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CALENDÁRIO

  1o Seminário Anual 
 de Pisos e Revestimentos 
   de Alto Desempenho

CAPA

A lacuna existente no mercado de pisos e re-
vestimentos de alto desempenho no que diz 

respeito às informações, conceitos, parâmetros, 
regras, enfim, à difusão de conhecimento técnico 
começa a se dissipar após a realização do 1º Se-
minário Anual de Pisos e Revestimentos de Alto 
Desempenho da ANAPRE. Este Seminário faz parte 
da missão definida pela Associação que pretende 
estudar as questões técnicas inerentes a pisos e 
revestimentos de alto desempenho visando o in-
teresse público, o progresso tecnológico e o cres-
cimento do setor e divulgar entre os associados 
e usuários em geral, as normas, procedimentos e 
técnicas a serem observadas nos usos e aplicações 
dos pisos e revestimentos de alto desempenho.

A necessidade de informação por parte dos pro-
fissionais, usuários e outros interessados no setor 
pôde ser reconhecida facilmente durante o evento: 
todos os lugares do auditório do Instituto de En-
genharia foram tomados por cerca de 230 pessoas 
que, além de mostrarem-se extremamente interes-
sadas nos temas das palestras, participaram ati-
vamente através dos espaços reservados para os 
debates e esclarecimento de dúvidas, confirmando 
mais uma vez que a missão e os objetivos da ANA-
PRE vem de encontro às necessidades do mercado.

Construir 2006
Data: 14 a 18 de novembro 2006
Local: Riocentro - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2178-2315
construir@escalaeventos.com.br
www.feiraconstruir.com.br/

2º Encontro Nacional de Pesquisa- 
Projeto-Produção em Concreto 
Pré-Moldado
Data: 23 de novembro de 2006
Local: Sede da ABCIC - São Paulo/SP
Tel.: (11) 3763-2839
www.abcic.com.br

XIII Congresso de Engenharia e 
Arquitetura
Data: 28 de novembro a 1 de dezem-
bro de 2006
Local: Havana /Cuba
Tel.: (537) 2672012
www.cujae.edu.cu/eventos/convencion

World of Concrete 2007
Data:. 22 a 26 de Janeiro de 2007
Local: Las Vegas Convention Center 
- Las Vegas/USA
www.worldofconcrete.com/
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O evento realizado no dia 3 de outubro marcou o início das ações da ANAPRE para 
divulgação e atualização do conhecimento técnico do setor, além de representar o marco 

de uma série de atividades que irão acontecer periodicamente a partir desta data. 

Edição Especial
1º  Seminário Anual de Pisos e 

Revestimentos de Alto Desempenho

O evento marcou o início de uma 
série de atividades da ANAPRE.
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SEMINÁRIO ANAPRE

O Seminário

O Seminário teve a duração de um dia, com interrupção para “coffee 
break” e almoço, e contou com 6 palestras de interesse do mercado 
de pisos e revestimentos.

A primeira palestra de-
nominada “Pisos Indus-
triais & ANAPRE” foi pro-
ferida pelo Eng. Roberto 
Falcão Bauer - Diretor 
Técnico do Grupo Falcão 
Bauer, Presidente do Ins-
tituto Falcão Bauer de 
Qualidade e Membro do 
Conselho da ANAPRE - na 
qual fez um apanhado his-
tórico da evolução do setor culminando com a criação da Associação, 
entidade principal na fomentação do desenvolvimento do mercado e 
divulgação tecnológica para a execução de  pisos, pavimentos e reves-
timentos com alto grau de qualidade. A palestra teve também como 
objetivo marcar o inicio das atividades de capacitação de profissionais 
e usuários do setor.

