
Comparativo do Sistema Convencional 
com Produção Mecanizada

Produção Mecanizada 
com Equipamentos ANVI

Comparação de Aplicação

Aplicação Manual: produtividade baixa, 
depende da habilidade do pedreiro, além de
comprometer a qualidade pela falta de constân-
cia na energia de aplicação da argamassa.

Produção Mecanizada: aplicação do
chapisco é cerca de 200% mais rápida e no
caso do emboço, até 100%. Possui maior
controle na produção (menor variabilidade de
energia de lançamento). 

Velocidade de Aplicação

Aplicação Manual: a produtividade é baixa; 
1 pedreiro consegue produzir em torno de 10
a 20 m² por dia de emboço.

Produção Mecanizada: a produtividade é
muito maior; um pedreiro produz em torno de
30 a 60 m² por dia com a caneca e com uma
equipe de cinco pedreiros é possível produzir
até 400 m² por dia com a aplicação contínua.

Extensão de Aderência

Aplicação Manual: a ancoragem da arga-
massa à base é prejudicada, pois ocorrem
muitos bolsões de ar entre a argamassa e a
base de aplicação. Podem ocorrer patologias.

Produção Mecanizada: estudos mostram a
extensão de aderência da argamassa à base
de *94%. O spray de argamassa é projetado
com energia constante, atendendo com folga
os padrões de resistência exigidos pelas nor-
mas brasileiras.

Resistência de Aderência

Aplicação Manual: a energia de aplicação é
variável, a resistência da argamassa aplicada
pode ficar abaixo da resistência de aderência
mínima definida pelas normas brasileiras. 

Produção Mecanizada: a resistência de
aderência da argamassa aplicada é de até
*70% maior do que na aplicação manual e
com menor variação.

Sistema de Aplicação
Manual

66%

94%

Com Caneca
30-60 m2 / pedreiro / dia
Contínua
400 m2 / 5 pedreiros / dia10-20 m2 / pedreiro / dia
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