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O CURSO
Os revestimentos de argamassa e cerâmico das fachadas são empregados com grande frequência como
acabamento das vedações externa dos edifícios.
Mas, apesar desses tipos de revestimento serem bastante utilizados, verifica-se que ainda existe uma
considerável incidência de falhas e problemas patológicos, desperdícios de materiais, mão-de-obra e tempo,
além de custos elevados de produção.
Essa situação é resultado de um conjunto de fatores. Entre estes, destaca-se a prática de “não definir” o
sistema de revestimento completo antes da sua execução em obra, faltando as especificações criteriosas
com base nas normas técnicas, o planejamento detalhado dos serviços, o treinamento da equipe, os
procedimentos de execução e controle de cada etapa do serviço.

Nesse sentido, a elaboração de um projeto específico para o revestimento da fachada, estabelecendo as
suas especificações e o seu processo de produção representa uma ferramenta para evitar esses problemas.
Procura-se através do projeto do revestimento da fachada antecipar a tomada de decisões, definindo as
melhores soluções para este revestimento.
Porém, é fundamental que na fase de execução da obra, sejam cumpridas as especificações do projeto do
revestimento e os procedimentos de execução e realizado efetivamente o controle de todas as etapas do
serviço.
Dessa forma, é possível obter os resultados esperados em termos desempenho do revestimento da fachada,
evitando a ocorrência de problemas durante a execução e após a entrega da obra.
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1. Aplicações práticas dos conceitos abordados no curso.
2. Foco na integração entre os agentes, como a construtora, projetistas,
fabricantes, equipe de execução.
3. Desenvolvimento da análise crítica para a tomada de decisão e definição de
soluções para o revestimento da fachada, tendo em vista o desempenho,
logística e manutenção do revestimento da fachada.
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4. Abordagem das normas técnicas aplicáveis ao revestimento da fachada.
5. Exemplos de estudos de caso com histórico de mais de 20 anos.
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OBJETIVOS - O QUE ESPERAR DESTE CURSO
Apresentar de forma prática os principais aspectos envolvidos no projeto, execução e
controle dos revestimentos de argamassa e cerâmico da fachada, particularmente os
revestimentos cerâmicos aderidos.
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A QUEM SE DESTINA
Destinado a todos os profissionais das áreas de Engenharia , Arquitetura e outras que de
alguma forma lidam com o Planejamento e Controle de obras de Edificações, tais como:
Engenheiros e Arquitetos,
Tecnólogos e Técnicos em Edificações,
Estudantes de Engenharia e Arquitetura

Fabricantes de Materiais aplicados ao Sistema Fachadas.
Outros interessados pelo assunto.
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PROGRAMA - PRINCIPAIS TÓPICOS A SEREM ABORDADO
❑ Especificação criteriosa da argamassa para o emboço, argamassa colante, rejunte e selante.
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❑ Características das placas cerâmicas para revestimento de fachada.

Objetivos

❑ Especificação dos detalhes construtivos, como as juntas de movimentação.
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❑ Procedimentos para execução e controle dos serviços.
❑ Sequência da execução dos serviços.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Funções do sistema de revestimento de argamassa e cerâmico da fachada.
Camadas constituintes, características e propriedades do sistema de revestimento da fachada.
Normas técnicas aplicáveis ao sistema de revestimento da fachada, incluindo a norma de desempenho.
Requisitos do sistema de revestimento da fachada para atendimento à norma de desempenho.
Argamassas para revestimentos: composição e dosagem das argamassas convencionais e seleção das
argamassas industrializadas.
Argamassa colante, cerâmica, rejunte e selante: características e parâmetros para a escolha.
Execução do painel protótipo do revestimento da fachada e realização dos ensaios.
Diretrizes para elaboração do projeto: especificação dos materiais, definição das juntas de movimentação
e demais detalhes construtivos, definição da tecnologia de produção.
Controle do recebimento dos materiais: ensaios, procedimentos e tolerâncias.
Execução do revestimento da fachada: etapas de execução, sequência, equipamentos, ferramentas e
procedimentos.
Diretrizes para controle da execução do revestimento: durante a execução e ao final.
Estudo de casos.
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INSTRUTORA
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Eng. Civil Luciana Maciel, M.Sc.
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▪

Engenheira Civil pela Universidade Federal da Bahia (1994).