Em seguida o Eng. Wag-
ner Gasparetto, Vice-Pre-
sidente da ANAPRE, apre-
sentou a palestra “O Papel 
da ANAPRE para a Melhoria 
da Qualidade e Desenvol-
vimento do Mercado de 
Pisos e Revestimentos” 
onde foram apresentadas 
informações valiosas sobre 

o mercado, seu desenvolvimento e potencialidades. Dentre os dados 
apresentados, o Eng. Wagner Gasparetto apresentou números apro-
ximados referentes ao tamanho do mercado que gira em torno de 28 
milhões de metros quadrados, dos quais 18 milhões encontram-se em 
absoluta irregularidade do ponto de vista da responsabilidade técni-
ca, tornando as empresas envolvidas susceptíveis às ações judiciais 
relacionadas com o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. 
A ampliação do mercado está vinculada à normalização, formalização 
técnica e comercial do setor e sua organização e participação ativa 
em todas as questões que, direta ou indiretamente, façam parte do 
“Sistema Piso”, conceito fundamental abordado tanto nesta palestra 
como em todas as outras e que procura oferecer uma análise sistê-
mica de todas as camadas que compõem o piso (subleito, sub-base, 
piso ou pavimento e concreto e revestimento) ao invés de particionar 
e isolar os tópicos que fazem parte do projeto, execução, fiscalização 
e finalização.

O Eng. Albano Alves, responsável corpo-
rativo pela Engenharia Civil e Arquitetura 
da Companhia Nestlé no Brasil, exibiu sua 
palestra “Identificação das Principais Ne-
cessidades dos Usuários – Uma Questão 
de Qualidade” e teve um papel fundamen-
tal no evento, pois apresentou a visão dos 
usuários, indicando as reais necessidades 
do cliente que busca uma solução para seu 
piso. A importância do planejamento (ne-
cessidades, projeto, materiais, insumos, 
execução, utilização...), a definição de pa-
drões de exigências, a correta definição da 
vida útil e o custo foram alguns dos tópicos 
abordados.

Com a palestra “Necessidades da Ope-
ração Logística Moderna e Especificações 
de Pisos” o Eng. Marco Antonio Fagim, gra-
duado pela Escola Nacional de Engenharia 
com especialização em Desenvolvimento 
de Produtos e Engenharia Industrial na 
General Electric Company (USA e Canadá), 
na qual os conceitos importantes sobre a 
nova organização das fábricas e centros 
de distribuição formaram um panorama 
fundamental para as empresas de pisos 
e revestimentos que precisam acompa-
nhar o desenvolvimento dos novos tipos 
de operação logística e adequar seus sis-
temas a estas necessidades específicas e 
cada vez mais detalhadas.

A palestra “Pisos Industriais: Conceitos de Projeto e Execução” pro-
ferida pelo Eng. Públio Penna Firme Rodrigues, graduado pela Escola 
de Engenharia de Mauá 
com mestrado pela Escola 
Politécnica da USP, foi de 
grande importância para 
os participantes do Semi-
nário pois forneceu uma 
série de parâmetros de 
qualidade e desempenho 
que devem ser controla-
dos durante a elaboração 
do projeto e da execução 
da obra.

Durante o Seminário foram apresentadas 
informações valiosas sobre o mercado, 
seu desenvolvimento e potencialidades.

O Eng. Albano Alves, da Companhia Nestlé no 
Brasil, apresentou a visão dos usuários e as reais 
necessidades do cliente que busca uma solução 
para seu piso. 
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O Prof. Dr. Eng. Paulo 
Roberto do Lago Helene, 
Presidente do IBRACON, 
encarregou-se de injetar 
entusiasmo nos partici-
pantes do evento ao tratar 
do tema “A Nova Revolu-
ção do Concreto: o Con-
creto no Século XXI” onde 
exaltou o concreto, sua 
evolução histórica e suas 
aplicações, salientando o papel fundamental deste material para a 
execução de obras de grande importância para a engenharia mundial 
e também para o desenvolvimento da civilização moderna.

Após as apresentações, o espaço para debates e esclarecimento de 
dúvidas foi aberto aos cerca de 230 participantes do Seminário que 
demostraram grande interesse em todas as questões abordadas, ex-
pandindo, desta forma, os conteúdos tratados durante cada uma das 
palestras.

Logo após o almoço 
foi a vez do Eng. José 
Vanderlei de Abreu, 
responsável pelo de-
senvolvimento de mer-
cados de microcimento 
da Holcim Brasil, que 
apresentou a palestra 
“Novas Tecnologias em 
Cimento para Constru-
ção e Reparo de Pisos 

Industriais” versando sobre o desenvolvimento de cimentos especiais 
para pisos e a nova tecnologia de produção e aplicação de microci-
mentos para reparos.

