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RESUMO 

 

 

Introdução: O revestimento constitui-se no emprego de materiais em superfícies de alvenaria 

com a finalidade de proteção contra agentes da natureza, regularização da superfície dos 

elementos de vedação, proteção termo acústica, acabamento e estética. Os revestimentos além 

de contribuírem nas funções importantes da estrutura acarretam também na qualidade e na vida 

útil da obra. O presente artigo apresenta as definições de revestimento e suas utilizações na 

alvenaria de uma construção civil, sendo expostos dois tipos, o revestimento de argamassa 

convencional, obtido através da mistura de cimento, areia e água e o revestimento em pasta de 

gesso. Materiais e Métodos: Para realização de tal artigo foi utilizada a pesquisa bibliográfica 

de modo a obter o maior conteúdo possível para chegar a tais resultados. Assim, empossando 

de conhecimentos expostos em livros e pesquisas, por autores conhecedores de tal assunto. 

Resultados: Os resultados obtidos foi que o revestimento em gesso tem sua desvantagem 

quando em contato com água, assim sendo contraindicado para utilização em áreas externas, 

porém no revestimento interno ele mostrou grandes vantagens nas propriedades de aderência, 

trabalhabilidade, isolamento termo acústico e uma produtividade maior e custo cerca de 50% 

menor. Conclusão: Por meio de análise comparativa observamos que o revestimento em gesso 

para áreas externas não é indicado, porém para paredes e tetos da parte interna sua utilização se 

vê promissora, seu desempenho frente aos esforços e agentes externos nas quais irá ser exposto 

é de excelente qualidade, quanto a produtividade, leva grande vantagem ao convencional e seu 

custo também é menor se comparado ao mesmo, contudo não se pode descrever um como sendo 

melhor, porém tal artigo apresentou um leque de propriedades e resultados entre ambos os 

métodos, fazendo com que assim possa servir de objeto de estudo para profissionais do âmbito 

da construção civil, quando surgir dúvidas quanto a escolha de tal etapa da obra. 

 

 

Palavras-Chave: Revestimento. Qualidade. Gesso. Desempenho. 
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“Quando tudo parecer dar errado em sua vida lembre-se que o avião 

decola contra o vento, e não a favor dele.” 

 

                       Henry Ford 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O âmbito da construção civil cada vez mais se vê diante de grandes transformações 

tecnológicas, inovações nas quais trazem consigo novas formas de trabalho e novos materiais 

que tem como função suprir as necessidades existentes no mercado e apresentar novas soluções 

para combater as crises que aparecem em meio à escassez de matérias primas. 

Quanto ao ramo de materiais de construção, a utilização de cimento, areia e água sempre 

foi predominante em relação à produção e aplicação de argamassas de revestimento, seja por 

adquirir de forma mais fácil tais produtos ou pela falta de conhecimento de alternativas 

diferentes. 

Nesse pensamento, o consumidor cria a ideia de que esses produtos por serem mais 

utilizados são superiores a outros, apenas por não serem conhecidos no mercado. 

Sendo o mais utilizado, o revestimento em argamassa convencional, composto por 

cimento, areia e água pode ser classificado em três diferentes tipos de acordo com sua função: 

chapisco, emboço e reboco. Estes não se diferenciam apenas por função, mas também seu traço 

é diferente e sua aplicação é de forma singular. A junção desses três tipos de revestimento tem 

como finalidade o isolamento termo acústico, proteção da superfície contra agentes externos, 

garantir maior durabilidade a estrutura, a correção de imperfeições no substrato e a função 

estética. 

Em meio a tantas inovações surgiu uma nova alternativa ao revestimento argamassado, 

o chamado revestimento em pasta de gesso, que segundo o Sumário Mineral de 2011, “o Brasil 

é o maior produtor de gipsita da América do Sul, mineral no qual o gesso é obtido, com uma 

produção em 2010 de aproximadamente 2,75 milhões de toneladas”, e em contrapartida o Brasil 

ainda não se popularizou a utilização do gesso na construção civil. 

Mesmo sendo pouco utilizado, e muito desconhecido o gesso apresenta propriedades 

muito eficazes a serem utilizadas aos revestimentos, dentre eles: rápido endurecimento, o que 

possibilita maior rapidez na execução dos serviços e aumenta a produtividade, uma boa 

aderência e um bom desempenho, ótimo acabamento podendo dispensar etapas futuras como 

emassamento. 

