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AULA 18 - REVESTIMENTOS 

 

 

GENERALIDADES  
É necessário iniciar o preparo da base removendo eflorescências, óleos e outras sujeiras, como também 
pregos, arames, pedaços de madeira. 
- emboço (massa grossa) aplicado sobre a superfície chapiscada. 
- reboco (massa fina) aplicado sobre o emboço 
 
1) ARGAMASSA DE REVESTIMENTO 
Os revestimentos são executados para dar às alvenarias maior resistência ao choque ou abrasão, 
impermeabilizá-las, tornar as paredes mais higiênicas (laváveis) ou ainda aumentar as qualidades de 
isolamento térmico e acústico. 
Os revestimentos internos e externos devem ser constituídos por uma camada ou camadas superpostas, 
contínuas e uniformes. O consumo de cimento deve, preferencialmente, ser decrescente, sendo maior na 
primeira camada, em contato com a base. As superfícies precisam estar perfeitamente desempenadas, 
prumadas ou niveladas e com textura uniforme, bem como apresentar boa aderência entre as camadas e com 
a base. Os revestimentos externos devem, além disso, resistir à ação de variação de temperatura e umidade. 
A areia não pode conter impurezas, matéria orgânica, torrões de argila ou minerais friáveis. É necessário 
verificar o aspecto quando à granulometria, cor, cheiro. A aferição da areia é feita por cubicagem. 
 
2) CHAPISCO  
É um revestimento rústico empregado nos paramentos lisos de alvenaria, pedra ou concreto; a fim de facilitar 
o revestimento posterior, dando maior pega, devido a sua superfície porosa. Pode ser acrescido de adesivo 
para argamassa. O substrato (base) precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco. O 
ideal é que seja uma argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
 

a) Aditivo adesivo para chapisco: resina sintética, que proporciona grande aderência da argamassa sobre 
os mais diversos substratos.  

 
3) TRABALHABILIDADE DA ARGAMASSA 
- deixa penetrar facilmente a colher do pedreiro, porém sem ser fluida; 
- mantém-se coesa ao ser transportada; 
- distribui-se facilmente e preenche todas as reentrâncias da base; 
- não endurece rapidamente quando aplicada. 
 
4) EMBOÇO 
Somente pode ser aplicado após a aderência completa do chapisco. É constituído por uma camada de 
argamassa. 
- emboço externo: traço 1:1:4 de cimento, cal em pasta e areia grossa. 
- emboço interno: traço 1:1:6 de cimento, cal em pasta e areia grossa. 
 
A areia deve ser de rio, lavada. A aplicação deverá ser feita sobre a superfície umidecida. A espessura não 
pode exceder 2 cm. Deverá resultar em superfície áspera, a fim de facilitar e possibilitar a aderência do 
reboco. A argamassa precisa ser preparada mecanicamente. 
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5) ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO 
A principal propriedade é cumprir suas funções: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de 
absorção de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica durabilidade. 
 
6) REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA ÚNICA 
A alvenaria deve estar concluída e fixados os peitoris, os marcos e contra-marcos precisam estar chumbados. 
 
- EXECUÇÃO 
1) preparo da base 
2) chapisco 
3) revestimento argamassa única: recomenda-se utilizar argamassa industrializada, fabricada com cimento 
portland, calcário e aditivos, preparada em estado seco e homogêneo. A espessura deve ser entre 1,5cm a 
2,5cm. É recomendável elaborar um projeto de revestimento definido: tipo de revestimento (argamassa 
única, emboço ou reboco), tipo de argamassa (industrializada ou preparada na obra), técnica de execução. 
 
 - TIPOS DE ACABAMENTO DA ARGAMASSA 
 

a) Grosso: espessura maior que 5 cm, superfície de acabamento regular, desempeno leve; 
b) Fino: acabamento de base para pintura aplicada diretamente sobre argamassa; 
c) Feltrado: acabamento de base para massa corrida e posterior pintura, textura fina homogênea, lisa e 

compacta, superfície sem fissura, desempeno com madeira seguido de espuma; 
 
7) REVESTIMENTO EXTERNO EM ARGAMASSA ÚNICA 
A espessura deve ter entre 2 e 3 cm. As juntas de dilatação tem de ser executadas logo após o desempeno da 
superfície.  
 

a) Reforço com tela de aço zincada: feitos nos encontros da alvenaria com a estrutura; 
b) Juntas de trabalho nos encontros da alvenaria; 
c) Concreto no encontro do revestimento de argamassa, no nível dos peitoris e das vergas de janela; 
d) Peitoris não-metálicos: devem ser assentados com caimento para fora; 
e) Pingadeiras: são saliências de no mínimo 2cm do plano da fachada. 

 
Os acabamentos podem ser: grosso, fino ou feltrado 
 
8) REBOCO 
A colocação do reboco é iniciada somente após a colocação de peitoris, tubulações de elétrica etc.. e antes da 
colocação das guarnições e rodapés. A superfície a ser revestida com reboco deve estar adequadamente 
áspera, absorvente, limpa e também umedecida. O reboco é aplicado sobre a base, com desempenadeira de 
madeira e deverá ter uma espessura de 2mm até 5mm. Em paredes, a aplicação deve ser efetuada de baixo 
para cima, a superfície deve ser regularizada e o desempenamento feito com a superfície ligeiramente 
umedecida através de aspersão de água com brocha e com movimentos circulares. 
Só poderá ser aplicado após 24h da aderência completa do emboço 
 

a) Argamassa fina para interiores: à base de cal hidratada e areia classificada; 
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b) Argamassa fina para fachada: à base de cal hidratada, areia classificada, cimento portland e aditivo 

impermeabilizante; 
c) Reboco rústico: argamassa no traço de 1:4 de cimento e areia 

 
9) PASTA DE GESSO 
A crescente utilização de revestimentos de gesso nas edificações contribuiu para uma boa alternativa e muitas 
vezes econômica. 
O revestimento de gesso pode ser aplicado em diversas bases, mas deve-se garantir a aderência e uma 
espessura ideal. A espessura do revestimento de gesso em geral depende da base, mas tecnicamente se 
recomenda a espessura de 5 ± 2mm. Só poderá ser aplicada em revestimento para interiores, não podendo 
haver pontos de umidade na base. 
 
10) AZULEJO 
Placas de louça cerâmica, de corpo poroso, vidradas em uma das faces. Utiliza-se argamassa específica de 
assentamento para cada tipo de material. 
 
11) LAMINADO DECORATIVO 
Mais utilizado em móveis, porém pode ser aplicado em alvenarias. É fixado através de cola específica. 
 
12) FORROS 
a) colados: proteção ou revestimentos das faces internas. 
b) tarugados: em madeira, PVC ou gesso.  