O Presidente da ANAPRE Eng. 
Levon Hagop Hovaghimian, for-
mado em Engenharia pela Es-
cola Politécnica da USP e em 
Administração de Empresas pelo 
Mackenzie, tratou do tema “RAD: 
uma Visão Sistêmica – Princípios 
Básicos para Correta Especifica-
ção, Aplicação e Utilização” na 
qual apresentou a definição de 
conceitos básicos para a correta 
escolha do revestimento, do fa-
bricante dos materiais (origem e rastreabilidade das matérias primas), 
do aplicador (qualificação do mesmo, sistemas de controle antes, du-
rante e depois da execução dos trabalhos), além de tratar da neces-
sidade de obedecer a certos critérios de operação e manutenção de 
modo a prolongar a vida útil do revestimento.

O Eng. Toshiaki Ouchi, diretor da 
Microban do Brasil, tratou do tema 
“Pisos Antimicrobianos Ativos 
– Ação Contínua contra Contami-
nações”, discorrendo sobre os pro-
dutos disponíveis no mercado para 
combater as contaminações, fator 
de extrema importância principal-
mente para a indústria alimentícia 
e farmacêutica. Com esta apresen-
tação o Eng. Toshiaki encerrou o 

ciclo de palestras do 1º Seminário Anual de Pisos e Revestimentos de 
Alto Desempenho.

Quais foram os objetivos deste 1º Seminário? 
Podemos destacar o objetivo de divulgar a ANAPRE como entidade, apre-
sentar uma visão sistêmica do piso (sub base, base, barreira de vapor, pa-
vimento de concreto e RAD) e aproximar a figura dos usuário do mercado 
de pisos. 

Como se deu a organização e preparação do evento? 
O Seminário foi coordenado pelo Wagner Gasparetto e pelo Marcos Gra-
nello a partir de um plano debatido e aprovado pela diretoria e conselho. 
Acreditamos que o comprometimento de todos da equipe foi o ponto forte 
da organização e preparação deste evento.

Qual sua análise sobre a disponibilidade de informações técnicas sobre o 
setor e qual a importância de eventos como este para os profissionais da 
área e também para os consumidores e usuários? 
O mercado carece de um volume maior de informações técnicas, muitas 
vezes fornecedores tornam-se provedores únicos de informações para os 
usuários. O cliente ainda é pouco ouvido e muitas vezes nem tem oportuni-
dade de manifestar a sua opinião e sua real necessidade; os profissionais 
da área tem tido pouco acesso a novidades e tem sua atuação limitada ao 
seu cotidiano e a seus problemas específicos.

Como você avalia os resultados deste 1º Seminário? Os objetivos foram 
atingidos? 
Pela grande presença de representantes de todos os setores do mercado 
de pisos e de muitos usuários podemos afirmar que o evento chamou a 
atenção de todos. A grande participação de pessoas através de perguntas 
durante e depois do evento mostra que o mercado encontrava-se carente 
de um evento como este onde procuramos deixar interesses comerciais de 
lado e buscar uma maior formalização do setor e divulgar conceitos básicos 
para a correta especificação, execução e utilização do sistema piso. Acredi-
tamos ter conseguido atingir nossas metas com sucesso e reconhecimento 
da assistência e dos patrocinadores.

A ANAPRE já está pensando no 2º Seminário? Teremos modificações no 
formato, conteúdo, abrangência, etc? Quais as expectativas da Associa-
ção? 
O 2º Seminário estará no calendário de 2007, provavelmente o formato será 
similar e o conteúdo ainda não foi discutido. Além dos seminários anuais, 
estamos preparando alguns eventos menores de modo a fomentar as re-
gionais solidarizando a presença e atuação nacional da ANAPRE. O próximo 
já está agendado para o dia 28 de novembro na cidade de Belo Horizonte, 
para o lançamento local da Regional MG e contará com o apoio e patrocínio 
da Holcim e Belgo Mineira. Todos da Diretoria e Conselho estão muito em-
polgados e com as energias renovadas com a receptividade do mercado e a 
certeza de maior participação de todos (associados ou não).

Entrevista com o Presidente da ANAPRE, Eng. 
Levon Hagop Hovaghimian

Os cerca de 230 participantes do 
Seminário demostraram grande 
interesse durante os debates.

