4 – Representação do equipamento com bomba do tipo pistão. 

 

Fonte: COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO (2012). 

Uma vantagem deste tipo de equipamento é o fato da argamassa fresca ser transportada para 

qualquer lugar da obra no próprio misturador que acompanha o equipamento, contribuindo na 

logística do canteiro. Outra vantagem muito importante é o fato da projeção ser contínua, não 

necessitando de paradas para o abastecimento do equipamento com argamassa, como ocorre 
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com os projetores com recipiente acoplado, possibilitando assim aumentos na produtividade 

do serviço (TAMAKI, 2012
6
 apud FERNANDES, 2012). 

No entanto, é importante ressaltar que a operação e manutenção dos equipamentos devem ser 

feitas por operários devidamente treinados e capacitados. Os equipamentos de bombeamento 

de argamassa devem passar por inspeção e manutenção, a fim de evitar quebras no momento 

da utilização e desgastes prematuros. Para tanto, a empresa contratada para a execução deve 

possuir uma reserva de componentes dos equipamentos de projeção, necessários à 

manutenção corretiva e preventiva. Além disso, após o término do serviço, a tubulação deve 

ser suficientemente limpa com água para evitar os riscos da perda desse componente do 

sistema de projeção (COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2012).  

2.1.3  Características da argamassa para projeção mecânica 

A escolha da argamassa mais adequada para o sistema de projeção mecânica deve considerar 

as características do equipamento de projeção e do compressor conjuntamente. O entupimento 

do equipamento e a reflexão do material são evitados pelo controle das características das 

argamassas. Elas devem ser bombeáveis e projetáveis. A utilização de argamassas 

industrializadas, especificamente é a opção mais viável para garantir um controle melhor 

dessas características (PARAVISI, 2008). 

Além disso, segundo Santos e Ramos (2005), as argamassas industrializadas são mais 

utilizadas, pois nelas apenas a água é dosada manualmente, resultando em argamassas mais 

regulares. 

Segundo a Comunidade da Construção (2012), a utilização de argamassas indevidas neste 

sistema de projeção pode reduzir muito a vida útil dos equipamentos, pois geram um desgaste 

maior nas peças e dispositivos do mesmo. Este desgaste aumenta ainda mais a necessidade de 

reparo e manutenção das máquinas, atrapalhando o desenvolvimento da execução do 

revestimento.  

Como já visto anteriormente, a argamassa convencional produzida em obra pode ser projetada 

mecanicamente, desde que se utilizem projetores com recipiente acoplado, pois estes não 

bombeiam a argamassa. Já as máquinas do tipo bomba de projeção necessitam de uma 

argamassa que tenha mais rigor em sua produção, como as argamassas industrializadas. 

                                                 
6
 TAMAKI, L. Desempenho aderido. Revista Téchne, São Paulo: Pini, ano 16, n. 185, p. 24-31, ago. 2012. 
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De acordo com Souza (2004), a argamassa industrializada é uma mistura de cimento, cal, 

agregados e aditivos químicos especiais pré-dosada em estado seco nas indústrias, sendo 

fornecida acondicionada em sacos ou a granel para as obras. Na obra, é preciso adicionar água 

a essa mistura para que a argamassa atinja a consistência desejada. Após a adição de água, 

essa argamassa deve ser utilizada em um período máximo de duas a três horas, do contrário 

ela deve ser descartada, pois não é aceitável a adição de mais água na mistura para que esta 

continue a ser utilizada. 

Souza (2004) destaca como vantagens da utilização de argamassas industrializadas a 

praticidade da mistura, a simplificação e organização no canteiro de obras, o fato de poderem 

ser preparadas próximas ao local de utilização e de seus constituintes serem medidos em 

massa (garantindo uma maior precisão no traço), além da garantia de sua qualidade ser 

responsabilidade do fabricante. A Comunidade da Construção (2013-14) destaca também que 

a utilização destas argamassas diminui a perda de tempo com os processos de recebimento e 

estocagem dos materiais constituintes e com a dosagem, o preparo e o controle da mistura. 

É importante que o fabricante desse tipo de argamassa disponibilize algumas informações e 

instruções de uso para seus clientes, de modo a evitar equívocos em sua utilização. A 

composição da argamassa, o prazo de validade, os cuidados com a estocagem, a quantidade de 

água a ser adicionada e os cuidados na utilização do produto são alguns exemplos dessas 

informações (SOUZA, 2004).  

De acordo com Santos e Ramos (2005), a consistência das argamassas próprias para a 

projeção mecânica deve ser mais fluida do que as utilizadas na projeção manual, mas sem que 

essa fluidez comprometa a sua plasticidade, pois esta característica é muito importante na 

adesão inicial do material ao substrato.  

Santos (2003) realizou um estudo sobre a projetabilidade das argamassas industrializadas, 

tendo verificado que a bombeabilidade da argamassa é definida e diretamente influenciada 

por suas propriedades reológicas. Estas propriedades dependem de particularidades da pasta 

aglomerante, tais como o tipo e o teor dos aglomerantes presentes, e a quantidade de ar 

incorporado na argamassa; e também dependem das particularidades dos agregados, como, 

por exemplo, sua granulometria, textura e morfologia.  
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O referido estudo de Santos (2003) constatou que a consistência é a propriedade da argamassa 

que define sua bombeabilidade, e que ela é fortemente dependente e influenciada pelos teores 

de água e de ar incorporados à argamassa.  

Com relação ao teor de água na argamassa, foi verificado que quanto maior for esse teor 

maior será a probabilidade de ocorrer filtração dos agregados pela pressão de bombeamento, 

podendo haver obstruções no equipamento. Os baixos teores também podem causar 

obstruções pelo fato da argamassa ficar mais viscosa. A vazão de projeção tem relação 

diretamente proporcional ao teor de água e as pressões de bombeamento têm relação 

inversamente proporcional a esse teor de água. Verificou-se também que a adesão inicial da 

argamassa ao substrato diminui com o aumento da quantidade de água (SANTOS, 2003).  

O teor de ar incorporado facilita a bombeabilidade, pois auxilia no incremento de plasticidade. 

Quando esses teores estão muito baixos, a água presente na argamassa sai de forma mais fácil 

e rápida, fazendo com que o material sofra retração plástica e favoreça a ocorrência de 

fissuras no revestimento (SANTOS, 2003). 

2.1.4  Mão de obra 

Segundo Grisi et al. (2000), o processo de execução do revestimento com argamassa 

projetada necessita de uma equipe treinada de aproximadamente seis trabalhadores, sendo um 

para o preparo da superfície, outro para segurar e direcionar o bico do mangote de projeção, 

outro para abastecer a máquina com argamassa e outros três para sarrafear a argamassa já 

projetada na superfície. O treinamento das equipes pode ser feito pelo técnico do fabricante do 

equipamento, e seu custo deve estar incorporado ao valor da máquina. 

As proporções entre aplicador e ajudantes dependem da área em que será aplicada a 

argamassa e suas dificuldades, por isso, recomenda-se que ao longo da execução da edificação 

as equipes sejam ajustadas de modo a evitar tempos ociosos dos trabalhadores 

(COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2012). 

Um dos objetivos do sistema de projeção mecânica de argamassas é diminuir a forte 

interferência da mão de obra na qualidade do produto que ocorre na produção dos 

revestimentos pelo processo manual, porque nesse sistema mecanizado a energia de 
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lançamento da argamassa é ditada pelo equipamento e não mais pela força do operário 

(SILVA, 2006
7
 apud FERNANDES, 2012).  

No entanto, de acordo com Souza (2006
8
 apud CORRÊA, 2010), esse tipo de tecnologia 

oferece riscos quando a mão de obra qualificada para operar os equipamentos é ausente e 

quando as inovações são implantadas sem que exista um período de transição para que a mão 

de obra se adapte aos novos processos. 

Para ter um desempenho adequado, as equipes devem passar por conscientização e 

treinamentos dos procedimentos técnicos. O foco da conscientização deve ser o ganho de 

produtividade adquirida pelo uso das máquinas de projeção e a redução de cansaço e dores 

proporcionada pela facilidade de aplicar a argamassa. Além disso, saber operar a máquina 

pode ser um diferencial do trabalhador frente às exigências do mercado de trabalho 

(COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2012). 

Dessa forma, os operários podem ser beneficiados com melhor qualidade de vida, a 

quantidade de serviço realizado pode aumentar gerando maior ganho financeiro e o 

absenteísmo pode ser reduzido devido à finalização dos trabalhos com menor esforço 

(COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2012). 

2.1.5  Processo executivo 

Antes de iniciar a execução do revestimento por projeção mecânica, é necessário que alguns 

recursos essenciais sejam disponibilizados, para que o sistema funcione corretamente, como a 

disponibilidade de água no local da mistura, a energia elétrica disponível no canteiro e o 

acesso suficiente para abastecer o equipamento com argamassa (COMUNIDADE DA 

CONSTRUÇÃO, 2012).  

O consumo de água necessário para a produção de revestimento prevista deve ser verificado, 

sendo assim o canteiro de obra deve possuir um reservatório de abastecimento que atenda à 

vazão do equipamento. Se a máquina for alimentada diretamente da rede de água ligada ao 

canteiro de obras, é preciso certificar-se de que a pressão e vazão do ramal atendem à 

solicitação do equipamento utilizado (COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2012).  

                                                 
7
 SILVA, M. S. Projetando o futuro. Revista Téchne, São Paulo: Pini, ano 10, n. 110, p. 36-38, maio 2006. 

8
 SOUZA, U. E. L. Como aumentar a eficiência da mão-de-obra. São Paulo: PINI, 2006, 100p. 
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De acordo com a Comunidade da Construção (2012), o canteiro de obras deve possuir energia 

elétrica adequada para este sistema porque estes equipamentos, em geral, não suportam 

variações de energia em seu funcionamento. Sendo assim, recomenda-se não dividir em um 

mesmo painel a fonte de energia com outros equipamentos, manter uma distância máxima de 

20 m entre o painel e a máquina para evitar perdas de carga, certificar-se de que a corrente 

que está chegando ao equipamento é igual, e não inferior à corrente nominal, além disto, 

devem-se aterrar adequadamente estes equipamentos, pois o ambiente em que são utilizados é 

úmido.   

É importante também que argamassa industrializada esteja disponível a uma distância e a uma 

altura adequadas para uma alimentação eficiente da máquina (COMUNIDADE DA 

CONSTRUÇÃO, 2012).  

Fernandes (2007) explica que, de maneira geral, a execução do revestimento pela utilização 

de bombas de projeção procede pela formação de cordões horizontais de argamassa projetada, 

como ilustrado na Figura 2.5, até o preenchimento total da área a ser revestida. Depois disso, 

a argamassa deve ser sarrafeada e desempenada.  

Figura 2.5 - Execução do revestimento por bomba de projeção.

 

Fonte: FERNANDES (2007).  

No entanto, para a boa execução do revestimento projetado é importante que os materiais, 

métodos, ferramentas e equipamentos sejam utilizados de forma correta. Para que o sistema 
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alcance níveis satisfatórios de qualidade e produtividade é necessário que alguns pré-

requisitos básicos sejam atendidos (CRESCÊNCIO et al., 2000). 

Inicialmente é essencial garantir o abastecimento adequado de água e energia aos 

equipamentos. O suprimento de energia deve ser constante e o de água com pressão e vazão 

adequadas ao processo (CRESCÊNCIO et al., 2000). 

Além disto, é importante a observação das condições do ambiente de trabalho, segundo 

orientações da NR18, com a eliminação ou redução dos riscos e utilização dos equipamentos 

de proteção. O aplicador deverá portar durante a execução: luvas de látex, óculos de proteção, 

calçado e capacete de segurança (CRESCÊNCIO et al., 2000). 

O substrato deverá ser limpo e estar isento de nata de cimento e resíduo orgânico ou 

inorgânico. Deve-se então executar o chapisco atentando-se para a garantia da sua rugosidade. 

Para Crescêncio et al.(2000), “a projeção de argamassa deve ser feita na forma de filetes 

contínuos de cima para baixo com passes horizontais formando faixas menores de 2,0 m de 

largura”. Ainda segundo a autora, em locais onde a espessura supere 2 cm o revestimento 

deve ser executado em camadas menores que 2 cm para evitar a fissuração do revestimento. 

Nestes casos, as camadas intermediárias não deverão ser sarrafeadas, o que diminuirá o 

desperdício e preservará a rugosidade das camadas que serão base. Em locais onde o 

revestimento tiver espessura maior que 6 cm devem ser utilizadas telas (CRESCÊNCIO et al., 

2000). Matrix (1996
9
 apud CRESCÊNCIO, 2000) recomenda 3 horas de cura, no mínimo, em 

cada camada para as suas argamassas aditivadas. 

Após o término da última camada deve-se proceder a regularização da superfície, com a 

utilização de régua desempenadeira, visando a facilitação do consecutivo processo de 

sarrafeamento. Então, deve-se esperar o endurecimento natural da argamassa e logo depois ser 

realizado o sarrafeamento. O intervalo entre o fim do desempeno e do sarrafeamento deve ser 

determinado pelo profissional que o executa através do “teste do dedo”. (CRESCÊNCIO et 

al., 2000). 

Depois de utilizados os equipamentos de projeção, estes deverão ter seus mangotes limpos 

para evitar entupimento. A limpeza deverá ser realizada com a utilização de água e pela 

passagem de uma bolinha de espuma na sua extremidade inicial (CRESCÊNCIO et al., 2000). 

                                                 
9
 MATRIX ARGAMASSAS. Manual de operação dos equipamentos. Manual –Matrix, 1996. 
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Fernandes (2007) descreve o processo de execução do revestimento com a utilização da 

caneca de projeção. Nele, o operário deve encher o recipiente com a argamassa mergulhando 

a caneca na caixa de massa fresca, depois posicioná-la paralelamente à parede e então liberar 

o ar comprimido para que ocorra a projeção. O operário deve movimentar o equipamento de 

baixo para cima, formando faixas verticais de revestimento. Depois de projetada a argamassa, 

ela deve sarrafeada e desempenada para garantir o acabamento final. 

2.2 ANÁLISE DA PRODUÇÃO 

O processo de produção do revestimento com argamassa projetada apresenta alguns aspectos 

importantes a serem analisados, pois estes são essenciais para que as empresas tomem a 

decisão de implementar ou não este sistema. Aspectos como produtividade, perdas, custos, 

gestão da produção e logística do canteiro de obra serão comentados a seguir. 

2.2.1  Produtividade 

O revestimento de argamassa geralmente é uma etapa do processo executivo de uma 

edificação em que a produtividade depende muito da mão de obra, apresenta altos índices de 

perdas e grande variabilidade, refletindo direta e indiretamente no prazo de execução 

(CORRÊA, 2010). 

Segundo Tavares e Sommerfeld (2014), a produção de revestimentos utilizando argamassa 

projetada agrega maior produtividade, uniformidade e bom desempenho. Se usado 

corretamente, o método pode garantir vantagens técnicas operacionais para as empresas que 

buscam minimizar a interferência humana, de modo a melhorar o desempenho de suas 

edificações e acelerar a etapa de execução dos revestimentos.  

Bertini (2002) destaca que as etapas de sarrafeamento e desempenamento do revestimento são 

etapas manuais que dependem da experiência dos pedreiros e, por isso, influenciarão na 

produtividade final da execução do revestimento. 