▪

Mestre em Engenharia de Construção Civil pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, no grupo de pesquisa em Tecnologia e Gestão
da Produção (1997), com o tema O Projeto e a Tecnologia Construtiva na
Produção de Revestimento de Argamassa de Fachada.

▪

Consultora do CTE – Centro de Tecnologia de Edificações durante 16 anos
nas áreas de “Implantação de sistema de gestão da qualidade em empresas
construtoras” e de “Tecnologia da produção dos revestimentos cerâmicos e
de argamassa”.

▪

Auditora líder ISO 9001 pelo IRCA. Auditora líder ISO 14001 e OHSAS 18001 pelo RAC.

▪

Diretora Técnica e Sócia da THE.ENG Consultoria, desde 2015, atuando em nas áreas de Gestão de
Processos, Gestão da Tecnologia Construtiva, Projeto de Revestimentos de Fachada, Treinamentos de equipe
(obras e escritório), Gestão da Qualidade, Segurança e Meio Ambiente e Avaliação de Desempenho dos
Projetos.

▪

Autora dos livros “Projeto e Execução de Revestimento de Argamassa” e “Projeto e Execução de
Revestimento Cerâmico” da Editora O Nome da Rosa.
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AGENDA

Diferenciais

Data: 02, 03, 04 e 05 de MARÇO de 2021

Objetivos

H o r á r i o : de 09:00 às 13:00 horas.

A quem se destina

D u ra ç ã o : 16 horas-aula.

Programa

M o d a l i d a d e : via Videoconferência, com Professor
e alunos ao vivo, em tempo real.

Professor
Agenda

Vagas limitadas

A videoconferência recria, a distância,
as condições de um curso presencial. Com
transmissão pela internet e tecnologia de
ponta, permite Professor e alunos
interagirem entre si, vendo, ouvindo e
falando, esclarecendo dúvidas e
compartilhando experiências, tudo ao vivo
e em tempo real. Recursos audiovisuais e
dinâmicas apoiam a abordagem do conteúdo
auxiliando no processo ensinoaprendizagem.
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VIA VIDEOCONFERÊNCIA
AO VIVO, EM TEMPO REAL

EM SUA CASA OU ESCRITÓRIO, ONDE VOCÊ ESTIVER

Conheça! Convidamos você para conhecer
nossa Plataforma de Videoconferência e
ver como ela coloca o Professor dentro de
seu escritório ou empresa. Contate-nos e
peça a chave para você entrar em nossa
Sala de Aula. Gastará apenas 5 minutos.

NOSSA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERÊNCIA: ZOOM
Utilizada pelas maiores Empresas e Universidades do mundo.
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O curso
Diferenciais

R$ 1.250,00 R$ 1.050,00 para profissionais inscritos/associados no/do
CREA e CAU ou Entidades Parceiras.

Objetivos

R$ 1.350,00 R$ 1.170,00 para demais profissionais.
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Forma de pagamento:

Programa

▪
▪
▪

Veja se sua ENTIDADE
é parcei ra.

À vista: boleto ou depósito bancário.
A prazo 1: em até 4 vezes de R$ 262,50 sem juros.
A prazo 2: em até 12 vezes de R$ 105,42, com cartão. Veja tabela abaixo.
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Descontos:
▪
▪
▪

Desconto para inscrições com antecedência mínima de 21 dias 5%.
Desconto cumulativo para: 02 pessoas - 5%; 03 pessoas - 7,5%; 04 ou mais pessoas - 10%.
Desconto não cumulativo para Estudantes de graduação com matrícula em 2020/2021: 50%, à vista.

INCLUÍDO NO VALOR DA INSCRIÇÃO
▪
▪
▪

Vasto material didático em meio eletrônico, a cores, fartamente ilustrado, de alta qualidade visual e didática.
Certificado: emitido pela Educ.eng e pela Instrutora.
Suporte pós-curso por 60 dias para esclarecer dúvidas quanto à aplicação do Conteúdo.
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INSCREVA-SE JÁ!
Faça já sua inscrição e garanta sua vaga!
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A quem se destina
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Clique aqui e

INSCREVA-SE!

Professor

MAIS INFORMAÇÕES
(11) 2626-1674
WhatsApp: (27) 9-8805-9668

Agenda

educ@educ.eng.br
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Fale com o Coordenador do curso. Ele dará as informações que você
precisa para decidir. Mande uma mensagem e ele lhe retornará.
WhatsApp (27) 9-8805-9668

