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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Argamassa de cimento e areia 
para chapisco; 

 Argamassa para emboço. 

 Andaime; 

 Masseira; 

 Régua de alumínio;  

 Grampos para fixação de régua; 

 Desempenadeira de madeira; 

 Espuma;  

 Colher de pedreiro; 

 Prumo de face; 

 Desempenadeira de canto. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 Alvenaria concluída e acunhada (fixada) há pelo menos 15 dias; 

 Batentes e contramarcos chumbados; 

 Eletrodutos testados e desobstruídos; 

 Caixas de passagem das instalações elétricas protegidas com buchas de papel amassado; 

 Chapisco executado há pelo menos 3 dias; 

 Paredes com mestras colocadas a 30 cm das bordas ou dos vãos de porta, janelas, molduras, etc., e o espaçamento entre 
elas não ultrapassando a 1,80m em ambas as direções; 

 Teto com mestras a 30 cm das bordas, não ultrapassando a 1,80m na direção das bordas; 

 Deve estar colocado uma tela estruturante na ligação estrutura /alvenaria no último pavimento. 

Preparo da superfície e chapisco 

 Eliminar toda sujeira e resíduos que prejudique a aderência da argamassa na alvenaria ou no 
concreto; 

 Chapiscar usando argamassa convencional de cimento e areia grossa peneirada no traço de 1:3 em 
volume ou chapisco rolado, juntando água com resina PVC na proporção de 1:6 em volume, a 
mistura de cimento e areia. Aproximadamente 1 volume da mistura líquida para 4 volumes da 
mistura sólida, e aplicar com rolo para textura acrílica; 

 Agitar constantemente a mistura para evitar a decantação da areia. 
Emboço/Massa Única 

 Nas paredes, executar as faixas mestras, que servirão de guia para o sarrafeamento, com argamassa 
de traço igual a do revestimento unindo as mestras no sentido vertical disposto a 30 cm das bordas 
e com espaçamento não superior a 1,80m. Após o endurecimento das mestras, aplicar a argamassa 
de revestimento entre elas de maneira uniforme compactando a chapada com colher de pedreiro; 

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

 Atingido o ponto de sarrafeamento, sarrafear a argamassa com régua de alumínio apoiada sobre as 
faixas mestras no sentido de baixo para cima até atingir uma superfície uniforme; 

 Atingindo o ponto de desempeno, desempenar de acordo com o tipo de acabamento final do 
revestimento; 

 Para base de revestimento em cerâmica: superfície de acabamento homogêneo, não muito liso, 
usar somente desempenadeira de madeira; 

 Acabamento final base para látex PVA ou acrílica, sob massa corrida: usar desempenadeira de 
madeira, seguida de desempeno de espuma, ou desempenadeira de aço.  

 Arrematar os cantos vivos. 

Pedreiros 
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