Outros fatores que pode interferir na obtenção de maiores índices de produtividade são os 

problemas de preparação da bomba e problemas mecânicos, como entupimentos, baixa 

pressão na bomba, falta de energia (PARAVISI, 2008). 
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No entanto, sabe-se que a tecnologia torna a etapa de aplicação mais rápida, porém ainda não 

se conhecem as reais condições que proporcionarão ganhos de produtividade global do 

processo (CORRÊA, 2010). 

 Paravisi (2008) afirma que a organização da produção do sistema mecanizado de projeção de 

argamassa, por ser mais complexa, exige um planejamento melhor para que se obtenham bons 

resultados. O fato de não existir um procedimento padrão de produção e uma sincronia entre 

as etapas do processo, por exemplo, podem tornar o sistema inviável, visto que as vantagens 

podem não ser obtidas. Por isso, é importante que a implantação do sistema seja acompanhada 

de estudos dos processos buscando melhorias na produção como um todo, porque, conforme o 

estudo, somente o aumento da produtividade da etapa de aplicação da argamassa, pode não 

refletir na produtividade de todo o sistema de produção. 

2.2.2  Perdas 

Formoso et al. (1996) conceituam perda como “qualquer ineficiência que reflita no uso de 

equipamentos, materiais, mão-de-obra e capital em quantidades superiores àquelas necessárias 

à produção da edificação.” No entanto, as perdas de materiais ocasionadas por deficiências 

dos processos, atividades que poderiam ser otimizadas ou eliminadas, sem comprometer a 

qualidade final do produto, também devem ser consideradas como perdas (PARAVISI, 2008). 

Uma classificação de perdas importante e pertinente é a relacionada à sua natureza, sendo 

dividida nas seguintes categorias: perdas por superprodução, por substituição, por espera, no 

processamento, no transporte, no movimento, por produtos defeituosos e outros (FORMOSO 

et al., 1996). 

O sistema de revestimentos à base de argamassa apresentam elevados índices de perda de 

material. Segundo Costa (2005), os índices de perda de argamassa variam entre 66% e 99% 

abrangendo as etapas de transporte, manuseio, aplicação, sarrafeamento e por espessura 

excessiva do revestimento. 

Outro fator que contribui para a perda de argamassa é a condição da base onde o revestimento 

será executado. A base não deve apresentar irregularidades em sua superfície, pois, se elas 

existirem, a espessura do revestimento para corrigir as falhas será muito maior, ultrapassando 

os valores ideais definidos por norma (ABNT, 1998). Portanto, a execução de revestimentos 
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com espessura excessiva de argamassa gera perdas de material e perdas de mão de obra nas 

etapas de produção, transporte e aplicação (COSTA, 2005). 

Segundo Paravisi (2008), o uso de argamassa projetada mecanicamente é vantajoso por 

diminuir as perdas apresentadas nos sistemas convencionais.  

Para o uso do sistema de projeção mecânica de argamassa, é muito importante especificar 

conjuntamente o tipo de projetor, compressor e argamassa que serão utilizados, pois a 

interação entre eles determina a energia de lançamento da argamassa e influencia no índice de 

perda de material (FERNANDES et al., 2007). 

Se a projeção for realizada com argamassa industrializada os índices de perda de material são 

ainda menores, pois em comparação com o modo convencional, onde a argamassa é 

produzida na obra, essa etapa de produção da argamassa é mais racionalizada. Dessa forma, 

existe um potencial de redução do tempo de execução, da quantidade de mão de obra e 

diminuição das perdas contribuindo para que se obtenham ganhos em eficiência. Além disso, 

a argamassa feita na obra pode gerar perda por superprodução quando os trabalhadores não 

conseguem executar a quantidade necessária de revestimento para consumir todo o estoque 

até o término do expediente (PARAVISI, 2008). 

De modo geral, a produção de revestimento com argamassa projetada apresenta menos perdas 

quando comparada com a produção feita pelo método manual. Alguns fatores que contribuem 

para essa redução de perdas são: a mecanização do transporte e da aplicação da argamassa e a 

simplificação do fluxo de material (PARAVISI, 2008). 

Outro estudo realizado por Corrêa (2010) apresenta que o sistema mecanizado, mesmo sendo 

complexo na montagem e regulagem da máquina e ocorrendo problemas na aplicação por 

falta de melhor treinamento dos operários, é superior ao sistema manual em relação à 

diminuição de perdas de material. 

2.2.3  Custos 

Muito se é discutido acerca do custo da argamassa industrializada, sabendo que esta é 

essencial para a execução mecanizada de revestimentos. Ribas e Carvalho Junior (2007) 

realizaram um estudo para analisar qualitativamente as etapas de fabricação e aplicação das 

argamassas rodadas no canteiro de obras e da industrializada ensacada no Brasil. Os autores 
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afirmam que o metro quadrado de revestimento executado com argamassa industrializada 

custa R$ 20,87, sendo muito superior ao custo do revestimento feito com argamassa mista 

rodada em obra, que é de R$ 7,67. Porém, segundo os autores, com um planejamento logístico 

eficaz, o uso da argamassa industrializada pode resultar em enormes vantagens econômicas, 

sendo que serão obtidos ganhos em produtividade e diminuição da mão de obra para executar 

o revestimento. 

Em um estudo de caso do processo executivo de argamassa projetada, realizado em uma obra 

localizada na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais), os autores Tavares e Sommerfeld 

(2014) apresentaram uma comparação de custo e produtividade entre diferentes tipos de 

sistemas existentes para revestimento, conforme o Tabela 2.1, a seguir. 

Tabela 2.1 - Custos dos sistemas para revestimento. 

Sistemas para Revestimento 

Custo Aplicação (R$/m²) Custo 

Material 

(R$/m²) 

Total 

(R$/m²) 

Produtividade 

(m²/dia) 
Lançam. Sarraf./Acab. 

Argamassa Preparada em Obra 

Aplicada Manualmente 
24,00 11,00 35,00 60 

Argamassa Ensacada Projetada 20,00 9,60 30,00 100 

Argamassa Estabilizada Projetada 10,00 8,00 7,75 26,00 320 

Gesso Projetado 14,00 6,33 20,00 100 

Fonte: Tavares e Sommerfeld (2014). 

Com o estudo, os autores concluíram que os sistemas mecanizados, executados tanto em 

paredes internas como externas, podem proporcionar ganhos tangíveis e intangíveis 

relacionados a prazos, qualidade, produtividade, racionalidade, custos e sustentabilidade. Em 

relação aos custos, o uso de argamassa projetada pode ser competitivo, como mostrado na 

Tabela 2.1. Além disso, a tecnologia pode fazer com que o sistema de revestimento seja 

executado em prazos mais curtos, utilizando menor quantidade de mão de obra, diminuindo 

retrabalhos e melhorando a qualidade. O sistema também pode ajudar a viabilizar 

financeiramente uma obra, pois possibilita melhor exatidão do cálculo de consumo, elimina 

custos referentes à água, energia e contratação de equipamentos. 

Paravisi (2008) aponta como necessário a produção de maiores volumes de argamassa pelo 

sistema mecanizado do que pelo sistema manual, pois assim os custos com equipamentos são 

diluídos e o sistema produz menores custos por metro quadrado. Sendo assim, para a autora, 
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empresas que não produzem um grande volume mensal, por questões financeiras ou prazos 

prolongados, não utilizam o sistema em sua total capacidade, portanto, terão preços maiores 

por metro quadrado. 

Um incentivo para utilização de equipamentos de projeção é a diminuição do consumo 

de argamassa conseguido por meio da redução das perdas de material no decorrer da 

execução. Então, mesmo que o custo de utilizar o equipamento seja maior, ele será 

compensado pela redução de consumo de argamassa (PARAVISI, 2008). 

2.2.4  Gestão da produção 

A indústria da construção civil apresenta atualmente, problemas relacionados a desperdício, 

desqualificação de mão de obra e atraso tecnológico, demonstrando que o setor necessita de 

uma modernização (SABBATINI
10

, 1998 apud PARAVISI, 2008). 

Porém, muitas empresas do setor da construção civil não estão conseguindo se modernizar. E 

um dos motivos é a falta de gerenciamento da produção. Esse fato pode ser exemplificado no 

caso da técnica de projeção mecanizada de argamassa, que algumas empresas de São Paulo 

tentaram implantar na década de 70 e não obtiveram sucesso por falta de qualificação da mão 

de obra e por falta de adequação da gestão do canteiro de obras em relação a este sistema de 

produção. Isto porque elas estavam levando em consideração apenas às características 

técnicas das máquinas de projeção (CRESCÊNCIO et al., 2000). 

Segundo Paravisi (2008), a produção de revestimento de argamassa ainda apresenta altos 

percentuais de perdas, baixa produtividade, alta variabilidade e problemas com a qualidade do 

revestimento. Para a autora “a falta de gestão efetiva do processo produtivo, a baixa 

racionalização e industrialização e a dependência da habilidade e do conhecimento do 

operador são características do processo de produção que ainda predominam nas obras”. 

Portanto, fica claro que os problemas de produção de revestimentos de argamassa não serão 

resolvidos apenas com a implantação de uma tecnologia nova, mas também com a difusão e a 

aplicação do conhecimento e o melhoramento da gestão nas empresas por meio de 

planejamento e controle da produção. 

                                                 
10 SABBATINI, F. H. A industrialização e o processo de produção de vedações: utopia ou elemento de 

competitividade empresarial? In: Seminário Tecnologia e Gestão na Produção de Edifícios: Vedações 

Verticais, 1. São Paulo, 1998. Anais... São Paulo: EPUSP/PCC, 1998. P 1-19. 
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2.2.5 Logística do canteiro 

A gestão da produção envolve um fator muito importante, a logística do canteiro de obras. 

Para que fatores como produtividade e perdas apresentem índices mais satisfatórios, a 

execução dos revestimentos com argamassa projetada deve estar associada a um planejamento 

da produção, envolvendo o uso de sistemas como balancins e andaimes, o dimensionamento 

das equipes, a sequência das atividades, a logística de abastecimento e o transporte de 

material no canteiro, etc. (ZANELATTO, 2012). 

O sistema de armazenamento e movimentação de materiais está fortemente ligado ao layout 

do canteiro. Este sistema é importante porque pode facilitar ou dificultar os processos. O 

projeto de layout sofre influência do estabelecimento de número e tipos de equipamentos de 

transporte a serem utilizados, bem como dos requisitos necessários para o armazenamento do 

material. Porém, dependendo da obra, o layout do canteiro pode limitar essas decisões, sendo 

que, ele se constitui como um dos principais fatores a determinar a eficiência de armazenagem 

e movimentação dentro de uma obra (SAURIN, 1997). 

Os revestimentos de argamassa necessitam de espaço dentro do canteiro e apresentam alta 

demanda por transporte vertical. Dessa forma, muitos cuidados devem ser tomados para que 

sejam evitadas interferências entre diferentes processos no que diz respeito a armazenamento 

e movimentação de materiais dentro do canteiro (SOUZA, 2000). 

A execução mecanizada de revestimentos de argamassa pode ser feita por diferentes sistemas, 

de modo a suprir as necessidades intrínsecas a cada obra. Para que distâncias horizontais e 

verticais sejam vencidas é essencial otimizar o transporte da argamassa antes de ser lançada 

na base, sendo que os alcances podem ser mais curtos ou mais longos, dependendo do caso. A 

escolha do melhor sistema a ser utilizado depende dos aspectos de dimensão e layout do 

canteiro (COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2012).  

A Comunidade da Construção (2012) apresenta três principais tipos de sistemas mecanizados 

para a execução de revestimento que são classificados conforme a posição da central de 

mistura (local onde estão bomba e argamassadeira e onde recebem energia e água para seu 

funcionamento). Os principais sistemas são: central misturadora fixa, central misturadora 

portátil com bombeamento via seca e central misturadora portátil com material ensacado. 



Revestimento de Argamassa Projetada: Avaliação do emprego do sistema no mercado goianiense. 40 

 

N. R. B. MIRANDA, L. A. PEREIRA, N. R. B. ZOCCOLI Capítulo 2 

 

No método de central misturadora fixa, a central misturadora fica no pavimento térreo, em 

local fácil de ser acessado. Então, a mistura de pó de argamassa com água é feita na 

argamassadeira e em seguida é lançada por bombas, podendo alcançar mais de 60 metros na 

vertical e 90 metros na horizontal. Sendo o transporte realizado por mangotes flexíveis e 

rígidos. A Figura 2.6 ilustra esse processo. 

Figura 2.6 - Sistema de central misturadora fixa.

 

Fonte: Comunidade da Construção (2012). 

Este sistema apresenta vantagens, tais como: independência de demais insumos da obra, 

maior agilidade das atividades e liberação dos equipamentos de transporte, como gruas e 

guinchos. 

A central misturadora portátil com abastecimento por bombeamento via seca utiliza silos de 

armazenamento, posicionados no térreo, sendo a argamassa bombeada na forma anidra. O 

sistema alcança distâncias de até 60 metros na horizontal e 30 metros na vertical, dependendo 

do tipo de equipamento. A central de mistura fica posicionada no andar. A argamassa seca 

bombeada para o pavimento é misturada com a água na argamassadeira, que fica próxima ao 

local de aplicação. Abaixo, a Figura 2.7 apresenta esse processo.  
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Figura 2.7 - Sistema de central misturadora portátil com abastecimento por bombeamento via seca.

 

Fonte: Comunidade da Construção (2012). 

As vantagens desse sistema incluem a ausência de risco de entupimento da tubulação, além da 

independência dos demais insumos da obra e a liberação de gruas e guinchos. 

O sistema de central misturadora portátil com material ensacado utiliza equipamentos 

portáteis que misturam e bombeiam a argamassa, localizados próximos ao local de aplicação. 

A argamassa ensacada deve ser transportada por meio de guinchos e gruas até a central de 

mistura. Quando a argamassa é fornecida em paletes, o processo é mais eficiente e favorece a 

movimentação em maiores quantidades e sem perdas de material, conforme se pode ver na 

Figura 2.8, a seguir. 
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Figura 2.8 - Sistema de central misturadora portátil com material ensacado. 

 

Fonte: Comunidade da Construção (2012). 

Este sistema apresenta vantagens como a independência das equipes de serviços, a atuação de 

diferentes frentes simultâneas, com possibilidade de movimentação rápida e produção ao 

longo de toda a obra, além de não demandar grandes áreas no canteiro. 

2.3 DESEMPENHO DO PRODUTO 

Para que os revestimentos atendam bem à sua finalidade é necessário que eles atendam a 

alguns requisitos mínimos de qualidade. Para Cincotto et al. (1995), a garantia desse 

atendimento passa pela conciliação de diversos fatores relativos às propriedades dos 

materiais, componentes e sistemas, à ação dos agentes degradantes e dos procedimentos 

adotados nas diversas etapas do processo de construção. 

Para Carneiro e Cincotto (1995), a escolha do tipo de revestimento a ser utilizado vem da 

definição das características e dos critérios exigidos de tal revestimento. 

A seguir, estão listados alguns itens importantes na avaliação do produto final e do processo 

de produção mecanizada a ele relacionado. 

2.3.1  Desempenho do revestimento 

A seguir estão descritos os requisitos mais relevantes e mais habitualmente avaliados em um 

sistema de revestimento de argamassa: a estanqueidade à água e a resistência de aderência. 
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Ambos os requisitos sofrem influência do tipo de projeção utilizada na execução do 

revestimento. 

2.3.1.1 Estanqueidade à água 

De acordo com Dal Molin (1988), a umidade é uma das principais causas de deterioração das 

edificações. Paravisi (2008) diz que uma das funções do revestimento externo é contribuir 

com a estanqueidade à água da fachada, uma das mais significativas fontes de entrada da 

umidade nas construções. Portanto, a durabilidade das edificações está ligada parcialmente à 

capacidade dos revestimentos de impedir a entrada de água. 

