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RESUMO  Cronologia do artigo: 

A projeção mecânica da argamassa é uma potencial solução para minimizar os 
problemas da aplicação tradicional, sendo seu uso ainda incipiente e uma 
inovação tecnológica recente em várias regiões do Brasil. Pouco sistematizados 
são os parâmetros disponíveis que atestam os ganhos que subsidiem o orçamento, 
o projeto e a execução dos revestimentos. Este artigo objetiva apresentar 
investigação do desperdício de argamassa industrializada na execução de emboço 
interno e externo de paredes. Para isso foram realizadas pesquisas de campo em 5 
obras de edifícios, cujos resultados permitiram constatar perda de argamassa 
industrializada variando de 6,38% até 150,02%. A identificação das melhores 
práticas, oportunidades de aprimoramento da gestão da produção e a obtenção de 
referências quantitativas compreendem as principais contribuições deste trabalho, 
podendo auxiliar na seleção dessa tecnologia e solução dos problemas 
semelhantes pelas empresas de construção. 
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1. Introdução 

A otimização dos recursos físicos e financeiros com vistas à redução do desperdício de materiais e 
aumento da produtividade da mão de obra é um dos principais desafios enfrentados pela construção 
civil brasileira nos últimos anos. Somando a isso, a necessidade de melhoria da utilização dos 
recursos, diante da atual crise brasileira e seus reflexos em todos os setores econômicos do país, exige 
ainda mais a revisão das práticas convencionais e pouco racionais da indústria da construção civil. 
Além de impulsionar a busca por alternativas tecnológicas que consigam superar as limitações 
impostas pelo processo construtivo tradicional. 

Particularmente, a aplicação manual dos revestimentos de argamassa, a qual é característica da 
prática tradicional, é frequentemente confrontada em relação à busca por melhores índices de 
produtividade, rapidez e garantia da qualidade final do serviço. Assim, a mecanização da aplicação da 
argamassa, procedimento comum em países desenvolvidos (Austin, Robins e Goodier, 2002), é citada 
como a solução mais adequada para alcançar um elevado desempenho na execução do revestimento 
interno e externo das edificações, garantindo custos e prazos controlados, além de garantia da 
qualidade final. 

O sistema de revestimento é composto pelo revestimento de argamassa, o qual é formado por 
uma ou mais camadas sobrepostas de argamassa, e o acabamento decorativo (ABNT, 2013). 
Usualmente, os revestimentos de argamassa são compostos pelas seguintes camadas: a) chapisco 
(Camada de preparo da base. Tem por finalidade, uniformizar a absorção e melhorar a aderência ao 
revestimento), b) emboço (camada de regularização) e c) reboco (camada de acabamento superficial 
do emboço. Permite o recebimento do revestimento decorativo ou pode se constituir no acabamento 
final da superfície) (ABCP, 2002). 

Associado ao atual desafio do incremento das atividades da construção e exigências de 
racionalização dos serviços, verifica-se o interesse crescente pelo uso de argamassa projetada como 
sistema de aplicação de revestimento (Nakakura, 2005; Paravisi, 2008; Corrêa, 2010; ABCP, 2012). O 
uso da projeção mecanizada de argamassa decorre da necessidade de minimizar problemas da 
aplicação manual e de obter melhor qualidade do produto. Porém, o uso desta técnica ainda é 
incipiente no Brasil, sobretudo na região Nordeste, onde há reduzido número de empresas usuárias, 
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sendo assim uma inovação tecnológica recente. 
A consecução de um sistema de projeção mecânica de argamassa compreende três etapas 

principais: mistura da argamassa, transporte até local de aplicação e lançamento da argamassa ao 
substrato. No Brasil, os dois métodos para projeção mecânica de argamassa mais difundidos no 
mercado são a bomba de projeção e o projetor por spray de ar comprimido com recipiente acoplado 
(Cichinelli, 2010). Nas bombas de projeção, a argamassa no estado fresco é lançada na câmara 
existente no equipamento e, de lá, é direcionada para dentro de um conduto flexível, conhecido como 
mangote, ou pelo eixo helicoidal ou pelo pistão, percorrendo-o até ser projetada no substrato, tendo 
seu fluxo controlado pela pistola ou bico de projeção (Crescencio et al., 2000; Santos, 2003).  