Contudo, o presente artigo pretende-se analisar por meio de uma revisão bibliográfica, 

se algum método pode vir a ser mais eficaz, dado um estudo de suas propriedades e desempenho 

frente aos problemas e fenômenos aos quais serão expostos ao longo do tempo. 
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2. OBJETIVOS: 

 

2.1 Geral: 

Comparar através de pesquisa bibliográfica a diferença de utilização, custo e 

desempenho entre a utilização de revestimento em argamassa convencional (cimento, cal e 

areia) e revestimento em pasta de gesso aplicado em alvenarias de vedação. 

 

2.2 Específicos: 

 Apresentar todas as etapas que compõe cada um dos métodos, buscando analisar o 

desempenho de cada um; 

 Apresentar as vantagens e desvantagens contidas em cada meio, de modo a confrontar 

tais observações; 

 Analisar um comparativo do custo de cada mecanismo para que se possa obter resposta 

se pode existir economia em suas utilizações; 

 Verificar se um tipo se mostra mais eficiente e melhor indicado para tal uso em obras 

de construção civil. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

ESTUDO COMPARATIVO DE DESEMPENHO E CUSTO NO USO DO 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA CONVENCIONAL E PASTA DE GESSO NA 

ALVENARIA 

 

GABRIEL FAGUNDES FERREIRA1 

ME. RENATO BARBOSA MOREIRA2 

 

RESUMO 

Introdução: O revestimento constitui-se no emprego de materiais em superfícies de alvenaria 

com a finalidade de proteção contra agentes da natureza, regularização da superfície dos 

elementos de vedação, proteção termo acústica, acabamento e estética. Os revestimentos além 

de contribuírem nas funções importantes da estrutura acarretam também na qualidade e na vida 

útil da obra. O presente artigo apresenta as definições de revestimento e suas utilizações na 

alvenaria de uma construção civil, sendo expostos dois tipos, o revestimento de argamassa 

convencional, obtido através da mistura de cimento, areia e água e o revestimento em pasta de 

gesso. Materiais e Métodos: Para realização de tal artigo foi utilizada a pesquisa bibliográfica 

de modo a obter o maior conteúdo possível para chegar a tais resultados. Assim, empossando 

de conhecimentos expostos em livros e pesquisas, por autores conhecedores de tal assunto. 

Resultados: Os resultados obtidos foi que o revestimento em gesso tem sua desvantagem 

quando em contato com água, assim sendo contraindicado para utilização em áreas externas, 

porém no revestimento interno ele mostrou grandes vantagens nas propriedades de aderência, 

trabalhabilidade, isolamento termo acústico e uma produtividade maior e custo cerca de 50% 

menor. Conclusão: Por meio de análise comparativa observamos que o revestimento em gesso 

para áreas externas não é indicado, porém para paredes e tetos da parte interna sua utilização se 

vê promissora, seu desempenho frente aos esforços e agentes externos nas quais irá ser exposto 

é de excelente qualidade, quanto a produtividade, leva grande vantagem ao convencional e seu 

custo também é menor se comparado ao mesmo, contudo não se pode descrever um como sendo 

melhor, porém tal artigo apresentou um leque de propriedades e resultados entre ambos os 

métodos, fazendo com que assim possa servir de objeto de estudo para profissionais do âmbito 

da construção civil, quando surgir dúvidas quanto a escolha de tal etapa da obra. 

 

Palavras-Chave: Revestimento, gesso, desempenho. 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The coating consists of the use of materials on masonry surfaces for the purpose 

of protection against agents of nature, regularization of the surface of the elements, acoustic 

protection, finishing and aesthetics. The coatings besides contributing to the important 

                                                 
1 Autor, Graduando em Engenharia Civil pelo UNICERP. 
2 Orientador, Professor de Graduação do UNICERP, Mestre em Engenharia Civil. 
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functions of the structure also lead to the quality and the useful life of the work. The present 

article presents the definitions of coating and its uses in the masonry of a civil construction, 

being exposed two types, the coating of conventional mortar obtained by mixing cement, sand 

and water and plaster coating. Materials and Methods: To carry out such an article, 

bibliographic research was used in order to obtain the highest possible content to reach such 

results. Thus, by imputing knowledge exposed in books and research, by authors 

knowledgeable about such subject. Results: The results showed that the plaster coating has its 

disadvantage when in contact with water, thus being contraindicated for use in external areas, 

but in the internal coating it showed great advantages in the properties of adhesion, workability, 

thermo acoustic insulation and productivity higher and cost about 50% lower. Conclusion: 

Through a comparative analysis we observed that the plaster coating for external areas is not 

indicated, however for interior walls and ceilings its use is promising, its performance against 

the external forces and agents in which it will be exposed is excellent quality, as well as 

productivity, has a great advantage over the conventional one and its cost is also smaller when 

compared to the same, however one cannot be described as being better, but this article 

presented a range of properties and results between both methods, making so it can serve as an 

object of study for professionals in the field of construction, when doubts arise as to the choice 

of such stage of the work. 