O deslocamento de água pelo revestimento pode se dar de duas formas: pela passagem entre 

as trincas e por poros do revestimento cimentício. Portanto, para garantir a estanqueidade do 

elemento é necessário que ele não possua fissuras e que seja impermeável (PARAVISI, 2008). 

A água também exerce influência na durabilidade do próprio revestimento. Ela transporta 

componentes químicos, sais dissolvidos, por exemplo, e favorece reações que comprometem 

negativamente seu comportamento (PARAVISI, 2008). Ademais, a variação de umidade leva 

à hidratação de sais que posteriormente se cristalizam e passam a exercer pressões prejudiciais 

ao revestimento. (CINCOTTO, 1988
11

 apud PARAVISI, 2008). 

Além disso, a entrada de água pode gerar perda de aderência, fissuração ou desintegração do 

revestimento (PARAVISI, 2008). Segundo Posser (2004), a variação na umidade gera 

tensões, causadas pela retração e expansão, que podem levar à fadiga dos materiais. Portanto, 

a fadiga do revestimento em argamassa é determinada pela variação de sua umidade. 

(PARAVISI, 2008). 

A presença de umidade nos revestimentos de argamassa pode ser constatada a partir de 

diversos sinais, entre eles: vesículas, eflorescências, bolor, criptoflorescências e fissuras. 

(CINCOTTO et al., 1995). 

Segundo Baía e Sabbatini (2000
12

 apud FERNANDES, 2012), a natureza da base, o 

acabamento final, o traço da argamassa, a técnica de execução, a espessura da camada e as 

                                                 
11

 CINCOTTO, M. A. Patologia das argamassas de revestimento: análise e recomendações. Tecnologia de 

esdificações. São Paulo: PINI/IPT, 1988. P. 549-554. 

12
 SABBATINI, F. H.; BAÍA, L. L. M. Projeto e execução de revestimento de argamassa. 2. ed. São Paulo: O 

nome da Rosa, 2000. 
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características das fissuras influenciam na permeabilidade de um revestimento. Ainda 

segundo eles, o revestimento deve ser estanque a entrada de água, no entanto, permeável ao 

vapor de água para propiciar a secagem da umidade que eventualmente o atinja. 

Ainda, segundo Pereira et al. (2005), a cura úmida é responsável pela melhoria de 85% na 

permeabilidade do revestimento. Além disso, Crescêncio e Barros (2005) verificaram que o 

chapisco reduz a absorção de água por parte do substrato, visto que este atua como uma 

barreira adicional contra a penetração de água. 

A execução também exerce influência sobre a permeabilidade do revestimento, sendo esta 

proporcional à força de aplicação da argamassa e à espessura da camada (CSTB
13

, 1982 apud 

PARAVISI, 2008). Foi verificado que o aumento na força de lançamento da argamassa, 

proporcionado pelo lançamento mecanizado em detrimento do manual, resultou em melhoria 

de 85% na permeabilidade dos revestimentos (PARAVISI, 2008). 

A permeabilidade de um revestimento em argamassa pode ser facilmente avaliada pelo 

Método do Cachimbo, que consiste na medida da quantidade de água, sob pressão 

determinada, que atravessa o revestimento em determinado tempo (FERNANDES, 2012).  

2.3.1.2 Aderência 

A aderência é uma das principais características dos revestimentos. Cincotto et al. (1995) a 

definem como “capacidade do sistema de absorver tensões na interface do mesmo com o 

substrato.” 

Diversos elementos têm influência sobre as propriedades de aderência de revestimentos de 

argamassa. Uma delas é a característica da base onde será aplicada, sua capacidade de sucção 

que favorece a entrada de pasta aglomerante e argamassa nos poros, e sua rugosidade 

(CARASEK, 1996). Além disso, as propriedades da argamassa fresca, e a superfície de 

contato entre a argamassa e a base também influenciam (DUAILIBE et al., 2005). Segundo 

Sugo et al. (2001), a resistência de aderência e suas falhas estão relacionadas com o volume 

de pasta de argamassa, pelo transporte de fluidos e aglomerante da pasta até a interface com a 

base, e pela densidade e grau de hidratação dos componentes. 

                                                 
13

 CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT. (CSTB). Conditions generales d’emploit et de 

mise em ouvre dês enduits d’impermeabilisation de murá base de liants hydrauliques faisants i’object d; um avis 

technique. In: Cahier du CSTB, Centre Scientifique et Tecnique de la Construtions. Paris, n. 230, jun 1982. 
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Algumas das características das argamassas que tem influência sobre a resistência de 

aderência são: a quantidade de cimento (relacionada diretamente ao aumento da resistência), e 

a consistência (PARAVISI, 2008).  Segundo Pereira et al. (1999), a consistência da argamassa 

fresca tem alta relação com a resistência de aderência da argamassa endurecida. Até certo 

ponto, quanto mais fluida a argamassa maior a aderência. 

Além da argamassa e da base a ser aplicada essa argamassa, a técnica e o processo produtivo 

também podem influenciar na resistência de aderência (GONÇALVES; BAUER, 2005). 

Segundo Pereira et al. (1999), a cura úmida dos revestimentos leva ao aumento de resistência 

de aderência deste. Gonçalves (2004) enfoca o zelo na qualidade de aplicação da argamassa 

visando evitar a ocorrência de bolhas aprisionadas na interface com o substrato, o que diminui 

a área de contato entre eles. 

Além disso, segundo Paravisi (2008, p. 34), “a força de lançamento da argamassa contra o 

substrato determina maior ou menor extensão de aderência e compacidade da argamassa”. 

Dualibe et al. (2005) constataram aumento de 55% na resistência de aderência para 

argamassas aplicadas mecanicamente em detrimento da aplicada manualmente. Além disso, 

Gonçalves e Bauer (2005) constataram variação na força de aplicação manual de acordo com 

a altura aplicada, o que pode gerar diferentes resistências de aderência do revestimento. 

No entanto, Fernandes et al. (2009) observaram que a forma de aplicação não é um fator 

isolado no ganho de resistência e que se deve levar em consideração o comportamento 

reológico da argamassa. 

A resistência de aderência de um sistema de revestimento de paredes, composto a partir de 

argamassa inorgânica, pode ser medida através de ensaio descrito na NBR 13528:2010.  

O ensaio é feito a partir da utilização de um dinamômetro de tração que permite a medida da 

força necessária para o arranchamento de corpos de prova em locais previamente definidos no 

revestimento. Além da força de arranchamento, também deve ser avaliado as formas de 

ruptura que os corpos de prova apresentam (FERNANDES, 2012). 

Os limites aceitáveis de resistência de aderência à tração são normatizados pela NBR 13749 

(ABNT, 1996) e estão dispostos na Tabela 2. 
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Tabela 1.2 - Resistência de aderência à tração em função do local de aplicação e do tipo de acabamento. 

Local Acabamento Ra (MPa) 

Parede 

Interna 
Pintura ou base para reboco ≥0,20 

Cerâmica ou laminado ≥0,30 

Externa 

Pintura ou base para reboco ≥0,30 

Cerâmica ≥0,30 

Fonte: ABNT (1996, p.3). 

2.3.2  Qualidade do revestimento 

Para Reis e Melhado (1999), gestão de qualidade no Brasil é, atualmente, a resposta a um 

mercado exigente e altamente competitivo. Mas é necessário o entendimento do termo para 

que se possa o utilizar de forma estratégica (GARVIN
14

, 1992 apud PARAVISI, 2008). 

A busca pela qualidade na construção civil passa pelo processo, crescente no Brasil, de 

industrialização dos canteiros de obras. Nesse sentido, a utilização de revestimentos 

projetados tem cada vez mais enfoque. 

 Paravisi (2008) observou durante estudo de caso, ganho de qualidade final nos revestimentos 

com a produção mecanizada. Segundo ela, as fachadas executadas com esse sistema 

apresentaram um número reduzido de falhas quando comparadas com o sistema manual. A 

autora ainda afirma que revestimentos executados com projeção mecanizada apresentaram um 

número reduzido de fissuras em comparação com o sistema manual.  

Paravisi (2008) observa ainda uma grande variabilidade das propriedades do revestimento em 

função da mão de obra utilizada. Para a execução manual, a qualidade do revestimento é 

intimamente relacionada com os operários, já que todas as etapas do processo produtivo 

passam por eles. Para a projeção mecanizada essa relação é menor, porém ainda existente, já 

que nesse método apenas algumas das etapas dependem diretamente da mão de obra. 

Segundo a referida autora, é possível conseguir bons resultados de aderência à tração do 

sistema e ainda reduzir a variabilidade desta propriedade com a utilização de projeção 

mecanizada onde o substrato é constituído de alvenaria de blocos cerâmicos. 

                                                 
14

 GARVIN, D. A. Gerenciando a qualidade: a visão estratégica e competitiva. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

1992. 355 p. 
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Além disso, é importante realizar ensaios que proporcionem melhor controle da qualidade da 

execução dos revestimentos no canteiro de obras. Souza (2004) destaca “a facilidade do uso 

em obra dos equipamentos de realização dos ensaios de consistência através de ensaios do 

cone e medida do teor de ar das argamassas”, de modo a obter maiores informações a respeito 

da consistência das argamassas. 

2.3.3 Potencialidades do sistema 

O sistema mecânico de execução de revestimentos apresenta diversas vantagens em relação à 

execução manual e ainda demonstra grande potencial de melhoria.  

No caso em que as edificações são repetitivas, o sistema de projeção pode melhorar seu 

desempenho com o passar do tempo, visto que o projeto de produção se torna mais fácil e o 

processo é beneficiado por meio do aprendizado repetitivo (PARAVISI, 2008). 

Algumas condições são primordiais para a execução dos serviços de argamassa projetada. A 

argamassa deve ser compatível com o equipamento que será utilizado; devem existir 

componentes de reposição para a devida manutenção das máquinas; a fonte de energia elétrica 

deve ser adequada aos equipamentos; as equipes de abastecimento da obra devem sempre 

estar atentas para que não falte material na obra, para que seja garantida a agilidade de 

execução dos serviços; as frentes de serviços devem passar por uma análise prévia em relação 

à área de aplicação e às dificuldades envolvidas na execução de modo a proporcionar o 

correto dimensionamento das equipes; e outros (COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 

2012). 

Considerando fatores específicos de todo o processo e tomando as devidas medidas 

necessárias ao bom desempenho do sistema, os ganhos com a projeção da argamassa podem 

ser diversos. Sendo assim, as vantagens se apresentam como: melhoria na qualidade do 

revestimento, aumento da produtividade, prazo de execução reduzido, racionalização do uso 

de recursos humanos e materiais, melhoria na ergonomia, uniformidade na aplicação e maior 

aderência, agilidade no transporte de argamassa, minimização do fluxo de elevador de carga, 

eficiência da logística do canteiro, redução do custo global da obra e maior confiabilidade no 

resultado final (COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2013-14). 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA EMPREGADA NO TRABALHO 

Além da revisão da literatura realizada inicialmente, a fim de amadurecer e buscar maior 

conhecimento sobre o assunto, de modo a facilitar o entendimento e a análise dos resultados, a 

pesquisa foi desenvolvida a partir da síntese de alguns resultados obtidos no Grupo de 

Trabalho sobre Argamassa Projetada. Este grupo faz parte do oitavo ciclo de ações realizadas 

pela Comunidade da Construção em Goiânia, que é um projeto que se desenvolve no seio do 

Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Sinduscon-GO), com o apoio e 

participação de várias empresas construtoras e parceiras do mercado local de construção. 

Na realidade, a Comunidade da Construção é um projeto de âmbito nacional, criado pela 

Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), com o objetivo de monitorar e aprimorar 

os processos construtivos à base de cimento, visando interagir todos os agentes da cadeia 

produtiva e utilizar o conhecimento adquirido para difundir melhores práticas na construção 

civil.  

Em Goiânia, a Comunidade é resultado da parceria entre a ABCP e o Sinduscon-GO, tendo 

apoio técnico da Universidade Federal de Goiás (UFG), e já realizam trabalhos há 14 anos. A 

crescente participação de empresas do ramo da construção, que se interessam pelas atividades 

da Comunidade, fortalece o movimento ano após ano.  

 3.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRABALHO 

SOBRE ARGAMASSA PROJETADA 

O Grupo de Trabalho sobre Argamassa Projetada promoveu reuniões mensais, que tiveram 

início no mês de abril e término no mês de novembro de 2015, tendo contado com a 

participação dos diferentes representantes da cadeia produtiva do sistema de projeção 

mecânica de argamassa, sendo eles: os fabricantes de argamassa industrializada, os 

representantes das construtoras, os fabricantes ou representantes dos equipamentos e os 

profissionais da projeção (aplicadores). Além disso, também fizeram parte do grupo, 
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empresas e entidades que forneceram apoio, colaboração e parceria. No geral, o grupo contou 

com a participação de 43 integrantes. As empresas que integraram o grupo de trabalho estão 

apresentadas no Quadro 3.1, a seguir, e estão separadas de acordo com sua representação na 

cadeia produtiva do sistema. 

Quadro 3.1 - Empresas participantes do Grupo de Trabalho sobre Argamassa Projetada. 

Participantes do Grupo de Trabalho de Argamassa Projetada 

Construtoras Equipamentos Argamassa Aplicadores Colaboradores 

TCI 

Locagyn 

Votorantim 

DJW Jateamento Sinduscon - GO 

GPL BA Argamassas ABCP 

CMO 

Import One 

MAC3 UFG 

EBM 

Precon 

Facilita Senai 

Queiroz Silveira Brasbel Sebrae 

MCA Menegotti 

Via Delta Carlos Campos 

Concept Rebocos Brasil Minérios 

Fonte: Comunidade da Construção, 2015. 

A primeira reunião, ocorrida no mês de abril, funcionou como uma introdução ao tema, pois 

foi apresentada uma palestra abordando todos os aspectos e peculiaridades do sistema de 

argamassa projetada. 

No mês de maio, foi realizada uma dinâmica de grupo. Nesta dinâmica, os participantes se 

organizaram em mesas redondas, sendo que cada mesa era composta por representantes de um 

segmento da cadeia construtiva. Cada grupo deveria realizar uma discussão com a finalidade 

de responder a perguntas como: “O que os representantes da cadeia querem do sistema de 

argamassa projetada? Qual o papel de cada representante no sistema? Quais os pontos críticos 

do sistema ou para a implantação do sistema?”. Depois de um determinado período de tempo, 

os integrantes de cada grupo deveriam trocar de mesa, deixando apenas um anfitrião, que teria 

o papel de passar toda a discussão anterior para os novos integrantes. 

Dessa forma, as perguntas foram direcionadas para cada segmento específico da cadeia; no 

entanto, além de responder as questões sobre o segmento a que pertenciam, quando os 

participantes trocavam de mesa, tinham a oportunidade de manifestar suas opiniões sobre 

todos os outros segmentos. 
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As respostas obtidas a partir da dinâmica realizada no mês de Maio estão apresentadas no 

Anexo I deste trabalho. De todas as respostas, as principais que foram consideradas no 

decorrer das reuniões foram os pontos críticos do sistema. 

Na reunião do mês de junho, houve uma votação, onde cada participante poderia escolher três 

problemas que acreditassem serem os principais, dentre todos os que foram levantados na 

dinâmica ocorrida no mês anterior. Dessa forma, elegeram-se os cinco pontos críticos 

considerados como mais importantes para cada grupo. Em seguida, os grupos ficaram 

responsáveis por escolher uma ação de curto, médio e longo prazo para os pontos críticos 

eleitos, com o objetivo de resolvê-los ou amenizá-los. Os pontos críticos mais votados, bem 

como as ações propostas para resolvê-los estão apresentados no Anexo II.  