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP (2012), alguns estudos sobre 
produtividade revelam que o sistema argamassa sob a ótica da projeção mecanizada, por meio de 
ferramentas destinadas a facilitar o ingresso e o desenvolvimento dessa tecnologia no processo 
produtivo das empresas construtoras, é a solução mais adequada para que se alcance alta performance 
na execução do revestimento, garantindo melhores prazos, qualidade, racionalização, produtividade, 
sustentabilidade e custos. 

As pesquisas de Agopyan et al. (1998), Paravisi (2008) e Lordsleem et al. (2014) estudaram as 
perdas de revestimentos de argamassa. Agopyan et al. (1998), em um estudo com 04 obras, encontrou 
perdas de argamassa industrializada em emboços internos mediante aplicação manual variando entre 5 
e 209%. Paravisi (2008), especificamente, objetivou identificar as dificuldades e os benefícios do uso 
de sistema de produção de revestimentos em fachada com aplicação mecânica e manual da argamassa 
industrializada, obtendo dados de perdas junto a dois empreendimentos, quais sejam: uma edificação 
com 15 pavimentos (case E) e 11 blocos com 04 apartamentos cada (case V). Nesses casos, a perda 
média de argamassa através da projeção mecânica variou de 17,65 (Case E) e 33,65% (Case V). 
Enquanto a perda média para a aplicação manual no case V foi de 95,47%. Já o estudo de Lordsleem 
et al. (2014), em um empreendimento com 21 pavimentos localizado na região metropolitana do 
Recife, mensurou a parcela de perda de argamassa industrializada de emboço aplicada em áreas 
internas mediante projeção mecânica. Os valores de perda de argamassa obtidos por este autor 
variaram entre 3,11 e 16,26%. 

Embora alguns autores sustentem que o uso da projeção mecânica introduz aumentos de 
qualidade do produto em relação ao método convencional, ainda é reduzido o número de empresas que 
utilizam tal técnica. Além disso, poucos são os estudos que abordam de forma sistêmica os possíveis 
ganhos em eficiência proporcionados pela mecanização dessa atividade e que subsidiem o orçamento, 
o projeto e a execução do revestimento das edificações (Paravisi, 2008; Corrêa, 2010). 

Logo, verifica-se a importância do estudo do desperdício na execução do revestimento de 
argamassa projetada, pois além de integralizar as funções desempenhadas pelas vedações verticais, 
implica também em custos representativos para a edificação como um todo. Diante do exposto, esta 
pesquisa objetivou investigar o desperdício de argamassa na execução do emboço interno e externo de 
paredes na etapa de aplicação mecânica da argamassa. 

2. Metodologia da pesquisa de campo 

A metodologia adotada na pesquisa de campo foi estruturada nas seguintes etapas: etapa 01 – a) 
definição do método de coleta de dados, b) periodicidade da coleta e c) seleção de obras com projeção 
mecânica de argamassa; etapa 02 – estudos de casos.  

a) Definição do método de coleta dos dados  
Optou-se em adotar os cadernos de indicadores do programa de indicadores de desempenho 

(PROGRIDE), desenvolvidos pela Comunidade da Construção, sob liderança da Associação Brasileira 
de Cimento Portland (ABCP). Ademais, as formas para mensurar a parcela de perdas e o consumo da 
argamassa industrializada foram baseadas em Souza (2005), conforme exposto na Tabela 1.  

Para mensuração destes valores, inicialmente, foi coletado o valor estabelecido pelo fabricante 
da argamassa para o consumo de referência teórico. De posse deste dado, no primeiro dia da semana 
de coleta foi feito o levantamento do número de sacos de argamassa estocados no canteiro e no último 
dia, o total de sacos que permaneceram no estoque, bem como a quantidade de sacos recebidos ou 
destinados a outros serviços durante o período em análise. Além disso, no primeiro dia da semana de 
coleta foi verificado o serviço de revestimento executado anteriormente ao início do levantamento de 
dados para que no último dia da semana de coleta fosse verificada área executada apenas no período 
em questão.  

b) Periodicidade das coletas  
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Por convenção dos autores, a visita técnica nas obras estudadas para efetiva coleta de dados in 
loco foi realizada obedecendo a um ciclo semanal de atividades.  

c) Seleção de empresas com sistema de projeção mecânica da argamassa  
A presente pesquisa envolveu a participação de cinco empresas construtoras e contemplou a 

apresentação de estudos de casos em cinco obras, em fase de revestimento com projeção mecânica da 
argamassa, as quais foram selecionadas junto à Comunidade da Construção do Recife/PE. 
 

Tabela 1 - Mensuração de perdas e consumo de materiais. 