 

 

 

Keywords: Coating, plaster, performance. 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

O âmbito da construção civil cada vez mais se vê diante de grandes transformações 

tecnológicas, inovações nas quais trazem consigo novas formas de trabalho e novos materiais 

que tem como função suprir as necessidades existentes no mercado e apresentar novas soluções 

para combater as crises que aparecem em meio à escassez de matérias primas. 

Quanto ao ramo de materiais de construção, a utilização de cimento, areia e água sempre 

foi predominante em relação à produção e aplicação de argamassas de revestimento, seja por 

adquirir de forma mais fácil tais produtos ou pela falta de conhecimento de alternativas 

diferentes. 

Nesse pensamento, o consumidor cria a idéia de que esses produtos por serem mais 

utilizados são superiores a outros, apenas por não serem conhecidos no mercado. 

Sendo o mais utilizado, o revestimento em argamassa convencional, composto por 

cimento, areia e água pode ser classificado em três diferentes tipos de acordo com sua função: 

chapisco, emboço e reboco. Estes não se diferenciam apenas por função, mas também seu traço 

é diferente e sua aplicação é de forma singular. A junção desses três tipos de revestimento tem 

como finalidade o isolamento termo acústico, proteção da superfície contra agentes externos, 

garantir maior durabilidade a estrutura, a correção de imperfeições no substrato e a função 

estética. 

Em meio a tantas inovações surge uma nova alternativa ao revestimento argamassado, 

o chamado revestimento em pasta de gesso, que segundo o Sumário Mineral de 2011, “o Brasil 

é o maior produtor de gipsita da América do Sul, mineral no qual o gesso é obtido, com uma 

produção em 2010 de aproximadamente 2,75 milhões de toneladas”, mas em contrapartida o 

Brasil ainda não se popularizou a utilização de tal material na construção civil. 

Mesmo sendo pouco utilizado, o gesso apresenta propriedades muito eficazes a serem 

utilizadas aos revestimentos, dentre elas: rápido endurecimento, o que possibilita maior rapidez 

na execução dos serviços e aumenta a produtividade, uma boa aderência e um bom desempenho, 

ótimo acabamento podendo dispensar etapas futuras como emassamento. 

Contudo, o presente artigo pretende-se analisar por meio de uma revisão bibliográfica, 

se algum método pode vir a ser mais eficaz, dado um estudo de suas propriedades e desempenho 

frente aos problemas e fenômenos aos quais serão expostos ao longo do tempo. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O trabalho se decorre perante pesquisa bibliográfica e documental de natureza 

exploratória, utilizando como método de organização o método dedutivo, e como técnica de 

pesquisa recorreu-se a análise de informações obtidas através de livros, pesquisas e artigos nos 

quais serviram de base e fundamentação para execução e demonstração de resultados no 

presente trabalho. 

 Para comparativo de custo foram analisadas as planilhas referenciais SINAP e SETOP 

nas quais fundamentam tecnicamente tal assunto do trabalho. 

 O trabalho se estrutura em definições de ambos os métodos, posteriormente aborda um 

comparativo confrontando vantagens e desvantagens, desempenho frente as suas solicitações 

na construção e seu respectivo custo com o intuito de se obter, se possível, respostas quanto 

qual método é melhor. Discussão  

 

3.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.3.1 Argamassa para revestimento de paredes e tetos  

 

O revestimento de paredes e tetos em alvenaria tem como função proteger a estrutura de 

agentes externos e tem como finalidade a proteção acústica, térmica, combate a infiltrações e a 

preocupação com a estética da obra. 

De acordo com Maria Regina Costa Leggerini (2016) a argamassa precisa de 

propriedades específicas para cumprir adequadamente suas funções tanto no estado fresco como 

endurecida, são elas: teor de ar e massa específica adequada, trabalhabilidade, aderência inicial, 

retenção de água, retração na secagem, aderência final, capacidade de absorver deformações, 

resistência mecânica, resistência ao desgaste e durabilidade.  

Quando atentamos para o revestimento de uma alvenaria logo nos lembramos do 

chapisco, emboço e reboco devido à grande utilização e pouco conhecimento dos demais meios 

que englobam tal processo. 