Os principais resultados obtidos na reunião de junho foram as ações para solucionar os pontos 

críticos. Sendo assim, para sintetizar, foi realizada uma nova votação a fim de se obter apenas 

três ações para cada um dos quatro grupos: uma de curto, uma de médio e uma de longo 

prazo, resultando em um total de doze ações a se realizar. O Quadro 3.2 apresenta as doze 

ações selecionadas para serem executadas, dividindo as três ações de cada grupo que compõe 

a cadeia produtiva do revestimento de argamassa projetada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 Revestimento de Argamassa Projetada: Avaliação do emprego do sistema no mercado goianiense 
 

Capítulo 3 N. R. B. MIRANDA, L. A. PEREIRA, N. R. B. ZOCCOLI 
 

Quadro 3.2 - As doze ações escolhidas para serem executadas por cada grupo. 

GRUPO DOS PROFISSIONAIS DA PROJEÇÃO 

CURTO MÉDIO LONGO 

Elaboração de um manual com 

requisitos básicos para a garantia do 

adequado fornecimento de água e 

energia elétrica 

Elaboração de um estudo em obra das 

boas práticas de logística 

Implantação de um selo de 

qualidade das empresas de 

projeção 

GRUPO DOS FRABRICANTES E FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS 

CURTO MÉDIO LONGO 

Treinamento de mão-de-obra, por 

parte do fabricante, na operação e 

manutenção do equipamento (para 

quem adquire o maquinário). 

Estabelecimento de uma parceria com 

o Senai para o treinamento e 

capacitação de operadores em 

equipamentos 

Exigência do certificado de 

qualificação dos operários de 

equipamentos por parte das 

construtoras 

GRUPO DAS CONSTRUTORAS 

CURTO MÉDIO LONGO 

Listagem de problemas e soluções 

da utilização do sistema a partir de 

visitas a canteiros de obras 

Levantamento de custos indiretos e 

ganhos do sistema e desenvolvimento 

de uma metodologia para apropriação 

do custo final de reboco projetado 

Elaboração de um 

manual/cartilha/guia com as fases 

da produção de reboco projetado 

GRUPO DOS FORNECEDORES E FABRICANTES DE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

CURTO MÉDIO LONGO 

Negociação entre fabricante e 

construtora de um mix de produtos 

para redução dos custos 

Desenvolvimento de uma metodologia 

para apropriação do custo final de 

reboco projetado 

Estruturar e implementar um 

curso de capacitação permanente, 

no Senai, para empresas de 

projeção 

Fonte: Comunidade da Construção, 2015. 

Houve um recesso das atividades no mês de julho, de modo que a reunião seguinte ocorreu 

somente no mês de agosto. Nesta reunião, foram definidos o líder e o subgrupo que seriam 

responsáveis por executar cada ação. Os subgrupos eram mesclados, de modo que a ação 

fosse executada com o auxílio de diferentes representantes da cadeia produtiva. A quantidade 

de integrantes dos subgrupos variou entre cinco e onze pessoas, sendo que uma pessoa 
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poderia participar de mais de um subgrupo. Após estas definições, cada subgrupo se reuniu 

com seu líder para planejar a execução das ações.  

Na reunião do mês de setembro, os líderes ficaram responsáveis por apresentar o andamento 

das ações, destacando os pontos positivos da ação e as dificuldades encontradas em sua 

execução.  

Em outubro, o encontro teve a finalidade de realizar o fechamento das ações de curto e médio 

prazo e deixar planejado o fechamento das ações de longo prazo, além de reunir todas as 

conclusões obtidas a partir das reuniões e atividades realizadas no Grupo de Trabalho. 

No mês de novembro, a Comunidade da Construção de Goiânia, com a promoção do 

Sinduscon-GO e da ABCP, organizou o “Seminário de Argamassa: III Seminário Goiano de 

Revestimentos”, em que foram apresentadas todas as atividades realizadas pelo Grupo de 

Trabalho sobre Argamassa Projetada, destacando-se como estas atividades poderiam 

contribuir para melhorar o sistema. 

3.2 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada por meio de um estudo de campo, visando obter informações e maior 

entendimento de como o sistema funciona na prática. Neste caso, o objeto de análise é o 

canteiro de obras, uma vez que o estudo apresentado neste trabalho é resultado da execução 

da ação de Curto prazo: Listagem de problemas e soluções da utilização do sistema a partir 

de visitas a canteiros de obras, direcionada aos representantes das construtoras, conforme 

mostra o Quadro 3.2 apresentado anteriormente. 

O estudo de caso, geralmente, é utilizado com estratégia de pesquisa quando se busca 

responder a questões do tipo “por que” e “como”, quando existe pouco domínio dos eventos e 

quando o foco está em acontecimentos contemporâneos inseridos em um contexto real. Este 

tipo de estudo permite uma investigação que preserva as características do evento como um 

todo, como, por exemplo, processos organizacionais e administrativos (YIN, 2001). Por isso, 

o estudo de caso foi utilizado como estratégia da pesquisa. 

Para listar os problemas e soluções, o grupo responsável pela execução da ação visitou dois 

canteiros de obras na cidade de Goiânia. As duas obras são edificações de múltiplos 

pavimentos que pertencem a empresas de grande atuação e nome no mercado goianiense.  
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3.3 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS 

As obras foram selecionadas por estarem executando o revestimento com argamassa projetada 

no período da pesquisa. As visitas foram facilitadas porque as construtoras e as empresas de 

projeção faziam parte do grupo de trabalho sobre argamassa projetada e, portanto, 

apresentavam interesse no estudo e na busca de melhorias em seus processos. As obras foram 

nomeadas e apresentadas no decorrer do trabalho como obra A e obra B
15

. 

A primeira obra visitada foi a obra A, um edifício residencial constituído de uma torre com 

três subsolos, térreo, 37 pavimentos tipos e pavimento ático, localizada no Setor Oeste. A 

empresa que executa a obra é goiana e atua desde 1987 executando empreendimentos de alto 

padrão na cidade de Goiânia. A visita ocorreu no período da tarde do dia 19 de agosto de 

2015. 

A segunda obra visitada foi a obra B, sendo um edifício comercial e residencial constituído de 

uma torre com dois subsolos, térreo, dois pavimentos garagem, 17 pavimentos comerciais, 10 

pavimentos residenciais, último pavimento lazer e ático, localizada no Setor Bueno. A 

empresa responsável pela obra nasceu em Goiânia em 1981 e hoje tem forte atuação no 

mercado goianiense e em diversos estados brasileiros. Esta visita aconteceu no dia 26 de 

agosto de 2015, no período da tarde. 

3.4 COLETA DE DADOS 

O grupo responsável por executar a ação de curto prazo, direcionada aos representantes das 

construtoras, se reuniu para discutir e levantar uma série de elementos considerados relevantes 

para se optar entre implantar ou não o sistema de argamassa projetada. Essa discussão contou 

com a opinião de engenheiros de diferentes construtoras, de profissionais especializados em 

revestimentos de argamassa e de empresas de projeção. A discussão resultou na obtenção de 

diversos problemas enfrentados em uma obra, que devem ser bem solucionados para que o 

sistema funcione da melhor maneira possível. Após esta discussão, a visita à obra A e a visita 

à obra B tiveram como foco principal a observação e análise de como o processo de execução 

do revestimento com argamassa projetada funcionava, considerando todas as características e 

peculiaridades de cada canteiro.  

                                                 
15

 O nome das obras, bem como das construtoras que as executavam não foram identificados, pois o presente 

trabalho não tem a intenção de valorizar e nem de desvalorizar nenhuma delas.  
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Para obter soluções para os problemas levantados, algumas ferramentas de coletas de dados e 

fontes de evidência foram utilizadas, de modo a fornecer maior credibilidade aos resultados. 

As principais ferramentas utilizadas foram as observações diretas e as anotações de campo. 

Segundo Yin (2001), os dados da observação são úteis para fornecer maiores informações 

sobre o objeto que está sendo estudado, pois se trata de acontecimentos em tempo real. No 

caso de uma nova tecnologia, por exemplo, observá-la em seu ambiente de trabalho será de 

grande ajuda para se compreender os problemas ou limitações dessa nova tecnologia. No 

entanto, essa ferramenta pode consumir muito tempo, pode gerar seletividade, podendo faltar 

etapas importantes a serem observadas e reflexibilidade, já que o acontecimento pode ocorrer 

de forma diferenciada devido à observação. 

No decorrer das visitas, além da observação, anotações em cadernos de campo foram feitas, 

buscando registrar todas as informações importantes e todos os itens que interferiam direta e 

indiretamente no processo. 

Outra ferramenta utilizada na pesquisa foi a documentação de imagem com uso de câmera 

fotográfica, o chamado registro fotográfico. As imagens registradas buscaram contemplar as 

principais etapas do processo, desde a estocagem do material à execução do revestimento. 

Essas imagens foram úteis para deixar a explicação do processo mais clara e para tirar dúvidas 

que poderiam existir. Além disso, para a maior compreensão do processo, foram produzidos 

pequenos vídeos do processo de execução do revestimento com argamassa projetada. 

Com as informações obtidas em canteiro, foi possível fazer uma listagem das boas práticas 

existentes em cada canteiro de obras, que possibilitaram a utilização do sistema de execução 

de revestimentos de argamassa com projeção mecanizada. Além das boas práticas, também 

foi possível observar a ocorrência de alguns problemas dentro do canteiro, problemas estes 

que podem diminuir as potencialidades do sistema.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção do trabalho estão apresentados os resultados obtidos a partir das visitas do 

subgrupo responsável pela execução da ação de curto prazo Listagem de problemas e soluções 

da utilização do sistema a partir de visitas a canteiros de obras, pertencente ao grupo das 

construtoras, a duas obras que estavam executando os revestimentos com argamassa projetada 

no momento da pesquisa. As duas obras utilizavam equipamentos do tipo bomba de projeção. 

Na obra A apenas o revestimento interno era projetado, enquanto que na obra B tanto o 

revestimento interno quanto o revestimento externo eram executados com projeção. 

Primeiramente é apresentada uma lista dos problemas levantados em conjunto pelos 

participantes do grupo no momento das visitas e julgados como itens relevantes para a 

sistemática da argamassa projetada. Em seguida, como resultados obtidos, cada problema está 

apresentado em uma subseção própria, na qual são expostas as soluções verificadas nas obras, 

além de breves discussões sobre o assunto. 

4.1 PROBLEMAS LEVANTADOS 

A Tabela 4.1 apresenta os problemas levantados de forma itemizada.  
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Tabela 4.1 – Problemas levantados. 

ITEM PROBLEMA LEVANTADO 

1 Fornecimento de água inadequado 

2 Fornecimento de energia inadequado 

3 Tipo de máquina utilizada 

4 Tipo de argamassa utilizada 

5 Falta de manutenção dos equipamentos 

6 Qualificação e treinamento da mão de obra 

7 Instruções quanto à dosagem da argamassa 

8 Instruções quanto à realização de cura no revestimento 

9 Restrições quanto ao estoque de argamassa 

10 Dificuldades com descarga e transporte da argamassa  

11 Controle tecnológico de algumas características da argamassa 

12 Limitações quanto à espessura de taliscas e requadrações 

13 Aproximação do fabricante de argamassa com a obra 

4.2. RESULTADOS OBTIDOS 

Nesta seção são apresentadas as soluções e conclusões para cada problema levantado, tendo 

como base o funcionamento do sistema de argamassa projetada nas obras visitadas. É 

apresentada, também, uma descrição do problema como introdução de suas subseções, a fim 

de deixar claro o porquê dessas situações se constituírem um problema para quem deseja 

implantar o sistema em sua obra, e as discussões sobre o conjunto problema/solução.  

4.2.1 Fornecimento de água inadequado 

Durante a execução do revestimento com projeção mecanizada, a água adicionada para 

promover o amassamento da argamassa deve ser fornecida quase que de forma ininterrupta 

para que o processo se desenvolva com mais rapidez. Além do que, é importante que a água 

utilizada esteja limpa, pois alguns contaminantes podem causar manifestações patológicas nos 

revestimento.  

A quantidade de água a ser adicionada para cada quilograma de argamassa seca pode variar de 

acordo com o fabricante do produto. Pelo fato das duas obras utilizarem argamassa da marca 
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Precon, verificou-se na ficha técnica do material que para cada saco com 40 kg de argamassa 

são necessários aproximadamente 7,5 L de água, sendo que para cada metro cúbico de 

revestimento são utilizados 1700 kg de argamassa.  

Tendo em vista que a produção de revestimentos consome grande quantidade de argamassa 

em sua execução, é importante que a obra possua um sistema adequado de fornecimento de 

água para esta frente de serviço, pois o volume de água consumido também será elevado.  

Se o fornecimento de água for inadequado, ocasionando a sua ausência durante o processo, 

podem ocorrer entupimentos na máquina de projeção com risco de danificá-la, além de gerar 

horas improdutivas até que a máquina seja inspecionada e colocada em funcionamento 

novamente.  

4.2.1.1 Solução da obra A 

Verificou-se que a obra A possuía duas caixas d’água em seu pavimento superior. De cada 

uma delas descia uma tubulação conectada a cada pavimento por torneiras. A torneira 

conectada à tubulação de umas das caixas d’água era para uso geral da obra, e a torneira 

conectada à outra era exclusiva para o serviço de projeção de argamassa. A torneira 

disponibilizada para o serviço alimentava um tambor que acompanhava as máquinas e, dessa 

forma, se os operários mantivessem o tambor sempre cheio, o abastecimento estaria garantido. 

A Figura 4.1 apresenta uma ilustração simples e representativa do sistema de fornecimento de 

água instalado na obra A. 
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Figura 4.1 – Representação do sistema de fornecimento de água apresentado pela empresa A. 

 

4.2.1.2 Solução da obra B 

A obra B possuía um reservatório de 2000 litros no pavimento superior. Interligado a este 

reservatório havia um sistema de tubulações que distribuía a água para cada um dos 

pavimentos inferiores, despejando-as em tambores que também estavam interligados por 

tubulações, fazendo com que a água chegasse até o reservatório inferior, passando por todos 

os pavimentos de forma contínua. Do reservatório inferior, esta água era bombeada 

novamente para o reservatório superior completando o ciclo de distribuição.  
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Além desse sistema, a obra disponibilizava uma caixa d’água de 1000 litros posicionada 

sempre em um pavimento acima do local que se encontrava a máquina. Esta caixa estava 

associada a um tambor de 200 litros, que, por sua vez, era conectado à máquina, alimentando-

a diretamente. Deste modo, se a caixa d’agua de 1000 litros estivesse sempre abastecida, o 

fornecimento de água para o processo também estaria garantido. 

A Figura 4.2 apresenta uma ilustração simples e representativa do sistema de fornecimento de 

água instalado na obra B. 

Figura 4.2 – Representação do sistema de fornecimento de água apresentado pela empresa B.
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4.2.1.3 Discussão 

Ao se verificar que as obras apresentaram soluções diferentes para o mesmo problema, é 

possível afirmar que não existe uma solução única e absoluta para garantir o correto 

fornecimento da água demandada pelas máquinas de projeção. Sendo assim, o que as 

empresas que desejam implantar o sistema de argamassa projetada em suas obras devem ter 

em mente, é que a água é um elemento que deve estar sempre disponível. O modo como isto 

será feito pode ser planejado pela empresa da maneira que lhe for mais conveniente e viável. 

