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Calhau Livro Concreto Microestrutura

sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 17:33:28

u encontros e notícias | CURSOS

A presentar e discutir conteúdos re-

lativos à formação de Inspetores II 

de Estruturas de Concreto, bem como 

procedimentos técnicos relativos ao pla-

nejamento e supervisão da inspeção e 

da reabilitação das estruturas, visando 

manter ou restabelecer seus requisitos 

de segurança estrutural, de funcionalida-

de e de durabilidade. Este é o objetivo 

do curso “Inspetor II – Inspeção de Es-

truturas de Concreto segundo a ABNT 

NBR 16230:2013.

O curso integra o Programa Master PEC 

– Programa Master em Produção de Es-

truturas de Concreto, sistema de cur-

sos/disciplinas de educação continuada 

do Instituto Brasileiro do Concreto.

Datas: 20 a 24 de setembro

Horário: 18h15 às 22h45

Carga horária: 25 horas

On-line: Google Meet

Créditos: 20 (Master Pec)

Inscrições: www.idd.edu.br/

O curso objetiva capacitar profi ssionais 

e estudantes sobre os processos de 

deterioração das estruturas de concreto 

armado em ambientes de elevada agres-

sividade, especifi camente em Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE) e fábricas de 

fertilizantes.  No curso serão apresentadas 

as estratégias e programas de ensaios para 

inspecionar, diagnosticar e avaliar o grau de 

comprometimento de estruturas atacadas.

Os instrutores são os professores Marce-

lo Medeiros (Universidade Federal do Pa-

raná) e Juarez Hoppe Filho (Universidade 

Federal do Oeste da Bahia).

Datas: 7, 14 e 21 de outubro

Horário: 17h00 às 20h00

Carga horária: 9 horas

On-line: Google Meet

Créditos: 9 (Master Pec)

Inscrições: www.ibracon.org.br

Curso preparatório para Inspetor II

Inspeção do concreto em ambientes 
de elevada agressividade

u encontros e notícias | CURSOS
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Calhau Livros de Materiais de Construção Civil 21,0cm x 19,5cm

quarta-feira, 1 de setembro de 2021 22:13:07

O reparo localizado é uma atividade 

básica para recuperação de estru-

turas de concreto armado, mas não é in-

comum que seja executada com práticas e 

especifi cações de materiais indevidas.

O objetivo do curso é instruir e capacitar o 

profi ssional sobre as melhores práticas de 

execução de reparos localizados para es-

truturas de concreto armado. Faz parte do 

escopo do curso expor estratégias de exe-

cução sistêmica de reparos em estruturas 

de concreto armado, com base em algu-

mas experiências de casos práticos. 

Seu instrutor é o Prof. Marcelo Medei-

ros, professor da Universidade Fede-

ral do Paraná, que atuou na inspeção, 

diagnóstico e projeto de recuperação de 

obras de arquitetos renomados como 

Oscar Niemeyer, Villa Nova Artigas, 

Fresnedo Siri e Rubens Meinster.

Datas: 11, 18 e 25 de novembro

Horário: 17h00 às 20h00

Carga horária: 9 horas

On-line: Google Meet

Créditos: 9 (Master Pec)

Inscrições: www.ibracon.org.br

Reparo localizado para estruturas de concreto armado

u encontros e notícias | CURSOS



  
CONCRETO & Construções  |  Ed. 103  |  Jul – Set • 2021  |   11 

 

u encontros e notícias | CURSOS

N o contexto da pandemia, os estu-

dantes de engenharia civil, arquite-

tura e tecnologia não puderam usar labo-

ratórios, onde rotineiramente aprendem, 

na prática, sobre o comportamento dos 

materiais de construção, em especial o 

concreto e os materiais cimentícios, en-

riquecendo sua formação.

Para manter o contato desses estudan-

tes com o concreto, o Instituto Brasilei-

ro do Concreto criou este ano um novo 

concurso – Do It Yourself. A ideia desse 

novo concurso foi incentivar os alunos a 

continuarem aprendendo sobre o con-

creto, estimulando sua criatividade e ha-

bilidades pessoais por meio do contato, 

manipulação e moldagem de concretos 

especiais. “O concurso foi pensado para 

estimular a interface entre o concreto e 

o design, promovendo a interdisciplina-

ridade, a criatividade e mobilização dos 

estudantes em 

torno do con-

creto”, explica 

Jéssica An-

drade, diretora 

de atividade 

e s t u d a n t i s  

do IBRACON.

O Concurso 

desafiou indi-

v i d u a lmen te 

cada estudan-

te a elaborar, 

de forma cria-

tiva e original, 

um artefato de 

concreto, de livre escolha, seja para fina-

lidades decorativas, seja para utilidades 

diversas, com o material disponibilizado 

pela comissão organizadora, gentilmen-

te cedido pela empresa patrocinadora – 

MC Bauchemie – e enviado 

pelos correios.