Uma grande dúvida que surge quanto ao revestimento em argamassa convencional é se 

realmente ele é o melhor método a ser usado ou se existem alternativas que possam vir a 

substituir tal forma de revestimento ou até mesmo ser mais benéfica e mais econômica que o 

famoso “areia, cimento e água”. 
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Entre as inovações que surgiram uma alternativa que se mostra ser a altura do 

revestimento argamassado é o revestimento em pasta de gesso devido a sua praticidade e 

economia, seu desempenho se assemelha ao do revestimento convencional, porém como tal, 

tem suas vantagens e desvantagens a qual iremos analisar ao longo deste trabalho. 

 

 

3.3.2 Revestimento em argamassa convencional de cimento 

O revestimento em argamassa convencional ou argamassado é o revestimento mais 

utilizado em alvenarias no dia de hoje. Devido a sua grande fama, suas inúmeras aplicações por 

partes dos trabalhadores na área da construção civil e a falta de conhecimento de alternativas o 

torna quase que uma unanimidade quando se fala de revestimento vertical. 

Segundo Miranda (2009, apud FERNANDES, João Clever Vieira e BELTRAME, Luizi 

Ferreira, 2017, p. 41), embora o sistema de argamassa tenha sofrido grandes modificações ao 

longo da história, ainda possui importância primordial no setor da construção civil. Antes 

constituído com cal e areia, o sistema evoluiu para cal, areia, cimento Portland e outros aditivos, 

os quais são colocados para criar as propriedades desejadas, e segue evoluindo com novas idéias 

para a melhor adequação as novas tecnologias que vão surgindo. 

Podemos dividir o processo de revestimento argamassado em três etapas, chapisco, 

emboço e reboco, como mostra a Figura 1. 

 

 

 
Figura 1: Demonstrativo das camadas que compõe o revestimento argamassado. 

Fonte: Conexão Engenharia (2016). 

 

 



 

 

19 

 

Conhecido como a primeira camada do revestimento convencional, o chapisco serve 

para criar aderência entre a alvenaria e o emboço, de forma a conseguir resistir o contato entre 

a superfície de aplicação e a argamassa, como exemplo observado na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Aplicação do chapisco na alvenaria com uma colher. 

Fonte: Tudo Construção (2018). 

 

 

 No revestimento convencional tal camada acima apresentada é algo indispensável a esse 

método devido a sua extrema importância na função do revestimento que é a sua aderência, sem 

ele o emboço e o próprio reboco poderia apresentar serias patologias ou até mesmo cair da 

alvenaria. 

 Já o emboço é a segunda camada de aplicação do revestimento argamassado, ela prepara 

a parede para receber a camada de acabamento corrigindo possíveis imperfeições na alvenaria. 

A NBR 13.529 (ABNT, 2013) define o emboço como a “camada de revestimento 

executada para cobrir e regularizar a superfície da base ou chapisco, propiciando uma superfície 

que permita receber outra camada, de reboco ou de revestimento decorativo, ou que se constitua 

no acabamento final”. Essa camada é considerada, por muitos, o corpo do revestimento, a qual 

serve tanto para regularizar a base, quanto para proteção da edificação, evitando a penetração 

de agentes agressivos. 

Na Figura 3 podemos observar como é aplicada essa camada. 
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Figura 3: Aplicação de emboço sobre o chapisco. 

Fonte: Disponível em pedreirao.com, acesso em 2018. 

 

 

Em seguida ao emboço vem o reboco, camada final do revestimento convencional, ela 

é responsável pelo acabamento e estética do revestimento no qual deverá deixar a parede em 

ponto de pintura. 

De acordo com a NBR 13.529 (ABNT, 2013) “o reboco é a camada de revestimento 

utilizada para cobrimento do emboço, propiciando uma superfície que permita receber o 

revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento final”. 

Paralelo a tal etapa se encontra o conhecido como “reboco paulista”, no qual é muito 

usado nas obras ao longo do país, pois nele se ignora a etapa do emboço, no qual seria utilizado 

apenas para assentamento de revestimento decorativo, ele é aplicado direto sobre o chapisco e 

depois de desempenado se torna o próprio acabamento do revestimento. 

Na Figura 4 podemos observar a fase de acabamento do reboco, na qual se aplica a 

desempenadeira para obter uma melhor estética dessa etapa final. 
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Figura 4: Após a aplicação do reboco, o desempeno serve para dar acabamento à massa. 

Fonte: Disponível em mapadaobra.com, acesso em 2018. 

 

 

3.3.3 Revestimento em pasta de gesso 

 

O revestimento em gesso surge como uma grande alternativa ao revestimento vertical, 

sua aplicação composta de apenas uma etapa, sua resistência equivalente a do revestimento 

convencional, a economia no orçamento e sua praticidade o coloca como grande concorrente 

nos dias atuais do revestimento argamassado. 