O evento ainda teve continuidade com o início dos debates sobre 
os assuntos tratados na segunda parte do evento. Diversas perguntas 
foram feitas para a mesa composta pelos palestrantes tratando sobre 
diferentes tópicos, incluindo dúvidas sobre o mercado e tipos de es-
pecificação tanto para pisos cimentícios quanto a revestimentos de 
alto desempenho. 

Encerramento

A realização do 1º Seminário Anual de Pisos e Revestimentos de Alto 
Desempenho pela ANAPRE pôde demostrar que ações deste tipo vem 
de encontro às necessidades dos profissionais do setor e também dos 
usuários e consumidores e servem para difundir e ampliar o conheci-
mento técnico em todas as áreas vinculadas ao segmento de pisos e 
revestimentos de alto desempenho e torna–se o ambiente ideal para a 
troca de idéias e experiências. 
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NOTÍCIA TÉCNICA

EDITORIAL

Concreto com finos recuperados: 
   uma opção na construção civil

Com o sucesso do 1º Seminário Anual de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho da entidade, ocorrido  em 03 de outu-
bro de 2006, com a participação de 238 inscritos, constata-se o interesse de todos os segmentos envolvidos no processo, 

com relação a obter produtos/serviços de qualidade e, claro, atendendo às necessidades dos usuários.
Obtida a consolidação da associação, convocamos os colegas a participarem dos grupos de estudos técnicos de trabalho, em 

prol da qualidade dos pisos e revestimentos e, conseqüentemente, na consolidação do nosso segmento
PARTICIPEM aproximando-se da ANAPRE, colaborando das atividades técnicas a serem divulgadas brevemente por nossa 

associação.

Obrigado.

Roberto José Falcão Bauer - Conselheiro

Participem da ANAPRE

No mercado atual da construção civil, os valores dos produtos e serviços 
dependem cada vez mais do percentual de inovações e tecnologias a 

eles incorporadas. Inúmeras dificuldades são encontradas no gerenciamen-
to destas inovações e, por tal motivo, a empresa que souber tratá-los de 
forma eficiente estará sempre em posição de vantagem em relação à con-
corrência e será mais competitiva. 

Neste ambiente onde há a presença de inúmeros concorrentes, inclusi-
ve multinacionais, o ciclo de inovação tem que ser cada vez mais curto. A 
empresa precisa desenvolver produtos e processos com custos baixos, que 
sejam competitivos e possuam maior valor agregado. Desta forma há a exi-
gência da empresa em assumir um papel inovador no desenvolvimento de 
suas atividades, como afirma Santiago & Kalintzis (2004).

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº. 307 
de 5 de julho de 2002, em vigor desde o dia 2 de janeiro de 2003, impõe às 
geradoras de resíduos um período máximo de 24 meses para se enquadra-
rem nesta resolução. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para 
a Gestão dos Resíduos da Construção Civil e cria a cadeia de responsabili-
dades: gerador / transportador / municípios. As responsabilidades dos re-
síduos gerados na  construção civil serão: dos geradores que são “pessoas 
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou 
empreendimentos que gerem os resíduos”; dos transportadores que são 
“as pessoas físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte dos 
resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação” e dos muni-
cípios.

A preocupação ambiental tornou-se fator crítico no desenvolvimento dos 
processos de qualquer empresa.  O resíduo de concreto fresco originado da 
produção nas centrais de concreto e no transporte via caminhões betonei-
ras é um assunto muito questionado na construção civil.

Habitualmente o processo de produção de concreto nas grandes concre-
teiras contemplava o uso de centrais dosadoras, cuja função era efetuar 
apenas a dosagem dos agregados, cimento e água, componentes básicos 
do concreto, para a posterior mistura em caminhões betoneiras. A aplica-
bilidade deste tipo de equipamento em projetos de hidrelétricas era muito 
questionada, principalmente devido à necessidade de produção de concre-
to com maior resistência e menor variabilidade, fatos que não aconteciam 
com o uso de centrais dosadoras.

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), o consumo 
de cimento no setor em 2003, foi de 33.561.690 toneladas de cimento no Bra-
sil, deste montante somente 4.665.489 toneladas foram utilizadas nas con-
creteiras. 

Se adotado o traço médio, resistência 25 MPa no Brasil, cujo  consumo 
médio é de 300 kg/m3 de cimento, deduz-se que a produção brasileira é de 
15.551.630 m3 de concreto por ano. Com os dados citados anteriormente, a 
respeito da perda de concreto em seu estado fresco, seu volume pode atingir 
o equivalente a 1.299.646 m3 por ano em todo o Brasil. 

