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O CURSO
Os estudos indicam que os problemas com revestimentos são os maiores causadores de custos pósobras, quase sempre de elevada monta e que trazem sérios riscos de acidentes, não raro com danos
pessoais.

Na maioria dos empreendimentos os revestimentos carecem da elaboração de um projeto
específico e adequado, sem levar em conta os elementos que interferem no processo e sem atender e
respeitar as características físicas e tecnológicas dos materiais que compõem estes revestimentos.
Também são executados de forma deficiente, sem controle adequado na seleção e recebimento de
materiais, na preparação e na execução dos serviços de acabamento final.
No caso dos revestimentos de fachada, o resultado disso é a sua baixa qualidade e desempenho
insatisfatórios, sem terem condições de atender às expectativas de funcionalidade inerente a este tipo
de sistema. E o pior, as empresas construtoras estão pagando um elevadíssimo preço por isso, não só
financeiro como das suas imagens perante o cliente e o mercado.
Este curso propicia aos participantes a oportunidade de conhecer os avanços e as melhores técnicas e
práticas para a elaboração da especificação, execução, inspeção e aceitação de revestimentos
argamassados e cerâmicos. Também serão abordados temas como a prevenção, o diagnóstico das
principais manifestações patológicas e as ações de recuperação e manutenção.
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Normas Atualizadas. Todo o curso é elaborado e ministrado conforme normas
nacionais e internacionais atualizadas em vigor.

Programa
Professor

Instrutor Referência. Tutoria, coordenação e elaboração do material didático por
Alexandre Tomazeli, Eng. Civil. M.Sc.

Investimento
Agenda
Inscrições

Material Didático Exclusivo. Vasto material revisado e atualizado de forma direta
e prática para que ao final do curso sirva como guia de referência.

Contato
Feedback Positivo. Todos os nossos alunos avaliam positivamente e recomendam
nossos cursos em nossas pesquisas de satisfação e em nossas redes sociais.
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Estudo da sintomatologia de fissuras e ocorrência de anomalias nos sistemas de vedação em
alvenaria em edifícios, vedações leves e pesadas e revestimentos de fachadas (argamassas
inorgânicas, monocamadas e placas cerâmicas), assim como a determinação das suas prováveis
origens e critérios que poderão ser adotados na recuperação destas anomalias e como evitá-las, e
com
objetivo
de:
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Identificar aos principais fenômenos patológicos, suas causas e origens, com base nas normas
técnicas brasileiras e aceitos no meio técnico;
Estudar os Sistemas e materiais de recuperação;
Identificar os principais aspectos que devem constar no projeto (projeto do produto e projeto
para produção);
Fornecer do sistema de execução, controle e determinação da qualidade da execução e
critérios de aceitação em alvenarias de vedação externas e revestimentos de fachadas;
Analisar estudos de casos vivenciados em obras.

O curso também abordará a questão de fenômenos patológicos em revestimentos de piscinas
revestidas com placas cerâmicas, envolvendo as técnicas construtivas e projeto de produção
destes revestimentos.

“A MAIORIA DOS PROCESSOS CONTRA ENGENHEIROS E CONSTRUTORAS SÃO
REFERENTES A PROBLEMAS DE REVESTIMENTOS.”
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Arquitetos;
Engenheiros Civis;
Tecnólogos em edifícios e técnicos em edificações;
Peritos
Estudantes dos últimos anos de Engenharia Civil e Arquitetura e
Urbanismo, e
Todos os profissionais envolvidos nas áreas de perícias, projeto, execução,
fiscalização e fiscalização de obra.
Outros profissionais e estudantes de qualquer área interessados na
realização de diagnósticos, prevenção e implementação de soluções no
campo das não conformidades nos revestimentos.

Este conhecimento não pode faltar em suas decisões!
Início
O curso
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2 - PATOLOGIA EM REVESTIMENTOS DE ARGAMASSAS INORGÂNICAS DE FACHADAS:
2.1 - Introdução.
2.2 - Tipos, entrega, classificação e uso das argamassas de revestimentos em obra;
2.3 - Fissuração das argamassas de emboço em fachadas;
2.3.1 - Fissuras mapeadas em revestimentos de emboço;
2.3.2 - Fissuras geométricas em revestimentos de emboço/cerâmico por falhas e/ou
movimentações de base – 15 tipologias de sintomatologias em vedações e revestimentos.
2.4 - Deterioração química da argamassa de emboço;
2.4.1 - Vesículas;
2.4.2 - Empolas;
2.4.3 - Pulverulência;
2.4.4 - Reações expansivas pelo emprego de gesso em argamassa;
2.4.5 - Tipos, fabricação e deficiências da cal nas argamassas;
2.4.6 - Uso de cimentos inadequados ao tipo de execução;
2.5 – Sugestões de procedimentos e materiais de recuperação;
2.6 – Estudos de casos.

