Recomendações Técnicas

Volume

Revestimentos
de Argamassas
Boas Práticas em
Projeto, Execução e Avaliação

Luiz Henrique Ceotto
Ragueb C. Banduk
Elza Hissae Nakakura

Programa de Tecnologia de Habitação HABITARE

A

publicação Recomendações Técnicas para Revestimentos
de Argamassas: projeto, execução e avaliação, foi
organizada com o objetivo de informar a sociedade técnica

de engenharia sobre o atual estágio do conhecimento e as práticas
mais recomendadas para projeto e aplicação de revestimentos em
edifícios. Esta primeira edição reúne recomendações que são
consenso entre indústria, projetistas e consultores da área.
A publicação traz informações sobre o conteúdo básico de um
projeto de revestimento de fachada executado em argamassa, as
principais atribuições e responsabilidades de projetistas,
administradores de obras, fabricantes de argamassas e profissionais
diretamente ligados à construção. A publicação também contempla
orientações sobre planejamento, como o processo de escolha e
contratação de profissionais. São relacionadas informações que
devem ser apresentadas por fornecedores, assim como indicações
sobre processos de avaliação de argamassas, tanto em estado fresco
como endurecido.
Com relação à produção, trata de temas estratégicos, como
treinamento, recebimento, armazenagem, rastreabilidade, preparo e
controle. Os temas inspeção das fachadas, conservação e limpeza
também estão contemplados.
Na introdução do trabalho, um histórico recupera o início do uso das
argamassas, a evolução e causas dos principais problemas. A
expectativa é a de que a publicação seja uma referência para diversos
profissionais da cadeia produtiva da construção, auxiliando na busca
de soluções para problemas relacionadas às argamassas, que vêm
assumindo proporções alarmantes.
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Novas publicações
Criado com o objetivo de estimular o
desenvolvimento de tecnologias para habitação, o
Programa Habitare está também apoiando a edição
da série Recomendações Técnicas Habitare. O
objetivo é colaborar com a socialização e
transferência de conhecimentos. Resultados das
pesquisas financiadas pelo Programa Habitare já vêm
sendo relatados na forma de artigos, na Coletânea
Habitare, e na forma de livros temáticos, na Coleção
Habitare. A partir da publicação desta nova série de
Recomendações Técnicas, o Programa passa a
colaborar ainda mais diretamente com a transferência
de resultados técnicos para profissionais que atuam
na cadeia produtiva da construção.
O Programa Habitare foi implantado com o desafio de
promover alternativas para um dos principais
problemas brasileiros – o déficit habitacional. É
desenvolvido a partir de uma série de parcerias, com
coordenação e recursos da Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP), vinculada ao Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), e apoio financeiro da Caixa
Econômica Federal (CAIXA). Os projetos buscam o
aumento da produtividade no setor da construção
civil, e a redução dos custos de produção de unidades
habitacionais e da infra-estrutura urbana.
A série Recomendações Técnicas Habitare deve
oferecer mais um mecanismo para qualificação de
profissionais da área de construção e melhoria da
qualidade da habitação. Mais informações sobre o
Habitare, os resultados e materiais produzidos pelas
pesquisas desenvolvidas podem ser obtidos no site:
www.habitare.org.br.
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