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eng. Ariovaldo Paes Junior,
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retoria começará a traçar seu

nária, realizada em 25 de
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plano de metas para a gestão
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Editorial

Velhos novos tempos
ainda mais nossa proximidade e parti-

tância do setor, o que tem sido feito de

cipação com o setor e com nossos as-

maneira contínua ao longo desses 10

sociados.

anos de existência. Sim, estamos completando, neste ano, uma década de

Já é inegável o papel de destaque que a
ANAPRE ocupa hoje no setor da cons-

existência. 10 anos parece muito, mas
não é.

trução civil brasileira, sobretudo como

I

nicia-se uma nova gestão na ANAPRE

formadora de conhecimento técnico

Para os que estão envolvidos no dia a

que responderá pelo biênio 2014-

sobre pisos de concreto e revestimen-

dia, foi um fechar e abrir de olhos, um

2016. Para todos nós, será um período

tos de alto desempenho, conhecimento

lapso de tempo apenas. A ANAPRE é

particularmente interessante, atípico e

este propagado por meio de publica-

jovem e a cada gestão que se sucede

movimentado com eventos internacio-

ções de artigos e entrevistas em perió-

aumenta o comprometimento dos par-

nais de grande expressão e exposição,
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eleições majoritárias e outros aconteci-

dústria e comércio e da educação; da

com responsabilidade e paixão. Mas

mentos decorrentes que deverão per-

elaboração e disponibilização de reco-

não conseguiremos fazer isso sós.

mear e impactar em nosso cotidiano.

mendações para as boas práticas de

Parecerá curto para alguns; para ou-

engenharia, da realização de seminá-

Precisamos de você, associado. Parti-

rios, palestras e workshops.

cipe, questione, critique, traga ideias.
Queremos ouví-lo. Afinal, a ANAPRE

tros, nem tanto, mas, sem dúvida,

somos todos nós.

apresentará grandes oportunidades e

Desse modo, a ANAPRE busca cumprir

desafios. No âmbito da associação, se-

seu papel de Associação para a reali-

rão muitos os desafios, em especial o

zação de um objetivo comum: o forta-

Ariovaldo Paes Junior

de ousar e inovar, buscando aumentar

lecimento e reconhecimento da impor-

Presidente
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Palestra com convidado especial
marca os 10 anos da ANAPRE
P

ara comemorar os 10 anos de sua fundação, a ANAPRE presenteará seus
associados e parceiros com um café da
manhã descontraído, que contará com a
ilustre presença do economista Mailson
Ferreira da Nóbrega.
Perspectivas da Economia Brasileira é
tema da palestra que o convidado vai
proferir aos presentes, fazendo uma
avaliação da conjuntura, com projeção

dos principais indicadores macroeconômicos para 2014 e uma análise das
mudanças institucionais das últimas três
décadas, que permitem assegurar que o
país não corre riscos típicos do passado
e que é possível construir uma visão otimista sobre o futuro.
O evento acontecerá no dia 20 de maio
de 2014, a partir das 8 horas, no Instituto de Engenharia, em São Paulo (SP), e

Mailson Ferreira da Nóbrega
Economista, foi ministro da Fazenda
no período 1988/1990. Antes, exerceu
várias atividades, entre elas: Consultor
Técnico e Chefe da Divisão de Análise
de Projetos do
Banco do Brasil,
Coordenador de
Assuntos Econômicos do Ministério da Indústria
e do Comércio,
Secretário-Geral
do Ministério da
Fazenda, Diretor-Executivo do
European Brazilian Bank (Eurobraz, em Londres), Presidiu o Conselho Monetário Nacional e
o CONFAZ, Membro do Board de Governadores do Banco Mundial, do Fun-

do Monetário Internacional e do Banco
Interamericano de Desenvolvimento;
Chefe da delegação brasileira na negociação do acordo bilateral Brasil/Japão,
no âmbito do
Clube de Paris. Tem quatro
livros publicados, é colunista
da Revista Veja,
foi Economista
do ano de 2013
(prêmio concedido pela Ordem dos Economistas do Brasil) e é sócio da Tendências Consultoria Integrada, empresa de consultoria
econômico e política sediada em São
Paulo.

contará também com a palestra do eng.
Wagner Gasparetto sobre Perspectivas do
Mercado Logístico e de Pisos Industriais.
Na abertura, o eng. Júlio Portella Montardo (presidente na gestão 2012-2014)
apresentará o novo presidente da ANAPRE para o período 2014-2016 e a diretoria eleita que o acompanhará.
O evento é aberto aos associados da
ANAPRE que confirmarem presença até
o dia 16 de maio de 2014 e a convidados especiais. Informações a respeito
podem ser obtidas pelo telefone (11)
3231-0067.
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Notícia Técnica

Sistemas de juntas blindadas
e transferência de carga - parte VI
Andrew Keen
Permaban Ltd, Reino Unido

A

o serem corretamente instalados, os sistemas
blindados de juntas de alta qualidade como
o AlphaJoint fornecerão muitos anos de uso
sem manutenção.

