
Logística atual com
o Misturador ANVI
Os equipamentos ANVI misturam 

argamassa para assentamento, con-
trapiso e revestimento 4 vezes mais
rápido que com uma betoneira, com
maior homogeneidade e qualidade. 

A argamassa é feita usando os 
misturadores no mesmo andar em
que é consumido e não mais numa
central no térreo. O transporte de

areia e cimento é feito com dias de
antecedência, fora do horário de pico
do guincho ou cremalheira, que fica

liberado para outros usos. 
Diminui drasticamente a 

ociosidade dos pedreiros, pois
recebem argamassa no momento

que necessitam.

Transporte do 
material seco pelo 
elevador. 5 vezes
mais eficiente (1.500
kg/viagem) que
transportar arga-
massa em girícas
(300 kg/viagem = 
2 girícas)
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Misturador
Misturador de 
argamassa no andar.
1 operador faz a
mistura da arga-
massa e a distribui. 
Recomendamos 
o uso de projeção
mecanizada para o
revestimento interno
e o revestimento 
externo de fachadas
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Misturador ANVI
A mistura da 
argamassa é feita
com rapidez e alta
qualidade

X Misturador
ANVI

Material chega 
na obra: argamassa
industrializada 
(processo mais
racional), ou areia, 
cimento e cal/aditivos

A matéria prima é 
armazenada e no
caso do traço ser
feito na obra a areia 
é dosada
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Logística ultrapassada x logística
atual com Misturador ANVI
As construtoras brasileiras vivem um 
momento singular: aumento da
carteira de empreendimentos, crono-
gramas apertados, escassez de mão
de obra, maior exigência de quali-
dade e complexidade de gestão. 
Essas condições geram, em todas as 
etapas da obra, a necessidade de
racionalização e otimização dos
serviços. Em muitas empresas, o
revestimento de argamassa ainda é
uma atividade artesanal, tanto na
preparação como na aplicação 
manual da argamassa, o que gera
grande desperdício, baixa produtivi-
dade, qualidade e durabilidade infe-
rior à expectativa do mercado. 

Solução na medida para a exigência do mercado

Material chega na
obra: argamassa 
industrializada, ou
areia, cimento e cal

A matéria prima é
armanezada 

Argamassa é misturada com betoneira no
térreo. 2 operadores fazem a mistura e
vários fazem o transporte e distribuição
da argamassa
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A mecanização é uma solução
que contribui para a industrializa-
ção do processo, oferecendo alta 
produtividade, qualidade e re-
dução de custos, os fatores mais 
importantes para a escolha 
de um sistema construtivo.

Betoneira
Argamassa é 
misturada com 
betoneira no térreo. 
2 operadores fazem
a mistura 
e vários fazem 
o transporte e 
distribuição da
argamassa

Misturadores de argamassa para emboço (reboco), assentamento 
de alvenaria e contrapiso (farofa)

Transporte 
de argamassa 
pronta com 
a giríca pelo 
elevador
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Os pedreiros 
passam boa parte 

do seu tempo
aguardando 
a argamassa

As girícas 
aguardam o 

elevador 
cremalheira. 
É muito difícil 

organizar um fluxo
constante de

abastecimento de
argamassa aos 

pedreiros. 
O consumo de

argamassa é maior
do que se 
consegue 

transportar

XBetoneira

Logística 
ultrapassada
Central de betoneiras no térreo