Segundo Garcia (2015, p. 23, apud FERNANDES, João Clever Vieira e BELTRAME, 

Luizi Ferreira, 2017, p. 46), “na construção civil brasileira tem se tornado cada vez mais usual 

a utilização de pasta e argamassa de gesso para revestimentos internos de tetos e paredes.” 

Possibilitando a eliminação da etapa de massa corrida na hora da pintura, o custo desse 

procedimento se torna ainda mais viável, pois a sua capacidade de alta qualidade de acabamento 

possibilita a aplicação direta da pintura o que no caso do revestimento convencional não e 

possível. 

 

De acordo com John e Cincotto (2007, p. 750, apud FERNANDES, João Clever Vieira 

e BELTRAME, Luizi Ferreira, 2017, p. 46): 

 

Revestimentos em pasta de gesso têm grande mercado, pois simplificam o 

processo de revestimento de paredes. Em primeiro lugar, quando aplicado na forma 

de pasta, oferecem uma superfície branca, que facilmente é coberta por pintura e 
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acabamento liso dispensando a aplicação de massa corrida, necessária quando a tinta 

é aplicada sobre a base de argamassa. 

 

A utilização do revestimento em gesso tem como principais vantagens o isolamento 

acústico, isolamento térmico, alto índice de aderência, melhor trabalhabilidade por ser um 

material moldável e sua economia quando comparado com o revestimento convencional. 

O revestimento em pasta de gesso possui duas formas de aplicação, o gesso projetado e 

a pasta de gesso de aplicação manual. No gesso projetado a máquina fabrica a pasta de gesso e 

essa é aplicada com o auxílio de equipamentos próprios, possibilitando uma maior precisão e 

melhor distribuição da pasta como podemos vemos na Figura 5. 

 

 
Figura 5: Aplicação da pasta de gesso projetado na alvenaria. 

Fonte: Blog AEC (2018). 

 

Já no revestimento em pasta de gesso manual o preparo da massa é feito pelo próprio 

profissional, ele prepara a pasta em um recipiente e essa é aplicada na alvenaria com uma 

desempenadeira, pressionando-a contra a parede de forma a ganhar maior aderência e 

espalhando ao longo da parede. 

A Figura 6 exemplifica bem o método de aplicação manual. 
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Figura 6: Aplicação manual da pasta de gesso na alvenaria com auxílio da desempenadeira. 

Fonte: Execução em argamassa e gesso, José de Almendra Freitas Jr., UFPR. (2013). 

 

 Sempre se deve ficar atento a contratação de profissionais qualificados devido ao 

cuidado com o manuseio e aplicação da pasta pois tal etapa é extremamente importante e está 

relacionada diretamente com o desempenho do próprio revestimento ao longo do tempo. 

 

 

 

3.3.4 Relação de desempenho, vantagens e desvantagens de cada método 

 

O revestimento convencional tem como seu maior aliado o conhecimento por partes dos 

profissionais da engenharia e construção civil, fazendo assim com que seja o mais indicado para 

utilização em obras. 

O seu papel frente ao mercado é algo sabível, resiste bem aos esforços que a ele são 

empregados, tem boa resposta aos agentes externos, bom isolamento termo acústico, facilidade 

no acesso a materiais e mão de obra, porém a finalidade desse artigo é mostrar que essa “fama” 

faz com que alternativas como o revestimento em gesso sejam deixadas de lado pela falta de 

conhecimento e a comodidade que a facilidade do emprego do revestimento argamassado trás. 

 Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (sem data, p.16), “as principais 

propriedades que o revestimento deve apresentar, para que possa cumprir adequadamente suas 

funções, são: capacidade de aderência, trabalhabilidade da argamassa e técnica de execução do 

revestimento, resistência mecânica, capacidade de absorver deformações, estanqueidade, 

propriedades das superfícies e a durabilidade.” 
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 Com base nessas propriedades iremos analisar alguns pontos nos quais o comparativo 

entre os dois métodos se faz necessária para uma maior compreensão do desempenho de cada 

um. 

 

Capacidade de aderência: 

 A capacidade de aderência pode ser conceituada como a propriedade que possibilita à 

camada de revestimento resistir às tensões normais e tangenciais atuantes na interface com a 

base. 

 Ainda segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (sem data, p.16): 

 

O mecanismo de aderência se desenvolve principalmente pela ancoragem da pasta 

aglomerante nos poros da base, ou seja, parte da água de amassamento contendo os 

aglomerantes é succionada pelos poros da base onde ocorre o seu endurecimento e por 

efeito de ancoragem mecânica da argamassa nas reentrâncias e saliências 

macroscópicas da superfície a ser revestida. 