No entanto, nota-se que o sistema de fornecimento de água presente na obra A foi mais bem 

planejado e parece facilitar mais o processo de produção mecânica dos revestimentos do que o 

sistema presente na obra B. Além do sistema da obra B gastar mais energia para promover o 

fluxo contínuo da água. 

4.2.2 Fornecimento de energia inadequado 

Por se tratar de um sistema mecanizado que depende de energia elétrica, o correto 

fornecimento de energia torna-se indispensável para garantir a fluidez na execução dos 

revestimentos com argamassa projetada.  

O problema mais recorrente quando se trata de energia neste sistema, diz respeito à 

instabilidade da corrente elétrica fornecida para as máquinas. Quando o equipamento está em 

funcionamento e a corrente sofre variações, a máquina sofre desligamentos repentinos que 

podem provocar a queima do equipamento, danificando-o drasticamente. Isto ocorre porque, 

muitas vezes, a corrente nominal da rede instalada não alcança o equipamento em sua 

totalidade.  

Este tipo de situação gera muitos prejuízos, pois além de interromper o processo de produção 

do revestimento, atrasando o serviço, implica em gastos com a compra de peças importantes 

do equipamento, que não ocorreriam se a energia fosse oferecida de forma correta.  

4.2.2.1 Solução da obra A 

Esta obra possuía um sistema de energia trifásico, com quadro de distribuição localizado no 

subsolo da torre, do qual as fiações eram distribuídas para os pavimentos superiores, sendo 

este quadro a fonte de energia para todos os equipamentos elétricos utilizados em toda a obra. 

No início do processo de projeção de argamassa, este sistema de energia não mantinha a 
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corrente elétrica estável. Para resolver o problema, a empresa optou por instalar 

transformadores na rede que elevavam a corrente elétrica, fazendo com que ela alcançasse a 

máquina com valores até superiores ao seu valor nominal. 

4.2.2.2 Solução da obra B 

O sistema de energia elétrica instalado na obra B também era trifásico (380 V). De seu quadro 

de distribuição subiam as fiações que alimentavam os pavimentos superiores e atendiam a 

toda tipo de equipamento elétrico presente na obra. Até o momento da visita, o sistema de 

energia instalado foi suficiente para a execução do serviço. A utilização de um sistema 

elétrico monofásico (220 V), acompanhado do uso de transformadores para aumentar a 

corrente fornecida, também foi apontada como uma opção viável. 

4.2.2.3 Discussão 

O caso do fornecimento de energia é bem semelhante ao de fornecimento de água, porém um 

pouco mais limitado quanto às soluções a se adotar, porque no caso da energia não existem 

modos muito diferentes de instalação do sistema elétrico em prédios.  

Pelas soluções apresentadas anteriormente, pode-se dizer que o sistema elétrico mais 

adequado tecnicamente para alimentar uma obra de edifício multipavimentos é o sistema 

trifásico (380 V), tendo em vista que obras deste porte possuem diversos elementos que 

demandam energia elétrica, principalmente se a obra executar revestimentos com argamassa 

projetada.  

Nota-se que a obra A, mesmo com sistema elétrico trifásico instalado, obteve instabilidade na 

corrente elétrica fornecida, solucionando o problema com o uso de transformadores. No 

entanto, a obra B não apresentou nenhum problema desse tipo. Logo, é possível dizer que o 

uso de transformadores pode não ser obrigatório quando se deseja projetar argamassa, mas se 

a empresa deseja que seu processo de projeção se desenvolva com boa produtividade, é 

preciso eliminar qualquer risco de danificar a máquina e interromper o processo de produção 

por instabilidade no fornecimento de energia.  
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4.2.3 Tipo de máquina utilizado 

A qualidade do revestimento, bem como a produtividade do serviço, está diretamente 

relacionada ao tipo do equipamento utilizado para a projeção. Isso porque os equipamentos 

têm diferentes capacidades de projeção, tanto em produtividade quanto em energia de 

lançamento. 

Nesses equipamentos, a dosagem da água pode variar. Sendo que, para alguns casos, a 

quantidade de água adicionada à mistura pelo equipamento segue as recomendações do 

fabricante, enquanto, em outros casos, essa quantidade é definida pela trabalhabilidade da 

argamassa projetada. Dessa forma, o meio de dosagem do equipamento poderá influenciar as 

propriedades do revestimento acabado. 

Além disso, a utilização de equipamentos inapropriados para o serviço, com falhas mecânicas 

ou mesmo incompatíveis com o tipo de argamassa a ser utilizada, pode acarretar perda de 

produtividade da tarefa, visto que, nestes casos, é grande a possibilidade de aumento do 

número de horas improdutivas do equipamento devido à necessidade de manutenção. 

Existe uma ampla variedade de marcas e modelos de equipamentos, tanto de fabricação 

nacional como importadas. 

4.2.3.1 Solução da obra A 

A empresa de projeção que executou o serviço na obra A optou pela utilização de 

equipamentos das marcas Betomaq e Putz Faster, com modelo compatível à necessidade de 

projeção da obra. Ambos os equipamentos são do tipo helicoidal e possuem misturadores 

integrados. O modelo Betomaq é exclusivo para projeção de argamassa, podendo esta ser 

industrializada ou preparada na obra, desde que obedeça a uma granulometria de até 6mm e 

para o caso das industrializadas, a dosagem de água era feita manualmente. A Figura 4.3 

mostra o modelo de equipamento da marca Betomaq utilizado na obra no momento da visita.  

 

 

 

 



Revestimento de Argamassa Projetada: Avaliação do emprego do sistema no mercado goianiense. 64 

 

N. R. B. MIRANDA, L. A. PEREIRA, N. R. B. ZOCCOLI Capítulo 4 

 

Figura 4.3 - Equipamento de projeção Betomaq utilizado na obra A.

 

4.2.3.2 Solução da obra B 

A empresa de projeção que executou o serviço na empresa B utilizou equipamentos 

produzidos pela Mixer Plus Standart e PFT, que são equipamentos do tipo helicoidal e 

possuem misturadores acoplados. Podem ser utilizados tanto na projeção de argamassa quanto 

na projeção de gesso. A dosagem de água na mistura é feita de forma automática por um 

dispositivo presente no equipamento que define a quantidade a se adicionar de acordo com a 

trabalhabilidade da mistura. A Figura 4.4 apresenta o equipamento de projeção com 

misturador acoplado produzido pela PFT que estava sendo utilizado na obra B no momento da 

visita. 
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Figura 4.4 – Equipamento de projeção PFT. 

 

3.2.3.3 Discussão 

A definição do equipamento a ser utilizado no serviço é bastante importante. Para a escolha, 

diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como: a escolha da argamassa a ser 

utilizada, o volume de produção desejada e a capacidade da obra em fornecer insumos, 

energia e água.  

Portanto, para que o serviço atenda bem às necessidades do cliente, antes da definição do 

equipamento a ser utilizado, é necessário um planejamento prévio desses fatores e 

conhecimento das diferentes características de cada tipo de máquina.  

Não se pode afirmar com certeza qual dos equipamentos utilizados é o que mais favorece a 

produção dos revestimentos. No entanto, entre os equipamentos utilizados nas obras, a 

máquina utilizada na obra A pode demostrar vantagem por favorecer um maior controle na 

dosagem de água da argamassa, por essa ser realizada manualmente.  

4.2.4 Tipo de argamassa utilizada 

Existem diversos tipos de argamassa para revestimento de paredes. Para o revestimento com 

projeção mecanizada, em especial, podem-se utilizar argamassas industrializadas, argamassas 

preparadas na obra, argamassas usinadas e argamassas estabilizadas. No entanto, como 
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verificado na revisão da literatura, a argamassa mais adequada para a projeção com 

equipamentos do tipo bomba são as industrializadas. 

4.2.4.1 Solução da obra A 

A obra A utilizou, para projeção, argamassa industrializada seca que sofre amassamento no 

equipamento de projeção. O revestimento executado na obra foi feito utilizando argamassas 

das marcas Votorantim e Precon. Mas, no momento da pesquisa, notou-se que a argamassa 

selecionada para continuar executando o revestimento foi a argamassa da Precon.  

A Figura 4.5 mostra a argamassa utilizada para a projeção armazenada em um determinado 

pavimento. 

Figura 4.5 - Argamassa para projeção armazenada em um determinado pavimento.

 

4.2.4.2 Solução da obra B 

A obra B também utilizou argamassa industrializada seca, amassada no equipamento de 

projeção. A argamassa utilizada era da marca Precon. Entretanto, estudos realizados pela 

empresa demonstraram que a argamassa Votorantim também apresentava os requisitos 

necessários voltados à projeção. A Figura 4.6 apresenta o tipo e a especificação da argamassa 

utilizada por essa obra. 
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Figura 4.6 - Tipo de argamassa utilizada na obra B. 

 

3.2.4.3 Discussão 

A argamassa mais utilizada pelas duas obras foi a da marca Precon. Observou-se que essa foi 

a melhor opção devido a fatores como: a disponibilidade no mercado goianiense, o bom 

desempenho técnico do revestimento, a compatibilidade com o equipamento utilizado, pela 

facilidade do fabricante de atender aos prazos de entrega exigidos nas obras e por ela 

apresentar um preço compatível com as marcas similares. 

4.2.5 Falta de manutenção dos equipamentos 

As máquinas do tipo bomba de projeção são equipamentos que possuem fabricantes nacionais 

e internacionais e, assim como toda tecnologia, necessitam de uma manutenção adequada e 

periódica. No entanto, a manutenção desses equipamentos nem sempre acontece de forma 

correta e facilitada. 

As empresas nacionais que fabricam os equipamentos podem fornecer aos clientes um breve 

treinamento sobre seu funcionamento no ato da compra. Depois de comercializadas, as 

máquinas eventualmente apresentam necessidade de reparo, e, sendo assim, a manutenção 

pode ser feita por funcionários da própria empresa fabricante. 
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No caso de empresas internacionais, algumas delas possuem representantes no Brasil, que são 

autorizados a comercializar as máquinas e a prestar assistência técnica aos compradores delas. 

Entretanto, de modo geral, ainda não existem no Brasil empresas bem estruturadas para 

executar serviços de manutenção nas máquinas de projeção. E, por isso, na maioria das vezes, 

a manutenção fica a cargo do dono do equipamento. 

4.2.5.1 Solução da obra A 

A empresa responsável pela projeção na obra A optou por utilizar um equipamento cujo 

fabricante é de outro país (não possuindo, portanto, representantes que pudessem realizar a 

manutenção). Como proprietária da máquina, a própria empresa de projeção realizava a 

manutenção, uma vez que existem peças de reposição em Goiânia e em outros estados, como 

São Paulo, Brasília, Minas Gerais e Bahia.  

4.2.5.2 Solução da obra B 

Na obra B, existiam máquinas de posse da empresa de projeção de argamassa e também de 

posse da própria construtora. A empresa de projeção também optou por máquinas de 

fabricante internacional. Porém, a marca do equipamento possuía um representante em 

Goiânia, autorizado a realizar assistência técnica em seus equipamentos. Neste caso, somente 

este representante fazia a manutenção das máquinas de projeção utilizadas na obra. 

4.2.5.3 Discussão 

Quando os próprios funcionários da empresa de projeção realizam a manutenção do 

equipamento, o processo pode ser mais rápido, pois o “assistente” se encontra no local. Mas 

para isso, é necessário também que ferramentas adequadas e peças de reposição estejam 

disponíveis na obra. Entretanto, o serviço de assistência técnica, apesar de gastar certo tempo 

de retorno e de deslocamento, é considerado como a melhor opção, porque, neste caso, o 

assistente é treinado e capacitado especificamente para esta função, fornecendo uma 

manutenção mais adequada e de acordo com as especificações do fabricante. 

De qualquer forma, os custos de ficar com um equipamento parado, devido a problemas de 

manutenção, são altos e, sendo assim, poderia ser mais vantajoso possuir não só peças de 

reposição, mas até mesmo uma máquina reserva armazenada. 
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4.2.6 Qualificação e treinamento da mão de obra 

Um dos principais problemas enfrentados pelas empresas que se interessam em executar o 

revestimento com argamassa projetada é a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada. 

No Brasil, algumas empresas de projeção surgiram através de pessoas que possuíam o 

equipamento e que trabalhavam com a projeção no exterior. No entanto, estas empresas 

precisaram e ainda precisam superar diversos problemas para permanecerem atuantes no 

mercado. 

A mão de obra disponível no mercado não possui uma certificação voltada para a execução do 

revestimento com argamassa projetada. Na contratação de novos funcionários, a própria 

empresa de projeção fornece um treinamento baseado em sua experiência com a máquina e 

com o sistema. 

4.2.6.1 Solução da obra A 

A empresa de projeção da obra A era a responsável por dar o treinamento tanto da execução 

do serviço, como da operação da máquina. Além de atuar já há algum tempo em Goiânia, esta 

empresa também possui experiência no mercado brasiliense. O proprietário contava com a 

colaboração de funcionários que vieram de outros estados apenas para trabalhar com a 

projeção. Por sua experiência de mercado, esta empresa apresentou facilidade em obter mão 

de obra, pois conseguia fornecer o devido treinamento aos novos funcionários.  

4.2.6.2 Solução da obra B 

A mão de obra contratada para trabalhar na obra B era de responsabilidade da empresa de 

projeção. No entanto, a construtora fornecia um treinamento tradicional a esses trabalhadores, 

a fim de cumprir e apresentar seus procedimentos de qualidade. A empresa de projeção 

também realizava o treinamento para a correta operação da máquina e execução do serviço. 

Porém, para esta empresa, as dificuldades eram maiores em encontrar e treinar funcionários 

para trabalhar com a projeção, porque muitas vezes os novos trabalhadores não apresentavam 

nenhum conhecimento sobre a tecnologia, fazendo com que a qualidade e a produtividade do 

sistema levassem maior tempo para serem alcançadas. 
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4.2.6.3 Discussão 

Em relação ao serviço de execução do revestimento, o treinamento é mais voltado para a 

etapa de projeção, uma vez que as demais etapas são comuns ao modo convencional. Sendo 

assim, a maior responsabilidade está em treinar o pessoal para manusear a máquina 

corretamente, em relação ao correto posicionamento no momento da projeção, em não deixar 

o equipamento queimar e em fazer a sua limpeza adequada após a utilização, evitando 

entupimentos e mau funcionamento. 

Os trabalhadores que atuam com a projeção de argamassa aprendem muito sobre o sistema e o 

equipamento com a prática diária. No entanto, a existência de um curso profissionalizante é 

essencial para que uma mão de obra mais qualificada esteja disponível no mercado, podendo 

funcionar até mesmo como incentivo para que mais construtoras utilizem o sistema em suas 

obras. 

4.2.7 Instruções quanto à dosagem da argamassa 

Como a argamassa mais apropriada para a projeção mecânica é a industrializada, a dosagem a 

que se refere este item trata exclusivamente da quantidade de água a ser adicionada para 

promover seu amassamento.  

É importante que a água adicionada à argamassa seca esteja na quantidade especificada pelo 

fabricante, porque as argamassas industrializadas podem possuir aditivos que fazem com que 

a quantidade de água necessária para obter a trabalhabilidade almejada seja menor.  Por este 

motivo, se o funcionário que estiver realizando a dosagem adicionar a água a seu critério, as 

propriedades de plasticidade e consistência da argamassa podem ser comprometidas. 