Conforme Rezende, Levy & Djanikian (1996), algumas estimativas forneci-
das pela ABESC (Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concreta-
gem), para a região metropolitana de São Paulo apontam um volume de apro-
ximadamente 3500m3 a 7000m3 de concreto residual gerados mensalmente 
nas centrais dosadoras, isto equivale 4,5 a 9,5% da sua produção mensal.

Para atender a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CO-
NAMA nº. 307 de 5 de julho de 2002 e reverter este quadro, perda mensal 
de resíduo de concreto, existe hoje, uma tecnologia mundialmente reco-
nhecida e já disponível para o mercado brasileiro.  Esta técnica consiste na 
separação de agregados e reuso de finos do concreto por meio de um equi-
pamento denominado Separador de Agregado.

O concreto residual e a água utilizada para a limpeza das betoneiras são 
escoados para o equipamento, por meio de uma calha de alimentação (fi-
gura 1).  

Em seguida o processo de separação água de lavagem/agregado é exe-
cutado no tambor, que possui uma espiral girando no sentido contrário ao 
fluxo de água, até a chegada dos agregados, já lavados, à calha de descarga 
e posteriormente reclassificados e encaminhado à central de concreto onde 
são reutilizados.  

A água de lavagem é escoada para um tanque de armazenagem que pos-
sui um  agitador para manter os finos em suspensão, a mesma é bombeada 
para a central de concreto, onde é utilizada na produção de concreto que 
juntamente com a água potável forma-se a água total de mistura do traço.

A seguir ensaios laboratoriais são realizados para a verificação da resis-
tência à compressão e o tempo de pega do concreto, cujos resultados foram 
semelhantes aos concretos produzidos somente com água potável.

No entanto, não há até momento normas brasileiras quanto aos requisi-
tos para a reutilização da água de lavagem. Contudo, trabalhos desenvol-
vidos nos Estados Unidos, Noruega e outros países europeus convergem 
basicamente para os mesmos requisitos que necessitam ser avaliados para 
a reutilização da água de lavagem na produção do concreto.

A reciclagem de materiais na construção civil é uma tecnologia pouco 
explorada e com reais possibilidades para contribuição à preservação am-
biental.  A metodologia aplicada demonstrou ser um possível processo pro-
dutivo e um campo a ser explorado.

1. Entrada do concreto fresco a ser reciclado;
2.Saída de água de lavagem com finos;
3.Processo de lavagem e separação dos finos dos agregados;
4. Saída dos agregados.
(FONTE: SCHWING STETTER, 2000)

Figura 1 – Equipamento utilizado para a reciclagem do concreto fresco.

Eng. Eduardo G. Tartuce
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CURTAS

:: Novos Associados ::

A  ANAPRE cresce dia-a-dia e agora conta com mais quatro associados: a Supply Solutions Comércio e Serviços para Construção Civil, a SPM Empreendimentos, a 
Exemplo II Serviços de Engenharia e a Polipiso do Brasil.

:: SindusCon-SP e concreteiras adotam compromisso voluntário de conduta ::
 

Construtoras e concreteiras têm agora parâmetros mais bem definidos para redigir contratos precisos de prestação de serviços de concretagem e bombeamento para 
as obras. Foi assinada simbolicamente uma “minuta de contrato particular de subempreitada de construção civil - serviços de concretagem”, durante o 8º Seminário 

Tecnologia de Estruturas: racionalização com foco na qualidade e produtividade, que o Comitê de Tecnologia e Qualidade (CTQ) do SindusCon-SP realizou em São Paulo. 
Leia a íntegra da minuta no site www.sindusconsp.com.br

:: Editora PINI lança Manual de Pisos Industriais ::

A Editora PINI lançou no dia 03 de outubro um manual técnico idealizado pelo Sr. Mario Sérgio Pini, com o objetivo de cobrir uma lacuna técnica, não comercial, no seg-
mento de pisos industriais. O projeto deste manual foi apresentado ao mercado pelo próprio idealizador, que sensibilizou as empresas Gerdau e Polipiso a patrocinarem 

esta publicação deste que recebeu o título de “Manual Gerdau de Pisos Industriais. O lançamento contou com a presença dos autores: Públio Penna Firme Rodrigues, 
Silvia Maria Botacini e Wagner Edson Gasparetto.