Indicador Equação Referências 

Consumo 
Unitário de 
Materiais - 

CUM 

 
Detalhamento: 
EST (VI) = quantidade de material no estoque na data inicial da verificação, 
medido em kg.  
EST (VF) = quantidade de material no estoque na data final da verificação, 
medido em kg.  
FORN = quantidade de material recebida entre VI e VF, em kg. 
TRANSF = quantidade de material cedida (sinal negativo) ou recebida (sinal 
positivo) entre VI e VF  
QS = quantidade de serviço executada entre VI e VF, medido em m².  
VI = data para a verificação inicial  
VF = data para a verificação final  
No caso do revestimento com aplicação da argamassa industrializada, o consumo 
unitário é a quantidade de argamassa anidra necessária para a realização do 
revestimento de 1 m² de área. 

Souza 
(2005) 

Percentual da 
parcela de 
perdas - 
IP (%) 

 
Detalhamento: 
CTeo = consumo teórico, em kg. 
CTeo = Cref x Qs 
Cref = consumo de referência, em kg/m². 

 
esp = espessura média da camada a ser revestida, em centímetros. 
Cref1cm = consumo necessário para a execução de 1 m² para uma espessura de 
1cm (dado fornecido pelo fabricante) 

Souza 
(2005) 

3. Estudos de casos 

A realização dos estudos de casos nas obras identificadas compreendeu o cumprimento das seguintes 
etapas: a) caracterização da obra; b) caracterização da empresa; c) coleta de dados em campo 
(determinação do consumo de argamassa, determinação da espessura da camada de emboço, 
quantificação da área executada e registro das anormalidades ocorridas no período) e d) compilação e 
tratamento dos dados. 

3.1. Caracterização das obras 

A caracterização das obras foi realizada com base nos cadernos do PROGRIDE cujos resultados são 
apresentados na Tabela 2. 
 

Tabela 2 - Caracterização das obras. 

Obra A B C D E 
Tipo e padrão do 
empreendimento 

Residencial, alto Residencial, 
médio 

Residencial, 
alto 

Residencial, 
alto 

Comercial, 
médio 

T
ip

ol
og

ia
s 

ad
ot

ad
as

 Estrutura 
Reticulada com 
laje nervurada 

Reticulada com 
laje maciça 

Reticulada 
com laje 

nervurada 

Reticulada com 
laje maciça 

Reticulada 
com laje 

nervurada 

Alvenaria Bloco cerâmico Bloco cerâmico 
Tijolo 

cerâmico 
Tijolo cerâmico 

Bloco de 
concreto 

Revestimento 
Emboço + 

cerâmica e granito 
Emboço Emboço Emboço Emboço 
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3.2. Caracterização do sistema de projeção mecânica da argamassa 

As principais informações coletadas nos canteiros para caracterizar o sistema de projeção mecânica 
das obras analisadas foram reunidas na Tabela 3. 
 

Tabela 3 - Caracterização do sistema de projeção mecânica. 

Obra A B C D E 
Mão de obra utilizada e 

experiência dos oficiais com 
sistema de projeção 

Subcontratada; 
conhece a 

técnica 

Própria; 
primeira 

experiência 

Mista; primeira 
experiência 

Própria; 
primeira 

experiência 

Subcontratada; 
conhece a 

técnica 

Relação ajudante/pedreiro 1:2 4:5 1:1 3:5 1:1 

Sistema utilizado Sistema portátil Sistema portátil Sistema portátil 
Central 

misturadora fixa 

Central 
misturadora 

fixa 

Emboço 

Tipo de 
argamassa 

Industrializada 
ensacada 

Industrializada 
ensacada 

Industrializada 
ensacada 

Industrializada 
ensacada 

Industrializada 
ensacada 

Local de 
aplicação 

Interno Externo Externo Externo Externo 

Espessura 
média (cm) 

0,7 – 1,0 4,0 – 5,0 4,0 – 6,0 4,0 – 6,5 4,0 – 5,0 

Equipamentos 

Mistura da 
argamassa 

Argamassadei-
ra 

Argamassadei-
ra 

Argamassadei-
ra 

Argamassadei-
ra 

Argamassadei-
ra 

Tipo de 
equipamento 
para projeção 

Bomba Bomba Bomba Bomba Bomba 

 

3.3. Apresentação e análise dos indicadores de perdas 

Na Tabela 4, encontram-se disponíveis os resultados dos indicadores de perdas de argamassa 
industrializada e o consumo unitário da argamassa das obras analisadas, os quais foram mensurados 
com base nas diretrizes de Souza (2005), expostas na Tabela 1. 
 