Puderam participar estu-

dantes inscritos em alguma 

edição do 62º Congresso 

Brasileiro do Concreto e que 

fossem integrantes de uma 

das equipes inscritas nos 

concursos do IBRACON. 

Cada inscrito pode escolher 

entre os produtos MC Concreto Criativo 

– versão fluida ou MC Concreto Criativo –  

versão modelável.

Ao todo competiram 51 estudantes, 

que entregaram seus artefatos de for-

ma exclusivamente digital (fotos e vídeo 

de dois minutos, no qual explicaram o 

conceito do artefato e o processo de 

criação). Esses artefatos foram avalia-

dos por uma Comissão Julgadora – da 

qual participou a artista plástica Maria 

Bonomi – segundo os critérios de ori-

ginalidade, impacto visual, criatividade  

e acabamento.

Três estudantes foram premiados com o 

primeiro, segun-

do e terceiro luga-

res, e receberam 

dinheiro (primeiro 

e segundo lu-

gar), assinatura 

da Revista CON-

CRETO & Cons-

truções por um 

ano e brindes da  

MC Bauchemie.

Novo concurso mobiliza estudantes 
a criarem artefatos de concreto

u encontros e notícias | EVENTOS

Artefato primeiro-colocado

Artefato segundo-colocado Artefato terceiro-colocado
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Prática Recomendada IBRACON-Abece

quinta-feira, 24 de setembro de 2020 15:19:09

AQUISIÇÃO:

(Loja Virtual)
www.ibracon.org.br 
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Calhau Prática Recomendada CAA

quinta-feira, 25 de agosto de 2016 19:28:12

A Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) reativou em agos-

to duas comissões voltadas ao mercado 

da construção civil: a Comissão de Estu-

do Especial de Execução e Inspeção de 

Estruturas Especiais de Concreto, Mistas, 

de Alvenarias e de Pedra (ABNT/CEE-

169) e a Comissão de Estudo Especial de 

Projeto de Estruturas Metálicas, de Ma-

deira, de Concreto e Mistas e Inspeção 

de Estruturas Metálicas, de Madeira e 

Mistas (ABNT/CEE-231).

A ABNT/CEE-169 tem como uma frente 

de atuação a normalização no campo da 

execução e da inspeção de estruturas 

especiais de concreto (simples, armado, 

protendido e com reforço de materiais 

não convencionais), como pontes, viadu-

to, túneis e passarelas. Ela será coorde-

nada pelo vice-presidente do IBRACON, 

Eng. Julio Timerman. A secretaria ficou 

por conta da Enga. Arlene Lima, secretária 

administrativa do IBRACON.

Expressando o motivo de a ABNT ter 

prestigiado o IBRACON para coorde-

nar e secretariar a ABNT/CEE-169, o 

presidente do IBRACON, Prof. Paulo 

Helene, emitiu um comunicado aos as-

sociados, onde afirmou: “Nos últimos 

25 anos, o IBRACON, através de seus 

Comitês Técnicos, elaborou e ofertou 

voluntariamente a ABNT vários textos-

-base que foram proficuamente utili-

zados pelas Comissões de Estudo da 

ABNT, resultando em importantes nor-

mas brasileiras”.

Os trabalhos da ABNT/CEE-169 já foram 

iniciados com a reunião de instalação da 

revisão da norma ABNT NBR 9452:2019 

Inspeção de pontes, viadutos e passare-

las de concreto – Procedimento.

A Comissão pretende revisar e atualizar 

as normas ABNT NBR 9607: 2019 Pro-

va de carga estática em estruturas de 

concreto – Requisitos e procedimentos 

e ABNT NBR 16230:2013 Inspeção de 

estruturas de concreto – Qualificação e 

certificação de pessoal – Requisitos.

Comissões de Estudo de projeto, execução e 
inspeção de estruturas são reativadas

u encontros e notícias | EVENTOS
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Calhau Prática Recomendada CAA

quinta-feira, 25 de agosto de 2016 19:28:12

O Comitê IBRACON/ABECE 303 vai 

realizar o Workhsop sobre Estrutu-

ras de Concreto Armado com Barras de 

Polímeros Reforçados com Fibras no dia 

16 de setembro.

O objetivo do evento é aprofundar o co-

nhecimento das tendências sobre o tema 

e divulgar os trabalhos realizados pelo 

Comitê 303 Uso de materiais não con-

vencionais para estruturas de concreto, 

fibras e concreto reforçado com fibras.

A ser realizado on-line, o Workshop é vol-

tado para profissionais envolvidos com 

projeto, execução de obras e fornecimen-

to de materiais, bem como pesquisado-

res, dedicados às estruturas de concreto 

armado com barras de FRP.