 

 O fator mais importante para uma aderência adequada do revestimento à base é que a 

camada de argamassa ou pasta de gesso tenha a maior extensão efetiva de contato possível com 

a alvenaria no caso do revestimento de paredes. 

 A Figura 7 ilustra como seria uma boa aderência entre a superfície de aplicação e o 

revestimento aplicado sobre ela. 

 

 
Figura 7: Adesão adequada entre o revestimento e o substrato. 

Fonte: Associação Brasileira de Cimento Portland. 

 

 Como podemos observar os poros do substrato conseguem absorver para dentro de si as 

partículas da massa, fazendo assim que a forca de aderência seja maior e ocorra a ancorarem do 
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revestimento na superfície de aplicação. A distância entre os poros é também um fator muito 

importante, pois ela determina a rugosidade superficial do revestimento. 

 A Figura 8 nos mostra exemplos de possíveis situações nas quais a aderência ao 

substrato ocorre de forma inadequada.  

 

Figura 8: Situações de aderência inadequada. 

Fonte: Associação Brasileira de Cimento Portland. 

 

 De acordo com a Associação Politécnica de Consultoria (2006, p.1), o revestimento em 

pasta de gesso “apresenta excelente aderência aos vários tipos de substratos (alvenaria de blocos 

cerâmicos, alvenaria de blocos de concreto, concreto liso, madeira, cerâmica, etc.), em todas 

estas superfícies a resistência de aderência supera 0,2 MPa, limite mínimo de Norma para 

revestimento interno.” 

 Para se chegar a melhores condições deve se atentar a limpeza da superfície de modo 

que essa não venha a criar possíveis patologias, pois sem a limpeza adequada as impurezas 

podem fazer com que a ancoragem do revestimento seja comprometida tanto para revestimento 

convencional quanto para revestimento em pasta de gesso. 

 

Trabalhabilidade e técnica de execução do revestimento: 

 Trabalhabilidade é algo fundamental na hora de se escolher o revestimento a ser usado, 

pois a forma de execução de uma atividade, o desdobramento do material ao longo dessa 
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execução, e o ganho de produtividade influenciam diretamente no custo e no desempenho de 

tal atividade. 

 Quando observado tal quesito, o gesso apresenta algumas vantagens sobre o 

revestimento convencional, devido a sua propriedade de ser um produto de fácil mistura, (pois 

utiliza apenas água e gesso), alto índice de modelagem, um acabamento mais fino, desprezando 

em alguns casos a etapa do emassamento e a rápida execução. O ganho de produtividade e 

economia na obra é algo muito significativo quando se comparado as duas formas de aplicação. 

 Na percepção de Canut (2006, apud FERNANDES, João Clever Vieira e BELTRAME, 

Luizi Ferreira, 2017, p. 46), “essa propriedade faz do gesso um produto moldável com aplicação 

milenar em revestimentos de paredes e tetos, na fabricação de adereços decorativos e de 

adornos.” 

 O revestimento convencional além de apresentar uma maior dificuldade na mistura e no 

seu processo de execução, sua cura também e mais demorada o que faz da pasta de gesso um 

revestimento mais ágil com ganho de produtividade na obra. 

   

Resistência mecânica: 

 Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (sem data, p.17), “a resistência 

mecânica é a capacidade dos revestimentos de suportar esforços das mais diversas naturezas, 

que resultam, em tensões internas de tração, compressão e cisalhamento.” 

 No revestimento em pasta de gesso essa resistência está ligada diretamente na mistura 

água/gesso, pois tal fator influencia na porosidade da futura superfície do revestimento, daí a 

importância de se contratar uma mão de obra qualificada, que conheça o traço correto de tal 

mistura. 

 De acordo com Monteiro (2009, p. 40, apud FERNANDES, João Clever Vieira e 

BELTRAME, Luizi Ferreira, 2017, p. 52), “se após a pega o gesso for mantido em local 

saturado, a resistência mecânica vai aumentando à medida que a água vai evaporando. A 

resistência à compressão pode ser reduzida a um quarto ou até mesmo um sexto se for embebido 

em água.” 

 A Figura 9 mostra um gráfico no qual apresenta o comportamento do gesso frente à 

presença de água em seu meio. 
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Figura 9: Resistência do gesso quando em contato com água. 

Fonte: Engenharia Civil para Estudantes (2013). 

