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RESUMO 

SANTOS, Juliane da Costa. ANÁLISE EXPERIMENTAL DE VIGAS DE 

CONCRETO ARMADO SUBMETIDAS A CARREGAMENTO PRÉVIO, 

RECUPERADAS E REFORÇADAS À FLEXÃO COM COMPÓSITOS 

REFORÇADOS COM FIBRA DE CARBONO.  2019. 95f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019.  

O concreto é um material de larga aplicação nas estruturas em todo o mundo, logo 
seu envelhecimento e deterioração são inevitáveis, sendo a reabilitação de 
estruturas de concreto armado é uma necessidade real. Existem várias técnicas 
para a recuperação e reforço de estruturas, dentre elas os reforços com aplicação 
de compósitos reforçados com fibra de carbono (CRFC), que são leves, possuem 
alta resistência à tração e são de fácil instalação. Esta pesquisa apresenta a análise 
experimental do comportamento à flexão de dez vigas de concreto armado que 
foram carregadas previamente até a ruína e foram recuperadas e reforçadas à 
flexão com uma ou duas camadas tecido de fibra de carbono coladas com resinas 
epoxídicas (CRFC). As dez vigas de concreto armado reabilitadas foram carregadas 
e ensaiadas à flexão em quatro pontos até se obter as cargas últimas e 
deslocamentos máximos. O objetivo do trabalho foi verificar a possibilidade de 
reabilitação de vigas de concreto armado em ruína, após reforço à flexão com tecido 
de fibra de carbono (CRFC). As vigas reforçadas com 1 camada de CRFC resistiram 
a uma carga média 49,70% superior à carga analítica calculada para a viga de 
referência sem reforço e sem carregamento prévio, já as vigas reforçadas com  2 
camadas de CRFC suportaram uma carga 56,66% superior à carga analítica da viga 
de referência sem qualquer tipo de reforço externo. Com relação à análise de 
resistência da estrutura comparada ao projeto do reforço para vigas íntegras, as 
vigas com 1 camada de CRFC suportaram cargas em média 4,65% inferiores que o 
projeto e as vigas reforçadas com 2 camadas de CRFC suportaram cargas 5,05% 
inferiores que a projetada, mostrando uma boa acurácia entre o projetado por Pivatto 
(2017) para reforço de vigas íntegras sem carregamento prévio e a análise 
experimental das vigas recuperadas e reforçadas. Na presente pesquisa percebeu-
se que as vigas romperam por não resistirem às tensões cisalhantes. Ademais, foi 
verificada a possibilidade da reabilitação das peças estudadas por meio da 
recuperação e reforço à flexão com CRFC que tenham atingido a ruína conforme 
NBR 6118 (ABNT, 2014) no que tange o suporte de carga. 

Palavras-chave: Reforço Estrutural. Concreto Reforçado. Reabilitação. 

Recuperação de estruturas. CRFC. Fibra de carbono. 

 

 



 

ABSTRACT 

Santos, Juliane da Costa. EXPERIMENTAL ANALYSIS OF R.C. BEAMS 

PRELOADED, REPAIRED AND FLEXURAL STRENGTHENED WITH CARBON 

FIBRE REINFORCED POLYMER. 2019. 95f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Civil) - Federal Technology University - Parana. Curitiba, 2019.  

Concrete is a material widely applicable in structures all over the world.  Therefore, 
its deterioration and problems caused over time are inevitable. Considering this fact, 
the structures of concrete recovery is a real need. There are numerous techniques 
structural recover and repair. The system using carbon fibre reinforced polymer 
(CFRP) is among them. CFRP is lightweight, presents high tensile strength and is 
easy to be installed. This research presents an experimental analysis about the 
monotonic flexural behaviour and ultimate capacity of ten reinforced concrete beams 
partially damaged and cracked after preloading in flexure. The beams were externally 
repaired using one or two layers of CFRP fabrics and bonded with epoxy resin over a 
pre-treated substrate aiming better adhesion. Each beam was loaded and tested by a 
flexural tensile strength in four points bending test. The ultimate load and maximum 
deflection were recorded. The aim of this study was to verify the effectiveness of the 
CRFP as reinforcement of the damaged structure of reinforced concrete. It was 
observed that specimens reinforced with one layer of CRFP increased, in average, 
49,70% of the tensile strength while using two layers improved it in 56,66% when 
compared to the control beams with no additional external reinforcement. When 
analysing the actual behaviour of the CRFP reinforced beams with the designed, it 
was observed an average achievement 4,65% less than the expected for the group 
using one layer and 5,05% less with 2 layers of CRFP. Therefore, the accuracy of the 
results was satisfactory when compared to the project presented by Pivatto (2017). 
During the structural analysis, it was observed that the shear force caused the failure 
of the beams.  Additionally, it was verified the effectiveness of the CFRP when used 
as an external reinforcement to recover the damaged structures of reinforced  
concrete studied, submitted to their peak flexural tensile strength. 

Keywords:  Structural Strengthening. Reinforced Concrete. Structural Repairs. 

CFRP. Carbon fiber. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

As estruturas de concreto armado são projetadas e construídas para 

atenderem uma vida útil pré-determinada, pois o desempenho estrutural projetado 

tende a se reduzir com o passar dos anos pela ação de intempéries, alteração nos 

carregamentos, falta de manutenção, falhas executivas, falhas de projeto ou com a 

ocorrência de sinistros.  

O concreto é o segundo material de construção mais consumido no mundo, 

perdendo somente para a água. Durável, resistente, econômico e versátil é a melhor 

solução para a maioria dos casos (DINIZ, 2009), justificando a importância de 

estudos sobre seu comportamento em relação durabilidade.  

É um material extremamente versátil e está sujeito a alguns problemas 

ignorados até poucos anos, pois apresenta dificuldades em alterações da sua 

capacidade de carga, uma vez consolidada a estrutura (JUVANDES, 1999 apud 

BEBER, 2003).  

Como a maioria dos materiais, o concreto sofre alterações de suas 

propriedades físicas e químicas em função das características de seus componentes 

e do seu comportamento ao ambiente inserido. As alterações que venham a 

comprometer o desempenho de uma estrutura ou material são chamadas de 

deterioração.  

A norma técnica NBR 5674 (ABNT, 2012) menciona que as edificações 

devem atender a seus usuários durante muitos anos e ao longo deste tempo 

necessitam apresentar condições adequadas de uso e resistir aos agentes 

ambientais que alteram suas propriedades técnicas iniciais. Especifica: 

A manutenção não pode ser feita de modo improvisado, 

esporádico ou casual. Ela deve ser entendida como um serviço técnico 

perfeitamente programável e como um investimento na preservação do 

valor patrimonial. 
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Ripper e Souza (1998) definem que manutenção é conjunto de atividades 

necessárias à garantia do desempenho satisfatório de uma estrutura ao longo do 

tempo, ou seja, o conjunto de rotinas que tenham por finalidade o prolongamento da 

vida útil da obra, a um custo compensador. 

No Brasil, a manutenção dos imóveis é realizada quase exclusivamente de 

maneira corretiva, equivocadamente apenas após o aparecimento de manifestações 

patológicas na construção. Pujadas (2011) aponta: 

A manutenção como é, atualmente, está focada em consertar o 

que está quebrado, sem a disponibilização de recursos necessários à 

implantação de plano de atividades particularizado a cada edificação, o qual 

deveria considerar alguns pontos fundamentais para o sucesso do 

programa de manutenção: vida transcorrida das instalações, tipos e 

frequências de uso, horas de funcionamento de máquinas e equipamentos, 

operacionalidade e perdas de desempenho. 

A qualidade dos serviços de recuperação ou do reforço de estruturas de 

concreto depende da análise precisa das causas e efeitos produzidos. Após essa 

análise são definidas as técnicas de reparo e/ou reforço mais adequadas para a 

reabilitação da estrutura.  

A execução de reforços pode ser necessária quando se busca aumento da 

capacidade de carga da estrutura, para correção de danos causados por agentes 

externos como impactos, correntezas e incêndios, ou pela deterioração da estrutura 

em grau muito elevado.  

Existem diversas formas de se reforçar uma estrutura, mas o método mais 

utilizado atualmente é reforço por meio de compósitos reforçados com fibras (CRF) 

ou em inglês fiber reiforcement polymers (FRP), pois possui peso leve, resistência à 

corrosão, alta resistência à tração e rigidez.  (ELSHAFEY et al., 2014). 

O CRF é um composto formado por uma matriz polimérica e uma fibra, que 

pode ser fibra de aramida, vidro e carbono, portanto CRFC são compósitos 

reforçados com fibra de carbono, em inglês carbon fiber reinforced polymers (CFRP). 

As fibras de carbono foram pesquisadas nos Estados Unidos, Inglaterra e Japão e 
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seus compósitos passaram a ser comercializados no início da década de 1960 

(EMMONS et al., 1998), para as indústrias automobilística e aeroespacial.  

Na indústria náutica, a fibra de carbono é utilizada para fabricação de 

catamarãs, caiaques, lanchas e veleiros, na Fórmula 1 faz parte da fabricação de 

diversos componentes e na medicina é utilizada na fabricação de produtos 

ortopédicos (FORTES et al.,  2002). 

A tecnologia para reforço de estruturas de concreto com compósitos de 

fibras de carbono ganhou particular desenvolvimento após a ocorrência do sismo de 

Kobe (Japão), em 1995. Nos Estados Unidos a sua utilização está relacionada com 

a durabilidade de pontes e viadutos, e na Europa com a reabilitação de edificações 

históricas.  

No Brasil, além das mesmas situações dos Estados Unidos e Europa, o 

reforço de estruturas de concreto faz-se necessário face às recorrentes situações de 

alterações nas edificações e as manutenções ocorrerem após o aparecimento de 

manifestações patológicas. 

A utilização do CRFC para reforço de estruturas de concreto é uma 

alternativa às técnicas de reforço tradicionais, como a utilização de chapas de aço, 

aumento da seção das peças ou reforço com cabos externos pós-tensionados, por 

ser um material leve, de fácil instalação, não estar sujeito à corrosão e possuir alta 

resistência à tração (ACI, 2017). 

Os compósitos de fibras de carbono em matrizes de resina epoxídica 

apresentam, em comparação com uma mesma espessura do aço utilizado na 

construção, 25% do peso e resistência à tração de 8 a 10 vezes maior para o 

mesmo módulo de elasticidade. A curva comportamental destes compósitos até a 

ruptura é linear, característica de um comportamento frágil na ruptura, sendo as 

tensões últimas da ordem dos 3.500 MPa, para correspondentes alongamentos de 

1,5% (RIPPER e SOUZA, 1998). 

Apesar de ser um material relativamente caro, se comparado aos custos de 

concreto e aço, o reforço de peças estruturais de concreto armado (vigas, pilares, 

lajes, etc.) com CRFC é eficiente para se aumentar a carga em uma estrutura e 

corrigir falhas existentes, devido seu alto desempenho mecânico, sendo uma técnica 

de rápida aplicação e muito útil para áreas onde não são viáveis alterações no 
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espaço arquitetônico ou áreas com limitação do acesso. Na Figura 1 ilustra uma viga 

reforçada à flexão com CRFC. 

Figura 1 - Viga reforçada com CRFC 

 

Fonte: Smith e Teng apud Pivatto (2017) 

As técnicas de reforço são utilizadas quando ainda é possível a recuperação 

dos elementos estruturais, ou seja, a estrutura trabalha no estado-limite de serviço 

(ELS), conforme NBR 6118 (ABNT, 2014). Este trabalho analisa, de forma 

experimental, a resistência máxima à flexão de vigas, que após terem atingido a 

ruína (ELU), foram recuperadas e reforçadas com uma e duas camadas de tecido de 

compósitos de fibra de carbono (CRFC). 

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar, por meio da análise 

experimental, a carga máxima resistida à flexão de 10 vigas de concreto armado 

biapoiadas submetidas carregamento prévio que as levou à ruína, após as peças 

serem recuperadas e reforçadas à flexão com uma ou duas camadas de tecido de 

compósitos de fibra de carbono (CRFC).  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar a carga máxima resistida pelas vigas recuperadas e reforçadas com 

1 e 2 camadas de tecido CRFC. 
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 Verificar os deslocamentos máximos das vigas recuperadas e reforçadas com 

1 e 2 camadas de tecido CRFC com a aplicação de carga. 

 Avaliar os resultados das peças carregadas após a recuperação e reforço 

estrutural, verificando se elementos estruturais em ruína conforme ELU 

podem eventualmente ser reabilitados com as técnicas escolhidas; 

1.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

As vigas pesquisadas já haviam sido ensaiadas e rompidas no ELU na 

pesquisa de Pivatto (2017). Conforme normativo brasileiro, estruturas de concreto 

armado neste estado-limite devem ter paralisação do uso, não havendo, portanto, 

referência de cargas admissíveis.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Estruturas de concreto armado com manifestações patológicas que 

diminuam sua capacidade resistente podem ser reforçadas com tecidos de CRFC 

para aumento da resistência à flexão ou cisalhamento sem aumentar as dimensões 

da peça, carregar a estrutura ou demandar grandes obras de engenharia. Os 

reforços são aplicados com resinas epoxídicas após a recuperação e preparação 

das estruturas e, no máximo, em 7 dias o reforço está seco.  