:: MBA da Construção da FGV ::
 

Já estão abertas as inscrições para a 4ª Turma do MBA Executivo da Construção Civil da FGV. O curso objetiva proporcionar conhecimentos amplos sobre a construção, 
capacitando os alunos para avaliar os impactos das variáveis macroeconômicas sobre os negócios, a logística na indústria do setor, o gerenciamento econômico-finan-
ceiro em indústria de ciclo longo e a gestão de contratos privados e públicos. Com duração de 18 meses a partir de fevereiro de 2007, o curso ensinará a aplicação dos 

instrumentos de análise econômica na prática dos negócios da construção. Informações e inscrições até 19 de janeiro pelo site www.fgvsp.br/economia.

ANAPRE RESPONDE

1

ANAPRE responde 
   dúvidas dos leitores

Participe! Envie sua pergunta para: anapre@anapre.org.br

De que forma a ANAPRE irá integrar o segmento de pisos industriais, pois trata-se de um mercado com baixa barreira de entrada, poucos 
produtos alternativos aliando-se o fato da quase inexistência de pesquisas acadêmicas? Pergunta de profissional não identificado durante o 
Seminário Anual de Pisos e Revestimento de Alto Desempenho.

Caro participante deste seminário, de fato são pequenas as barreiras reais para um novo player do mercado de pisos industriais, por esse 
motivo, torna-se cada vez mais imperativo a busca de capacitação das equipes, padronização e normalização dos insumos, aumento significativo 
da formalização técnica através de projetos e ART’s ou da formalização comercial através de contratos de desempenho de resultados dos pisos 
industriais.

A formalização técnica das obras e a busca de ampliação da capacitação das equipes serão os únicos diferenciais possíveis para o mercado 
de pisos de concreto. Assim, a ANAPRE está empenhada em difundir de forma irrestrita o conhecimento disponível no mercado, inclusive através 
deste seminário, para que aqueles que têm interesse em diferenciar seu produto ou serviço, agregando valor e otimizando processos possam en-
contrar um caminho, caso contrário este mercado estará definitivamente com o futuro voltado para a banalização e desvalorização dos processos 
e profissionais envolvidos.

Sendo estas atividades de enorme amplitude, a ANAPRE tem convidado todos aqueles preocupados com este desenvolvimento e diferenciação 
a prestarem sua contribuição, trazendo para dentro da Associação estas questões tão importantes para o nosso mercado. Desta forma, reforço 
nosso convite, feito no início deste seminário, para que todos participem conosco e para que juntos possamos vencer o desafio da maior valori-
zação das obras de pisos industriais e dos profissionais envolvidos.

2

Quais as diferenças entre o emprego de areias artificiais e as naturais em concretos para pisos? O que é possível fazer para melhorar os 
aspectos negativos? Pergunta de profissional não identificado durante o Seminário Anual de Pisos e Revestimento de Alto Desempenho.

Existem algumas diferenças que são importantes, como a trabalhabilidade do concreto, que fica prejudicada, tornando a mistura áspera, apa-
rentando baixa fluidez, que muitas vezes acaba sendo erroneamente imputada a quantidade de água insuficiente; o que acontece é que os grãos 
mais angulares das partículas finas prejudicam a mobilidade do concreto fresco. Outro ponto negativo é a tendência à exsudação, que é mais 
elevada, trazendo os problemas clássicos de desgaste superficial.

 A correção ou minoração desses pontos negativos pode ser feita com base em um estudo experimental de dosagem do concreto, focando 
fundamentalmente na curva granulométrica do agregado total e corrigindo a quantidade de finos. Embora haja muito a ser pesquisado sobre as 
areias artificiais, sabemos que elas podem diferir em função não só da granulometria, mas também com relação a rocha de origem; como ponto 
positivo, corrigindo o problema da exsudação, a resistência ao desgaste dos concretos com areias artificiais, é superior dos concretos feitos 
apenas com areia natural.
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EXPEDIENTE

Atuando desde o mês de Junho/06, teremos agora o lançamento oficial da Regional de Minas 
Gerais da ANAPRE que acontecerá no próximo dia 28 de novembro no Hotel Caesar Business 

em Belo Horizonte.
Com patrocínio da Belgo Bekaert Arames e da Holcim Brasil, o lançamento contará com uma apresentação 

da ANAPRE, abordando temas importantes como o papel da Associação, seus objetivos e metas, além do Plano 
de Ação para o próximo ano. Todo o mercado de Minas Gerais está convidado para este momento importante 
da Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho no estado.