Tabela 4 - Indicadores coletados nas obras. 

Obra A B C D E 

Execução de requadros e quinas Sim Sim Sim Sim Sim 

Períodos analisados (semanas) 17 3 3 4 5 

Perda de 
argamassa 

industrializada 
(%) 

Mínima e Máxima 
27,93; 
150,02 

7,04; 
23,93 

28,85; 
58,74 

6,38; 
148,94 

13,13; 
26,53 

Média e Mediana 
81,23; 
71,32 

13,9; 
10,73 

41,82; 
37,87 

56,4; 
35,14 

17,49; 
15,53 

Desvio padrão e 
Coeficiente de variação 

39,96; 
45% 

8,88; 
63% 

15,33; 
36% 

67,16; 
119% 

5,24; 
30% 

Consumo 
unitário de 
argamassa 

industrializada 
(kg/m²) 

Mínimo e Máxima 
15,29; 
33,95 

65,88; 
84,27 

87,47; 
107,75 

54,25; 
139,65 

36,54; 
80,53 

Média e Mediana 
23,68; 
23,25 

74,31; 
72,79 

96,27; 
93,60 

93,60; 
90,26 

59,43; 
58,73 

Desvio padrão e 
Coeficiente de variação 

5,43; 
21% 

9,2; 
12% 

10,42; 
10% 

38,91; 
41% 

15,65; 
26% 

 

3.3.1. Análise das perdas de argamassa de emboço industrializada em alvenarias internas 
Conforme a Figura 1, os valores de perdas obtidos na obra A foram superiores aos encontrados por 
Lordsleem et al. (2014), cuja variação foi de 3,11 a 16,26%, levando em consideração que se tratam de 
obras com o mesmo sistema de produção e que a aplicação da argamassa ocorreu em áreas internas. 
Como a maioria dos valores de perdas da obra A foram superiores a 53%, com média de 81,23%, 
pode-se considerar que as perdas de argamassa industrializadas nessa obra foram altas. 

Comparando ainda os resultados obtidos com os valores de perda de argamassa encontrados por 
Agopyan et al. (1998) para aplicação manual, os quais variaram entre 5 e 209%, observa-se os valores 
da Obra A se encontram dentro do intervalo estabelecido pelo referido autor. 
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Figura 1 - Perdas (%) de argamassa industrializada da obra A X Estudo de referência. 

 

3.3.2. Análise das perdas de argamassa de emboço industrializada em alvenarias externas 
De acordo com a Figura 2, o valor médio das perdas evidenciadas na obra B é próximo ao valor 
encontrado por Paravisi (2008). Já as perdas constatadas na obra C se mostraram superiores aos 
resultados obtidos pelo mesmo autor. 

A Figura 3 mostra as variações obtidas nas obras D, E e em Paravisi (2008). Com base nos 
dados apresentados no referido gráfico, constata-se que a obra D apresenta, simultaneamente, o menor 
e o maior índice de perdas e a obra E apresenta o melhor resultado de perdas, considerando o valor 
médio de todas as médias apresentadas. 

 

 
Figura 2 - Perdas (%) de argamassa industrializada das obras E e F X Estudo de referência. 

 

 
Figura 3 - Perdas (%) de argamassa industrializada das obras G e H X Estudo de referência. 
 
Em comparação aos valores obtidos por Paravisi (2008) para perda média através da aplicação 

manual, o qual foi de 95,47%, extrai-se que apenas a Obra D registrou valores de perda superior ao do 
referido autor. 

De forma geral, dentre os fatores que podem ter influenciado os índices de perdas coletados, 
destacam-se a baixa consistência apresentada pela argamassa utilizada na projeção e vários trechos 
com taliscas, indicando espessura acima dos quatro centímetros, considerada como elevada. Na obra 
E, os resultados mostraram-se satisfatórios perante a gestão do canteiro que utilizava o sistema 
mecanizado pela primeira vez. 

4. Identificação das melhores práticas 

Este item reúne algumas das melhores práticas observadas nos canteiros, ao longo das visitas técnicas 
e coleta dos dados realizada pelos autores. Embora o sistema de mecanização de argamassa apresente-
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se como uma alternativa inovadora na execução dos revestimentos, para a maioria das obras 
analisadas, ainda apresenta dificuldades tanto na fase de implantação, quanto na fase de operação.  