Além disso, é importante que a água adicionada esteja limpa, pois alguns contaminantes como 

partículas de solo podem, no futuro, causar manifestações patológicas no revestimento. 

4.2.7.1 Solução da obra A 

A dosagem de água na obra A era feita manualmente, facilitando com que a quantidade 

adicionada fosse a recomendada pelo fabricante. Os funcionários responsáveis pela dosagem 

coletavam a água em um tambor que ficava próximo à máquina (exclusivamente para este 

fim) e com o auxílio de baldes a despejava na máquina. A empresa instruía todos os 
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funcionários a verificar a quantidade de água indicada pelo fabricante da argamassa, 

principalmente porque foi verificado que as argamassas fornecidas pelo mesmo fabricante 

apresentavam recomendações diferentes, com relação à quantidade de água a ser adicionada 

na mistura quando ocorria a mudança de lote dos produtos. Desse modo, as instruções 

frequentes evitavam que o funcionário adicionasse sempre a mesma quantidade de água em 

todas as misturas. À esquerda da Figura 4.7 é possível observar o procedimento de dosagem 

utilizado e à direita é apresentado o recipiente utilizado para medir a quantidade de água se 

adicionar na mistura.  

Figura 4.7 – Dosagem da água na obra A. 

 

4.2.7.2 Solução da obra B 

Na obra B, o equipamento era conectado a um tambor com água, como ilustrado à esquerda 

da Figura 4.8, e quando estava em funcionamento, injetava a água em sua câmara inferior, 

ocorrendo a mistura da argamassa seca com a água. A vazão de água adicionada era medida 

por um dispositivo graduado presente na máquina, apresentado à direita da Figura 4.8. 

Entretanto, essa vazão medida não era considerada como critério de dosagem da argamassa na 

obra em questão; no caso, a quantidade de água adicionada na mistura era definida pela sua 

trabalhabilidade desejada para a projeção.  

Observou-se que os operadores da máquina não sabiam a quantidade real de água adicionada 

à mistura, e também não demostravam um interesse maior no assunto, por não terem 

observado nenhum resultado negativo no produto final. 
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Figura 4.8 – Dosagem de água na obra B. 

 

4.2.7.3 Discussão 

A postura de cada empresa com relação ao controle de dosagem da argamassa era diferente. 

Foi possível verificar que a empresa A se interessava bastante em manter a dosagem 

controlada de acordo com as especificações do fabricante. Já a empresa B se importava mais 

com o resultado final do que com o processo de dosagem em si. 

De modo geral, o principal parâmetro de desempenho que um revestimento deve cumprir é a 

resistência de aderência. É possível que o excesso de água na mistura diminuísse essa 

resistência por alterar a consistência e a plasticidade da argamassa. Por isso, seria importante 

que as empresas que utilizam máquinas com dosagem automática, se preocupassem em 

realizar testes de resistência de aderência nos revestimentos produzidos, de modo a verificar 

se esse tipo de dosagem interferia ou não no desempenho do produto final. 

4.2.8 Instruções quanto à realização de cura no revestimento  

A alta produtividade oferecida pela projeção mecanizada, associada às dificuldades 

frequentemente encontradas para o abastecimento de água nos locais de execução do serviço e 

o seu custo, são  fatores que, por vezes, inviabiliza a realização da cura dos revestimentos. 
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4.2.8.1 Solução da obra A  

A construtora da obra A optava pela realização da cura da argamassa do revestimento. A 

empresa que executava a projeção era responsável pelo serviço, que era realizado durante 3 

dias, Por meio de aspersão de água, com a utilização de mangueiras. 

4.2.8.2 Solução da obra B 

A empresa B não realizava e nem exigia a cura por parte da equipe de projeção, pois 

acreditava que esse serviço não era relevante para a qualidade do revestimento. 

4.2.8.3 Discussão 

A utilização da cura tem amplo reconhecimento no meio técnico como medida de melhoria 

dos materiais cimentíceos. Para revestimentos, Pereira et al. (2005) afirma uma melhoria de 

mais de 80% na sua permeabilidade e um aumento da resistência de aderência deste. Portanto, 

a solução adotada pela obra A é a solução ideal para o problema em questão. 

4.2.9 Restrições quanto ao estoque de argamassa 

Para o sistema com projeção são consumidos, aproximadamente, 17 kg de argamassa seca por 

metro quadrado revestido, considerando a espessura do revestimento igual a um centímetro. 

Esse expressivo consumo, aliado à alta produtividade apresentada pela projeção mecanizada, 

torna a quantidade de argamassa consumida bastante alta. Considerando a execução do 

revestimento por mais de uma equipe, simultaneamente, isto implica em um consumo de 

argamassa ainda mais significativo. 

O alto consumo de argamassa, característico da produção de revestimentos, associado à 

exigência de prazo de entrega por parte da indústria fornecedora, requer a existência de uma 

grande área de armazenamento do produto. Além da grande capacidade de armazenamento, 

esse espaço deve seguir às normas e às boas práticas de armazenamento de argamassas e 

produtos cimentícios. Portanto, para um bom funcionamento da logística do material, é 

necessário que seja feito um planejamento prévio das condições de armazenamento antes do 

início do trabalho. 
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4.2.9.1 Solução da obra A 

A empresa A utilizava um espaço coberto com capacidade de estocar, no mínimo, toda 

argamassa utilizada durante uma semana de trabalho. Dessa forma, era possível ajustar a 

execução do serviço ao tempo de entrega do produto. Neste caso, o estoque de argamassa era 

de 14 palets que comportavam 50 sacos de 40 kg cada um deles, como é possível observar na 

figura 4.9. Sendo assim, era necessária uma área de 40 m² para estocagem.  

Figura 4.9 – Área de estocagem de argamassa no subsolo do edifício.

 

4.2.9.2 Solução da obra B 

A empresa B consumia, em média, 500 sacos de argamassa por dia e recebia, em média, três 

viagens de 750 sacos por semana. A empresa distribuía o produto nos pavimentos, de forma 

que todos os pavimentos tivessem a quantidade necessária do material. A argamassa que 

chegava à obra e não era distribuída para os pavimentos era estocada em depósito específico. 

4.2.9.3 Discussão 

A existência de uma área própria para armazenamento de argamassa industrializada na obra 

traz vantagens ao desempenho do sistema. O primeiro deles é a existência de uma reserva (um 

estoque) de material, de forma que caso ocorram problemas com o fornecimento, até certo 

tempo, isso não venha a interromper o serviço de projeção.   
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Além disso, uma área de estocagem dá ao gestor da obra a oportunidade de fazer a 

movimentação vertical do produto no momento em que lhe for mais pertinente, e não 

necessariamente no momento da chegada do produto à obra. 

4.2.10 Dificuldades com descarga e transporte de argamassa 

A logística de cada canteiro de obra influencia muito no processo de execução de 

revestimento com argamassa projetada, principalmente no que diz respeito ao tempo. A 

utilização da argamassa industrializada exige procedimentos que facilitem sua descarga e seu 

transporte no local em que será utilizada. Para otimizar essas etapas na obra, é muito 

importante o uso de uma série de equipamentos, tais como elevador cremalheira, grua, 

empilhadeira, transpalets, entre outros. 

A argamassa industrializada é entregue pelo fabricante em palets com dimensões muito 

grandes, geralmente de 1,00 x 1,20 metros. Estes palets são difíceis de serem transportados 

dentro da obra, pois não cabem nas cremalheiras e não passam pelos vãos das portas dos 

ambientes da edificação. 

Além disso, se o único modo de transporte vertical da obra for a cremalheira, outra situação 

deve ser enfrentada, o limite de carga permitido para ser transportado neste equipamento. 

Normalmente, não podem ser transportados mais de 25 sacos de argamassa em uma subida de 

cremalheira, e como o consumo de argamassa para a projeção é muito grande, são necessárias 

muitas subidas para atender a demanda desse material.  

4.2.10.1 Solução da obra A 

Ao chegar à obra, as argamassas eram retiradas do caminhão e transportadas para dentro da 

obra por meio de empilhadeira alugadas, conforme mostra a Figura 4.10.  
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Figura 4.10 - Transporte de argamassa com empilhadeira.

 

No canteiro, elas eram retiradas manualmente dos palets e colocadas dentro da cremalheira 

para realizar o transporte vertical. Chegando ao pavimento, eram descarregadas manualmente 

para novos palets, com dimensões menores, e transportadas dentro do pavimento por 

empilhadeira manual. A Figura 4.11 apresenta de forma simples o mapa de fluxo da 

argamassa na obra A. 

Figura 4.11 - Mapa de fluxo da argamassa na obra A. 

 

A construtora, sempre que possível, utilizava a cremalheira para transportar as argamassas e 

deixá-las estocadas em grande quantidade dentro de cada pavimento. Desse modo, a equipe de 
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projeção conseguia suprir grande parte da demanda desse material sem a necessidade de perda 

de tempo por espera. 

4.2.10.2 Solução da obra B 

Quando os sacos de argamassa chegavam à obra, eram descarregados com empilhadeira 

locada. Esta obra, além de cremalheira, possuía também uma grua, para executar o transporte 

das argamassas para os pavimentos. No caso do uso da grua, os palets do fabricante, com 

dimensões maiores, eram os mais adequados. Para o transporte feito pela cremalheira, os 

trabalhadores precisavam retirar a argamassa dos palets vindos da fábrica, colocando-a em 

palets com dimensões menores, fabricados pela própria construtora, que eram compatíveis 

com a cremalheira e com o transpalet (que transportava as argamassas dentro do pavimento). 

A Figura 4.12 apresenta o mapa de fluxo mostrando os locais por onde a argamassa passa até 

chegar ao local de uso.  

Figura 4.12 - Mapa de fluxo da argamassa na obra B. 

 

A construtora dependia de três trabalhadores para carregar a cremalheira com argamassa e 

descarregá-la em cada pavimento, gastando assim um tempo considerável para esse serviço.  
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4.2.10.3 Discussão 

A necessidade de fazer a mudança da argamassa dos palets da fabricante para os palets mais 

usuais do canteiro representa como um dos principais problemas no que se refere à descarga e 

ao transporte. Uma solução mais otimizada seria a empresa fabricante já fornecer a argamassa 

em palets com dimensões mais recomendadas para o uso em obra.  

Esse processo de descarregamento manual consome tempo de utilização de cremalheira e de 

mão de obra, gerando um custo a mais, que poderia ser evitado se esse problema fosse 

resolvido de maneira mais eficiente.  

Mesmo com a busca por diferentes meios de transportar a argamassa dentro do canteiro, é 

muito importante um planejamento, para que a utilização dos equipamentos seja otimizada de 

modo a atender todas as demandas da obra. Sem o devido planejamento, a qualquer momento 

algum equipamento pode não estar disponível para determinada função e ocasionar perdas por 

espera. 

Vale ressaltar que, uma etapa de pré-planejamento também pode amenizar muito o problema 

com a descarga e o transporte de argamassa, porque, dependendo das soluções a serem 

empregadas na obra, é necessário um alinhamento com o fornecedor de argamassa para 

validar a melhor forma de disponibilização do material. No entanto, esta disponibilização 

depende da flexibilidade do fornecedor. 

4.2.11 Controle tecnológico de algumas características da argamassa 

O controle tecnológico é uma ferramenta importante para quem deseja construir com 

qualidade. Ele deve ser feito não apenas para as argamassas projetadas, mas também para as 

aplicadas manualmente. No caso das argamassas, ele consiste na realização de ensaios ou 

testes laboratoriais ou in loco, que verifiquem a veracidade de suas características, tanto no 

estado fresco como no estado endurecido. 

Os principais ensaios que podem ser realizados, para garantir o controle tecnológico dos 

revestimentos, são: o de resistência de aderência à tração, realizado com a argamassa no 

estado endurecido, e o de teor de ar incorporado à mistura fresca. Este último é importante 

porque tem influência direta na resistência de aderência, e como esta é a principal 
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característica que os revestimentos precisam desempenhar, deve-se dar atenção especial aos 

elementos que podem alterá-la.  

Uma atividade que acompanha o controle tecnológico é a rastreabilidade da argamassa 

utilizada, isto é, anotar em Fichas de Verificação de Serviço (FVS) qual lote de argamassa 

está sendo aplicado em cada parte da obra. Este controle ajuda a identificar qual lote de 

argamassa foi utilizado na produção de revestimentos que eventualmente apresentem defeitos 

depois de executados.  

4.2.11.1 Solução da obra A 

A obra A demostrou se preocupar com o controle tecnológico de seu revestimento. Foram 

realizados ensaios de resistência de aderência à tração, principalmente no início do processo 

de projeção, a fim de verificar a qualidade da argamassa que estava sendo utilizada. Por causa 

desse controle, a empresa optou por receber argamassa de outro fabricante, pois os testes 

realizados com a argamassa do fabricante inicial não apresentaram bons resultados. Além 

disso, a argamassa utilizada era sempre rastreada de acordo com seus lotes.  

4.2.11.2 Solução da obra B 

Até o momento da visita, a empresa B havia realizado apenas um ensaio de resistência de 

aderência à tração e não se preocupava em rastrear a argamassa utilizada.  

4.2.11.3 Discussão 

A realização do controle tecnológico depende muito da vontade da empresa e de seu 

julgamento sobre a importância dessa ação. Inicialmente, pode parecer desnecessário gastar 

recursos financeiros com a realização de vários ensaios no decorrer do desenvolvimento da 

obra. Porém, esta verificação pode resolver previamente possíveis problemas futuros. Trocar 

um material ruim no momento da execução do serviço é muito mais interessante 

economicamente do que ter que promover ações terapêuticas nos empreendimentos quando 

estes já estão sendo utilizados. 
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4.2.12 Limitações quanto à espessura de taliscas e requadrações 

De modo geral, os custos com o tipo de argamassa, o equipamento e a mão de obra utilizada 

contribuem diretamente para aumentar o custo do revestimento executado com argamassa 

projetada, tornando-o quase três vezes maior que o revestimento executado de modo 

convencional. Esse pode ser considerado um dos principais motivos, que causa certa 

resistência quanto ao uso do sistema no mercado goianiense.  

Ao fazer uso do sistema, a obra deve considerar diversos fatores, para buscar maior 

aproveitamento do serviço e menor desperdício de material. Dentre esses fatores é importante 

considerar a espessura das taliscas e as requadrações, pois elas contribuem direta e 

indiretamente no processo de produção, influenciando para deixá-lo mais caro ou mais 

econômico. 

4.2.12.1 Solução da obra A 

Nesta obra o projeto arquitetônico não favoreceu para que existisse menor quantidade de 

requadrações, pois o edifício apresenta vigas e pilares aparentes com grandes dimensões, 

paredes projetadas para fornecer um layout diferenciado, dentre outras características. A 

Figura 4.13 mostra paredes e estrutura de um ambiente da obra taliscados e chapiscados, e 

pode-se perceber que muitas requadrações seriam executadas devido às dimensões da viga. 

Figura 4.13 - Ambiente da obra A taliscado e chapiscado.

 

A empresa de projeção costuma cobrar por seus serviços um valor que depende do tipo de 

cada obra, e até mesmo para diferentes ambientes de uma mesma obra. Isto porque também 
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levam em consideração diversos fatores como, por exemplo, a quantidade de requadrações. 

Outro fator considerado é ao alinhamento das paredes (nível, prumo, esquadro), pois este é 

determinante na espessura das taliscas. A espessura média das taliscas desta obra foi 3,0 cm.  

Todos estes fatores combinados foram determinantes no custo do revestimento. 

