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PAUTA   

1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 
2) Discussão do texto base 
3) Agenda de Reuniões 

 

 
ITENS DESTA REUNIÃO 

Ítem Descrição  

1 Foi lida a ata da reunião de 28/11/2019, sendo aprovada por todos. Também foi aprovada 
a ata da reunião do Comitê realizada no 61º. Congresso Brasileiro do Concreto em 
Fortaleza/CE, realizada em 17/10/2019. 
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Foi discutido e até o item 3.2.3 (exceto o escopo), tendo ficado definidos seguintes itens: 
 
INTRODUÇÃO 
Esta prática recomendada trata sobre o reforço de estruturas de concreto com Polimero 
Reforçado com Fibras (PRF) aderido. 
O PRF se configura como uma matriz polimérica com reforço de fibras. 
Os PRFs podem utilizar fibras de vidro, carbono ou aramida, devendo as mesmas 
apresentar durabilidade à agressividade do ambiente, bem como caracterísitcas 
adequadas de fluência e resistência sob tensão constante. Esta prática abordará 
especificamente os PRFs reforçados com fibras de carbono. 
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3 TIPOS DE SISTEMAS DE REFORÇO 
3.1 SISTEMAS IMPREGNADOS NO LOCAL 
Os sistemas impregnados no local são constituídos pela aplicação de tecidos instalados 
com adesivo estrutural específico para este fim, podendo ser aplicados por via úmida ou 
via seca e ser constituído de mais de uma camada. 
3.1.1 Sistema Impregnado no local por Via Úmida 
No sistema de reforço aderido externamente à estrutura por “via úmida” de mantas, as 
fibras estão incorporadas na forma de tecido, devem ser previamente saturadas em uma 
bancada com adesivo estrutural a base de resina epóxi instalada sobre o concreto após 
seu prévio tratamento e regularização. 
3.1.2 Sistema Impregnado no local por Via Seca 
No sistema de reforço aderido externamente à estrutura por via seca, a aplicação de fibras 
no formato de tecidos é realizada com o tecido seco sobre camada de resina aplicada 
diretamente no substrato concebendo a impregnação da fibra diretamente sobre o concreto 
após seu prévio tratamento e regularização. 
3.2 SISTEMAS PRÉ-FABRICADOS 
Os sistemas pré-fabricados são constituídos pela utilização de lâminas pré-fabricadas pelo 
processo de pultrusão instaladas com adesivo estrutural específico para este fim. 
3.2.1 Sistema Pré-Fabricados aderidos à superfície 
Neste sistema, as lâminas pultrudadas devem ser aderidas à superfície do concreto com 
adesivo estrutural a base de resina epóxi instalada sobre o concreto após seu prévio 
tratamento e regularização. 
3.2.2 Sistema Pré-Fabricados inseridos de forma sub-superficial 
Neste sistema, também chamados Near Surface Mounted (NSM), as lâminas pultrudadas 
são de menor dimensão e instaladas na camada de cobrimento do concreto em sulcos 
preenchidos com argamassa de base epóxi.  
3.2.3 Sistema Pré-Fabricados protendidos 
Neste sistema, as lâminas pultrudadas são instaladas com pré-alongamento realizado por 
meio de ancoragens mecânicas e atuadores hidráulicos  
 

3 Agenda de Reuniões: 
12/03/2020 – 8h30 às 12h00 
09/04/2020 – 8h30 às 12h00 
14/05/2020 – 8h30 às 12h00 
18/06/2020 – 8h30 às 12h00 
Local das reuniões: Sede da ABECE em São Paulo/SP 

 
Observações: 

 
 
 

 


