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1. RESUMO 

A pintura é uma etapa essencial em uma obra. Além de melhorar a estética, 

tem como objetivo a proteção da estrutura, impedindo que a umidade proveniente de 

chuvas e outras fontes a danifique. Este trabalho tem como objetivos: comparar o 

processo de pintura interna convencional em gesso liso feito manualmente com o 

método de aplicação mecanizado; avaliar a produtividade, qualidade e custos de 

ambos os métodos. Durante o processo de estudo e pesquisa, constatou-se que, 

utilizando-se o método mecanizado, há uma economia de 19,44% em tinta, além de 

economia de tempo seis vezes maior na aplicação. 

Palavras-chave: pintura, métodos executivos, produtividade, mecanização. 

  

2. INTRODUÇÃO 

A competitividade no mercado da Construção Civil exige constantes avanços 

na produtividade e a busca pela redução de custos, sem que a qualidade dos 

serviços seja prejudicada. Para que ao final de uma construção tais requisitos sejam 

atendidos, o foco deverá voltar-se a micro processos. A escassez de referências 

bibliográficas que tratam do método mecanizado fez com que o presente estudo 

utilizasse dados reais de uma empresa do ramo de pinturas – RC Empreiteira – por 

meio da observação, análise e comparação dos métodos. 

 

3. OBJETIVOS 

Comparar a execução do serviço de pintura nos métodos manual 

convencional e mecanizado, em relação ao tempo de execução, rendimento dos 

materiais e qualidade do produto final.  

Analisar as dificuldades e facilidades proporcionadas pelo uso dos 

equipamentos e obter, como resultado, o método mais eficaz. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa aplicada de caráter quantitativo e qualitativo que 

visa, a partir da utilização dos métodos de pintura convencional manual e 

mecanizado, comparar características quanto à qualidade, custo e tempo de serviço. 

O estudo foi realizado em dois apartamentos de 62 m² de área, com plantas 

idênticas, e 180 m² de área de substrato em gesso liso. A execução de ambos os 

métodos foi realizada pelo mesmo funcionário. 



“Os procedimentos de uma operação na construção são elaborados 

considerando-se os requisitos que devem seguir, porém, os procedimentos não 

devem ser confundidos com a norma. As normas determinam o que se deve 

obedecer, mas não dizem como se deve executar para consegui-lo, pois isso é 

específico de cada empresa.” (MESEGUER apud MIZUSHIMA, 2013, p. 26). 

Portanto, adotou-se como procedimento: lixamento para retirada de grânulos 

de cimento/gesso remanescentes, aplicação de 01 demão de selador para gesso, 

emassamento para retirada de imperfeições, lixamento para acabamento da massa 

corrida e aplicação de 02 demãos de tinta acrílica branca. 

Método manual: lixamento com uma folha de lixa 100 manual para massa, 

225x275mm; espanação das paredes com vassoura de pelo para retirar o pó; 

aplicação de uma demão do selador para gesso da Coral Construções (diluição de 

30% em recipiente adequado) com um rolo de pintura de 23 cm feito de lã de 

carneiro baixa; emassamento com desempenadeira de aço de 30 cm e espátula de 

aço para auxilio de 15 cm; lixamento com lixa 120 manual para massa, 225x275mm; 

espanação das paredes com vassoura de pelo; aplicação de 02 demãos de tinta 

acrílica fosca branca Coral Construções com um rolo de pintura de 23 cm feito de lã 

de carneiro baixa. 

Método mecanizado: lixamento com lixadeira orbital girafa de 750 watts, 

modelo Infinity, com um disco de lixa 100, 225 mm; espanação das paredes com 

vassoura de pelo; aplicação de 01 demão de selador para gesso Coral Construções 

com uso da máquina Airless Wagner modelo 9195; emassamento com 

desempenadeira de aço de 30 cm e espátula de aço de 15 cm; lixamento com 

lixadeira orbital girafa de 750 watts modelo Infinity, com um disco de lixa 120, 225 

mm para acabamento; espanação das paredes; pintura com tinta acrílica fosca 

branca com a máquina Airless Wagner modelo 9195. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Realizou-se um estudo de caso para a análise comparativa entre os métodos 

convencional e mecanizado de pintura sobre gesso liso. Outros estudos e pesquisas 

comparativas sobre métodos convencionais e mecanizados de outros serviços foram 

consultados por suas similaridades metodológicas.  

O diferencial no método mecanizado é a utilização de máquinas, como a 

Airless, que possuem um motor elétrico que impulsiona o material utilizado (tinta, 



solvente e outros materiais) para um tubo em alta pressão, projetando um jato em 

formato de leque, sem névoas, propiciando pintura uniforme.   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nesta etapa de pesquisa coletaram-se os dados de execução do serviço nos 

métodos manual convencional e mecanizado, cada método em apartamento distinto 

com área de pintura de 180 m². Uma diferença significativa foi notada tanto no gasto 

de tempo quanto em material, como se demonstra na Tabela 1 e Tabela 2:  

Tabela 1 - Método mecanizado 

 

Tabela 2 - Método manual 

Etapa Quantidade Tempo 

 

Etapa Quantidade Tempo 

Lixa ¼ folha 40 min 

 

Lixa 3 folhas 2h15min 

Seladora 14,5 L 30 min 

 

Seladora 18 L 3h 

Pintura 14,5 L 30 min 

 

Pintura 18 L 3h 

 

Observa-se que o menor consumo dos materiais no método mecanizado 

ocorre devido a maior eficiência e uniformidade na cobertura do substrato e no 

aproveitamento da superfície da lixa proporcionado pelo equipamento. Este garante 

espessura suficiente de tinta e seladora (em suas devidas etapas), com apenas uma 

demão e, no caso da lixa, elimina o baixo aproveitamento devido à própria natureza 

do movimento das mãos do funcionário. 

O método mecanizado comparado ao método manual convencional mostrou-

se mais eficiente e vantajoso até o momento, no entanto, ressalta-se a necessidade 

de estudos dos demais custos envolvidos, como: investimento inicial, manutenção, 

tempo de retorno e gastos com treinamento de mão de obra.  
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