4.2.12.2 Solução da obra B 

A obra B apresentou características de construção que contribuem para a redução do custo do 

revestimento no que se refere a requadrações e espessura de taliscas. A obra como um todo 

faz uso de alvenaria racionalizada, com tamanho de blocos diferenciado para obter maior 

uniformidade e menor desperdício na execução das paredes. Isso contribui com a regularidade 

das paredes, diminuindo assim a espessura das taliscas.  

O taliscamento era feito por trabalhadores da construtora e, durante a pesquisa, a obra obteve 

apenas a espessura das taliscas referentes ao reboco externo, que chegou a uma média de 

3,5 cm, levando em consideração que as paredes externas podem apresentar maiores 

irregularidades do que as paredes internas, devido à maior complexidade de sua execução. Os 

funcionários da empresa de projeção eram responsáveis por fazer o chapisco e a fixação de 

tela na estrutura e, além disso, também colocavam cantoneiras nos locais onde seriam feitas as 

requadrações, o que facilitava o processo, tornando-o mais prático e mais rápido. A Figura 

4.14 apresenta a utilização das cantoneiras nos locais onde seriam feitas as requadrações. 

Figura 4.14 - Cantoneira utilizada em local de requadração. 
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Outro fator que contribuiu para a praticidade na execução do reboco interno foi a utilização de 

esquadrias metálicas nas portas, que eram colocadas antes da execução do reboco, sem ter a 

necessidade de fazer requadrações.  

4.2.12.3 Discussão 

O custo direto do revestimento é um fator decisivo ao se optar por utilizar o sistema de 

argamassa projetada; sendo assim, vale a pena investir em práticas que colaborem para se 

obter menores espessuras de talisca e menor quantidade de requadrações, de modo a diminuir 

o consumo da argamassa e, também, visando obter menores prazos de execução e menor 

desperdício de material. 

Pode-se perceber que a obra B conseguiu obter vantagens já na fase de projeto. As soluções 

de racionalização adotadas pela empresa contribuíam para a obtenção de ganhos em 

produtividade, diminuição de perdas de material e de perdas por espera.  

No caso da obra B, o maior número de requadrações e irregularidade das paredes, causaram 

maior desperdício de material e considerável perda de tempo na execução do revestimento, 

diminuindo o potencial do sistema. 

Se a empresa opta por executar o revestimento com argamassa projetada em sua obra, a etapa 

de projeto do edifício deve ser considerada e bem estudada buscando otimizar o uso do 

sistema. É fundamental a compatibilização entre os projetos arquitetônico, estrutural e hidro 

sanitário, pra reduzir interferências e retrabalhos. Além disso, vale a pena utilizar também um 

projeto de canteiro e de racionalização da alvenaria para que os resultados sejam ainda mais 

satisfatórios. 

4.2.13 Aproximação do fabricante de argamassa com a obra 

A aproximação do fabricante de argamassa com a obra que a utiliza é interessante, porque ele 

pode esclarecer possíveis dúvidas sobre o produto, fornecer orientação para a mão de obra 

com relação ao correto preparo da argamassa, dentre outros benefícios. Além disso, o 

fabricante pode acompanhar o desempenho e a qualidade de seu produto na prática da obra e 

verificar se algo precisa ser modificado na composição da argamassa para melhorá-la e torná-

la um diferencial no mercado.  
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4.2.13.1 Solução da obra A 

A empresa A utilizava a argamassa de um determinado fabricante, no entanto, por meio do 

controle tecnológico, o revestimento não estava apresentando bons resultados. Ao se deparar 

com os problemas, a empresa buscou uma aproximação com o fabricante e não obteve 

respostas satisfatórias. A obra esperava que o fabricante da argamassa se colocasse a 

disposição para prestar esclarecimento e melhorias em relação ao produto fornecido. Sendo 

assim, além do produto não ter apresentado o desempenho adequado, a preocupação e 

aproximação com fabricante também não aconteceu.  

Então, a obra optou por obter argamassa de outro fornecedor, que se mostrou mais atencioso e 

preocupado em atender as necessidades de seu cliente, visando fornecer um produto de 

melhor qualidade. 

A empresa A, mesmo sendo preocupada com o controle tecnológico do produto, não 

conseguia manter uma aproximação satisfatória com o fabricante da argamassa que estava 

sendo utilizada na obra. 

4.2.13.2 Solução da obra B 

O fabricante da argamassa utilizada na obra B se colocava sempre à disposição de seu cliente 

para atender a qualquer necessidade da empresa com relação a seu produto, garantindo a 

aproximação entre as partes. 

4.2.13.3 Discussão 

Um fornecedor deve estar sempre preocupado com a qualidade e o desempenho de seu 

produto e estar pronto e disponível a atender às necessidades de seus clientes. Dessa forma, 

ele pode garantir sua confiança e competitividade no mercado. No entanto, a relação entre 

fabricante de um produto e o seu consumidor deve ser reciproca para que ambas as partes se 

beneficiem. 

O fabricante que fornecia argamassa para a obra B mostrou-se disposto em aproximar do seu 

cliente, porém, verificou-se que a empresa não se interessava muito pela aproximação, visto 

que o controle tecnológico da argamassa não era priorizado.  
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Na obra A acontecia exatamente o contrário, uma vez que, eles estavam preocupados com a 

qualidade e o desempenho do revestimento que estavam executando e buscavam obter 

melhorias por meio da aproximação com o fabricante. Mas, o fabricante não estava 

interessado nessa relação e obra preferiu trabalhar com outro fabricante, que lhe prestasse a 

devida assistência.  
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CAPÍTULO 5 

 CONCLUSÕES 

Este trabalho buscou apresentar os problemas mais comuns que podem ser enfrentados em 

uma obra que executa o sistema de argamassa projetada. E por meio da visita em duas obras 

da cidade de Goiânia que fazem uso deste sistema, mostrar possíveis soluções para estes 

problemas.  

Com a pesquisa realizada concluiu-se que são muitas as práticas que precisam acontecer 

dentro do canteiro de obras para que o sistema funcione em sua total potencialidade. No 

entanto, mesmo empresas que utilizam a argamassa projetada em suas obras já há algum 

tempo, se deparam frequentemente com alguns dos problemas citados neste trabalho. 

A apresentação das práticas utilizadas nestas obras pode servir como orientação para 

empresas que tenham interesse em utilizar o sistema em suas obras. No entanto, a discussão 

buscou apresentar também orientações com base no conhecimento adquirido com a revisão da 

bibliografia, para complementar práticas que não se mostraram tão eficientes. 

As duas obras visitadas apresentaram problemas relacionados com a descarga e o transporte 

da argamassa industrializada. Por mais que procurassem, de alguma maneira, driblar estes 

problemas, pôde-se perceber que uma ação das empresas fabricantes de argamassa facilitaria 

muito para que as obras não desperdiçassem tempo com a mudança da argamassa de um 

palete para outro.  

Na visita a obra B foi possível perceber que os problemas com o transporte de material 

interferiam fortemente na produtividade de execução do revestimento, pois muitas vezes o 

elevador cremalheira estava ocupado e não podia transportar a argamassa, deixando máquina 

e trabalhadores com tempo ocioso. 

Percebeu-se que, não só o transporte do material, mas outros problemas como, estoque e 

fornecimento de água, estão diretamente relacionados com a logística do canteiro de obras, 
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portanto, esta precisa ser bem executada e planejada para que diversos problemas sejam 

evitados. 

Poucas empresas em Goiânia utilizam a argamassa projetada em suas obras, demostrando 

haver pouca aceitação deste sistema. Um fator determinante para essa rejeição é o custo direto 

do processo, associado principalmente ao preço da argamassa industrializada.  

Em relação ao custo direto do processo, a obra B apresentou vantagens em relação à obra A, 

uma vez que a mesma se preocupava em executar práticas que melhoravam características 

como espessura das taliscas e requadrações, evitando desperdício e maior consumo de 

argamassa. Dessa forma, pôde-se perceber a necessidade de maior atenção e cuidado com as 

etapas que acontecem antes da execução da obra, como por exemplo, a compatibilização dos 

projetos, a utilização de projetos de canteiro e de alvenaria, etc. Práticas como estas, podem 

fazer com que as empresas melhorem a aceitação em relação ao sistema, enxergando-o como 

aliado no ganho de menores custos e tempos de execução. 

Pode se concluir que a falta de qualificação da mão de obra contribui para tornar essa 

tecnologia menos atraente. Isto porque, não existem cursos para a formação de trabalhadores 

de projeção. Os treinamentos são fornecidos apenas por meio da experiência das empresas de 

projeção. Necessita-se de um curso que qualifique o trabalhador não só quanto ao sistema de 

projeção, mas que também o deixe ciente de toda a normalização que envolve o sistema, 

fazendo dele um profissional mais completo. Além disso, também não existe um selo que 

qualifique as empresas de projeção para que as mesmas tenham maior credibilidade no 

mercado. 

De modo geral, o acompanhamento dentro do canteiro de obras contribuiu para maior 

entendimento do processo e de tudo que está relacionado a ele. Pôde-se constatar que um 

planejamento voltado para o processo de execução do revestimento com argamassa projetada 

poderia evitar muitos destes problemas e tornariam o sistema mais vantajoso e competitivo. 

Por fim, conclui-se que muito ainda deve ser feito para que o sistema de argamassa projetada 

funcione em Goiânia como uma tecnologia mais vantajosa que o modo convencional. As 

melhorias e mudanças não devem ser apenas em relação às práticas adotadas pelas 

construtoras dentro dos canteiros de obra, mas também, por meio de ações que envolvam 

todos os outros representantes da cadeia do sistema, como as empresas fabricantes de 

equipamentos, as fabricantes de argamassa e as empresas de projeção.
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Este trabalho contribuiu para a obtenção de diversas informações sobre como proceder dentro 

de um canteiro de obras para que o uso do sistema de argamassa projetada seja 

potencializado. No entanto, nem todos os pontos foram discutidos, pois ainda existem outros 

problemas relacionados ao sistema. Sendo assim, outros estudos podem ser feitos de modo a 

agregar maior conhecimento para a melhoria do processo. Então, sugere-se a realização de 

estudos como:  

- acompanhamento da execução de revestimentos com argamassa projetada visando a 

obtenção dos custos globais do sistema; 

- execução de um trabalho como este em outras regiões do país, para verificar a 

existência de problemas diferentes e adquirir conhecimento sobre as boas práticas de outras 

empresas construtoras; 

- realização de um estudo mais aprofundado sobre a qualificação da mão de obra na 

região goianiense e em outras regiões do país, para obter conhecimento de como esse tema 

esta sendo tratado; 

- realização de uma pesquisa sobre a relação entre os integrantes da cadeia construtiva 

do sistema, de modo a incentivar mudanças e melhorias que contribuem significativamente 

para melhor utilização do sistema.  
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ANEXO I – RESULTADOS DA REUNIÃO DO MÊS DE MAIO  

 Respostas obtidas na dinâmica realizada no mês de Maio (COMUNIDADE DA 

CONSTRUÇÃO, 2015). 
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Custos da argamassa e custos indiretos 

Padronização 

Consolidação 

Integração dos subsistemas 

Normalização (norma) 

Formação de mão de obra 

Qualidade 

Treinamento / Capacitação 

Investimento 

Pallets personalizados com 1 tonelada 

Atualização nas informações de mudança no produto. Informar as instituições de 

capacitação quando o produto tiver mudanças e indicar o melhor treinamento para 

aplicação desse novo produto. 

Consolidar o processo com o envolvimento de todos os agentes (que já é o objetivo desse 

grupo) 

Capacidade para atendimento no varejo (pequeno construtor) 
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Que o sistema funcione 
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Espera-se uma padronização e variabilidade melhor 

Redução de patologias 
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Facilidade de transporte vertical 

Melhor logística 

Menos desperdício (controle de perdas) 
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Vantagem da argamassa industrializada sobre a virada em obra 

Falta de uma apropriação correta do custo real da argamassa projetada 

SENAI poderá dar cursos tanto para o profissional que irá atuar no serviço de projeção, 

quanto para o profissional que irá fazer manutenção nas máquinas, ou seja, capacitar 

profissionais que possam ser uma espécie de mecânico/eletrônico das máquinas. 

Velocidade de executar/agilidade 

Melhorar a organização da obra 

Ampliação da oportunidade de negócio 

Redução à mão de obra dentro da empresa (mais gente mais problemas) 

Tentar fornecer sistema e não somente mão de obra 
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Sustentabilidade 

Logística reversa 

Os fabricantes se organizarem em ações mais concretas para o desenvolvimento da cadeia 

Promover o processo de apropriações (Custos diretos e indiretos) da construtora 

Promover a mudança de cultura da equipe da obra (engenheiro, mestre, etc.). 

Fabricantes atuarem na mudança do conceito (culturalmente) de argamassa industrializada 

versus argamassa virada na obra 

Fabricante vender e entregar solução (visão do sistema) e não vender solução e entregar 

produto 

Levar uma correta apropriação de custo para as construtoras, incluindo equipamento, mão 

de obra, material, custos indiretos. 

Fornecedor realizar a entrega de um modelo alinhado com a visão sistêmica. Transporte do 

produto, horário de entrega, tamanho e peso dos palets, etc. 

Colaborar no sistema executivo 

Fabricante precisa fomentar e estimular o desenvolvimento da cadeia para novos sistemas 

Treinar profissionais que consigam trabalhar com vários tipos de produtos 

Aculturamento de todos os envolvidos no processo  

Envolvimento maior com a indústria da produção de argamassa para avaliações de 

desempenho nos treinamentos 

Consolidar o processo através da capacitação 

Desenvolver mecanismos de capacitação da mão de obra 

Melhorar as condições comerciais ao passo que aumenta o volume de produção 

Se envolver amis na disseminação das informações 

Qualidade no processo – produção 

A indústria se envolver no sistema como um todo e não entregar apenas argamassa 

Personalizar pallets em volumes e peso adequados ao transporte vertical e horizontal 

Trabalho conjunto com as universidades no processo de desenvolvimento e ajuste dos 

produtos 

Oferta de produto imediato 

Agilidade na logística 

Número de fornecedores / fabricantes 
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Disseminação / estudo do sistema 

Logística para abastecimento de outros mercados 

Pulverizar o abastecimento 

Estudo de custo real com apresentação prática do comparativo 

Melhorar os critérios de recebimento dos serviços 

Custo real global (diretos e indiretos) por parte das indústrias 

Diminuição do peso dos pallets da argamassa industrializada 

Entrega casada dos materiais 

Destino da sacaria 
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Aproximar da construtora 

Parceria com o SENAI para treinar operadores das máquinas e equipamentos 

Disponibilidade de reposição de peças e assistência técnica compatível com a dinâmica da 

solução (produtividade e velocidade) 

Autocrítica dos fornecedores de equipamentos: aproximar-se mais do cliente (construtoras) 

Quebrar o paradigma criado no mercado por aplicadores vindo do exterior, resultando 

várias experiências negativas 

Ampliar a base de prestação de serviço 

Mostrar para o mercado a vantagem do sistema 

Entender o contexto dos diferentes canteiros para juntamente com os aplicadores e 

fabricantes de argamassa oferecer o equipamento correto 

Ofertar equipamentos de qualidade  

Dar condições às construtoras (treinamentos, assistência e orientações gerais) 

Fazer um selo de qualidade dos aplicadores 

SENAI atuar com treinamento de mão de obra 

Fabricantes distantes - necessidade de aproximação 
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Viabilização do custo do processo 

Processo tecnicamente melhor que os convencionais 

Melhorar o controle sobre uma equipe mais reduzida 

Construção do processo 

Qualificação da mão de obra 

Levantamento do custo real 

Frente de serviço 

Dar condições para o processo funcionar (infraestrutura: água e energia) 

Liberar frente de serviço 

Planejamento do serviço 

Planejamento da entrega do material 

O pedreiro deve estar ciente de que o local de trabalho (aplicação da argamassa) esteja 

adequado para não ter desperdício de produto 

Planejamento do processo (todas as etapas) 

Liberação planejada das frentes de serviço 

Terminalidade de serviços antecedentes, garantida 

Planejamento da entrega da argamassa, equipamentos, equipe treinada, etc. 