Para maiores aberturas de juntas, recomendase cautela. Entretanto, há situações onde
aberturas maiores nas juntas não podem ser
facilmente evitadas. Pisos protendidos e placas
em áreas congeladas são exemplos típicos. Sob
tais circunstâncias, a utilização de sistemas de
junta mais robustos se faz necessária. Estes
normalmente incorporam uma placa de aço
para ligar o espaço vazio.

Concluindo, este artigo pode ter deixado mais
questões em aberto do que respondidas.
Isto é intencional. Há, ainda, grande
confusão em relação a projetos que utilizam
sistemas de juntas blindadas, especialmente
em relação à transferência de cargas. Há
uma necessidade de um método para
calcular a capacidade de carga das juntas
de construção para placas com suporte no
solo que seja aceito por todo o setor. Além
disso, não se deve esquecer que a facilidade
de manutenção é essencial. Para essa
finalidade, também precisamos gerar dados
de testes que comparem efetivamente o
desempenho do crescente número de perfis
de junta blindada.

Referências bibliográficas:
1. Walker W.W. and Holland J.A., Plate Dowels
for Slabs on Ground, Concrete International,
July 1998
2. Concrete Society Technical Report No.34,
Concrete Industrial Ground Floors, a Guide to
Design and Construction, 3rd Edition, 2003
3. Arnold, S., Load Transfer Across Cracks and
Joints in Concrete Slabs, ACIFC Conference,
July 1994

Isto irá ocorrer para juntas com aberturas
de até 20mm, especialmente se elas forem
preenchidas com um selante rígido após a
redução da movimentação devido à retração.

A AlphaSlide adota o princípio de utilizar uma
ponte de aço para ligar a abertura, ou uma tira
de preenchimento de aço ou plástico que só
precise ter a largura da folga.

4. Matthys, S., Load Tests on Concrete Slabs
with Cast-In Joint, Magnel Laboratory for
Concrete Research, Ghent University, 2005
5. Underwood D, Wong, Y.C. and Arnold,
R., Jointing Systems in Concrete Structures
– Testing of Dowel Systems, Queensland
University of Technology, May 2002.
6. Beckett, D, Van De Woestyne, T and Callens
S., Corner and Edge Loading on Concrete
Industrial Ground Floors Reinforced with Steel
Fibres. Concrete Vol 33 No 4, March 1999.

O conteúdo deste artigo reflete a opinião do
autor.

Fibras para Concreto
Endurecedores de Superfícies
Selantes para Junta

Tinta Epóxi
Linha para Lapidação
Agentes de Cura

SOLUÇÕES PARA PISOS INDUSTRIAIS
Desde 1994
Qualidade que o Tempo não Supera!

www.reisereis.com.br
Tel. (12) 3966-9977
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Inscreva quantas obras
quiser e aumente as
chances de ser o vencedor
E

stão abertas as inscrições para as
empresas associadas executoras de
pisos industriais que queiram participar
da sexta edição do Prêmio ANAPRE de
Planicidade e Nivelamento.
Os interessados podem inscrever mais de
uma obra com área igual ou maior que
1.500 m², executada e medida com projeto de piso que contemple as especificações dos índices de planicidade e nivelamento e que tenha FNumbers medidos

por profissional certificado pelo fornecedor do equipamento de medição.
Uma comissão avaliará as obras de
acordo com o regulamento e apontará a
empresa vencedora (premiada com um
troféu e uma viagem a Las Vegas – USA
para participação no World of Concrete
2015) e a segunda classificada (contemplada com uma placa de menção honrosa alusiva ao Prêmio).

Premiação
A premiação ocorrerá durante o 8º Seminário
de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho, promovido pela ANAPRE na Concrete
Show South America 2014, que acontecerá
de 27 a 29 de agosto no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo (SP).
O VI Prêmio ANAPRE de Planicidade e Nivelamento conta com o patrocínio da Belgo Bekaert e da Betomaq/Somero e com
o apoio da ABCP (Associação Brasileira
de Cimento Portland), ABESC (Associação
Brasileira das Empresas de Serviços de
Concretagem), da Editora Pini e da WOC
(World of Concrete).