 

 Sendo essa uma das desvantagens do gesso, deve-se se atentar ao usá-lo em áreas 

molhadas, daí sua contra indicação em áreas externas, devido ao contato com a chuva. O 

revestimento convencional não sofre uma perca significativa de resistência quando em contato 

com ambientes saturados, talvez essa seja sua vantagem sobre o revestimento em gesso. 

  

Propriedades e desempenho frente a agentes externos: 

 A definição de isolamento térmico se dá pela capacidade do material de retardar a 

dissipação de calor entre um ambiente e outro. 

Segundo FERNANDES e BELTRAME (2017, p. 50): 

 

O gesso no estado endurecido tem como principal característica o isolamento térmico, 

apresentando a condutibilidade térmica muito baixa, 1/3 do valor referente ao tijolo 

comum. O fato do gesso (mesmo depois de calcinado) possuir água no interior de suas 

moléculas faz com que o calor gerado pela elevação de temperatura durante um 

incêndio seja inicialmente consumido pela evaporação destas moléculas de água, o 

que retarda a transmissão de calor para áreas circunvizinhas. 

 

 Contudo, podemos concluir que o revestimento em pasta de gesso apresenta grande 

vantagem quando se analisado a resistência ao fogo, apresentando assim um fator importante 

na segurança da obra. E não só ao fogo, mas também na preservação da temperatura do 

ambiente nas diferentes épocas do ano. 
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 Quanto ao isolamento acústico o gesso também sai na frente, pois devido ao alto índice 

de poros em sua constituição, dissipa quase toda a onda sonora em seu interior. 

 Para Silva (2004, apud FERNANDES, João Clever Vieira e BELTRAME, Luizi 

Ferreira, 2017, p.51), “o gesso apresenta um alto índice de porosidade, o que significa que o 

atrito gerado pela passagem de ar através dos poros do material dissipa a energia sonora, 

melhorando o isolamento acústico.” 

 Quanto à dureza ou capacidade de resistir a riscos ou arranhões o revestimento 

convencional tem uma maior resistência devido às partículas de cimento agregar uma maior 

firmeza a superfície da massa, já no revestimento em pasta de gesso as partículas de água 

presentes no interior da mistura mesmo após o seu endurecimento o torna mais frágil a tal 

acontecimento fazendo com que esta seja uma desvantagem nessa comparação. 

  

Produtividade: 

 A produtividade está relacionada com a execução de uma mesma atividade, porém com 

duração e gastos diferentes entre os métodos. 

 Para se obter uma análise mais clara e embasada, podemos observar a Tabela 1, na qual 

compara a produtividade do revestimento convencional e do revestimento em pasta de gesso 

segundo dados do SINAPI (2018). 

 

REVESTIMENTO CONVENCIONAL 

SERVIÇO MÃO DE OBRA COEFICIENTE UNIDADE PRODUTIVIDADE 

CHAPISCO Pedreiro e Servente 3,02 H 40 m² 

EMBOÇO (MASSA ÚNICA) Pedreiro e Servente 6,16 H 40 m² 

PRODUTIVIDADE 1 H 4.35 m² 

REVESTIMENTO EM PASTA DE GESSO 

SERVIÇO MÃO DE OBRA COEFICIENTE UNIDADE PRODUTIVIDADE 

PASTA DE GESSO Profissional Especializado 6,58 H 60 m² 

PRODUTIVIDADE 1 H 9.12 m² 
Tabela 1: Comparativo de produtividade entre os dois métodos de revestimento. 

Fonte: Autor, adaptado do SINAPI (2018). 

 

 Com a exposição dos resultados podemos observar que o revestimento convencional 

segundo o SINAPI, apresenta uma produtividade igual a 4.35m²/h um valor inferior ao 
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revestimento em gesso que se mostrou bastante eficaz nesse conceito, apresentando 

produtividade de 9.12m²/h número aproximadamente duas vezes maior.  

A Figura 10 apresenta o gráfico demonstrativo desses resultados. 

 

 

Figura 10: Gráfico dos resultados obtidos de produtividade entre os dois métodos. 

Fonte: Autor, (2018). 

 

 Assim o revestimento em gesso se apresenta como um meio mais produtivo, no qual se 

for levado em conta o tempo de secagem e endurecimento da massa, pode se obter uma rapidez 

ainda maior se comparado ao revestimento convencional. 

 Segundo FERNANDES, João Clever Vieira e BELTRAME, Luizi Ferreira (2017, p.78), 

“o tempo de cura aproximado do chapisco fica por volta de 72h ou seja 3 dias e o tempo de cura 

do emboço em torno de 504h ou 21 dias totalizando 24 dias de cura sem contar o tempo de 

execução, já no revestimento em pasta de gesso a superfície estará pronta em torno de 7 dias os 

quais correspondem ao seu tempo de cura.” Assim o tempo economizado utilizando a pasta de 

gesso como revestimento é de aproximadamente 17 dias, considerando o tempo de cura de cada 

método. 