Leia abaixo a entrevista concedida para o Boletim ANAPRE em Notícias pelo representante da ANAPRE no 
estado, Eng. Marcos Saldanha.

Qual sua expectativa com o lançamento oficial da Regional ?
A expectativa é muito grande e estamos confiantes de que boa parte do segmento e daqueles que de alguma 

forma estão envolvidos no mercado de pisos e revestimentos verão com bons olhos a iniciativa de uma asso-
ciação que traga benefícios, força e organização ao setor.

Como você analisa esta iniciativa da ANAPRE para o mercado regional de MG?
A iniciativa é desafiante, mas a vejo como extrema necessidade. As condições atuais do mercado têm trazido 

grandes dificuldades ao setor por causa de um comportamento conturbado de parte da cadeia deste segmen-
to. Às vezes por deficiência técnica ou por desconhecimento empresarial e diversos outros motivos, parte do 
segmento busca alternativas que geram resultados desanimadores e afetam a todos. A ANAPRE pode e deverá 
contribuir, com os esforços de todos, para que isto diminua.

Já existe um plano de ação para a região? Quais atividades podem ser destacadas?
Na verdade estamos iniciando o processo de instalação e divulgação da associação. A idéia é, através de 

eventos feitos pela própria ANAPRE e por outros que possuam alguma ligação com o setor de pisos e revesti-
mentos, alastrar e reforçar a associação, buscando cada vez mais participantes e adeptos. Atualmente, esta-
mos trabalhando juntamente com toda ANAPRE no Plano de Ação para o ano de 2007.

Lançamento oficial
Marcado para o dia 28 de novembro, a ANAPRE convida todos 
os profissionais do setor a comparecerem para o lançamento 

oficial da regional de Minas Gerais 

Eng.° Marcos Saldanha
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REGIONAL MG

Antecipando as atividades previstas para o Plano de Ação de 2007 de aumentar a representatividade nacio-
nal, a ANAPRE finalizou no início de novembro os últimos entendimentos para estabelecer a sua segunda 

regional. O Eng. Mauro Dreher responderá pela Diretoria local da Regional Rio Grande do Sul. 
Preocupado em implantar elevados padrões de qualidade nas obras de pisos de concreto e RAD, “o Eng. Mauro 

Dreher tem demonstrado desde o surgimento da ANAPRE interesse em se dedicar e se envolver nos trabalhos da 
associação seja por meio da divulgação de conceitos técnicos, seja por meio da busca da consolidação do setor 
de pisos”, afirma o Eng. Levon Hagop Hovaghimian – Presidente da ANAPRE.

Entre outras ações, o Eng. Mauro destaca a necessidade de um trabalho de base nas diversas associações 
e sociedades de engenheiros e arquitetos, bem como, junto ao CREA-RS, para a divulgação do conhecimento, 
conceitos técnicos e a importância do segmento “pisos industriais” no estado do Rio Grande do Sul. “Com ações 
junto as entidades citadas, buscar a evolução do mercado de pisos de concreto e RAD, além de iniciar o trabalho 
de aproximação da ANAPRE junto as empresas atuantes no mercado de pisos do estado, fazendo com que as 
mesmas se associem e vejam a importância de estarem ligadas à Associação”, finaliza o Eng. Mauro Dreher.

REGIONAL RS

ANAPRE ganha 
 mais uma regional

O Rio Grande do Sul foi escolhido para receber a segunda regional da ANAPRE e 
dessa forma dar continuidade à disseminação da Associação por todo país.

Lançamento Oficial da Regional MG da ANAPRE
Local: Hotel Caesar Business

Av. Luis Paulo Franco, 421 – Belo Horizonte/MG 
(Em frente ao BH Shopping)

Tel: (31) 2123-9803 - Fax: (31) 2123-9899
www.caesarbusiness.com.br

Confirmação: Cristiane Borges – fone: (31) 3263-9317


