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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Argamassa de cimento e areia 
para chapisco; 

 Argamassa de cimento, cal e 
areia para emboço; 

 Argamassa colante; 

 Argamassa de rejunte; 

 Peças cerâmicas; 

 Pano seco ou bucha de limpeza; 

 Produto apropriado para 
limpeza ou detergente; 

 Mastique ou silicone para juntas, 
com pistola para aplicação. 

 

 Colher de pedreiro; 

 Trena metálica; 

 Prumo de face; 

 Desempenadeira de madeira; 

 Desempenadeira de aço 
dentada 8 x 8 mm; 

 Nível de mangueira ou alemão; 

 Nível de bolha; 

 Esquadro; 

 Linha de náilon; 

 Frisador para juntas; 

 Réguas de alumínio de 
diversos tamanhos; 

 Grampo para fixação de régua;  

 Martelo de borracha; 

 Caixote plástico, metálico ou madeira; 

 Riscador manual ou tipo Fermat; 

 Máquina com disco adiamantado; 

 Mangueira ou haste de madeira para 
frisar rejunte; 

 Fio de prumo (arame galvanizado 16 ou 
18); 

 Peso para fios de prumo; 

 EPI e EPC; 

  Balança completa (lastro, guarda-corpo, 
catracas dupla, cabos de aço, perfis 
metálicos); 

 Cordas de náilon; 

 Tela de náilon; 

 Guincho velox. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

A) Emboço 

 Estarem estudados e definidos os traços do chapisco e do emboço externos; 

 Todas as alvenarias deverão estar concluídas e fixadas internamente (encunhadas); 

 Os contramarcos devem estar chumbados; 

 Instalações elétricas e hidráulicas da fachada concluídas (se houver); 

 Definidas as caixas de ar condicionado ou outros elementos de fachada; 

 Proteger  a fachada com tela de náilon (quando necessário); 

 As balanças de catracas duplas devem estar montadas e testadas. 

B) Revestimento em peças cerâmicas 

 Estar concluído o emboço da fachada a, aproximadamente, 15 dias; 

 As instalações hidráulicas, elétricas e gás que interferem na fachada, devem estar concluídas; 

 Os fios de prumo da fachada devem estar instalados, espaçados de 0.60 a 0.90 m entre si; 

 Material cerâmico deve ser conferido em termos de tonalidade das peças e quantidade, para executar o serviço e 
considerando um percentual adicional. 

1. Preparo da superfície e chapisco 

 Eliminar toda sujeira e irregularidades nas superfícies do concreto e alvenaria, bem como 
preencher depressões localizadas e fazer tratamento quando ocorrer armaduras expostas; 

 Completar o encunhamento da alvenaria pelo lado externo, empregando a mesma argamassa 
interna; 

 Chapisco: Aplicar o chapisco em toda a superfície externa utilizando argamassa traço 1:3 

(cimento: areia grossa). A argamassa deverá ser consumida  1 hora após ter sido misturada, não 
devendo ser redosada. A argamassa que não adere sobre a superfície e cai não deve ser 
reaproveitada. 

 Nas superfícies de concreto (pilares e vigas): cobri-las totalmente. Para este tipo de superfície 
pode-se misturar resina PVA (bianco, sika-fix, cola branca, etc.), ao traço da argamassa e 
apicoamento em superfícies muito lisas. 

2. Definição das mestras 

 Transferir os eixos principais da obra para a laje de coberta e locar os arames de fachada 
tomando como referência estes eixos; 

 Colocar arames espaçados aproximadamente de 2.00 m, de acordo com o comprimento da 
régua a ser utilizada, e nos detalhes que devem ficar alinhados no emboço (laterais de janelas, 
quinas externas, cantos, etc.); definindo as linhas necessárias para as mestras;  

 Posicionar corretamente o afastamento dos arames em relação à fachada, observando a espessura 
mínima para o emboço e pontos críticos (mais salientes), definindo assim o plano de execução do 
revestimento. Manter o esquadro entre os diversos panos de fachada; 
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 Espessura média de 30 mm; 

 Espessura de 10 mm quando os pontos críticos se localizarem em estrutura de concreto; 

 Espessura de 15 mm quando o ponto crítico se localizar nas vedações (alvenaria). 

 Amarrar os arames na parte superior da platibanda  e na parte inferior da 1ª viga.  

3. Emboço  

 Fixar as mestras a partir dos arames da fachada;  

 Espaçar as mestras entre si de acordo com o comprimento da régua e altura do trecho sobre o 
balancim; 

 Executar as faixas mestras no sentido vertical (entre mestras) com a mesma argamassa do 
emboço; 

 Aplicar a argamassa de maneira uniforme compactando a chapada com colher de pedreiro; 

 Caso seja necessário aplicar mais de uma chapada, deixar curar a chapada anterior; 

 Iniciar o sarrafeamento esperando o ponto certo para se fazer o corte para que não ocorram 
trincas, perda de aderência e/ou desprendimento da argamassa da base; 

 Iniciar o desempeno quando for atingido “o ponto de desempeno”; 

 Deixar os capiaços horizontais das janela com inclinação para baixo de 0,5 cm e os verticais com 
inclinação para fora de 0,5 cm. Prever folga para o assentamento da cerâmica; 

 Durante o desempeno, executar o friso para junta de dilatação com o frisador, com dimensões de 
1,5 x 1,5 cm. 