Realização:

Patrocínio:

Apoio:

As inscrições vão até o dia 30 de junho
de 2014 e devem ser efetuadas no endereço www.anapre.org.br/premio 2014,
onde constam todos os detalhes sobre o
regulamento.
Outras informações podem ser obtidas
pelo telefone (11) 3231-0067 ou pelo email anapre@anapre.org.br.
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Acontece

Curtas
Novas regras sobre a participação

Visando contribuir com a atualização

nos lucros resultados (PLR) é o tema

de conhecimentos técnicos e de negó-

abordado pela Dra. Leticia May Koga

cios, garantindo o acesso dos profis-

na News produzida pela Parluto Advo-

sionais a informações relevantes e de

gados no mês de abril de 2014 e distri-

qualidade, a ANAPRE continua apoian-

buído a todos os associados. A Parluto

do os seminários promovidos pela Pini

presta orientação jurídica exclusiva e

para este ano. Os próximos eventos

gratuita aos associados da ANAPRE e

programados são: Patologia das Edifi-

para acessar todas as news já divul-

cações (15 de maio, em Fortaleza/CE)

gadas, basta entrar na área restrita do

e Coordenação e Logística de Canteiros

site.

de Obras (20 de maio, em São Paulo/
SP).

Associados permanecem com condi-

Informações:

www.pinieventos.

pini.com.br.

ções especiais neste ano para fazerem
uso do mailing da entidade para divulgar

A sede da ANAPRE, em São Paulo

seus produtos e serviços. Independente

(SP), continua à disposição dos asso-

do tempo de associação, têm direito a

ciados. O espaço, que passou por refor-

emitir, em forma de e-mail marketing,

mas, conta com recepção, secretaria,

até duas peças de divulgação para o

copa, sala de reuniões e miniauditó-

mailing eletrônico da ANAPRE, que é

rio com capacidade para 20 pessoas.

segmentado e dirigido para o setor de

Associados, principalmente os de fora

pisos industriais. Informações devem

da capital paulista, que queiram agen-

ser obtidas pelo telefone (11) 3231-

dar reuniões de negócios podem fazer

0067 ou e-mail anapre@anapre.org.br .

agendamento com a secretária Mônica
Lepre pelo telefone (11) 3231-0067.
Os encontros setoriais e oficinas temáticas promovidas pelo CTE (Centro
de Tecnologia de Edificações) em 2014
contam com o apoio da ANAPRE. O
próximo evento agendado é para o dia
3 de junho sobre tendências e práticas
de planejamento, gestão e governança
corporativa de empresas, empreendimentos, projetos e obras. Informações:
www.cte.com.br.

6º CBC - Congresso Brasileiro do Cimento
Data: 19 a 21 de maio de 2014
Local: Hotel Macksoud Plaza
(São Paulo - SP)
http://www.cbcimento.com.br/
Seminário Coordenação e Logística
de Canteiros de Obras
Data: 20 de maio de 2014
Local: Milenium Centro de Convenções
(São Paulo - SP)
http://institutopini.pini.com.br/
seminarios/logistica-2014/oevento-307671-1.asp
CBPE 2014 - VII Congresso Brasileiro
de Pontes e Estruturas
Data: 21 a 23 de maio de 2014
Local: Hotel Pestana
(Rio de Janeiro - RJ)
www.cbpe2014.com.br
86º ENIC - Encontro Nacional
da Indústria da Construção
Data: 21 a 23 de maio de 2014
Local: Centro de Convenções de Goiânia
(Goiânia - GO)
www.enic.org.br
1º CBPAT - Congresso Brasileiro
de Patologias das Construções
Data: 21 a 23 de maio de 2014
Local: Fundação Parque Tecnológico de
Itaipu (Foz do Iguaçu - PR)
http://patologiadasconstrucoes.com.br/
Fecontech - Feira Internacional
da Construção
Data: 21 a 23 de maio de 2014
Local: Centro de Convenções de Goiânia
(Goiânia - GO)
http://www.fieramilano.com.br/fecontech/
1ª FECONATI - Feira da
Construção de Atibaia
Data: 22 a 25 de maio de 2014
Local: Estação Atibaia (Atibaia - SP)
www.feconati.com.br
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