Os reforços com CRFC apresentam custos elevados, se comparado aos 

materiais de construção usuais, mas são alternativas viáveis a reforços com chapas 

de aço pelas características de resistência à corrosão eletroquímica, alta relação 

resistência/peso, maior deformação por fluência, resistência à fadiga e propriedades 

não-magnéticas e não-metálicas. 

 A realização de pesquisas que analisam o comportamento de peças 

estruturais reforçadas com CRFC em variadas condições de aplicação, inclusive em 

casos de ruína, é útil para ajudar um projetista de reforço na decisão de qual técnica 

optar, considerando o custo-benefício para o cliente. 
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A análise da possibilidade de reabilitação de peças estruturais que atingiram 

a ruína no estado limite último (ELU), as quais é recomendada a paralisação no uso, 

contribui com a sustentabilidade, tendo em vista o volume de resíduos gerados com 

uma demolição. Se eventualmente houver possibilidade de reforçar uma estrutura e 

ela resistir às solicitações com segurança aos usuários, é um fator positivo para o 

meio ambiente. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho é dividido em cinco capítulos. Na primeira parte consta a 

introdução, contextualização do problema, problema de pesquisa, delimitação do 

estudo, objetivos da pesquisa e justificativa para realização do trabalho. 

No segundo capítulo apresenta-se o referencial teórico para o trabalho, onde 

foi realizado um levantamento dos principais autores e teorias relacionados aos 

temas: manifestações patológicas em estruturas de concreto armado, recuperação e 

reabilitação de estruturas, reforços com tecido CRFC. 

No terceiro capítulo constam as escolhas metodológicas para este trabalho. 

Além disso, a caracterização das vigas que foram recuperadas e reforçadas com 

tecido CRFC. 

No quarto capítulo são mostrados os resultados obtidos após a realização 

dos ensaios de carregamento das vigas reabilitadas. 

O quinto capítulo apresenta as conclusões finais, seguida da bibliografia 

utilizada como base para esta pesquisa, bem como os apêndices A e B, que contém 

as planilhas de dimensionamento das vigas reforçadas com 1 e 2 camadas de 

CRFC e o Apêndice C com as imagens das vigas rompidas nos ensaios. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

São abordados neste capítulo os temas que fundamentam esta pesquisa. 

Primeiramente, será apresentada uma revisão bibliográfica sobre uso e manutenção 

de estruturas de concreto armado. Em seguida são apresentadas manifestações 

patológicas relacionadas à redução do desempenho estrutural, técnicas de 

recuperação de peças de concreto armado, informações sobre o dimensionamento e 

de execução do reforço com CRFC. 

 

2.1 USO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

As edificações são bens duráveis e não produtos descartáveis. Elas são 

construídas para atender a seus usuários durante muitos anos e ao longo deste 

tempo devem apresentar condições adequadas de uso, resistindo aos agentes 

ambientais e de uso que alteram suas propriedades técnicas iniciais, conforme NBR 

5674 (ABNT, 2012).  

Os problemas de deterioração de uma estrutura e de seus componentes 

surgem por falhas nas fases de projeto, execução e/ou ocupação, seja pela 

inobservância de normas técnicas, falta de conhecimento, negligência ou 

imprudência e incorrem na necessidade de recuperação, reforço, ou até mesmo a 

demolição da estrutura.  

A discussão sobre a manutenção e durabilidade de estruturas de concreto é 

um assunto de vital importância, pois apesar da larga utilização, a durabilidade 

destas estruturas apresenta-se aquém do desejável (BEBER, 2003). 

A inspeção periódica de um imóvel é importante para a programação da 

manutenção preventiva, pois registra e avalia a importância de danos e anomalias 

com relação à durabilidade das estruturas. 

Atualmente existem legislações que determinam a realização destas 

inspeções periódicas por engenheiros e arquitetos (profissionais legalmente 

habilitados para atuar em perícias de edificações) em edifícios de cidades como 

Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, Fortaleza e Porto Alegre. No entanto, não há 
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uma lei federal, tampouco norma técnica vigente sobre os procedimentos para o 

desenvolvimento da Inspeção Predial em todo o território nacional. 

As inspeções periódicas e a estratégia de manutenção visam definir como e 

a que razão uma estrutura está se degradando, de forma a estabelecer como e 

quando devem ser realizados os reparos para garantir o atendimento do 

desempenho projetado, se mantenha ou até se estenda a vida útil da estrutura 

(RIPPER e SOUZA, 1998). 

A vida útil é uma medida temporal da durabilidade de um edifício ou de seus 

sistemas, elementos e componentes. A vida útil de projeto (VUP) é definida pelo 

projetista e a vida útil estimada é a durabilidade prevista para um produto baseada 

em ensaios e dados históricos, segundo a norma de desempenho NBR 15575 

(ABNT, 2013). 

Como ilustrado na Figura 2, a realização de manutenções periódicas, 

prolonga a vida útil da edificação e garante uma menor redução do seu 

desempenho, se comparado a uma edificação sem manutenções. 

Figura 2 – Expectativa de vida útil prevista das edificações 

 

Fonte: NBR 15.575-1 (ABNT, 2013) 

 

Consta na norma técnica NBR 5674 (ABNT, 2012) que as manutenções 

podem ser: rotineiras, caracterizadas por serviços padronizados e cíclicos, como a 

limpeza da edificação; corretivas, caracterizadas por intervenções imediatas a fim de 
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permitirem a continuidade no uso dos sistemas, elementos ou componentes da 

edificação e evitar riscos aos usuários; ou preventivas, com serviços programados 

nas estimativas de durabilidade dos componentes da edificação, bem como em 

relatórios de inspeções periódicas sobre o seu estado de conservação. 

A referida norma estabelece os requisitos para a gestão de manutenção em 

edificações, de forma que sejam preservadas as características originais da 

edificação e se previna a perda de desempenho decorrente da degradação de seus 

sistemas, elementos ou componentes e as diretrizes de um plano de manutenção 

devem preservar o desempenho previsto em projeto ao longo do tempo, 

minimizando a depreciação patrimonial e estabelecer aos envolvidos as informações 

pertinentes para a tomada de decisões. 

De Sitter (1984) mostra com a “Lei dos 5”, que a demora para iniciar obras 

de manutenção em uma edificação gera reparos com custos que crescem em uma 

progressão geométrica de razão cinco, tão quanto mais tarde for essa intervenção 

nas fases da vida de uma estrutura. 

Por exemplo, uma despesa de 1 real não realizada na fase de projeto para 

garantir a qualidade e durabilidade de uma estrutura, gerará uma despesa de 5 reais 

para correção na fase de execução, 25 reais na fase de manutenção preventiva 

ou 125 para realizar a manutenção corretiva, que envolve diagnóstico, 

recuperação e reforço estrutural. Como em obras as cifras envolvidas são na casa 

de milhares de reais, é importante que na fase de projeto sejam escolhidas as 

melhores alternativas a fim de diminuir essas despesas nas fases de manutenção 

que têm crescimento exponencial. 

Ripper e Souza (1998) exemplificam que a não realização da limpeza e 

manutenção da impermeabilização das lajes de cobertura, marquises, piscinas 

elevadas e "playgrounds", possibilita a infiltração prolongada de águas de chuva e o 

entupimento de drenos, fatores que, além de implicarem a deterioração da estrutura, 

podem levá-la à ruína por excesso de carga (acumulação de água). 

Portanto, se faz necessária a definição de estratégias de manutenção de 

cada edificação na fase de projeto, para que se iniciem na ocupação dos imóveis. 
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2.2 MANIFESTAÇÕES PATÓLOGICAS DECORRENTES DE REDUÇÃO DO 

DESEMPENHO ESTRUTURAL 

As estruturas de concreto armado são executadas, em geral, para atender 

uma vida útil longa, durante a qual o comportamento projetado pode ser alterado por 

falhas na construção, modificação do uso, envelhecimento natural, deterioração por 

agentes agressivos (carbonatação, corrosão por cloretos) e/ou na ocorrência de 

sinistros como incêndios, explosões, abalos sísmicos, etc. 

Segundo o IBAPE/SP (2012), as estruturas, apesar da sua aparente rigidez, 

são sistemas que apresentam certo grau de movimentação e deformabilidade. 

Dessa forma, os “bens imóveis” são:  

“[...] na realidade e internamente, parcialmente móveis, 

deformando-se dentro de um nível natural, devido às forças induzidas pela 

gravidade ou por outros elementos da natureza”. 

O surgimento de manifestações patológicas em estruturas de concreto 

instiga pesquisadores em todo o mundo na detecção da origem dos problemas e em 

qual fase se originaram.  

Podem ser decorrentes de falhas na fase de concepção e projeto: na 

determinação do fck do concreto, do cobrimento da armadura, na escolha de aditivos 

para o concreto, na previsão de aplicação de um acabamento que proteja a 

superfície, da qualidade dos materiais empregados. 

Podem ocorrer por falhas na execução da obra: se foram utilizados 

espaçadores nas fôrmas, se as armaduras foram montadas conforme projeto, se 

houve cura do concreto, se os escoramentos foram adequados, tempo decorrente 

entre a produção do concreto e a concretagem, etc. 

Outro aspecto relevante são as sobrecargas decorrentes do uso da 

edificação. Por mais que os projetos desenvolvam-se conforme os mais corretos 

preceitos de considerações de carga, durante a vida útil podem ser submetidos a 

sobrecargas superiores aos de projeto, como transformar um cômodo de um 

apartamento em uma biblioteca, instalar um ofurô em uma sacada, instalações de 
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equipamentos que causam sobrecarga e/ou vibração em estruturas, dentre outras 

alterações possíveis no uso. 

Com exceção dos casos decorrentes de catástrofes naturais, os problemas 

em estruturas têm suas origens em falhas que ocorrem durante as etapas da 

construção: concepção, execução / materiais e utilização (BEBER, 2003). O Quadro 

1 apresenta possíveis causas para o surgimento de manifestações patológicas em 

estruturas de concreto. 

Quadro 1 – Possíveis causas para o surgimento de manifestações patológicas no concreto 

 

Fonte: Beber (2003) 
 

Ripper e Souza (1998) apresentam uma análise de estudos em diversos 

continentes, onde se é possível verificar que não há padrão na origem dos 

problemas, inclusive, por poderem ter mais de uma origem e não ser possível definir 

qual a causa preponderante (Quadro 2).  
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Quadro 2 – Análise percentual das causas de problemas patológicos em estruturas de 
concreto 

 

Fonte: Ripper e Souza (1998) 
 

As deformações são características naturais das estruturas e não implicam 

em riscos desde que respeitados os limites de segurança da resistência dos 

materiais, não sendo encontradas implicações atuais nos elementos estruturais. 

O encurtamento de pilares e a deformação de lajes e vigas são 

características intrínsecas de uma estrutura de concreto armado, sendo natural 

ocorrerem durante a vida útil das edificações. Componentes construtivos frágeis 

(alvenaria, revestimentos, tubulações, etc.) apoiados a estes elementos estruturais 

buscam acomodar-se na ocorrência destas deformações. Como todo material 

suporta os esforços até certo limite, permanecem em boas condições durante anos, 

a partir do qual inicia a fissuração pelo crescente tensionamento. 

 Thomaz (1989) cita que é bastante difícil calcular-se a parcela da flecha 

provocada pela deformação lenta do concreto. Admite-se que a parcela de flecha 

devida a deformação lenta seja aproximadamente duas vezes a instantânea. Ou 
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seja, de modo simplista, a deformação estrutura ao longo do tempo tende a causar 

um deslocamento com o dobro do inicial, como exemplificado na Figura 3. 

Figura 3 – Ilustração da deformação da laje sob atuação do peso próprio 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Nos edifícios modernos os piso inferiores à laje normalmente possuem 

poucas alvenarias, o que permite que as deformações (flechas sobretudo) devidas à 

fluência do concreto ocorram livremente (CUNHA et. al, 1996). 

As deformações lentas ocorrem a partir das primeiras idades e ao longo de 

toda a vida da estrutura. As formulações atuais da NBR 6118 (ABNT, 2014) indicam 

a deformação por fluência do concreto até a idade de 10.000 dias (cerca de 30 

anos), prazo este no qual as alvenarias vinculadas estarão cada vez mais solicitadas 

e passíveis de fissurarem (Figura 4). 

Figura 4 – Trincas hipotéticas em paredes de vedação em virtude da deformação das vigas 

 

Fonte: Thomaz (1989) 

Na construção de edifícios, pode-se reduzir as deformações previstas 

através da concepção de uma estrutura de maior rigidez, ou seja, pelo uso de peças 

estruturais com maiores dimensões e contraventamentos, ainda que isto não 

signifique necessariamente maior segurança. 

Edificações mais antigas possuem elementos estruturais com maiores 

dimensões devido à relativa baixa resistência dos materiais, que ao longo dos anos 

(Deslocamento máximo da laje) 
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evoluíram e passaram a oferecer melhor qualidade e resistência. Por isso as 

estruturas mais recentes permanecem seguras (a resistência dos componentes 

estruturais aumentou), porém são mais deformáveis por serem peças com menores 

dimensões. A deformabilidade estrutural está relacionada especialmente à 

geometria das peças estruturais e não somente à resistência. 