Preparação e aceitação das construtoras 

Não adianta querer o processo de projeção e não estar preparado 

Construtora ainda abre espaço para o mercado informal em insumos (preço) 

Apropriação de custo sobre o processo/solução e não sobre o produto (insumo) apenas 
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Dar condições para que o serviço seja executado 

Serviços preliminares bem executados 

Planejamento para abrir frente de serviço 

Infraestrutura (água, energia, etc.) 

Programação correta de entrega de insumos 
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Maior interação com o fabricante do equipamento 

Qualificação e comprovação dos terceirizados que irão projetar argamassa 

Considerar durante a obra a capacitação de todos os profissionais mesmo com a 

rotatividade da mão de obra 

Promover eventos (apresentação e treinamento) 

Assistência técnica e peças de reposição imediata 

Cursos por parte dos fornecedores de projeção (utilização e manutenção das máquinas) 

Fomentar a produtividade 

Diminuir custos da construtora 

Disseminar o conhecimento: vantagens do sistema (qualidade, cronograma, etc.) 

Organizar a categoria dos empreiteiros (pagar corretamente os encargos, etc.) 

Treinar o pessoal 

Monitorar as relações de negócios dos concorrentes de forma a entender a prática de 

preços adequados (conhecer outros mercados: BA, BH, SP, etc.) 

Dificuldades: mestre de obra da construtora dificulta o trabalho de projeção (Exemplo: Na 

logística - transporte dos equipamentos, transporte da argamassa, pontos de energia e água) 

Dificuldades: impostos - carga tributária 

Dificuldades: poucos fornecedores (Votorantim e Precon) 

Dificuldades: equipamento e assistência (apenas 01 empresa) 
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Capacidade de entrega 

Treinamento dos treinandos 

Norma de Desempenho 

Logística reversa 

Planejamento 

Logística vertical 

Falta oferta por parte das indústrias de argamassa 

Agilidade e disponibilidade imediata para suprir necessidades emergenciais 

Cumprimento dos prazos e horário de entrega 

Fabricante de argamassa não entende de equipamento 

As construtoras não apropriam como deveriam 

Logística (entrega, formato de embalagem, externa e interna) 

Visão de produto, com falta de visão de solução 
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Relacionamento com o sistema  

Acompanhamento técnico 

Não conformidade de equipamentos 

Falta de multiplicadores 

Aperfeiçoamento para materiais locais (Brasil) 

Uso de equipamentos desenvolvidos para aplicação de gesso na aplicação de argamassa 

projetada 

Energia estável e água limpa 

Mão de obra treinada e especializada 

Uso de equipamentos inadequados para o processo de projeção de argamassa 

Falta oferta suficiente, disponibilidade imediata de argamassa (principalmente em 

situações emergenciais) 

Falta planejamento das empresas construtoras 

Preparo do canteiro para o sistema (água e energia) 

Falta mão de obra focada e treinada para a execução 

Multiplicadores do processo 

Mudança de Cultura 

Manutenção do equipamento (acompanhamento técnico) 

Uso inadequado do equipamento (produto à máquina) 

Aproximação dos fornecedores de máquinas com as construtoras 

Qual máquina comprar? 
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Melhorar a produtividade  

Menor desperdício 

Investimento em projeto de alvenaria e de instalações 

A construtora só busca a solução em situações de crise na obra "com a corda no pescoço" 

Baixo controle geométrico das estruturas, gerando elevadas espessuras de argamassa e 

queda de produtividade do sistema 

Falta treinamento e preparo da na cadeia como um todo 

Atribuir também ao bloco/tijolo parte da qualidade e durabilidade do sistema e não apenas 

a argamassa 

Resistência por parte das construtoras, das vantagens do sistema (gerado a partir de 

fracassos anteriores) 

Planejamento estratégico para definição do sistema (e não quando está com a corda no 

pescoço) 

Investimento na fase de maturação do sistema na construtora (processo) 

Entendimento do sistema para identificação dos gargalos em cada obra 

Levantamento do custo real do sistema 

Evitar a perda incorporada 

Descrição do processo (para isso é necessário o conhecimento e domínio do sistema) 

Definição dos processos complementares (equipes para taliscamento, requadração, etc.) 

Sistemas construtivos compatíveis com o sistema de projeção (instalações embutidas) 

Qualificação de mão de obra 

Manutenção dos equipamentos (agilidade) 

Condições de energia e água (viabilidade) 

Planejamento da sequência dos serviços 

Serviços preliminares bem executados 
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Falta assistência técnica 

Falta diversidade de produtos 

Falta credenciamento de mão de obra especializada 

Apropriação de custos de mão de obra na composição de custo do sistema e não 

individualmente 

Visão sistêmica da mão de obra para entender seus impactos nos serviços anteriores e 

posteriores 

A projeção e o impacto na logística de canteiro 

Dificuldades com a logística da obra 

Falta de mão de obra treinada no mercado (cursos de planejamento pelo SENAI) 

Dificuldade com a falta de energia estabilizada e água limpa 

Fabricantes de argamassa (empresa grande) x empresas de projeção (empresas pequenas) - 

relação difícil 

Gargalos: Impostos e cargas tributárias para atuar com construtoras 

Gargalos: mestres dificultam o trabalho das empresas de projeção 

Gargalos: um dos menores preços do Brasil 

Gargalos: concorrência desleal entre os aplicadores (com quem trabalha corretamente) 

Gargalos: empresas de aplicação não tem plano de negócio nem sistema de gestão 

Gargalos: falta sistema de selos (fornecedor de argamassa) 

Empresas de projeção pequena não sabem fazer conta 

Empresas de projeção estão retraindo 

Falta de planejamento das construtoras (entram para projetar na obra e a obra pára porque 

falta planejamento) 

Empresas de projeção ruins "queimam o filme" do sistema junto às construtoras 

Preço da mão de obra x impostos 

Desperdício 

Controle de material 

Chapisco (em alvenaria usar em panos externos, já no interior não usar) 

Retrabalho devido ao material 

Falta de acesso dos aplicadores a quem decide 

Construtoras não tratam os empreiteiros como empresa (empreiteiros não se organizam 

como empresa - registro de pessoal) 

Preço que a construtora está disposta a pagar não é adequado (muito baixo) 

Relação de serviço: várias empresas "quebram"; enquadramento das empresas de prestação 

de serviços 

Gargalos: vender sistema 

Poucos fornecedores (Votorantim e Precon) 

Poucas empresas de manutenção de equipamentos 
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ANEXO II – RESULTADOS DA REUNIÃO DO MÊS DE JUNHO 

Pontos críticos mais votados e ações propostas (COMUNIDADE DA 

CONSTRUÇÃO, 2015). 

GRUPO DE PROJEÇÃO 
Nº 

VOTOS 

Gap 
Entendimento inapropriado sobre o impacto do sistema de argamassa 

projetada na logística do canteiro 
5 

Curto prazo 
Identificar entre os participantes (aplicadores e construtoras) boas práticas 

e principais problemas de logística 
2 

Médio 

prazo 
Elaboração de um estudo em obra de boas práticas de logística 16 

Longo 

prazo 
Elaboração de boas práticas de logística 5 

Gap 
Indisponibilidade de energia estável e água limpa na obra para 

alimentação do equipamento 
12 

Curto prazo 
Elaboração de um manual com requisitos básicos para garantira adequado 

de fornecimento de água e energia elétrica 
17 

Médio 

prazo 
Acompanhamento da aplicação do manual junto à construtora 1 

Longo 

prazo 
Não foi levantado. 0 

Gap 
Indisponibilidade de Mão-de-obra capacitadas na aplicação do 

produto/sistema e no uso e operação do equipamento de projeção 
5 

Curto prazo 
Contato Senai/Sinduscon. Identificação das empresas e necessidades 

(ementa) 
5 

Médio 

prazo 

Preparar instrutores (fomento dos fabricantes de argamassa e 

equipamentos) 
3 

Longo 

prazo 
Implementar cursos 4 

Gap Baixo preço do serviço de projeção praticado no mercado local 8 

Curto prazo Estudo da forma de remuneração do pessoal e organização da equipe 0 

Médio 

prazo 
Qualificação para melhoria da produtividade da mão-de-obra 9 

Longo 

prazo 
Não foi levantado. 0 

Gap Falta de sistema de reconhecimento (selo) das melhores empresas 8 

Curto prazo Identificar que fará o selo 3 

Médio 

prazo 
Identificar os itens de controle 0 

Longo 

prazo 
Implementar um selo de qualidade das empresas de projeção 16 

GRUPO DE EQUIPAMENTOS 
Nº 

VOTOS 
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Gap 

Falta de mão-de-obra treinada e especializada na operação e 

manutenção dos equipamentos; estabelecimento de parceria com 

SENAI/GO para treinamento/capacitação de operadores em 

equipamentos de projeção 

16 

Curto prazo 
Treinamento de mão-de-obra (por parte do fabricante na operação e 

manutenção do equipamento (para quem adquire o maquinário) 
15 

Médio 

prazo 

Estabelecimento de parceria com o Senai para treinamento/capacitação de 

operadores em equipamentos 
14 

Longo 

prazo 

Que as construtoras exijam certificado de qualificação dos operadores de 

equipamentos 
8 

Gap 
Maior abertura do mercado às novas tecnologias construtivas 

("quebra de resistência") 
2 

Curto prazo 
Intensificar visitas técnicas, demonstrações do produto e viabilização do 

método para aquisição do equipamento 
2 

Médio 

prazo 
Dar sequência à política anterior 1 

Longo 

prazo 
Dar sequência à política anterior 1 

Gap 
Auxílio na quebra de paradigma do mercado acerca de experiências 

negativas com aplicadores vindos do exterior 
2 

Curto prazo 

Visitas e comunicação com as construtoras mostrando o novo método de 

trabalho da máquina projetada (entrega técnica, assistência, peças de 

reposição) 

9 

Médio 

prazo 

Exigir das empresas fabricantes de equipamentos a comprovação dos itens 

acima descritos 
5 

Longo 

prazo 
Dar sequência ao monitoramento 6 

Gap Relacionamento com a cadeia construtiva frequente 3 

Curto prazo 

Fomentar e intensificar encontros técnicos junto aos outros representantes 

da cadeia para os fins de esclarecimento técnico do equipamento e das 

condições do entorno da obra 

2 

Médio 

prazo 
Dar sequência à política anterior 0 

Longo 

prazo 
Dar sequência à política anterior 7 

Gap Falta de acompanhamento e suporte técnico ao cliente 7 

Curto prazo Linha direta de comunicação com os fornecedores (0800) 0 

Médio 

prazo 

Treinamento e capacitação de novos técnicos para a realização de 

assistência e suporte técnico 
7 

Longo 

prazo 
Exigir os certificados de manutenção dos equipamentos 1 

GRUPO DE CONSTRUTORAS 
Nº 

VOTOS 

Gap 

Planejamento inadequado do serviço, contemplando todas as fases 

(anteriores e posteriores inclusive), estrutura necessária e logística do 

canteiro, entre outros fatores 

15 
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Curto prazo 
Pesquisar para planejar (conhecimento e visita a canteiros); conhecer 

problemas e soluções – listar 
11 

Médio 

prazo 
Formatação de um projeto para implantação Três 

Longo 

prazo 
Manual, guia cartilha com fases da produção 13 

Gap 

Falta de treinamento da cadeia produtiva da argamassa projetada; 

indisponibilidade de mão-de-obra capacitada na aplicação do 

produto/sistema e no uso e operação do equipamento de projeção 

6 

Curto prazo 
Buscar capacitadores (SENAI, SEBRAE, empresas de argamassa) e 

disponibilizar espaços 
3 

Médio 

prazo 
Formatar e iniciar treinamento 4 

Longo 

prazo 

Avaliar a eficácia dos treinamentos realizados; melhoria/reciclagem dos 

treinamentos; certificação de mão-de-obra 
1 

Gap 
Resistência da construtora à implantação do sistema de argamassa 

projetada devido a experiências fracassadas anteriormente 
18 

Curto prazo 
Divulgação de cases de sucesso no mercado local "in loco" e em eventos 

de credibilidade 
8 

Médio 

prazo 
Levantar dados (produtividade, custo, qualidade) 2 

Longo 

prazo 
Divulgação das ações, números e ganhos (melhoria contínua) 5 

Gap 
Viabilização do custo do processo com quantificação dos custos diretos 

e indiretos do sistema de argamassa projetada 
15 

Curto prazo 
Colocar em planilha os custos diretos e os processos de produção 

utilizados 
5 

Médio 

prazo 
Levantamento de custos indiretos/ganhos 16 

Longo 

prazo 

Definição de pré-requisitos mínimos para viabilização dos custos (projeto, 

logística, suprimentos) 
8 

Gap 

Busca do sistema de argamassa projetada pela construtora em 

situações de atraso de cronograma na obra e ausência de 

planejamento estratégico da solução em todo cenário 

6 

Curto prazo Evitar situações de uso emergencial 0 

Médio 

prazo 
Conscientização sobre o uso planejado 0 

Longo 

prazo 
Conscientização sobre o uso planejado 0 

GRUPO DE ARGAMASSA 
Nº 

VOTOS 

Gap Logística reversa de sacarias de produto 5 

Curto prazo Levantar as exigências legais e responsabilidades dos diferentes agentes 1 

Médio 

prazo 

Verificar as ações já em desenvolvimento pelo grupo de construtoras, 

entidades, fornecedores, etc. 
0 

Longo 

prazo 

Desenvolver alternativas de destino final de embalagens ou redução da 

geração das embalagens 
7 
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Gap 

Elaboração de estudo de caso real com apresentação prática do 

comparativo entre sistemas construtivos de revestimento de 

argamassa 

5 

Curto prazo Levantar um case exitoso em Goiânia 5 

Médio 

prazo 
Apresentar o case escolhido 0 

Longo 

prazo 
Não se aplica 0 

Gap 

Auxílio da construtora na quantificação dos custos diretos e indiretos 

do sistema (produto, equipamento, mão-de-obra, produtividade, 

qualidade, logística do canteiro, gestão de materiais e redução de 

perdas, etc.) 

32 

Curto prazo 
Negociação entre fabricante e construtora do mix de produto para redução 

dos custos 
18 

Médio 

prazo 

Desenvolver metodologia para apropriação do custo final de reboco 

projetado 
17 

Longo 

prazo 

Desenvolvimento do mercado para aumento da demanda e 

consequentemente a redução de custos 
5 

Gap 

Melhoria na avaliação de desempenho nos treinamentos/capacitações; 

oferta de treinamento/capacitação de mão-de-obra e multiplicadores 

nas construtoras e/ou empreiteiros 

21 

Curto prazo 
Intensificar visitas nas obras para avaliação da adequada execução do 

processo de projeção 
4 

Médio 

prazo 

Treinamento de multiplicadores em cada empresa de projeção e em cada 

obra 
7 

Longo 

prazo 

Estruturar e implementar um curso de capacitação permanente, no SENAI, 

para empresas de projeção 
15 

 