Inscrições gratuitas no link: 

https://www.sympla.com.br/workshop-internacional-

estruturas-de-concreto-armado-com-barras-de-

polimeros-reforcados-com-fibras__1306739

O XVI Congresso de Patologia da 

Construção e o XVIII Congresso 

de Controle de Qualidade da Construção, 

promovidos pela Alconpat International, 

vão ser realizados virtualmente de 19 a 

21 de outubro.

Os eventos objetivam apresentar e dis-

cutir as melhores estratégias e tecno-

logias para a reabilitação de estruturas  

de concreto.

O presidente do IBRACON, Prof. Paulo 

Helene, será palestrante na sessão 

comemorativa de 30 anos do evento, 

assim como o presidente do Comitê 

Científico da CONCRETO & Cons-

truções, Prof. Enio Pazini. O vice-

-presidente do IBRACON, Eng. Julio 

Timerman, vai ser homenageado com 

o Prêmio Alconpat 2021 por sua traje-

tória profissional.

As inscrições estão abertas e com pre-

ços promocionais até 20 de agosto. 

Elas podem ser feitas no site: 

www.conpat2021.com

Workshop Internacional sobre estruturas de concreto 
armado com barras de polímeros reforçados com fibras

CONPAT 2021
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COMENTÁRIOS E EXEMPLOS DE 
APLICAÇÃO DA ABNT NBR 6118:2014

Fruto do trabalho do Comitê Técnico CT 301, comitê formado por 
especialistas do Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON) e da 
Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural 
(ABECE), para normalizar o Concreto Estrutural, a obra é voltada 
para engenheiros civis, arquitetos e tecnologistas.

A publicação traz comentários e exemplos de aplicação da nova 
norma brasileira para projetos de estruturas de concreto - ABNT 
NBR 6118:2014, objetivando esclarecer os conceitos e exigências 
normativas e, assim, facilitar seu uso pelos escritórios de projeto.
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Calhau Prática Recomendada IBRACON-Abece Macrofibras

quinta-feira, 26 de novembro de 2020 21:47:13

A Câmara de Aditivos do Insti-

tuto Brasileiro de Impermea-

bilização (IBI) lançou, no último dia 

27 de julho, a 2ª edição do “Manual 

de Utilização de Aditivos Químicos 

para Concreto”, que veio substituir 

o “Manual de utilização de aditivos 

para concreto dosado em central” 

(2013) e o “Manual de aditivos para 

concreto: armazenamento e dosa-

gem” (2015).

A proposta do manual é disponi-

bilizar informações técnicas so-

bre aditivos aos profissionais, 

detalhando as melhores práticas 

e procedimentos para adicionar 

ao concreto propriedades espe-

cíficas para determinadas aplica-

ções. A reedição se adequou aos 

requisitos e procedimentos da  

ABNT NBR 11768:2019.

“A literatura técnica brasileira es-

tava carente desta atualização. A 

grande revolução ocorrida na tec-

nologia dos concretos na década 

de 90 e que ainda se observa de-

ve-se em grande parte à expres-

siva e contundente contribuição 

dos aditivos”, testemunhou o pre-

sidente do IBRACON, Prof. Paulo 

Helene, na nova edição, que tam-

bém participou de seu lançamento 

on-line.

O Manual pode ser baixado gratui-

tamente em: 

www.ibibrasil.org.br 

Manual de utilização de aditivos 
químicos para concreto

u encontros e notícias | LIVROS
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A segunda edição, 

revisada e amplia-

da, do livro “Parâmetros 

de Projeto de Alvenaria 

Estrutural com Blocos de 

Concreto”, foi publicada 

pela Associação Brasilei-

ra de Cimento Portland 

(ABCP) e pela Universida-

de Federal de São Carlos 

(UFSCar).

A nova edição traz as me-

lhores práticas para proje-

to de edifícios de alvena-

ria, levando em consideração o recém-lançamento da norma 

ABNT NBR 16868: 2020 Alvenaria Estrutural.

O livro “Princípios da Ciência dos 

Materiais Cimentícios: Produ-

ção, Reações, Aplicações e Avanços 

Tecnológicos”, coordenado por Daniel 

Véras Ribeiro, aborda, além do cimen-

to e do concreto, as argamassas, os 

materiais cimentícios reforçados com 

fibras e os novos cimentos.

Sua abordagem, embasada na ci-

ência dos materiais, na química e na 

físico-química, oferece uma perspec-

tiva moderna e funcional sobre os 

materiais construtivos. Além disso, 

diferentes soluções tecnológicas para um mesmo problema são 

contempladas na obra, possibilitando uma avaliação mais ampla 

das opções disponíveis aos profissionais.

Adquira em: 

www.editoraappris.com.br 

Parâmetros de Projeto 
de Alvenaria Estrutural 
com Blocos de Concreto

Princípios da Ciência 
dos Materiais Cimentícios