A deformação de estruturas de concreto também pode ocorrer devido a 

alterações no uso da estrutura, com a distribuição de cargas diferente do que foi 

concebido para a estrutura. Um estudo realizado no Reino Unido apontou que cerca 

de 17% das pontes britânicas encontravam-se deterioradas e necessitando de 

intervenções decorrentes do envelhecimento natural bem como do incremento de 

carga pelo aumento de 40% no volume de tráfego (ZIARA, 2000 apud BEBER, 

2003).  

Também é notável a ocorrência de manifestações patológicas em estruturas 

relacionadas a problemas nas fundações em todo o mundo, sendo casos clássicos 

de recalque de fundação na Torre de Pisa na Itália, na Cidade do México e no Brasil, 

nas edificações em Santos (SP).  

O recalque é o rebaixamento da fundação em função do adensamento do 

solo sobre o qual é apoiado. Toda fundação sobre um solo adensável sofrerá 

recalque com o decorrer dos anos, já que os materiais do solo no entorno e abaixo 

delas ajustam-se às cargas do imóvel (ALLEN e IANO, 2009).  

O rebaixamento da fundação modifica a distribuição das tensões nas 

estruturas e consequentemente, incrementam tensões também nos revestimentos e 

alvenarias, que não suportam os esforços e fissuram. 

O problema é quando este recalque se torna prejudicial à integridade dos 

materiais frágeis e segurança da estrutura, promovendo deformações excessivas. 

Segundo Marcelli (2007), é perfeitamente possível se conviver com pequenas 

acomodações, dentro de certos limites. 

Quando o recalque acontece essencialmente na mesma taxa em todas as 

partes de uma estrutura, ele é denominado recalque uniforme. Quando ocorre a 

taxas diferentes, é chamado de recalque diferencial. A Figura 5ilustra a diferença 

entre recalques em um edifício e a Figura 6 ilustra em um imóvel com fundação rasa. 
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Figura 5 - Recalque uniforme (b) comumente é de pouca consequência em um edifício, mas o 
recalque diferencial (c) pode causar severo dano estrutural 

 

Fonte: Allen e Iano (2009) 
 

Figura 6 – Consequências de recalques em imóvel de fundação rasa. Recalque diferencial 
pode incrementar tensões não suportadas pela alvenaria e estrutura  

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

A maioria das falhas nas  fundações é atribuída ao excessivo recalque 

diferencial. Segundo Allen e Iano (2009), o colapso de uma fundação, no qual o solo 

falha completamente em suportar um edifício é extremamente raro. 

Devido os inconvenientes provocados pelo aparecimento das manifestações 

patológicas, bem como o mau desempenho das fundações, as condições que levam 

a estas ocorrências devem ser evitadas (MILITITSKY et. al, 2005). 

Com relação a manifestações patológicas relacionadas à durabilidade de 

estruturas de concreto, a vida útil das estruturas está diretamente ligada à sua 

capacidade de resistir ao ambiente em que está inserido, portanto deve-se analisar 

as condições que possam diminuir sua durabilidade. 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) relaciona os estados limites de serviço ao 

conforto do usuário e à durabilidade, aparência e boa utilização das estruturas, seja 

em relação aos usuários, seja em relação às máquinas e aos equipamentos 

suportados pelas estruturas.  
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Com relação à durabilidade, o item 6 da referida norma define que “as 

estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as 

condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas conforme 

preconizado em projeto, conservem sua segurança, estabilidade e aptidão em 

serviço durante o prazo correspondente à sua vida útil.” No entanto, não define 

valores de referência para análise da degradação de uma estrutura e análise de sua 

durabilidade.  

No Quadro 3, Possan (2010) sugere que um estado limite de durabilidade 

seja definido a partir de estudos de degradação e previsão de vida útil de estruturas 

de concreto armado, parametrizando valores aceitáveis de desempenho e 

degradação de estruturas. 

Quadro 3 – Estados limites de uma estrutura 

Tipo Descrição Exemplos 

Estado Limite 
Último (ELU) 

Esgotamento da capacidade resistente da 
estrutura. Refere-se a eventos que apresentam 
consequências irreversíveis à estrutura, 
geralmente associados com elevados prejuízos 
financeiros e/ou perdas humanas. 

Perda de seção; propagação da 
corrosão; ruptura; colapso; 
fadiga; fogo; solicitações 
dinâmicas, entre outros. 

Estado Limite 
de Serviço 
(ELS) 

Relacionado a eventos que restringem de 
alguma forma a adequada utilização da 
estrutura, como aparência, conforto do usuário 
e a boa utilização funcional da mesma. Neste 
caso em particular, os prejuízos de ordem 
econômica são restritos e as perdas humanas 
não são esperadas. 

Despassivação. Início da 
corrosão. Início da fissuração. 
Danos pontuais. Vibrações, 
manchas, entre outros 

Estado Limite 
de Durabilidade 
(ELD)* 

Refere-se aos valores mínimos aceitáveis para 
o desempenho, ou os máximos aceitáveis para 
a degradação (FERREIRA, 2000). 

Estimativa da Vida útil de 
projeto 

* Não definido na NBR 6118 

 
Fonte: Possan (2010) 

 

Outra análise de manifestações patológicas em estruturas que tem grande 

recorrência é a corrosão das armaduras, que é tema de diversos estudos em todo o 

mundo, pois pode ter origem por ação gelo-degelo, reações álcali-agregados, 

carbonatação e ataque de cloretos.  

São fatores relacionados à corrosão das armaduras o meio ambiente que 

está inserida a estrutura, relação água/cimento, adições ao cimento e porosidade do 

concreto, espessura do cobrimento de concreto, dentre outros. 
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Helene (1993) cita que corrosão é “uma interação destrutiva de um material 

com o meio ambiente, como resultado de reações deletérias de natureza química ou 

eletroquímica, associadas ou não a ações físicas ou mecânicas de degradação”. 

Para a corrosão acontecer, são necessários três elementos: oxigênio, 

umidade e a formação de pilha, com a célula de corrosão eletroquímica formada 

pela área corroída do aço (ânodo), área não corroída (cátodo) e meio de 

transmissão de elétrons (água - eletrólito) (HELENE, 1993). 

A corrosão das armaduras é um processo que avança da superfície para o 

interior, substituindo a seção de aço resistente por ferrugem (TORRES, 2011). Este 

aspecto diminui a capacidade mecânica da armadura, por diminuição da área de 

aço, e seu processo é exemplificado na Figura 7. 

Figura 7 – Ilustração do processo de corrosão 

 

 
Fonte: Ripper e Souza (1998) 

 

O cobrimento de concreto nas armaduras inseridas em uma estrutura forma 

uma barreira de proteção contra a corrosão devido ao fenômeno da passivação 

conferida pela alta alcalinidade da solução intersticial do concreto. 

No entanto, é inevitável a fissuração em elementos estruturais de concreto 

armado, devido à grande variabilidade e à baixa resistência do concreto à tração, 

por esse motivo a NBR 6118 (ABNT, 2014) define os estados limites de formação de 

fissuras (ELS-F) e de abertura de fissuras (ELS-W). 
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A abertura máxima característica wk das fissuras, desde que não exceda 

valores da ordem de 0,2 mm a 0,4 mm, sob ação das combinações frequentes, não 

tem importância significativa na corrosão das armaduras passivas.  

Os cloretos podem penetrar no concreto através da sua estrutura porosa e 

presença de água, no entanto também podem ser adicionados involuntariamente ao 

concreto a partir da utilização de aditivos aceleradores do endurecimento, de 

agregados e de águas contaminadas, ou a partir de tratamentos de limpeza 

realizados com ácido muriático (RIPPER e SOUZA, 1998). 

Já a carbonatação do concreto, pode ocorrer com a ação do anidrido 

carbônico (CO2) presente na atmosfera que transporta-se para dentro dos poros do 

concreto e reage com o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) existente, produzindo 

carbonato de cálcio (CaCO3) e água (H2O). O transporte desta água pelos poros do 

concreto implica na dissolução do hidróxido de cálcio e consequente redução do pH 

do concreto a valores inferiores a 9. 

Segundo Suzano (2017), a experiência prática tem demonstrado que os 

cloretos penetram no concreto neutralizando a passividade localmente e que a 

camada de cobrimento do concreto é alterada quimicamente quando o dióxido de 

carbono penetra no material. 

O avanço da carbonatação no cobrimento do concreto está diretamente 

relacionado à facilidade que o CO2 tem para difundir-se em relação ao tempo. A 

qualidade do concreto, a espessura do cobrimento e a cura controlam a porosidade 

da matriz cimentícia e a difusão, facilitando ou dificultando o ingresso de agentes 

agressivos para o interior do concreto (POSSAN, 2010). 

A diminuição do pH do concreto significa reduzir a alcalinidade que protege a 

armadura, possibilitando ataques de natureza ácida que incorrem na despassivação 

e consequente corrosão da armadura. 

Para identificar a corrosão de armaduras no concreto, pode-se observar a 

ocorrência de manchas superficiais, fissuras, destacamento do cobrimento de 

concreto, redução na secção resistente das armaduras e estribos, sendo 

manifestações patológicas que comprometem a segurança estrutural. Basta uma 

perda de seção resistente da ordem de 0,2% numa barra de armadura para iniciar o 

rompimento do concreto envolvente (HELENE, 1993). É considerada crítica pelo 

CEB, a perda da seção do aço entre 10 a 25%. 
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Conforme sua distribuição na barra, a corrosão pode ser classificada como 

generalizada, que ocorre em toda a barra, ou localizada, que está associada à 

despassivação pontual do aço devido ação de cloretos ou fissuras. Uma corrosão 

localizada e sob tração é a mais grave, pois a estrutura pode romper sem apresentar 

os sinais e deformação de alerta. 

Como a corrosão das armaduras é uma manifestação patológica ocorre ao 

longo da vida útil da edificação, é necessária a inspeção e manutenção periódica da 

estrutura, por ter características evolutivas e diariamente reduzir os coeficientes de 

segurança projetados para a estrutura. 

 

2.3 RUÍNA DE UMA ESTRUTURA 

Uma estrutura deve ser dimensionada para resistir a um determinado 

esforço considerando um coeficiente de segurança, para esta não trabalhar no limite 

de se romper, tampouco utilizar material em demasia, além do que seria necessário 

para os esforços solicitados. 

A norma técnica NBR 6118 (ABNT, 2014) define o ESTADO-LIMITE 

ÚLTIMO (ELU) como “estado-limite relacionado ao colapso, ou a qualquer outra 

forma de ruína estrutural que determine a paralisação do uso de uma estrutura.” 

Portanto, o estado-limite último acontece quando a estabilidade da estrutura é 

prejudicada e coloca em risco os usuários. 

O conceito de ruína de um material, além dos casos com a destruição física, 

pode ser aplicado quando tensões causam deformações não desejadas e a 

interpretação da ruína, nesses casos, decorre do atingimento de limites de 

deformação (BOTELHO e MARCHETTI, 2018). 

O objetivo do dimensionamento, verificação e detalhamento, após uma 

análise estrutural, é garantir segurança, em relação aos estados-limites últimos 

(ELU) e de serviço (ELS), das estruturas como um todo e de cada uma de suas 

partes. 

Em relação aos ELU, além de se garantir a segurança adequada, isto é, uma 

probabilidade suficientemente pequena de ruína, é necessário garantir uma boa 

dutilidade, de forma que uma eventual ruína ocorra de forma suficientemente 

avisada, alertando os usuários conforme NBR 6118 (ABNT, 2014). 
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2.4 REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

O tratamento de estruturas de concreto é realizado a partir do diagnóstico 

para levantamento dos dados sobre a condição da estrutura; na sequência é feita a 

análise com avaliação das possíveis causas e discussão de alternativas de 

intervenção; a terceira etapa é o prognóstico para verificação dos riscos e 

efetividade das alternativas levantadas na análise, para definição da intervenção a 

ser aplicada na terapia, que é a ação sobre o elemento (BEBER, 2003). 

O processo de reabilitação de estruturas pode ser realizado com a intenção 

de prolongamento da sua vida útil: por meio de recuperação com o tratamento dos 

materiais danificados; pela limitação do uso de determinadas peças, impondo 

condições de utilização; ou pelo reforço estrutural, promovendo a restituição ou a 

ampliação da capacidade de resistência a cargas (RIPPER e SOUZA, 1998). 

Segundo Machado (2004), a demanda pelo reforço de estruturas surgiu 

como resposta aos problemas de deterioração, projetos inadequados, problemas de 

construção, mudança de utilização da estrutura e como uma alternativa para 

melhorar a capacidade dessas para resistir ao aumento das solicitações. 

Os engenheiros dispõem de diversas normas técnicas para o projeto de 

estruturas novas de concreto armado e vasta literatura relacionada a este assunto. 

No entanto, quando se é preciso projetar o reforço de elementos estruturais 

danificados, inexistem normas técnicas brasileiras sobre o tema, devendo os 

profissionais buscar informações para projeto e execução em pesquisas, manuais de 

produtos, livros especializados em recuperação e reforço de estruturas de concreto 

e em normas técnicas estrangeiras, como o guia ACI 440.2R publicado pelo 

American Concrete Institute. 