4. Revestimento em peças cerâmicas  

 Iniciar o serviço tomando como referência horizontal o respaldo da fachada, da platibanda ou da 
junta de dilatação e como referência vertical um dos cantos ou uma das arestas do edifício definidos 
pelos prumos de fachada; 

 Transferir o nível marcado para o outro extremo do balancim, utilizando mangueira de nível, 
alemão ou a laser. A partir deste nível coloca-se a 1ª fiada da platibanda; 

 Colocar os arames de prumo, agalgados e definidos a uma distância de 0.60 a 0.90 m, para 
orientação vertical da cerâmica; 

 Marcar uma referência de nível abaixo (de 0.60 a 0.90 m), que corresponda um número inteiro de 
peças cerâmicas e assentar as fiadas, fechando o pano. Respeitar a espessura do rejunte e juntas; 

 Os cortes das peças devem ser devidamente estudados e executados antes da aplicação da 
argamassa colante. Devem ser feitos por meio de equipamentos adequados como serra circular 
com disco diamantado ou riscador manual com ponta de vídea; 

 Preparar a argamassa colante em um caixote plástico, metálico, ou madeira revestido com chapa 
metálica, obedecendo às orientações do fabricante indicadas na própria embalagem do produto. A 
quantidade a ser preparada deve ser suficiente para um período de trabalho de duas horas, de 
acordo com a produtividade do assentador, sendo recomendável que se misture sempre um 
número inteiro de sacos; 

 Deixar a argamassa descansar por cerca de 15 minutos ou segundo recomendações do fabricante e 
misturá-la novamente para iniciar o assentamento. Durante a execução do revestimento não se 
adiciona água à argamassa já preparada; 

 Caso a fachada em execução esteja sujeita a incidência direta de sol ou ação do vento (situação 
que, se possível, deverá ser evitada), umedecer o emboço com a aspersão moderada de água, 
utilizando broxa; 

 Aplicar a pasta inicialmente com o lado liso da desempenadeira de aço, formando uma camada 
uniforme de 3 a 4 mm de espessura. Na seqüência, a pasta é comprimida contra o emboço com o 
lado dentado da desempenadeira, formando-se cordões e sulcos. Cuidar para não utilizar 
desempenadeira com dentes gastos;  

 A quantidade de argamassa colante espalhada por vez dependerá do tempo de abertura e da 
habilidade do assentador. Em geral, não é recomendável espalhar argamassa em área superior a 1,5 
m

2
; 

 O controle do tempo em aberto pode ser realizado pressionando os cordões de argamassa com a 
ponta dos dedos: caso a argamassa não se mostre pegajosa e não suje os dedos, é sinal que o 
tempo de abertura está esgotado; 
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 Caso seja atingido o tempo de abertura em parte da área espalhada de argamassa, não é permitida 
a aspersão de água sobre a superfície desta, devendo a argamassa colante ser raspada e jogada fora 
(sem reaproveitamento); 

 Posicionar a peça cerâmica sobre os cordões de argamassa colante espalhados sobre o emboço, 
comprimindo-a com a mão a mesmo tempo em que é deslizada até sua posição final, de modo a 
“quebrar” os cordões de argamassa; 

 Na seqüência compactar todas as peças usando martelo de borracha ou batedor de madeira. 

6. Rejuntamento das cerâmicas e colocação de mastique  

 Iniciar o rejuntamento; 

 Limpar a superfície das juntas; 

 Aplicar a argamassa de rejuntamento sobre as juntas, comprimindo-a de modo a preencher 
totalmente os vazios; 

 Remover o excesso de pasta e frisar o rejuntamento; 

 Limpar a superfície; 

 Quando possível, fazer o teste do som (exame de percussão), que consiste em bater o cabo de um 
martelo ou uma haste de madeira nas cerâmicas para ouvir se apresentam sons ocos e identificar 
peças mal colocadas; 

 Executar o preenchimento interno das juntas de movimentação, através de “tarucel”, argamassa ou 
outro material apropriado; 

 Aplicar o mastique nas juntas de dilatação. 

7 Limpeza final  

 Lavar a fachada com produtos apropriados, que não causem danos à cerâmica ou argamassa de 
rejunte. 
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Chapisco e emboço 

 Não requer cuidados especiais. 

Cerâmica 

 Realizar a limpeza, utilizando produtos adequados ou detergentes que não causem danos ao 
material. 

Equipe de limpeza 
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