Seminário

COMPATIBILIDADE ENTRE
ENDURECEDORES DE SUPERFÍCIE
E O BETÃO DE BASE
Programa
14:30-14:45h Sessão de abertura
Pedro Jardim Fernandes (OE Madeira) e Paulo França (LREC e UMa)
14:45-15:00h Enquadramento do problema e impacto nas construções
Arlindo Gonçalves
15:00-15:15h Enquadramento normativo e especificações de projecto
Augusto Gomes
15:15-15:30h Apresentação global do projecto e dos resultados obtidos nos
protótipos fabricados na UÉ
Teresa Pinheiro-Alves
15:30-15:45h Compatibilidade cimento-adjuvante
João Custódio
15:45-16:00h Coffee-break
16:00-16:15h Parâmetros que influenciam a exsudação e endurecimento do betão
Manuel Vieira
16:15-16:30h Trabalhos laboratoriais realizados no LNEC
Vasco Medina
16:30-16:50h Apresentação do Guia de Execução
António Bettencourt Ribeiro
16:50-17:00h Sessão de perguntas e respostas
Organização:

data

27 DE JUNHO DE 2013

Patrocínio:

local

SALA DE ATOS I
COLÉGIO DOS JESUÍTAS
UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Inscrições

hora

14:30 H

Objectivo

A aplicação de endurecedores na superfície de pavimentos não é recente. Porém, a manifestação sistemática de problemas é actual e terá origem na alteração dos constituintes utilizados, quer no que se refere ao
betão de base quer no endurecedor utilizado. Este foi o principal motivo
que levou à criação do projecto de investigação “Estudo da compatibilidade entre endurecedores de superfície e o betão de base em lajes de
betão”.
Neste seminário vão ser apresentados os resultados do projecto e um
guia com as principais recomendações para a execução de pavimentos
em betão com endurecedores de superfície.
Destinatários

Este seminário interessa aos diversos intervenientes no sector da construção: empresas que executam e fiscalizam este tipo de trabalhos, projectistas, empresas produtoras de betão, empresas produtoras de cimento, empresas produtoras de endurecedores de superfície, empresas
construtoras, câmaras municipais e outras entidades públicas. Constituirá também uma excelente formação complementar aos alunos do ensino
politécnico e universitário.
Apoios:

A inscrição é gratuita e inclui a participação nas sessões
técnicas.
Para efectuar a inscrição basta enviar um e-mail para
tania.ornelas@madeira.ordemdosengenheiros.pt com o
nome completo e contacto. Inscrições limitadas.
No final será entregue um certificado de participação.
Data limite de inscrições: 26 de Junho de 2013
Informações
Quaisquer pedidos de esclarecimento podem ser obtidos
junto de:
Tânia Ornelas
telef. 291.742.502
Patrocínio

Este trabalho foi realizado com o apoio da Fundação para
a Ciência e Tecnologia (FCT) no âmbito do projecto
PTDC/ECM/105075/2008.
Agradece-se a colaboração da Ordem dos Engenheiros.