As melhores práticas apresentadas neste item foram observadas na fase de operação do sistema 
e se referem a ações realizadas pela equipe de produção, em concordância com a gestão, em busca da 
melhoria do processo.   

O menor consumo de argamassa registrado foi obtido na obra A e o maior foi na obra D, 
correspondendo a 15,29 e 139,65kg/m², respectivamente. O desperdício mínimo foi apresentado pela 
obra D, equivalente a 6,38%, e o máximo pela obra A, onde foi de 150,02%.  

A obra D apresentou o menor percentual de perdas e o maior consumo de argamassa 
industrializada. Esses valores dizem respeito a semanas distintas, visto que foram coletados dados 
durante 4 semanas nessa obra. As perdas de 6,38% se referem à terceira semana de coletas, na qual o 
consumo de argamassa industrializada foi de 54,25 kg/m², para uma área executada equivalente a 
188,01 m². O consumo de 139,65 kg/m² foi obtido na segunda semana de coletas, na qual as perdas 
foram de 148,94% para executar uma área de 118,15 m².    

A obra A apresentou maior percentual de perdas e o menor consumo de argamassa 
industrializada. Esses valores foram coletados em semanas de produção distintas, de um total de 17 
semanas de coletas. As perdas de 150,02% se referem à quarta semana de coletas, na qual o consumo 
de argamassa industrializada foi de 34 kg/m², para uma área executada de 107,64 m².   

Em relação ao conjunto de obras contempladas nessa pesquisa, a obra B não apresentou 
destaque referente aos índices de consumo e perdas, mas foram observadas ações cabíveis de serem 
destacadas dentre as melhores práticas identificadas, por serem capazes de contribuir na minimização 
do volume de resíduos gerados pelo sistema, otimizar a execução dos requadros ao longo da execução 
do emboço e no uso racional da água na limpeza do mangote, evitando ainda o espalhe de resíduos no 
pavimento.  

Uma prática observada na obra B foi o acondicionamento da argamassa recém-saída do 
mangote, ao desligar a bomba, em recipientes para posterior utilização. Esse material era comumente 
reaproveitado ou na projeção ou na execução de acabamentos do próprio revestimento. Com essa 
prática, os resíduos oriundos do sistema eram minimizados.  

Ainda na obra B foi observado quanto aos resíduos gerados durante a limpeza do equipamento, 
que estes eram acondicionados em recipientes. Esse material era colocado em repouso até a parte 
sólida decantar no fundo do recipiente e depois seguia para a segregação, em que a parte líquida da 
mistura era reaproveitada para limpeza do mangote e a parte sólida era ensacada e transportada para o 
térreo em local adequado, à espera da destinação final. Essa prática apresenta implicações no uso 
racional da água, no ato da limpeza, e minimiza o espalhe do material na área de trabalho, mas ainda 
constitui perda. Esse é um aspecto que merece destaque na questão da gestão dos resíduos.  

Diante das práticas observadas nos canteiros, a Tabela 5 reúne algumas ações capazes de 
colaborar para tornar o sistema portátil mais eficiente. 

 
Tabela 5 - Identificação das boas práticas. 

Boas práticas observadas Benefícios 

Aproveitamento da argamassa de retorno do mangote Redução dos resíduos oriundos do sistema 
Acondicionar os resíduos de retorno do mangote em bombonas 
ou tanques para posterior descarte em local adequado 

Evitar o lançamento de resíduos de argamassa 
ao longo do pavimento 

 

5. Identificação das oportunidades de melhorias no sistema 

As oportunidades de melhoria indicadas nesta pesquisa são decorrentes das observações realizadas 
durante as visitas técnicas realizadas no canteiro e nos valores máximos de consumo e perdas. Para 
tanto, foram identificados os principais problemas, na fase de operação do sistema portátil, atuantes 
nas etapas de transporte dos ensacados até a central misturadora, incluindo o acondicionamento, 
mistura e aplicação do produto final. 

Observou-se que caso a mistura de argamassa apresente baixa consistência, poderá influenciar 
no índice de perdas, como no caso da obra D, na qual foram registrados os indicadores de maior 
consumo de argamassa industrializada.  