Conforme ACI 440.2R (ACI, 2017), a reabilitação de uma estrutura de 

concreto armado com reforço de CRFC se iniciará após uma investigação para: 

 Levantamento das dimensões das peças estruturais; 

 Localização, tamanho e causa de fissuras e danos; 

 Verificação da quantidade e localização da armadura existente; se há 

corrosão no aço e em qual a extensão; 

 Presença de corrosão ativa; 
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 Levantamento da resistência à compressão do concreto; 

 Análise da solidez e integridade do concreto, especialmente nas 

áreas onde será aplicado do CFRC. 

Machado (2004) menciona que durante o procedimento de reforço deve-se 

ter cuidados desde com o material existente, que geralmente está deteriorado, até o 

detalhamento da estrutura, que pode ser deficiente e não retratar a real situação da 

estrutura.  

As alterações possíveis no comportamento estrutural do elemento devem 

ser cuidadosamente consideradas, como num reforço à flexão que pode conduzir à 

ruptura por força cortante, ao invés de permitir que seja alcançada a capacidade 

desejada. 

 

 

2.4.1  RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA REFORÇO 

A recuperação de estruturas deve ser realizada com atenção e qualidade, 

pois para a instalação de um reforço é fundamental que o substrato ao qual ele será 

aderido esteja íntegro e são, ou seja, que disponha de resistência mecânica 

suficiente para que sejam procedidas as transferências de esforços que acontecem 

na interface entre concreto armado e sistema composto.  

O primeiro passo é verificar a existência de corrosão nas armaduras e caso 

existam, proceder com a recuperação e passivação da armadura afetada. A técnica 

de recomposição da armadura inicia-se com sua limpeza dos produtos da corrosão, 

que pode ser efetuada com uma escova de cerdas e aplicação de um inibidor de 

corrosão, para ser possível a análise da seção corroída em cada trecho e 

recomposição do aço em seção equivalente ou superior (HELENE e GROCHOSKI, 

2008). 

Se a perda de seção da barra for de até 10%, inicialmente deve-se marcar 

as áreas não deterioradas ou não aderidas, em seguida, retira-se todo o concreto, 

para ser possível limpar a barra afetada e revesti-la com tintas anticorrosivas. 

Entretanto, se a perda for maior que 10%, corta-se a parte da barra danificada, 

repõem-se com uma nova e amarra-a a um trecho íntegro da barra antiga. 
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Após a recuperação da armadura, é realizada a concretagem para reparar e 

regularizar a superfície com um material com características mecânicas equivalentes 

ao do concreto que foi removido.  

Deve-se corrigir as imperfeições e se estabelecer um plano adequadamente 

nivelado onde será aplicado o reforço. Pode ser utilizada uma pasta epoxídica 

contendo alto teor de sólidos para calafetar eventuais imperfeições superficiais e 

criar um plano desempenado para a aplicação do sistema composto (MACHADO, 

2011). 

Quando há desplacamentos e/ou danos devido compressão, pode ser 

utilizado o graute para reparo das superfícies (RIPPER e SOUZA, 1998). 

Segundo Tula e Helene (2003) um graute de reparo é de preferência um 

microconcreto que pode ou não apresentar expansão, dependendo do tipo de 

reparo. Os materiais de reparo, de forma geral, são classificados em: materiais com 

função estrutural e materiais sem função estrutural. Os primeiros irão participar 

ativamente da nova capacidade estrutural que o elemento irá adquirir após o reparo. 

Dos segundos, exige-se apenas estabilidade e capacidade de proteção das 

armaduras.  

A NBR 9575 (ABNT, 2003) classificava como microfissuras, as aberturas 

inferiores a 0,05mm. As aberturas com até 0,5mm são chamadas de fissuras e, por 

fim, as maiores de 0,5mm e menores de 1,0mm são chamadas de trincas. 

Atualmente, não há norma técnica brasileira vigente que apresente classificação 

para fissuras e trincas. 

Para não ser relevante na corrosão das armaduras, as aberturas das 

fissuras em peças estruturais devem estar entre 0,2mm a 0,4mm, dependendo da 

classe de agressividade do ambiente e sob ação das combinações frequentes, 

conforme NBR 6118 (ABNT, 2014). 

Machado (2011) cita que todas as trincas existentes na estrutura a ser 

reforçada deverão ser recuperadas. Além delas, as fissuras com aberturas maiores 

que 0,25 mm também deverão ser tratadas. Podem ser utilizados para essa 

recuperação os procedimentos convencionais de injeção das mesmas com epóxi 

sob pressão. Para fissuras com aberturas menores que 0,25mm em ambientes 

agressivos, recomenda-se a injeção de resinas ou seladores para prevenir futura 

corrosão das armaduras. 
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2.4.2  DIMENSIONAMENTO DO REFORÇO DE COMPÓSITOS REFORÇADOS 

COM FIBRA DE CARBONO (CRFC) 

A aplicação de compósitos de fibra de carbono no reforço à flexão de vigas é 

uma técnica consolidada em todo o mundo, no entanto, os incrementos de 

resistência somente são alcançados se os modos de ruptura prematuros do reforço 

forem evitados. 

No Brasil não existem normas técnicas publicadas pela ABNT com a 

metodologia para o dimensionamento de reforço de estruturas com compósitos de 

fibra de carbono. 

Segundo Beber (2003), é mais complicado reforçar uma estrutura do que 

construir uma nova, requerendo especial atenção com os materiais deteriorados 

para procedimento do reforço.  

Em 2002, o American Concrete Institute publicou o primeiro guia para projeto 

e construção de reforços com materiais compósitos de polímero reforçado com fibras 

(FRP), desenvolvido pelo Committee 440 e designado “GUIDE FOR THE DESIGN 

AND CONSTRUCTION OF EXTERNALLY BONDED FRP SYSTEMS FOR 

STRENGTHENING CONCRETE STRUCTURES”, o ACI 440.2R que foi atualizado 

em 2008 e em 2017, sendo esta última a versão em vigência.  

Neste normativo americano consta uma abordagem dos principais sistemas 

de FRP, CRF no Brasil, sendo eles: 

 GFRP (polímero reforçado com fibras de vidro); 

 CFRP (polímero reforçado com fibras de carbono) – CRFC no Brasil; 

 AFRP (polímero reforçado com fibras de aramida). 

A capacidade nominal de resistência à flexão da seção de um elemento 

reforçado com CRF pode ser determinada considerando a compatibilidade de 

deformações e o equilíbrio das forças internas e, ainda, controlando-se o modo de 

ruína. 

Devido ao CRF apresentar comportamento elástico-linear até a ruína, é de 

fundamental importância determinar o seu nível de deformação, e sua limitação deve 

garantir a adequada segurança da estrutura reforçada. 
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Para o dimensionamento à flexão de sistemas de reforço conforme ACI 

440.2R (ACI, 2017) deve-se considerar as propriedades mecânicas do elemento 

estrutural a ser reforçado, bem como a disposição e as dimensões da armadura 

existente; que a máxima deformação no concreto comprimido é de 0,003 e que a 

resistência à tração do concreto é considerada nula; que as deformações no 

concreto e na armadura são proporcionais às suas respectivas distâncias à linha 

neutra; que seções planas antes da aplicação do carregamento, permanecem 

planas após a sua aplicação; assume-se que o diagrama tensão x deformação do 

CRF é elástico-linear até a rotura; admite-se que existe perfeita aderência entre o 

concreto do substrato e o material de reforço. 

Na ausência de normativo nacional, é comum no Brasil que o reforço à 

flexão de vigas de concreto armado com CRFC seja projetado utilizando-se das 

prescrições do guia ACI 440.2R versão de 2002, que permite o dimensionamento do 

reforço sem a utilização de um sistema de ancoragem para o CRFC. Esta foi a 

metodologia adotada nesta pesquisa. 

Outra característica importante a ser observada para o dimensionamento do 

reforço, é que dificilmente o carregamento em uma estrutura será totalmente 

removido antes da aplicação de um reforço, inclusive o devido ao peso próprio e 

protensões, logo o substrato onde será aplicado o CRFC terá uma deformação 

inicial que deve ser considerada no dimensionamento. Por esse motivo, a 

determinação da deformação no CRFC é efetuada subtraindo a deformação inicial à 

deformação existente, para um determinado nível carregamento. 

As vigas de concreto armado solicitadas à flexão, reforçadas com 

compósitos de fibras de carbono, podem apresentar modos de ruptura variados, mas 

geralmente de forma frágil com o destacamento do reforço (peeling off) em função 

da rápida propagação de fissuras no adesivo (MACHADO, 2004). 

Figura 8 – Destacamento do reforço / efeito peeling off 

 

Fonte: Buyukosturk e Hearing (1997) adaptado por Beber (2003) 
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Cabe ressaltar que a recomendação para a utilização dos sistemas de 

ancoragem tem o objetivo de evitar uma ruína prematura do elemento estrutural e 

pode ser encontrada em vários estudos. A ruína prematura deve ser evitada, pois 

antecipa a ruína da viga reforçada através do desprendimento do reforço (VIEIRA et. 

al, 2016; FERRARI et. al, 2002). 

Em reforços de estruturas à flexão, também deve-se verificar a capacidade 

resistente aos esforços de cisalhamento, a qual deve ser efetuada para as 

condições existentes na peça reforçada. Se o elemento não resistir ao cisalhamento, 

é possível prever um reforço para essa ação por colagem de CRF, conforme as 

indicações do ACI 440.2R (ACI, 2017). 

Comparando-se as prescrições do guia ACI 440.2R versão de 2017 em 

vigência com as prescrições da versão de 2002, observa-se que foi imposta uma 

maior restrição para a deformação do CRFC, de forma a evitar a ocorrência do modo 

de ruína prematuro, bem como a indicação de utilização de sistemas de ancoragem 

para o reforço, que podem aumentar a eficiência deste. 

Fortes et. al (2002) apresentam um fluxograma (Figura 9) com os passos 

para dimensionamento de um reforço com CRF verificando no ELU. 



38 

 

 

 
Figura 9 - Fluxograma para verificação ao ELU de seção de concreto armado reforçada com 

FRP conforme ACI 440 

 

Fonte: Fortes et. al (2002) 
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2.4.3 EXECUÇÃO DO REFORÇO DE ESTRUTURAS COM CRFC 

As fibras de carbono resultam do processo de carbonização de fibras de 

polímeros orgânicos a temperaturas da ordem dos 3.000ºC, sendo suas 

características mecânicas diretamente dependentes da estrutura molecular obtida. O 

agrupamento de um conjunto destes filamentos, que adquire a espessura de um 

cabelo, apresenta excepcionais características mecânicas (RIPPER e SOUZA, 

1998).  

Para a utilização como elemento de reforço estrutural é costume trabalhar-se 

mais frequentemente com compósitos de fibras de carbono de elevada resistência à 

tração e com módulo de elasticidade semelhante ao do aço de construção (RIPPER 

e SOUZA, 1998). 

Foi no final da década de 90 que algumas empresas iniciaram a importação 

de mantas e laminados de polímero reforçado com fibras CRF, para serem utilizados 

como reforço em peças de concreto armado no Brasil. A técnica consiste na 

colagem do material para reforço com adesivo epóxi sobre a superfície do concreto. 

A elevada resistência à tração e à fadiga, a imunidade à corrosão eletroquímica, o 

baixo peso especifico e a facilidade de aplicação, são algumas das características 

desses materiais compósitos que permitiram a sua rápida penetração na área do 

reforço estrutural (FORTES et al, 2002). 

O reforço com CRFC é uma técnica interessante por aumentar a resistência 

e rigidez em estruturas danificadas com a aplicação de laminados com alta 

resistência à tração utilizando uma matriz adesiva apropriada como a resina epóxi 

(HASSAN, 2010). 

São reforços eficientes em relação a outras alternativas de reforços 

estruturais, pois além da versatilidade nas aplicações dentro da engenharia, as 

fibras de carbono apresentam as maiores relações entre resistência e rigidez com 

seu peso próprio, mantém a alta resistência e rigidez sob temperaturas elevadas e 

não são afetadas pela umidade e ação de vários solventes, ácidos e bases à 

temperatura ambiente. (ACI, 2017) 

Segundo Ripper e Souza (1998), o desempenho futuro de uma construção 

reforçada com compósitos de fibras de carbono será diretamente dependente da 

qualidade da aplicação do produto sobre a superfície dos elementos. Deve se ter 
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atenção aos detalhes para o sistema de amarração do compósito, assim como a 

mais detalhada análise das tensões de deslizamento na interface entre o compósito 

e o concreto. 

Sarturi (2014) e Teng (2001) citam que a causa mais frequente do 

rompimento de vigas reforçadas com compósitos de fibra de carbono é o 

descolamento do CRF, que é causado pelas tensões na interface concreto – reforço, 

muitas vezes não previsto em modelos computacionais. Portanto, é de suma 

importância a correta execução de todas as etapas da aplicação do reforço. 

Após a recuperação das armaduras, nivelamento das superfícies e 

preenchimento das fissuras faz necessário o alisamento da superfície com 

exposição parcial dos agregados do concreto a fim de se obter uma maior aderência 

entre o compósito e a superfície da peça estrutural. Segundo Hassan (2010), a 

superfície do concreto pode ser alisada por meio do jateamento com areia. Já Ripper 

e Souza (1998) citam que a superfície pode ser trabalhada com a esmerilhagem ou 

com uma lixadeira elétrica para remoção de sujeiras, da fina camada de nata  de 

cimento que reveste as estruturas. Na sequência todo pó da superfície deve ser 

removido ou aspirado. 

