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COMISSÃO ORGANIZADORA

programa

SAIBA +INSCRIÇÃO

José Sena Cruz (DEC-UM)

Joaquim Barros (DEC-UM)

Salvador Dias (DEC-UM)

Filipe Dourado (S&P Clever Reinforcement) 

08h30 às 09h00

09h00 às 09h15

09h15 às 10h15

10h15 às 10h30

10h30 às 11h45

11h45 às 13h00

13h00 às 14h30

14h30 às 15h15

15h15 às 16h30

16h30 às 16h45

16h45 às 17h30

Receção dos Participantes     

Sessão de Abertura [ Sena Cruz, Joaquim Barros, Salvador Dias, Filipe Dourado]

Projeto de Estruturas de Betão com FRP’s [ Sena Cruz ]

Coffee-break

Projeto de Reforço à Flexão [ Joaquim Barros ]

Projeto de Reforço ao Corte [ Salvador Dias]

Almoço

Projetos de reforço desenvolvidos pela S&P [ Filipe Dourado ]

Investigação com FRP’s: contributos recentes da UM [ Sena Cruz, Joaquim Barros, Salvador Dias ]

Coffee-break

Debate  [Sena Cruz, Joaquim Barros, Salvador Dias, Filipe Dourado]



MOTIVAÇÃO

SAIBA +INSCRIÇÃO

Nas duas últimas décadas tem-se assistido a um incremento significativo do uso dos polímeros reforçados com 

fibras (Fiber Reinforced Polymer – FRP) na reabilitação de estruturas. A elevada rigidez e resistência à tração, baixo 

peso, bom comportamento à fadiga, imunidade à corrosão e a versatilidade geométrica dos FRP’s faz destes uma 

boa alternativa aos sistemas de reforço tradicionais, como é o caso do encamisamento em betão armado (BA) ou a 

aplicação de chapas metálicas, entre outros.

Os FRP’s têm vindo a ser aplicados, principalmente, com recurso à colagem externa de mantas ou faixas de 

laminado (Externally Bonded Reinforcement – EBR) no elemento estrutural a reforçar. A técnica EBR tem-se 

revelado de execução relativamente simples e rápida, conseguindo aumentar a capacidade de carga e a rigidez dos 

elementos a reforçar. Adicionalmente, em condições de serviço é também possível diminuir o nível de fendilhação, 

bem como a deformação.

Atualmente existem diversas normas, recomendações e guias de dimensionamento para o reforço de estruturas de 

BA com FRP’s segundo a técnica EBR entre as quais se destacam o ACI 440.2R-08 do American Concrete Institute 

(ACI) e o bulletin 14 da fédération internacionale du béton (CEB).

O 1º Seminário sobre o Projeto de Reforço de Estruturas de Betão com FRP’s pretende constituir um fórum de 

divulgação do correto dimensionamento e aplicação dos FRP’s de acordo com a técnica EBR. O programa delineado 

inclui, não só todos os aspetos associados à problemática do reforço de estruturas, mas também o projeto de 

dimensionamento e aplicação. Casos de estudo, bem como exemplos práticos, incluirão o conteúdo deste 

seminário.



FORMATO

DATA E LOCAL

INFORMAÇÕES

INSCRIÇÃO

O SPREB-FRP 2011 contará com a presença de especialistas nacionais na área. Pretende-se que o Seminário tenha 

um caráter prático e, por isso, ao longo do dia, para além da formação no Projeto de Estruturas de Betão com 

FRP’s, os participantes serão convidados a desenvolver competências nesse sentido.

O SPREB-FRP 2011 decorrerá nas instalações da Universidade do Minho (Campus de Azurém), Guimarães, no dia 16 

de Setembro de 2011.

Para a obtenção de informações complementares e envio de correspondência deverá dirigir-se a:

SPREB-FRP 2011

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Departamento de Engenharia Civil

Azurém

4800-058 Guimarães

Tel. 253 510 218 | Fax. 253 510 217

E-mail: sonia.esteves@civil.uminho.pt



inscrição

Os interessados em participar no Seminário devem preencher a Ficha de Inscrição e enviá-la ao secretariado por 

correio (ou e-mail), acompanhada do correspondente pagamento  (ou comprovativo do pagamento efetuado). A 

inscrição inclui os coffee-breaks nos intervalos da manhã e da tarde, o almoço e a documentação relativa aos 

diferentes tópicos abordados (CD-ROM + elementos de escrita).

Nome:         Apelido:

Instituição/Empresa:       Nº Contribuinte:

Endereço:

Código Postal:

Telefone/Telemóvel:       Fax:

E-Mail:

Faturação: Instituição/Empresa      Nome Individual

Modo de pagamento:  Transferência Bancária (NIB – 0033 0000 0006 428646005)  

   Cheque (TecMinho - Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento)

Datas      Publico em geral    Estudantes

Até 5 de Setembro    100,00 €     50,00 €

Até 16 de Setembro    150,00 €     75,00 €


