
Acção de Formação

DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS EM BETÃO ARMADO 

(VARÕES) OU REFORÇADO (LAMINADOS E MANTAS) COM 

COMPÓSITOS DE FIBRA-POLÍMERO
Os materiais compósitos de fibra-polímero apresentam elevado potencial de aplicação em estruturas de

Engenharia Civil, devido à sua leveza, não corrosibilidade, transparência electromagnética e elevada

resistência. O elevado desenvolvimento tecnológico que se tem verificado na indústria associada a estes

materiais tem permitido reduzir significativamente o seu custo. Adicionalmente, o desenvolvimento de

regulamentação europeia para o seu dimensionamento, em particular, a futura versão do Eurocódigo 2,

que incluirá o dimensionamento de estruturas de betão armado ou reforçado com compósitos de fibra-

polímero, contribuirá para um aumento da utilização destes materiais no sector da construção. Neste

contexto, é fundamental garantir uma formação sólida aos técnicos que pretendam actuar neste domínio.

OBJECTIVOS
O objectivo da acção de formação é dar a formação necessária para o dimensionamento de estruturas de

betão armado com varões ou reforçadas com laminados e mantas em compósitos de fibra-polímero.

Na primeira parte, são apresentados os conceitos de base fundamentais sobre o comportamento de

materiais compósitos de fibra-polímero (materiais constituintes, formas estruturais, processos de

fabrico). É descrito o seu comportamento mecânico e o seu desempenho em termos de durabilidade.

A segunda parte refere-se ao dimensionamento de estruturas de betão armadas com varões de

compósitos de fibra-polímero. Em particular, descreve-se e ilustra-se com exemplos práticos o

dimensionamento em estados limite últimos e de serviço de elementos em flexão.

A terceira parte refere-se ao dimensionamento de sistemas de reforço (flexão, corte e confinamento) em

laminados e mantas de compósitos de fibra-polímero para estruturas de betão armado.

Em particular, descreve-se e ilustra-se com exemplos de aplicação o dimensionamento

de sistemas de reforço à flexão, ao corte e para confinamento.
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COORDENAÇÃO

Prof. João Almeida

Professor Associado do Departamento de Engenharia Civil, 

Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico.

Sócio-gerente e director técnico da empresa JSJ, Lda.

Prof. João Pedro Firmo

Professor Auxiliar Convidado do Departamento de Engenharia Civil, 

Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico.

Prof. João Ramôa Correia

Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Civil, 

Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico.

DESTINATÁRIOS

A acção de formação destina-se a Engenheiros Civis e outros técnicos que pretendam

desenvolver ou aprofundar conhecimentos sobre o dimensionamento de estruturas em

betão (i) armado com varões ou (ii) reforçado com laminados e mantas de compósitos de

fibra-polímero.

PROGRAMA  

Parte 1 – Conceitos de base e comportamento mecânico de materiais compósitos fibra-

polímero (3 horas)

1. Características gerais dos compósitos fibra-polímero para aplicações estruturais em Engenharia

Civil (introdução histórica, materiais constituintes, processos de fabrico, formas estruturais,

exemplos de aplicação).

2. Mecânica básica dos materiais compósitos fibra-polímero (métodos analíticos, métodos

experimentais, incluindo sessão laboratorial).

3. Durabilidade de materiais compósitos fibra-polímero.

Parte 2 – Dimensionamento de estruturas de betão armadas com varões em compósitos de 

fibra-polímero (5 horas)

1. Bases de dimensionamento e aderência betão-varões (sessão laboratorial).

2. Dimensionamento em estados limite últimos de elementos em flexão.

3. Dimensionamento em estados limite de serviço de elementos em flexão.

Parte 3 – Dimensionamento de estruturas de betão armado reforçadas com compósitos de 

fibra-polímero (6 horas)

1. Mecanismos de aderência e bases de dimensionamento

2. Reforço à flexão

3. Reforço ao corte

4. Confinamento



Carga Horária de 14h

9h00 às 18h00

19 e 20 de Outubro de 2023

400€ + IVA 23% (492€) 

OUTRAS INFORMAÇÕES

A FUNDEC reserva-se o direito de adiar a acção de formação, caso não atinja o número mínimo de formandos.

FUNDEC – IST – DECivil
Av. Rovisco Pais
1049-001 Lisboa – Portugal

CONTACTOS

Fernanda Correia / Vanessa Silva

Tel. (+351) 218 418 042

E-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt

www.fundec.pt

Presencial
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