As resinas epóxi utilizadas são compostas por um agente principal e um 

catalisador com a função de endurecer a resina. Em reforços estruturais, elas têm 

como finalidade atuar como adesivo, apresentando excelente resistência química e 

garantindo a aderência do compósito ao substrato de concreto e transferindo as 

tensões tangenciais desse para o substrato (BEBER, 2003; MACHADO, 2004). 

O projetista de um reforço com CRFC, para garantir o bom comportamento 

mecânico, deve se atentar à escolha do tipo de adesivo, bem como a forma de 

protegê-lo dos raios UV e de altas temperaturas. Com o aumento da temperatura, as 

resinas epoxídicas tendem a passar do estado vítreo para um estado dúctil, 

diminuindo sua resistência e rigidez e consequentemente prejudicando o reforço. 

Com a superfície preparada e limpa pode-se iniciar a aplicação do primer, 

uma resina epóxi que, conforme cita Machado (2011) e consta no ACI 440.2R (ACI, 

2017), tem como objetivo penetrar nos poros do concreto, colmatando-os para que, 

juntamente com a película aderida à superfície do concreto, seja estabelecida uma 

ponte de aderência eficiente, sobre a qual será instalado o CRFC. 
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É fundamental que a quantidade de resina seja a estritamente necessária à 

colagem, para que não haja alteração das características do compósito, pois quanto 

mais resina, maior o peso e menor a resistência, logo menos eficiente será o reforço. 

Nascimento (2013), concluiu que grandes espessuras de adesivo (3 mm) resistem a 

cerca de 50% da força de compósitos com espessuras menores de adesivo (0,2 

mm).  

No entanto, se a quantidade de resina não for suficiente para promover a 

impregnação das fibras de carbono, não ocorrerá a formação do compósito, 

comprometendo o desempenho estrutural do reforço (BEBER, 2003). 

Machado (2004) cita que conjunto compósito-concreto apresentam 

coeficientes de dilatação térmica diferentes, portanto a camada de resina saturante 

não deve exceder a 3 mm de espessura para que o seu endurecimento no interior 

da pasta não seja reduzido e prejudique reforço realizado, mas na prática a 

espessura final fica em torno de 1,5mm (Figura 10).   

Figura 10 – Aplicação de primer com rolo 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Após a aplicação da resina saturante, o tecido é colado observando um 

único sentido na aplicação e aplicando pressão para fixar o elemento e retirar o ar 

aprisionado (Figura 11). Uma vez posicionada, aplica-se um rolo em um sentido 
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único para expulsar o ar aprisionado; aplica-se o restante da resina saturante com o 

intuito de impregnar as fibras e formar o compósito de fibra de carbono (Figura 12).  

Figura 11 – Aplicação do CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
  

Figura 12 – Remoção de ar e saturação das 
fibras com resina 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Se o projeto de reforço prever mais uma camada, basta aplicar a segunda 

camada sobre a superfície repetindo as operações descritas, lembrando que o 

tempo de cura total do reforço depende das condições climáticas de temperatura e 

umidade, mas não ultrapassa 7 dias. E, no caso de emendas, o transpasse deve ser 

no mínimo de 10 cm (MACHADO, 2002; BEBER, 2003). 

 

2.4.4 MODOS DE FALHA DAS VIGAS REFORÇADAS À FLEXÃO COM CRFC 

É importante conhecer os modos de ruptura em vigas reforçadas com 

CRFC, face à ocorrência de tensões na interface concreto-reforço, que são 

transferidas para o reforço e para o concreto.  

Na Figura 13 é ilustrado o aumento de tensões normais e cisalhantes na 

região de interface concreto - reforço, nas extremidades de uma viga (próximo aos 

apoios), em um estudo feito por Teng et al. (2002). 
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Figura 13 – Tensão normal e cisalhante nas regiões de interface – representação da malha de 
elementos finitos, próxima ao extremo de uma viga reforçada com CRF, com grande 

aproximação da região do reforço. 

 

Fonte: Adaptado de Teng et al. (2002) apud Pivatto (2017) 

 

São apresentados na  Figura 14 alguns modos de ruptura de vigas 

reforçadas com CRFC.  
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Figura 14 - Modos de ruptura de vigas reforçadas a flexão com CRFC 

 

Fonte: Adaptado de Teng et al. (2002) apud Pivatto (2017) 

 

Mesmo o CRFC possuindo elevada capacidade de carga, algumas vezes 

uma viga pode romper-se não pela ação de força de tração ou de cisalhamento e 

ocorrer pela falha no próprio CRFC como ilustrado na Figura 14 (a). 

Também é possível a ruptura originada pelo esmagamento do concreto à 

compressão (Figura 14 b), além do escoamento do aço, podendo ser seguido da 

ruptura do reforço (TENG, 2001). 

O rompimento por cisalhamento ocorre quando a viga resiste a uma carga à 

flexão superior à carga resistente no cisalhamento e é ilustrado na Figura 14 (c). 

Nestes casos, é pertinente que também seja feito o reforço ao cisalhamento da peça 

além do reforço à flexão, para que a resistência projetada seja alcançada e para que 

a falha por flexão preceda a falha por cisalhamento.  

A precedência da falha de flexão sobre a falha de cisalhamento é necessária 

porque o modo de ruptura à flexão em uma viga reforçada com CRF é ainda mais 

dúctil do que o modo de ruptura ao cisalhamento (TENG, 2001). 

Beber (2003) cita que o arrancamento da camada de concreto junto à 

armadura longitudinal deve-se a alta concentração de tensões na interface 
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concreto/reforço, junto à extremidade do reforço, tal situação é ilustrada na Figura 14 

(d). 

De acordo com Balzani & Wagner (2008), o rompimento dos compósitos 

laminados pode ser causado por fratura intralaminar (fratura da fibra, fissuração da 

matriz, separação da matriz-fibra, flambagem da fibra) ou interlaminar, a chamada 

delaminação, onde ocorre o descolamento em camadas de compósito ilustrado na 

Figura 14 (e, f). 

 

 

2.5 ESTUDO DE PIVATTO (2017) 

Em seu estudo, Pivatto (2017) produziu 15 vigas de concreto armado 

medindo 220cm de comprimento e seção transversal de 15x25cm, projetadas para 

resistir a um esforço à flexão de 80,1kN para um vão de 2,00m, sem qualquer 

reforço com CRFC. 

Figura 15 – Detalhamento das armaduras das vidas (dimensões em cm) 

 

Fonte: Pivatto (2017)  

 

Destas 15 vigas de concreto armado produzidas, 3 vigas foram reforçadas à 

flexão com duas camadas de CRFC e 9 vigas foram reforçadas à flexão com uma 

camada de CRFC, das quais 3 vigas receberam uma ancoragem lateral e 3 vigas 

receberam duas camadas de ancoragem lateral.  
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Foi realizada a análise experimental destas 15 vigas e a simulação 

computacional das vigas como executadas: sem reforço, com uma ou duas camadas 

de reforço à flexão e com uma ou duas ancoragens laterais. 

Os modelos computacionais foram elaborados no software ANSYS, 

utilizando o MEF. Para aproximar as simulações ao comportamento real da peça 

reforçada, foi modelada a interface entre o concreto e o CRFC utilizando uma 

relação bilinear entre o deslocamento e a tensão cisalhante na interface. 

Como resultados da análise experimental, Pivatto (2017) constatou que a 

adição de 1 camada de reforço aumentou a ductilidade da peça, ao passo que o 

aumento do número de camadas reduziu esta ductilidade. Ademais, observou que a 

implantação de 1 camada de CRFC levou a um acréscimo médio de 32,55% na 

resistência das vigas. Entretanto, a adição de 2 camadas de CRFC não provocou 

um aumento considerável da resistência em relação às vigas com 1 camada, 

levando a um aumento médio de 34,60 % em comparação à viga sem reforço. 

Pivatto (2017) relata que o desempenho obtido nos ensaios foi bem 

representado pelos modelos computacionais, com a viga modelada com 1 camada 

de CRFC apresentando uma variação de 1,18% e a viga com 2 camadas variando 

em 6,48% do valor de caga experimental. O modelo computacional da viga de 

referência apresentou uma boa representatividade com o ensaio laboratorial, com o 

valor da carga de ruptura 3,53% inferior ao experimental. 

No entanto, o modelo computacional proposto no trabalho não foi capaz de 

prever corretamente as deformações das vigas nos carregamentos como os 

resultados obtidos nos ensaios em laboratório. 

Com relação à aplicação de incrementos de ancoragem, percebe-se que o 

as vigas a resistiram a uma carga superior à média das vigas sem ancoragem, 

sendo que o aumento de resistência chegou a 38,52% para as vigas com 1 

incremento de ancoragem e 42,18% para aquelas com 2 incrementos, em relação a 

viga sem reforço. As ancoragens laterais auxiliaram a evitar a ruptura por separação 

da camada de concreto e por destacamento do reforço em sua na interface final. 

Além disso, a adição de incrementos de ancoragem tornou as vigas mais 

dúcteis (com deformação à compressão para as de 2 ancoragens mais de 100% 

maior do que o caso das vigas de referência). Também o deslocamento destas vigas 

foi superior àquelas sem este mecanismo. 
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Pivatto conclui que seu modelo computacional alcançou resultados da 

mesma ordem de aproximação dos valores experimentais de outros trabalhos 

consultados em sua bibliografia.  

 

 

2.6  ESTUDO DE SILVA (2016) 

A pesquisa de Silva (2016) compilou o embasamento teórico do ACI 440.2R 

(ACI, 2008) com o da NBR 6118 (ABNT, 2014) levando em consideração os 

conceitos da norma brasileira no dimensionamento à flexão e ao cisalhamento de 

vigas reforçadas com PRFC (Polímeros Reforçados com Fibra de Carbono).  

A análise pela norma brasileira é referente à aplicação dos seus coeficientes 

de segurança e das propriedades dos materiais (aço e concreto), incluindo os seus 

limites de deformação.  

No estudo são apresentadas as principais prescrições normativas sobre as 

propriedades dos materiais e sobre o dimensionamento das peças de concreto 

armado à flexão simples e ao cisalhamento, tanto pela NBR 6118 (ABNT, 2014) 

quanto pelo ACI 318 (ACI, 2014). Em seguida, para a viga adotada como referência 

para o estudo, foram realizados dois dimensionamentos do reforço com PRFC, um a 

partir das formulações compiladas e outro considerando apenas as prescrições do 

ACI 440.2R-8 (ACI, 2008). 

Como esperado, os dimensionamentos realizados a partir das prescrições 

do ACI 440.2R-8 (ACI, 2008) forneceram resultados diferentes daqueles obtidos a 

partir das formulações adaptadas considerando os conceitos da NBR 6118 (ABNT, 

2014).  

No dimensionamento do reforço à flexão, a diferença entre as áreas de 

PRFC obtidas se deram, em grande parte, devido à variação entre os coeficientes 

empregados por ambas as normas. O ACI 440.2R-8 (ACI, 2008) utiliza fatores de 

minoração das resistências diferentes do que os aplicados pela NBR 6118 (ABNT, 

2014), de forma que, pelo guia americano, os materiais resistem mais do que o 

permitido pela norma brasileira. Desta forma, o dimensionamento de estruturas a 

partir da normativa brasileira fornece resultados mais conservadores, gerando áreas 
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de reforço necessárias ligeiramente superiores àquelas obtidas através do 

dimensionamento pelo ACI. 

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), a deformação última do concreto tem 

um valor de 3,5‰ enquanto que pelo ACI 440.2R-8 (ACI, 2008) essa deformação 

tem um valor de 3‰, fazendo com que a capacidade resistente do concreto seja 

maior pela norma brasileira.  

No entanto, a influência provocada pelos fatores de segurança utilizados por 

ambas as normas é mais significativa, pois os fatores de segurança da NBR 6118 

(ABNT, 2014) são mais conservadores, logo a tensão resistente do concreto acaba 

sendo menor por esta norma. Por esta razão, a área de concreto comprimida precisa 

ser maior, fazendo com que a linha neutra, consequentemente, tenha uma 

profundidade maior. 

Contudo, apesar das discrepâncias abordadas no estudo, observou-se que 

as formulações embasadas nos princípios da NBR 6118 (ABNT, 2014) 

apresentaram resultados satisfatórios em virtude da proximidade dos resultados 

encontrados em ambas as normas, tanto para o momento resistente inicial da peça 

de concreto armado quanto para a área de PRFC necessária para o reforço. 

Com relação ao cálculo do reforço ao cisalhamento, observou-se que o 

dimensionamento realizado a partir do Modelo de Cálculo 2 da NBR 6118 (ABNT, 

2014) se aproxima do realizado conforme o ACI 440.2R-8 (ACI, 2008).  

No entanto, independente do modelo de cálculo, a área de fibra de carbono 

(PRFC) calculada pelo guia americano é significativamente maior, sendo cerca de 

57% maior do que a calculada pelo Modelo de Cálculo 1 da norma brasileira e 33% 

maior do que a calculada pelo Modelo de Cálculo 2 desta mesma norma. Desta 

forma, o dimensionamento realizado pelo ACI 440.2R-8 (ACI, 2008) apresenta 

resultados mais conservadores do que os realizados pela norma brasileira.  