 

 

3.3.5 Comparativo de custo entre os métodos 

 

Revestimento em Pasta de
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Revestimento
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 Para uma análise mais crítica iremos observar a Tabela 2, na qual foi obtida de dados 

técnicos divulgados no SETOP (2018). 

Tabela 2: Comparativo de preços por metro quadrado de serviço. 

Fonte: Autor, adaptado do SETOP (2018).  

 

 Como podemos observar o processo de revestimento convencional, constituído em duas 

etapas, tem um custo total de R$39,36 o M² sendo um preço superior ao do revestimento em 

pasta de gesso que apresenta um resultado de R$ 20,08 o M², como mostrado no gráfico da 

Figura 11.  

 
Figura 11: Gráfico demonstrativo de custo do metro quadrado dos revestimentos. 

Fonte: Autor, (2018). 
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TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS SETOP(2018) 
REVESTIMENTO CONVENCIONAL 

Serviços 
Unida

de 
Custo 

 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A 
COLHER  

M² 
5,88 
R$ 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE 

M² 
33,48 

R$ 

TOTAL M² 
39,36 

R$ 

REVESTIMENTO EM PASTA DE GESSO 

Serviços 
Unida

de 
Custo 

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS EM GESSO (TIJOLO CERÂMICO 
E CONCRETO) 

M² 
20,08 

R$ 

TOTAL M² 
20,08 

R$ 
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 Se compararmos os preços em uma obra qualquer de 100M² podemos obter uma real 

dimensão da economia do revestimento em pasta de gesso que apresentaria um total de serviço 

de aproximadamente R$ 2.008,00, já no revestimento convencional totalizaria um custo de 

aproximadamente R$ 3.936,00. 

 Nesta circunstância o gesso apresenta como sua principal vantagem a economia, como 

podemos observar o custo da aplicação deste revestimento é quase que 50% menor que o 

revestimento convencional, apresentando semelhante desempenho quando aplicado em 

alvenaria de paredes e tetos de ambientes internos. 

 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Assim, apresentado conceitos e propriedades através de pesquisas sobre o 

problema posto em pauta por tal artigo, observa-se que apesar de confrontar vantagens e 

desvantagens sobre os dois métodos de revestimento aqui expostos, não se pode afirmar o 

melhor a ser empregado em uma obra quanto ao desempenho, pois ambos são capazes de 

apresentar bons resultados frente aos esforços e agentes externos a eles solicitados. Porém o 

revestimento em gesso apresenta grandes vantagens, seu isolamento termo acústico se sobressai 

ao revestimento convencional, devido as suas propriedades porosas. A produtividade e custo 

desse método provou ser suas principais vantagens, apresentando grande rendimento devido a 

sua facilidade de execução e baixo custo, se comparado ao método tradicional. É uma grande 

alternativa a ser levada em conta quanto a escolha de qual revestimento utilizar. 

 De maneira geral procurou-se estabelecer a melhor escolha quando o assunto fosse 

revestimento de paredes e tetos, contudo o comparativo apresentado pode proporcionar à 

futuras tomadas de decisões uma realidade de desempenho, custo e produtividade de dois 

métodos que se apresentam eficientes para o seu fim. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO 

 

 

 

Assim, apresentado conceitos e propriedades através de pesquisas sobre o problema 

posto em pauta por tal artigo, observa-se que apesar de confrontar vantagens e desvantagens 

sobre os dois métodos de revestimento aqui expostos, não se pode afirmar o melhor a ser 

empregado em uma obra quanto ao desempenho, pois ambos são capazes de apresentar bons 

resultados frente aos esforços e agentes externos a eles solicitados. Porém o revestimento em 

gesso apresenta grandes vantagens, seu isolamento termo acústico se sobressai ao revestimento 

convencional, devido as suas propriedades porosas. A produtividade e custo desse método 

provou ser suas principais vantagens, apresentando grande rendimento devido a sua facilidade 

de execução e baixo custo, se comparado ao método tradicional. É uma grande alternativa a ser 

levada em conta quanto a escolha de qual revestimento utilizar. 

 De maneira geral procurou-se estabelecer a melhor escolha quando o assunto fosse 

revestimento de paredes e tetos, contudo o comparativo apresentado pode proporcionar à 

futuras tomadas de decisões uma realidade de desempenho, custo e produtividade de dois 

métodos que se apresentam eficientes para o seu fim.  
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