Parte 2
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3 - EXCELÊNCIA NA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE REVESTIMENTO
para minimizar a ocorrência de patologias, envolvendo projeto de produção de revestimento de
fachadas, controle e a execução do sistema de revestimento.
4 – CONTEÚDO NÃO APLICÁVEL
5 - ENSAIOS PARA O ATENDIMENTO À NORMA ABNT NBR 15575/2013
requisitos: Parte 4 - Sistemas de vedações verticais internas e externas – SVVIE.
6 - CUIDADOS ESPECIAIS PARA A OBTENÇÃO DA EXCELÊNCIA:
6.1 – Projetos de vedação;
6.2 – Requisitos e procedimentos executivos das alvenarias de vedação no canteiro;
6.3 – Ensaios tecnológicos de aceitação dos blocos e argamassa de assentamento de alvenarias de
vedação.

7 – PATOLOGIAS EM FACHADAS COM VEDAÇÃO PESADA:
7.1 – Patologia em fachadas com vedação em PPCA (Painel Pré-fabricado de Concreto Arquitetônico);
7.2 – Patologia em fachadas com vedação em GRCF (Glass Reinfored Concrete Fiber).
8 - PATOLOGIAS EM SISTEMAS DE REVESTIMENTOS DE PISCINAS.

Parte 1
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INSTRUTOR
ALEXANDRE TOMAZELI
Engenheiro Civil - UNIP-OBJETIVO 1993 - SP; Mestre em Habitação: Planejamento e Tecnologia IPT – SP, área de Concentração em Tecnologia das Edificações – 2017; Especialista Latos Senso em
Edificações: Longevidade e Excelência e Anomalias pela Universidade Mackenzie –2006 e Patologia e
Terapia do Concreto – FDTE/POLI-USP - 1995; Professor da Escola de Graduação em Engenharia
Civil da Universidade Mackenzie – período de 2011 a 2015; Professor em curso de pós-graduação
nas disciplinas de Patologias em Estrutura de Concreto Armado do curso de Pós-graduação de
Engenharia de Perícias e Avaliações – IBAPE-SP/MACKENZIE e da disciplina de Tecnologia de Execução
de Estruturas de Concreto do curso de pós-graduação Edificações: Longevidade, Excelência e
Anomalias Construtivas da UNIVERSIDADE MACKENZIE; Professor em cursos de pós graduação nas
disciplinas de Patologias em Alvenarias de Vedação e Revestimentos em Argamassa e Placas
Cerâmicas a) no INSTITUTO IDD, no Curso de Pós-graduação em Patologia das Obras Civis - São
Paulo, Curitiba e Florianópolis e na b) UNISINOS - RS no curso de Pós Graduação em Patologia das
Construções; Ministrante de cursos livres nos cursos de Patologia e Terapia de Estrutura de Concreto
de Edifícios, Patologia e Terapia em Vedações e Revestimentos Externos no IBAPE-SP e IBAPE-SC; Autor
do livro ESTRUTURAS PARALISADAS DE CONCRETO ARMADO DE EDIFÍCIOS – Inspeção, Análise e
Aceitação, editora LEUD. Sócio diretor técnico da TOTEN - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda www.toten.eng.br.
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EM SUA CASA OU ESCRITÓRIO, ONDE VOCÊ ESTIVER

Objetivos

On-line, via Internet | 29, 30 e 31 de outubro de 2020

A quem se destina

Professor e aluno ao vivo, via videoconferência

Programa

Horários: dias 29 e 30, qui e sex – de 18:30 às 22:30 horas; dia 31, sáb - de 09:00 às 18:00
horas.
Duração: 16 horas-aula.
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NOSSA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERÊNCIA: ZOOM
Utilizada pelas maiores Empresas e Universidades do mundo.

Apenas 20 vagas
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A VIDEOCONFERÊNCIA
Ato seguro!

A videoconferência recria à 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 ensino-aprendizagem.

Programa
Professor
Investimento
Agenda
Inscrições
Contato

Pré-requisitos para as aulas via videoconferência:
1. Computador: notebook ou desktop.
2. Webcam embutida ou externa.
3. Microfone e saída de áudio, embutidos ou externos, preferencialmente
um headset (fone de ouvido) para melhorar a qualidade da recepção de
áudio.
4. Conexão com a internet estável.
5. Aplicativo do Pacote Office instalados.
6. Aplicativo para leitura de arquivos em PDF.

NOSSA PLATAFORMA DE
VIDEOCONFERÊNCIA
A mais utilizada pelas maiores
Empresas e Universidades do mundo.

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.
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INVESTIMENTO
R$ 1.050,00 para profissionais inscritos/associados no/do CREA e CAU ou Entidades Parceiras;
R$ 1.170,00 para demais profissionais.
Forma de pagamento:
▪ À vista: boleto ou depósito bancário.
▪ A prazo: em até 12 vezes, com cartão de crédito, pelo PagSeguro, com despesas do parcelamento por conta
do participante.
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: 50%.

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 pelo Instrutor.
Suporte pós-curso, através de 2 (duas) aulas de 30 (trinta) minutos, com cerca de 30 e 60 dias, via
Videoconferência, para tirar dúvidas sobre a aplicação do conteúdo.
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INSCREVA-SE JÁ!
Faça já sua inscrição e garanta sua vaga!

A quem se destina
Programa

Clique aqui e
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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
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(11) 2626 1674
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WhatsApp: (27) 9-8805 9668
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educ@educ.eng.br