A adaptação da norma americana utilizando os conceitos da NBR6118 

(ABNT, 2014) não apresentou valores aceitáveis de dimensionamento ao 

cisalhamento quando comparados com a norma americana. 

Portanto, conclui-se que as formulações geradas a partir da compilação 

entre as prescrições do ACI 440.2R-8 (ACI, 2008) com a prescrições da NBR 6118 

(ABNT, 2014) geraram resultados satisfatórios no que diz respeito ao 
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dimensionamento do reforço à flexão, no entanto não geraram resultados 

satisfatórios no que diz respeito ao dimensionamento ao cisalhamento. 

A formulação pelo Método dos Elementos Finitos não conseguiu obter 

convergência em suas análises quando a matriz de rigidez não é suficiente para 

suportar os esforços. Desta forma, quando a tensão de tração ou compressão do 

concreto atinge o limite máximo determinado, haverá a ruptura do material. Com a 

fissuração excessiva do material, não há convergência para se obter uma solução 

numérica. Nesta situação, o software utilizado ANSYS considerou que a estrutura 

entra em colapso. 

Assim, pode-se concluir ainda que a modelagem numérica realizada na 

pesquisa representou bem o comportamento da estrutura, pois as cargas de ruptura 

foram aproximadamente iguais àquelas esperadas pelas formulações analíticas. No 

entanto, avaliando apenas a seção de momento máximo, observou-se que as forças 

e deformações apresentadas pelo modelo numérico são significativamente 

diferentes daquelas apresentadas pelo modelo analítico. 

 

 

2.7 ESTUDO DE OSMAN et. al (2017) 

Osman et al. (2017) estudaram o reforço de superfícies de vigas de concreto 

armado usando aramida FRP (AFRP). A pesquisa experimental analisou o 

comportamento de 7 vigas sendo 2 vigas controle (sólidas e com aberturas), 4 pré-

fissuradas e reforçadas com FRP e 1 sem pré-fissuração também com reforço 

estrutural em AFRP. Após a indução da fissura, as estruturas foram reparadas com 

injeção de epóxi e aplicação de AFRP com variação de 90° ou 60° entre camadas. 

Aplicou-se uma carga constante até a cura total do AFRP a assim que finalizada a 

cura, as estruturas foram testadas até a ruptura. 

Todas as vigas foram projetadas para resistirem à um esforço cortante 

semelhante e que todas sofressem ruptura por cisalhamento. Para garantir que as 

estruturas aguentariam ao momento fletor ao qual seriam submetidas, um reforço 

extra foi acrescentado à região inferior da viga, sendo estribos com diâmetro de 

6mm à cada 10cm que foram utilizados como reforço para o esforço cortante. 
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Todas as vigas foram moldadas com 2 aberturas circulares em sua parte 

central com 140 mm, onde ocorreriam às rupturas por cisalhamento. 

Duas das vigas foram submetidas a esforços mecânicos até apresentarem 

redução em 50% dos danos quando comparadas às vigas controle, as outras 2 vigas 

foram submetidas à 70% da deformação observada nas vigas controle e a viga sem 

fissuras foi submetida à menor tensão de ruptura da viga controle. 

Os autores analisaram o comportamento das vigas quanto a tipos e 

espessuras das fissuras, e à tensão deformação verificando a contribuição do 

reforço em AFRP. Como conclusão, o estudo apresentou uma diminuição na 

espessura das aberturas variando entre 25,60% e 82,70%. Comparando os efeitos 

da pré-fissuração, observou-se que a viga que não foi fissurada apresentou tensão 

de ruptura 11,50% superior quando comparada às fissuradas e que o reforço com 

AFRP reduziu o aparecimento de aberturas e que FRP inseridas com angulação de 

60° ofereceram melhor reforço estrutural que FRP aplicadas com 90°. 
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3 METOLOGIA 

3.1 MATERIAIS  

Neste capítulo é abordada a metodologia adotada neste trabalho para 

alcance dos objetivos propostos no Capítulo 1. 

Foram selecionadas 10 vigas de concreto armado em melhores condições, 

das vigas produzidas e rompidas na pesquisa de Pivatto (2017), que analisou o 

comportamento à flexão de vigas íntegras, nunca carregadas, biapoiadas e 

reforçadas com uma ou duas camadas de CRFC.  

Como descrito por Pivatto (2017), as armaduras das vigas eram compostas 

por 2 barras longitudinais de 12,5 mm (As = 245,44 mm²) para a armadura de tração, 

2 barras longitudinais de 8 mm para a armadura de compressão (A’s = 100,53 mm²) 

e barras de 6,3 mm transversais para a armadura de cisalhamento, espaçados a 

cada 15 cm. 

O concreto utilizado nas vigas foi elaborado em usina e suas características 

podem ser observadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Composição do concreto utilizado 

COMPONENTES DO CONCRETO 

Material Tipo Coef/m³ Umidade (%) 

Cimento 
CP II F 40 Votorantim Rio 

Branco 
215 - 

Areia Natural Cava Fina 0,347 5,9 

Areia Artificial Gnaisse Grossa 0,33 5,2 

Brita Gnaisse 1 0,756 - 

Aditivo Masterpolyheed 38 1,398 - 

Fonte: Supermix Concreteira (2016) apud Pivatto (2017) 

 

Para a determinação da resistência à compressão do concreto, Pivatto 

(2017) moldou e rompeu três corpos de prova em prensa EMIC, no laboratório da 

UTFPR. A resistência à compressão média dos três corpos de prova ensaiados foi 

de 24,05 MPa. 



52 

 

 

Após a seleção das 10 vigas em ruína que seriam estudadas, foram 

removidas as camadas de CRFC existentes, as superfícies foram regularizadas com 

regularizadas com argamassa fluída de alta resistência (graute). Foi utilizado o 

graute Bautech 25 kg (Figura 16 e Figura 17) pronto para o uso adicionado de 3,5 l 

litros de água. 

 
Figura 16 – Embalagem do graute utilizado 

para recuperação das vigas 

 

Figura 17 – Embalagem do graute utilizado 
para recuperação das vigas 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

As fissuras existentes com abertura superior a 2 mm foram preenchidas com 

resina epóxi Viapoxi, da marca Viapol. 

O tamanho mínimo da amostra calculado por estatística (Equação 1) é de 4 

vigas para cada situação ensaiada, baseado no Intervalo de Confiança de 95% 

(α=0,05 e Zα= 1,96), Coeficiente de Variação (CV) =10% e Erro máximo de 

Estimativa (E) =10%. 

 

n= Zα² x CV²/E² 

 

No presente estudo, a amostra mínima de 4 vigas foi superada e 5 (cinco) 

vigas foram reforçadas à flexão com 1 camada de CRFC e 5 (cinco) vigas foram 

reforçadas à flexão com 2 camadas de CRFC, conforme técnica descrita no item 2.4. 

As planilhas de dimensionamento destas peças estão no Apêndice A e B deste 

trabalho. 

Equação 1 
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O material composto para o reforço estrutural utilizado nesta pesquisa é da 

marca S&P - Clever Reinforcement Company, com características conforme Tabela 

2. 

 

Tabela 2 - Características da manta de fibra de carbono utilizada, de acordo com sua ficha 
técnica 

 

Fonte: S&P Clever Reinforcement Company (2016) apud Pivatto (2017) 

 

As resinas epóxi utilizadas foram Resin 50 (primer) e Resin 55 (saturante) 

produzidas pela Silaex Química LTDA. 

As 10 vigas recuperadas e reforçadas foram biapoiadas e ensaiadas à flexão 

a 4 pontos em um vão de 1,80 m, no pórtico do Laboratório de Estruturas da UTFPR 

em Curitiba. 

Foram moldados corpos de prova com o graute utilizado para recuperação e 

regularização das superfícies das vigas, os quais foram ensaiados a compressão 

com 15 dias de cura, mesmo período de cura que tiveram as vigas recuperadas e o 

resultado foi comparado com a resistência do concreto que compõem as vigas. 

As cargas de ruptura das vigas ensaiadas foram comparadas com as cargas 

analíticas e com as cargas apresentadas por Pivatto (2017) para as vigas de 

concreto armado sem reforço (viga de referência) e vigas reforçadas à flexão com 1 

ou 2 camadas de CRFC, devidamente ajustadas para o vão de 1,80 m, verificando 

se peças estruturais em ruína teriam capacidade de resistir aos esforços aplicados.  

Foi realizada a análise das deformações máximas durante o carregamento 

das vigas recuperadas e reforçadas em relação à deformação da viga de referência 

(VR) sem reforço e os resultados obtidos apresentados por Pivatto (2017), 

comparando-se aos limites normativos para vigas no ELS. 
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3.2 ESTUDO ANALÍTICO DA RESISTÊNCIA DAS VIGAS 

Neste item são apresentados os resultados do estudo das vigas referente a 

resistência ao cisalhamento e ao momento fletor máximo resistente da peça sem 

reforço, com 1 camada e com 2 camadas de CRFC, baseados na pesquisa de 

Pivatto (2017). 

Para calcular a resistência da viga sem o reforço de CRFC foi utilizada a 

NBR 6118 (ABNT, 2014) e o equilíbrio de forças. As vigas medem 220 cm com 

seção transversal de 15 cm de largura por 25 cm de altura. 

Pivatto (2017) calcula que as vigas foram projetadas para resistir a um 

momento máximo de 26831099,14Nmm e força resistente máxima de 80,1 kN, 

considerando o vão entre apoios de 200 cm, calculados a partir da Equação 2, 

considerando que a força resistente máxima é 2 vezes FR. 

 

MR = FR x d 

 

No presente estudo, o vão entre apoios é de 180 cm, sendo 57 cm a 

distância entre a aplicação da carga e o apoio, portanto a força resistente máxima 

pela viga de referência sem reforço é de 94,14 kN, logo as vigas desta pesquisa 

deveriam resistir a uma carga 17,53% superior ao estudo de Pivatto (2017). 

Esta relação também foi aplicada para obtenção forças máximas previstas 

para as vigas com 1 e 2 camadas de reforço, que foram calculadas a partir do 

estudo de Pivatto (2017). As planilhas de dimensionamento destas peças estão no 

Apêndice A e B deste trabalho. 

 

Tabela 3 – Cargas analíticas para as vigas íntegras sem reforço, com 1 ou 2 camadas de 
reforço 

Pesquisa 
Viga de 

referência 
(sem reforço) 

1 camada 
de CRFC 

2 camadas 
de CRFC 

PIVATTO 80,1 kN 125,75kN 132,15kN 

SANTOS 94,14kN 147,80kN 155,33kN 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Equação 2 
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É importante ressaltar que estas cargas analíticas foram previstas 

considerando as vigas íntegras, trabalhando dentro do ELS. No presente estudo, as 

vigas ensaiadas estavam em ruína no ELU e estes valores analíticos serviram de 

referência para comparativo entre o que seria esperado para uma viga íntegra 

descarregada e o que foi alcançado pelas vigas em ruína, que foram recuperadas e 

reforçadas neste estudo. 

  

3.3 ANÁLISE EXPERIMENTAL 

Os detalhes dos procedimentos realizados na análise experimental são 

descritos neste item. 

 

3.3.1  PREPARAÇÃO DAS VIGAS 

Em 22/11/2017 foram selecionadas as 10 vigas em melhores condições do 

total de peças produzidas e rompidas no estudo de Pivatto (2017). 

Foram removidas as camadas de CRFC existentes sobre as vigas 

selecionadas e as superfícies foram limpas, para início da recuperação das peças. 

A remoção dos reforços nas vigas foi relativamente fácil na maioria das vigas 

de Pivatto (2017), o que não era para acontecer. Segundo Machado (2004), a 

separação pode ter ocorrido por falha na aplicação ou por escolha inadequada do 

adesivo; ou por ter sido adotado um valor excessivo para a espessura do reforço, 

gerando um acréscimo de tensões na extremidade que pode separar o reforço de 

seu extremo.  

Em algumas vigas as armaduras ficaram expostas após o arranchamento da 

camada de concreto junto à armadura longitudinal (Figura 18, Figura 19 e Figura 20) 

nos ensaios de Pivatto (2017). 
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Figura 18 – Seleção das vigas para recuperação e reforço 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 19 – Desplacamento do cobrimento após remoção do tecido CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Figura 20 – Vigas com armadura exposta e superfícies irregulares 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

As superfícies foram limpas com escova, para remoção de toda a poeira 

superficial. 

Figura 21 – Limpeza da superfície das vigas 

 

 
Fonte: Autoria própria (2017) 
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Para a recuperação das peças, as superfícies foram preenchidas e 

regularizadas com graute, como ilustrados na Figura 22 e na Figura 23. 

Figura 22 – Recuperação das vigas com graute 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 23 – Vigas recuperadas com graute 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

Foram moldados corpos de prova com o graute utilizado na recuperação das 

vigas (Figura 24), que foram ensaiados à compressão conforme item 3.3.5. 
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Figura 24 – Moldagem de corpos de prova com graute  

 

Fonte: Autoria própria (2017)  

 

Figura 25 – Superfície das vigas recuperadas com graute 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

Após a recuperação das vigas com graute e secagem de 7 dias para cura, 

foram utilizados discos de desbaste acoplados a uma lixadeira (Figura 26) para 
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remoção do primer e adesivo remanescentes dos reforços realizados por Pivatto 

(2017).  