Na etapa de transporte, o primeiro problema identificado no sistema foi em relação à 
distribuição e controle dos ensacados ao longo dos pavimentos do edifício, principalmente devido ao 
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não recolhimento dos materiais após o término da atividade, além dos extravios ao longo do percurso 
até as proximidades da central misturadora. A etapa de transporte da argamassa não foi alvo da coleta 
dos dados, mas os problemas relatados são potenciais fatores influenciadores nas perdas do sistema de 
projeção e são situações recorrentes que necessitam de ações de melhoria.   

Outro problema evidenciado foi a utilização dos ensacados para a execução de outros serviços 
da obra, como no caso da obra B. Essa ação era realizada por oficiais de outros serviços, sem informar 
a administração da obra.  

Diante do exposto, fica evidente a existência de problemas relacionados às fases de transporte e 
mistura da argamassa, principalmente devido à falta de procedimentos para operar o sistema e planos 
de ações e medidas corretivas para minimizar as falhas. 

A Tabela 6 apresenta as principais etapas do sistema de mecanização de argamassa com 
material ensacado e os respectivos problemas identificados nos canteiros analisados. 

 
Tabela 6 - Problemas identificados na operação do sistema portátil. 

Etapas Problemas identificados 

Transporte até a central 
misturadora. 

Extravio de ensacados. 
Não recolhimento do ensacado após o término do serviço no pavimento. 

Acondicionamento próximo a 
central misturadora. 

Utilização do ensacado em outros serviços. 

Mistura da argamassa. 
Consistência final da mistura inadequada para projeção. 
Volume produzido superior à demanda. 

 
Assim sendo, com base nas observações do sistema de produção das obras contempladas na 

pesquisa, esta dissertação apresenta algumas medidas que podem ser tomadas, ainda na fase de 
implantação do sistema, para colaborar com a eficiência do processo: 

a) Atestar a dosagem da argamassa utilizada com as especificações do equipamento; 
b) Verificar a compatibilidade entre a composição da argamassa e o conjunto estator-rotor, para 
o caso das bombas tipo eixo helicoidal;  
c) Controlar o acondicionamento dos ensacados próximos à central misturadora, de modo a 
evitar extravios e utilização em outros serviços; 
d) Verificar o preparo da argamassa para que a mistura resultante esteja em condições 
adequadas para o bombeamento; 
e) Planejar a sequência da aplicação da argamassa para evitar a ociosidade da equipe; 
f) Utilizar aparato tipo balancins motorizados para facilitar o deslocamento da equipe ao longo 
da fachada, quando necessário;  
g) Ao término da atividade de projeção no pavimento, conduzir os ensacados que não foram 
utilizados para o local da próxima aplicação ou para o acondicionamento inicial. 
 
Essas ações visam otimizar a utilização dos recursos na atividade de projeção, colaborando para 

a redução do índice de perdas e favorecendo a produtividade da equipe envolvida no serviço. 

6. Conclusões 

De acordo com a caracterização do sistema portátil apresentado pelas obras analisadas e com os 
índices de perdas colhidos, a projeção mecânica da argamassa é uma tecnologia que pode tanto 
minimizar as perdas como contribuir para o aumento das mesmas. Isso vai depender das decisões 
tomadas desde a fase de planejamento e implantação no sistema que deve levar em consideração as 
características geométricas da área a ser revestida, a experiência dos oficiais envolvidos, o tipo de 
argamassa a ser utilizado e o transporte e controle dos ensacados.  No âmbito desta pesquisa, em 
comparação com a análise da literatura, os resultados obtidos, excetuando-se o caso da obra D, 
demonstraram que as perdas encontradas foram inferiores às da aplicação manual. 

Durante as visitas nos canteiros, foi possível identificar oportunidades de melhoria no sistema 
de projeção portátil com material ensacado, estando tais melhorias relacionadas aos seguintes itens: 
controle da distribuição e do acondicionamento dos ensacados ao longo dos pavimentos, preparação da 
argamassa para projeção e planejamento da sequência de aplicação da mistura.  

A presente pesquisa possibilitou ainda identificar fatores influentes no aumento do indicador de 
perdas, dentre os quais destacam-se: a consistência da argamassa fresca, falhas no transporte e controle 
de ensacados e elevadas espessuras na camada de revestimento. Esses fatores combinados podem 
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potencializar os desperdícios de argamassa e gerar custos indesejáveis para a empresa.    
Assim, embora o sistema de mecanização de argamassa apresente-se como uma alternativa 

inovadora na execução dos revestimentos, de acordo com as análises realizadas nas obras estudadas 
nesta pesquisa, ainda apresenta dificuldades tanto na fase de implantação, quanto na fase de operação. 
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