Também era objetivo a regularização da superfície para se obter uma maior 

aderência entre o concreto e o compósito utilizado para reforço, como ilustrado na 

Figura 26.   

Figura 26 – Preparação e regularização da superfície das vigas 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Após a regularização, foi realizada a limpeza das superfícies (Figura 27) 

para remoção de qualquer poeira que viesse a prejudicar a aderência do reforço. 
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Figura 27 – Limpeza da superfície das vigas após a regularização 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

3.3.2  PREENCHIMENTO DE FISSURAS EXISTENTES 

As vigas utilizadas nesta pesquisa apresentaram fissuração oriunda dos 

carregamentos aplicados na pesquisa de Pivatto (2017). 

A ocorrência de fissuras em estruturas de concreto armado além de ser um 

aviso do comportamento da estrutura, pode causar constrangimento psicológico nos 

usuários, daí a importância do diagnóstico e correto tratamento. Foi realizada a 

injeção com o adesivo epóxi Viapoxi (Figura 28 e Figura 29) nas fissuras existentes 

e passíveis de serem preenchidas (abertura maior que 2 mm).  
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Figura 28 – Adesivo epóxi Viapoxi 
 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 29 – Preenchimento das fissuras com 
adesivo epóxi 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

  

3.3.3 REFORÇO À FLEXÃO DAS VIGAS COM TECIDO CRFC 

Após a recuperação e limpeza das superfícies das vigas foi iniciado o 

procedimento para aplicação do CRFC. 

O material composto para o reforço estrutural utilizado nesta pesquisa é da 

marca S&P - Clever Reinforcement Company. Na Figura 30 é apresentado a 

metodologia de corte das faixas 15 faixas medindo 0,15 x 1,90 m do tecido de fibra 

de carbono do tipo C-Sheet 240 com resistência à tração superior a 3550 MPa, 

espessura de 0,176 mm e gramatura de 300 g/m².  

As resinas epóxi utilizadas foram Resin 50 (primer) e Resin 55 (saturante) 

produzidas pela Silaex Química LTDA. 
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Figura 30 – Corte do tecido fibra de carbono na medida das vigas 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
 

Foi aplicada sobre a superfície de cada viga uma demão de primer 

preparador de superfícies S&P Resin 50, que é composto por dois componentes - A 

e B – (Figura 31), misturados mecanicamente por 3 minutos na proporção 2:1, 

conforme especificações do fabricante (Figura 32). A mistura foi feita por meio de um 

misturador acoplado a uma furadeira. 

 

Figura 31 – Primer Silaex S&P Resin 
componentes A e B 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

Figura 32 – Mistura mecânica dos compostos 
A e B do Primer Resin 50 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

O período em que uma resina mantém suas características de aderência e 

pode ser manipulada sem dificuldade, é chamado de tempo de utilização (pot life). 
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Quanto maior a temperatura e quantidade de material a ser preparado, 

menor o tempo de utilização devido à aceleração das reações. O tempo de 

endurecimento (open time) é o tempo que a resina leva para endurecer e é o 

intervalo no qual o compósito deve ser colado para que suas propriedades se 

desenvolvam satisfatoriamente. Esse tempo é influenciado pelas temperaturas do 

ambiente, do compósito e da superfície a ser reforçada. 

Na Figura 33 é possível visualizar a viga com o primer aplicado para 

melhorar a uniformidade da superfície para receber o adesivo, evitando 

irregularidades. O tempo em aberto desde a preparação a aplicação do primer foi 

inferior a 30 minutos. 

Figura 33 – Aplicação de primer sobre a superfície das vigas 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Após a aplicação do primer, foi aplicada uma demão da resina epóxi 

saturante S&P Resin 55 (Figura 34), também composta por 2 componentes – A e B 

– que foram misturados mecanicamente por 3 minutos na proporção 2:1, como o 

primer (Figura 35).  
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Figura 34 – Resina Saturante Silaex S&P 
Resin 55 componentes A e B 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

Figura 35 – Mistura mecânica dos compostos 
A e B da resina saturante Resin 55 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Com a resina saturante fresca sobre a base da viga, a manta de fibra de 

carbono, previamente cortada, foi instalada sendo pressionada com espátula para a 

remoção de bolhas de ar que pudessem ter ficado entre a resina e a manta e para o 

completo preenchimento das fibras do compósito com o saturante (Figura 36).  

 

Figura 36 – Aplicação de saturante e instalação da manta CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Posteriormente a este processo, foi aplicada mais uma demão da resina 

saturante para embeber a manta na resina epóxi (Figura 37) em uma espessura de 

cerca de 1mm.  

Nas vigas que receberam 2 camadas de CRFC, repetiu-se a aplicação da 

resina saturante sobre a 2ª camada de  manta de fibra de carbono aplicada (Figura 

38). Na Figura 39 é possível observar as vigas reforçadas com CRFC. 

 

Figura 37 – Aplicação de resina saturante 
sobre a manta 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 38 – Aplicação da 2ª camada de manta 
e resina saturante 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

Figura 39 – Vigas com reforço aplicado 

 

Fonte: Autoria própria (2017)  
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3.3.4 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À FLEXÃO DAS VIGAS REFORÇADAS 

Os reforços foram aplicados após 7 dias de secagem do graute utilizado na 

recuperação das vigas, tendo em vista a necessidade de as superfícies estarem 

completamente secas. Após 24 horas da aplicação os reforços estavam secos, mas 

os ensaios foram realizados com 15 dias da aplicação do graute, tempo suficiente 

para que este atingisse a resistência à compressão similar à do concreto das vigas e 

que ocorresse a cura da resina utilizada no reforço, que é de 7 dias. 

Foi realizada manualmente a medição do deslocamento inicial em relação à 

linha neutra, somente com a ação do peso próprio da viga e antes da aplicação de 

carga, ou seja, o deslocamento inicial estando a viga descarregada. 

Todas as vigas reforçadas foram rompidas por meio do ensaio de flexão à 

quatro pontos, conforme esquema apresentado na Figura 40, no pórtico do 

laboratório de estruturas da UTFPR (Figura 41). 

Figura 40 – Esquema de ensaio (dimensões em cm)

 
Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Os valores de força foram capturados por meio do software AqDados e os 

valores de deslocamento máximo foram registrados manualmente, através de um 

relógio comparador instalado sob a viga para medir o deslocamento da fibra inferior. 
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Figura 41 – Instrumentação para realização de ensaio na Viga 2 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Na Figura 42 é possível verificar a viga 4 rompida por cisalhamento. 

Figura 42 – Viga 4 após o ensaio: rompimento por cisalhamento 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

Relógio comparador 

Célula de carga 

Aquisitor de dados 
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3.3.5 ENSAIO DOS CORPOS DE PROVA 

Com o objetivo de verificar a resistência à compressão do graute utilizado na 

recuperação das vigas e comparação com a resistência característica à compressão 

do concreto que compõem as vigas, foram executados ensaios de resistência à 

compressão em corpos de prova moldados de acordo com a NBR 5739 (ABNT, 

2007). 

Figura 43 – Ensaio de resistência à 
compressão CP graute 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

Figura 44 – Corpos de prova ensaiados à 
compressão com 15 dias de cura 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Foram realizados ensaios de resistência à compressão dos corpos de prova 

moldados com graute aos 15 dias, que foi o tempo de cura das vigas recuperadas. 

Os resultados e gráficos de tensão x deformação destes ensaios são apresentados 

no Capítulo 4. 
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4 RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos na análise 

experimental, sendo discutidos os valores alcançados, comparando o estudo 

analítico com os resultados experimentais. 

O valor médio da resistência à compressão em 15 dias do graute utilizado 

para recuperação das vigas foi de 28,46 Mpa, os resultados são apresentados na 

Figura 45. Já o valor da resistência à compressão do concreto ensaiado na pesquisa 

de Pivatto (2017) foi de 24,05 MPa, portanto o resultado médio da resistência à 

compressão do graute do reparo foi 18,33% superior à resistência do concreto das 

vigas.  

Figura 45 – Curvas de Tensão x Deformação para resistência à compressão do graute  

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Com relação aos resultados de resistência à flexão das dez vigas que foram 

recuperadas e reforçadas à flexão com CRFC no Laboratório de Estruturas da 

UTFPR, os valores médios obtidos foram são apresentados na Tabela 4.  
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Tabela 4 – Análise entre cargas analíticas e experimentais de resistência à compressão das 
vigas  

Viga 
Carga última 
média (kN) 

Desvio 
Padrão 

Sd  
CV (%) 

Diferença entre 
vigas com e sem 

reforço (%) 

Viga de Referência 
sem reforço (Pivatto, 

2017) 
99,90* 1,10 1,30% - 

Viga em ruína 
reforçada com 1 

camada de CRFC 
140,93 11,01 7,81% +41,08% 

Viga em ruína 
reforçada com 2 

camadas de CRFC 
147,49 11,53 7,82% +47,63% 

* Resultado ajustado devido diferença nos vãos entre apoios das vigas 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Na presente análise experimental, após a recuperação das vigas em ruína, 

as peças reforçadas com 1 camada de CRFC, resistiram à uma carga média 41,08% 

maior que a carga resistida média pela viga do estudo de Pivatto (2017), íntegra, 

nunca carregada e sem reforço algum. Já as vigas em ruína que foram recuperadas 

e reforçadas com 2 camadas de CRFC, resistiram a uma carga média 47,63% maior 

que a resistida pela viga de referência (VR) íntegra, nunca carregada e sem reforço.  

A verificação da existência de diferenças reais entre os tratamentos, 

composições e métodos adotados neste trabalho foi feita mediante a Análise da 

Variância (ANOVA), que é o processo de decomposição da variação total nas 

componentes explicadas e não explicadas ou residuais. Esta decomposição segue a 

disposição apresentada na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Análise de Variância 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Neste trabalho, para determinação da Análise de Variância (ANOVA) que é 

um método para testar a igualdade de três ou mais médias populacionais, baseado 

na análise das variâncias amostrais foi utilizado o software Statgraphics® Centurion 

XVI. 

 

Tabela 6 - Tabela ANOVA 

Fonte de 
Variação 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
médio 

Teste F P-Valor 

Explicada 10124,8 2 5062,4 54,57 0,0000 

Não Explicada 1020,4 11 92,7635   

Total  11145,2 13    

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Uma vez que as variâncias apresentassem diferenças significativas, faz-se 

necessário determinar quais grupos de médias, em particular, são importantes. Para 

tal análise utilizou-se, neste trabalho, o procedimento denominado Multiple Range 

Test, através do teste de Tukey-Kramer, mediante o uso do mesmo software, que 

resultou na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Multiple Range Test 

 Amostras 
Carga última 
média (kN) 

Grupos 
homogêneos 

Viga de Referência sem reforço 
(Pivatto, 2017) 

4 99,900 A 

Viga em ruína reforçada com 1 
camada de CRFC 

5 140,934 B 

Viga em ruína reforçada com 2 
camadas de CRFC 

5 147,486 B 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Na Tabela 8 é possível notar que para as vigas recuperadas e reforçadas 

com 1 camada de CRFC, as cargas últimas do ensaio de resistência à compressão 

foram em média 4,65% inferiores do que os resultados analíticos. Para as vigas 

recuperadas e reforçadas com 2 camadas de CRFC, as cargas últimas do ensaio de 

resistência à compressão foram em média 5,05% inferiores do que os resultados 

analíticos.  

O coeficiente de variação foi inferior a 10%, indicando que os dados são 

homogêneos e têm pequena dispersão. 

 

Tabela 8 - Comparação entre os valores de carga (média experimental e projeto) 

Viga Tipo 
Carga 

última (kN) 

Diferença 
entre ensaio e 
analítico (%) 

Viga de 

Referência 

sem reforço 

Analítico 94,14 

+6,01% 
Média Ensaio 99,90 

Viga em 

ruína com 1 

camada de 

CRFC 

Analítico 147,80 

-4,65% 
Média Ensaio 140,93 

Desvio Padrão 11,01 

CV 7,81% 

Viga em 

ruína com 2 

camadas 

de CRFC 

Analítico 155,33 

-5,05% 
Média Ensaio 147,49 

Desvio Padrão 11,53 

CV 7,82% 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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As cargas obtidas nos ensaios desta pesquisa foram cerca de 5% inferiores 

que as cargas analíticas calculadas para as vigas com 1 e com 2 camadas de 

CRFC, que nunca tivessem sido carregadas. Os resultados deste trabalho ficaram 

próximos do projetado, demonstrando que para as vigas estudadas, da forma que se 

encontravam em ruína, seria possível uma recuperação para resistência à flexão 

próxima ao que foi projetado para vigas no ELS. 

Analisando os deslocamentos máximos (Tabela 9), nota-se que as vigas 

recuperadas e reforçadas com 1 camada de CRFC tiveram um deslocamento médio 

máximo 194% superior ao máximo aceitável pela NBR 6118 (ABNT, 2014). Já as 

vigas reforçadas com 2 camadas de CRFC tiveram um deslocamento médio máximo 

240% superior ao máximo aceitável pela NBR 6118 (ABNT, 2014). Portanto, mesmo 

resistindo às cargas projetadas, os deslocamentos excederam o limite normativo 

para utilização regular das estruturas. 

 

Tabela 9 – Média do deslocamento máximo das vigas à compressão 

Viga 
Deslocamento máximo 

(aplicação de carga)  

Deslocamento 
máximo (NBR 

6118) 

Diferença entre 
deslocamentos 

% 

1 camada 

Média 13,96mm 7,2mm +6,76mm +194% 

Desvio padrão 4,80 
  

 

CV 34,37%  

2 camadas 

Média 17,33mm 7,2mm +10,13mm +240% 

Desvio padrão 3,73 
  

 

CV 21,51%  

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Como as vigas foram reforçadas somente à flexão, após a realização dos 

ensaios foi possível verificar que o colapso das 10 vigas ocorreu por cisalhamento. 

As imagens estão no Apêndice C.  

Na Tabela 10 é apresentado o resumo dos resultados dos ensaios das 

vigas, bem como um comparativo entre eles. 
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Tabela 10 - Resumo e comparativo dos valores médios das vigas ensaiadas. 

Viga 

Número 
de 

camadas 
de CRFC 

Carga 
última 

analítica 
(kN) 

Carga 
última 
ensaio 

(kN) 

Variação da 
carga em 
relação ao 
projetado 

Variação da 
carga em 

relação à viga 
de referência 
ensaiada (VR) 

Deslocamento 
inicial (mm) 
*somente 

peso próprio 

Deslocamento 
máximo (mm) 

carga 
aplicada 

Deslocamento 
total (mm) 

Viga de 
referência 

sem 
reforço 

- 94,14 99,90 - - 0 23,45 23,45 

Viga 1 1 147,8 139,9 -5,35% +40,04% 5,00 12,55 17,55 

Viga 2 1 147,8 158,54 7,27% +58,70% 25,00 22,48 47,48 

Viga 3 1 147,8 128,54 -13,03% +28,67% 5,00 10,91 15,91 

Viga 4 1 147,8 141,21 -4,46% +41,35% 12,50 12,07 24,57 

Viga 7 1 147,8 136,48 -7,66% +36,62% 12,50 11,8 24,30 

Viga 5 2 155,33 165,11 6,30% +65,28% 8,50 12,68 21,18 

Viga 6 2 155,33 146,91 -5,42% +47,06% 12,50 16,93 29,43 

Viga 8 2 155,33 133,65 -13,96% +33,78% 17,50 23,11 40,61 

Viga 9 2 155,33 142,37 -8,34% +42,51% 7,50 17,19 24,69 

Viga 10 2 155,33 149,39 -3,82% +49,54% 25,00 16,72 41,72 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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5 CONCLUSÃO 

Nesta análise experimental foi avaliado o comportamento de vigas 

biapoiadas de concreto armado, submetidas a carregamento prévio que as levou a 

ruína. Apesar das peças terem sido rompidas e terem atingido a ruína, foi possível a 

sua recuperação e reforço à flexão com 1 ou 2 camadas de compósitos reforçados 

com fibra de carbono (CRFC). 

Foi realizada análise entre as cargas projetadas por Pivatto (2017) para 

vigas íntegras sem carregamento prévio, sem reforço, com 1 ou 2 camadas de 

reforço de CRFC, e as cargas obtidas no ensaio das vigas em ruína que foram 

reforçadas. 

A análise experimental foi realizada por meio do ensaio de flexão a quatro 

pontos, no Laboratório de Estruturas da UTFPR. Para isso, foram medidos os 

deslocamentos máximos e as cargas máximas suportadas por cada peça no 

rompimento. 

O desempenho obtido em laboratório foi próximo do obtido analiticamente a 

partir da pesquisa de Pivatto (2017) para vigas íntegras e nunca carregadas. A carga 

de ruptura média alcançada para as vigas reforçadas com 1 camada foi 4,65% 

inferior à carga esperada pelo método analítico. Já a carga de ruptura média 

alcançada para as vigas reforçadas com 2 camadas foi 5,05% inferior à carga 

encontrada pelo método analítico.  

Tal diferença pode ser explicada pelo fato das peças recuperadas não 

estarem no ELS e o modelo analítico foi calculado para peças que trabalham neste 

estado limite. As vigas objeto deste estudo estavam no ELU, onde as variadas 

formas de rompimento dificultam a adoção de um modelo para cálculo da resistência 

estrutural. 

As peças após a recuperação e reforço de 1 camada de CRFC 

apresentaram deslocamento médio de 12 mm e as peças reforçadas com 2 

camadas de CRFC apresentaram deslocamento médio de 14,2 mm, somente com 

ação do peso próprio, ou seja, peças descarregadas. Estes deslocamentos médios 

verificados nas peças supera o limite da NBR 6118 (ABNT, 2014) que é de 7,2mm 

para o vão de 1,80 m. Portanto, independente da capacidade de suporte das peças, 
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elas estariam fora do tolerado por norma e sua utilização seria desaconselhada, por 

caracterizar ELU. 

Após a aplicação das cargas de ruptura, os deslocamentos máximos obtidos 

nos ensaios aumentaram os deslocamentos iniciais das peças, e nenhuma viga 

atendeu o limite de 7,2 mm de deslocamento conforme NBR 6118 (ABNT, 2014), 

permitindo concluir que mesmo que as vigas resistissem às cargas projetadas no 

ELS, elas deformaram de tal maneira que ainda estariam enquadradas no ELU.  

A partir dos resultados desta análise experimental, pode-se concluir que a 

aplicação de CRFC para reforço à flexão, pôde proporcionar uma sobrevida  

às vigas de concreto armado que atingiram a ruína no presente estudo, com relação 

ao incremento de resistência.  

No entanto, o reforço com CRFC das vigas em ruína não proporcionou 

deslocamentos dentro do estabelecido na normativa, portanto, as vigas não seriam 

seguras para utilização, se mantendo no ELU. 

Também foi possível verificar que como as vigas em ruína estudadas foram 

reforçadas somente à flexão, a ruptura das peças ocorreu por cisalhamento. 

Tal estudo é útil para a continuidade de pesquisas do prolongamento da 

utilização de estruturas que estão condenadas por atingirem a ruína e devam ser 

desocupadas e demolidas. Pesquisas que visam a possibilidade de se prolongar a 

vida útil de uma edificação colaboram para a sustentabilidade e redução do volume 

de resíduos de demolições depositados no meio ambiente.  
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5.1 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 Verificar o comportamento de vigas em ruína que foram reforçadas à 

flexão variando a espessura da camada de resina saturante aplicada; 

 Verificar o comportamento de vigas em ruína que foram reforçadas à 

flexão com ancoragem lateral. 

 Verificar o comportamento de vigas em ruína que foram reforçadas à 

flexão e a cisalhamento com CRFC. 

 Verificar a influência de outros mecanismos de ancoragem no 

comportamento de vigas em ruína que foram reforçadas, como a 

utilização de parafusos; 
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APÊNDICE A 

Planilha utilizada para cálculo da resistência da viga com reforço de 1 

camada de CRFC: 

 

 

Inserção de Dados

MOMENTO SOLICITANTE COM REFORÇO - Msdr(Nmm) 42124825,650

MOMENTO RESISTENTE INICIAL - Msdi (Nmm) 26831099,140

AUMENTO DO MOMENTO FLETOR RESISTENTE (%) 57,00%

FORÇA ATUANTE COM REFORÇO (N) 147806,406

Base da viga bw (mm) 150,000

Altura da viga h (mm) 250,000

Resistência à compressão do concreto fc (MPa) 24,050

Módulo de elasticidade inicial do concreto Ec (MPa) 25714,000

Módulo de elasticidade do aço Es (MPa) 210000,000

Área de armadura de tração As (mm²) 245,437

Área de armadura de compressão As' (mm²) 100,531

Altura útil da viga d (mm) 212,450

Distância entre fibra mais comprimida e centro de gravidade 

da armadura de compressão d' (mm) 35,300

Distância entre o CG da armadura de tração até  a fibra 

inferior t (mm) 37,550

Vão livre da viga L (mm) 1800,000

Tensão de escoamento do aço fy (MPa) 550,000

Momento solicitante de cálculo sem reforço Msdi (Nmm) 26831099,140

Espessura do reforço e (mm) 0,176

Módulo de elasticidade do reforço Er (MPa) 240000,000

Tensão máxima de resistência do reforço, dada pelo 

fabricante fru (MPa) 3800,000

Deformação máxima do reforço dado, pelo fabricante εru (%) 1,583

Dados Iniciais
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Posição da LN x (mm) 52,700

Deformação do aço εs (%) 1

Deformação do concreto εc (%) 0,33

Força resultante concreto Fc (N) 190115,25

Força resultante armadura de tração Fs (N) 134990,30

Deformação na armadura superior ε's (%) 0,108956357

Tensão armadura de compressão real f's (N/mm²) 228,81

Força resultante armadura de compressão F's (N) 23002,323

MrA (Nmm) 42388988,83

Fr B (N) 78127,278

Fr C (N) 78127,278

MrB (Nmm) 42388988,83

MrC (Nmm) 42388988,83

MRf (Nmm) 42388988,83

εR (%) 1,235464896

fr (MPa) 2965,11575

Ar (mm²) 26,34881219

Largura li (mm) 149,709

Espessura da camada e (mm) 0,176

Número de camadas n 1

Verificação 
VERIFICA!

OK!

DOMÍNIO 2
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APÊNDICE B 

Planilha utilizada para cálculo da resistência da viga com reforço de 2 

camadas de CRFC: 

 

 

Inserção de Dados

MOMENTO SOLICITANTE COM REFORÇO - Msdr(Nmm) 44271313,581

MOMENTO RESISTENTE INICIAL - Msdi (Nmm) 26831099,140

AUMENTO DO MOMENTO FLETOR RESISTENTE (%) 65,00%

FORÇA ATUANTE COM REFORÇO (N) 155337,942

Base da viga bw (mm) 150,000

Altura da viga h (mm) 250,000

Resistência à compressão do concreto fc (MPa) 24,050

Módulo de elasticidade inicial do concreto Ec (MPa) 25714,000

Módulo de elasticidade do aço Es (MPa) 210000,000

Área de armadura de tração As (mm²) 245,437

Área de armadura de compressão As' (mm²) 100,531

Altura útil da viga d (mm) 212,450

Distância entre fibra mais comprimida e centro de 

gravidade da armadura de compressão d' (mm) 35,300

Distância entre o CG da armadura de tração até  a fibra 

mais tracionada t (mm) 37,550

Vão livre da viga L (mm) 1800,000

Tensão de escoamento do aço fy (MPa) 550,000

Momento solicitante de cálculo sem reforço Msdi (Nmm) 26831099,140

Espessura do reforço e (mm) 0,176

Módulo de elasticidade do reforço Er (MPa) 240000,000

Tensão máxima de resistência do reforço, dada pelo 

fabricante fru (MPa) 3800,000

Deformação máxima do reforço dado, pelo fabricante εru (%) 1,583

Dados Iniciais
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Posição da LN x (mm) 55,000

Deformação do aço εs (%) 1

Deformação do concreto εc (%) 0,35

Força resultante concreto Fc (N) 198412,5

Força resultante armadura de tração Fs (N) 134990,30

Deformação na armadura superior ε's (%) 0,125363636

Tensão armadura de compressão real f's (N/mm²) 263,26

Força resultante armadura de compressão F's (N) 26466,1461

MrA (Nmm) 44760177,24

Fr B (N) 89888,3511

Fr C (N) 89888,3511

MrB (Nmm) 44760177,24

MrC (Nmm) 44760177,24

MRf (Nmm) 44760177,24

εR (%) 1,240909091

fr (MPa) 2978,181818

Ar (mm²) 30,18229127

Largura li (mm) 171,490

Espessura da camada e (mm) 0,176

Número de camadas n 2

DOMÍNIO 3

Verificação 
VERIFICA!

OK!
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APÊNDICE C 

Fotografias das vigas rompidas por cisalhamento após a realização do 

ensaio de resistência à compressão. 

 

Figura 46 – Rompimento por cisalhamento da Viga 1 reforçada com 1 camada de CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Figura 47 – Descolamento do reforço na viga 2 reforçada com 1 camada de CRFC, pela ação do 
cisalhamento 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 48 – Rompimento por cisalhamento da Viga 3 reforçada com 1 camada de CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Figura 49 – Rompimento por cisalhamento da Viga 4 reforçada com 1 camada de CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 50 – Rompimento por cisalhamento da Viga 4 reforçada com 1 camada de CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Figura 51 – Rompimento por cisalhamento da Viga 5 reforçada com 2 camadas de CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
 

Figura 52 – Rompimento por cisalhamento da Viga 6 reforçada com 2 camadas de CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Figura 53 – Rompimento por cisalhamento da Viga 6 reforçada com 2 camadas de CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

 
Figura 54 – Rompimento por cisalhamento da Viga 7 reforçada com 1 camada de CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Figura 55 – Rompimento por cisalhamento da Viga 8 reforçada com 2 camadas de CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 56 – Rompimento por cisalhamento da Viga 8 reforçada com 2 camadas de CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 
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Figura 57 - Rompimento por cisalhamento da Viga 9 reforçada com 2 camadas de CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Figura 58 - Rompimento por cisalhamento da Viga 10 reforçada com 2 camadas de CRFC 

 

Fonte: Autoria própria (2017) 


