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RESUMO 

 

 

As ocorrências de patologias em estruturas de concreto armado são 

provenientes de uma série de fatores, entre eles erros de projeto, má execução da 

estrutura, alteração da utilização (RIPPER e SOUZA, 1998), e falta de manutenção. 

Para combater estas patologias e recuperar as estruturas são utilizados diversos 

métodos de reforço. Este trabalho tem como objetivo, apresentar a aplicação de 

fibra de carbono como método de reforço estrutural, além disso, apresentar suas 

características, suas aplicações e um método de dimensionamento, descrito passo 

a passo com explicações sucinta e objetiva para cada etapa de cálculo. Este 

dimensionamento do reforço à flexão foi feito em uma viga de concreto armado 

biapoiada onde ocorreu um aumento de sobrecarga. Foi comparado o número de 

camadas de fibra de carbono a ser implementada para a viga com escoramento 

(alívio de carga), sem escoramento e parcialmente escorada. Com os resultados do 

dimensionamento puderam ser feitas comparações entre a eficácia do método em 

estudo em relação às limitações executivas de escoramentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

As construções não são projetadas para ser eternamente duráveis, mesmo 

sabendo da existência de obras antigas que ainda mantém sua integridade. No 

entanto é pouco provável que uma construção permaneça intacta pela ação do 

tempo. Sabendo disso, a função da estrutura é manter a integridade da edificação, e 

seu desempenho deverá ser satisfatório, possibilitando sua utilização durante a vida 

útil prevista (CARRAZEDO, 2002). 

Muitas vezes podem ser necessárias intervenções durante a vida útil da 

estrutura, para recuperar elementos estruturais avariados ou aumentar sua 

capacidade resistiva (CARRAZEDO, 2002).  

Segundo Gonçalvez (2015) a falta de fiscalização, monitoramento e 

manutenção faz com que pequenas manifestações patológicas tornam situações de 

baixo desempenho, com cenários insalubres, deficientes aspectos estéticos e de 

possível insegurança estrutural e com alto custo de recuperação.   

No intuito de prolongar a vida útil das estruturas e aumentar ou garantir sua 

capacidade de carga, o reforço estrutural está sendo aplicado em diversos tipos de 

estruturas com diversas técnicas e tecnologias (BEBBER, 2003): 

Entre os principais métodos de reforço estrutural estão: 

 Encamisamento com graute ou concreto da peça (aumento de seção); 

 Colagem de chapas metálicas com adesivo epóxi; 

 Utilização de compósito reforçado com fibra de carbono (CRFC); 

 Protenção com cabos de aço exteriores; 

 Fixação de perfis metálicos; 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

Este trabalho visa apresentar o estudo de um método de reforço estrutural a 

flexão para uma viga em concreto armado biapoiado, utilizando de compósito 

reforçado com fibra de carbono, assim com as características do reforço a ser 

implementada, aplicando em uma estrutura hipotética e fazendo a análise dos 

resultados entre: a viga escorada, parcialmente escorada e sem alivio de carga.  
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1.1.2 Objetivos específicos 

Para um cenário fictício, detalhar o dimensionamento do reforço a flexão, 

utilizando compósito reforçado com fibra de carbono, apresentando aplicações e 

características do método do reforço estrutural. 

1.1.3 Justificativa 

A escolha de reforço estrutural como tema deste trabalho, ocorreu pelo fato 

de ser uma área da engenharia civil ainda pouco explorada e que está sendo cada 

vez mais solicitada. Por sua vez a opção por compósito reforçado com fibra de 

carbono para o reforço, ocorreu por se tratar de um material tecnicamente novo na 

engenharia civil brasileira, visando assim conhecer e entender este material. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 REFORÇO ESTRUTURAL 

As ocorrências de patologias em estruturas de concreto armado são 

provenientes de uma série de fatores, entre eles erros de projeto, má execução da 

estrutura e alteração da utilização (RIPPER e SOUZA, 1998).  

Manifestações patológicas geradas na etapa do projeto da estrutura são 

resultados da má definição das ações ou combinações de esforços que atuaram na 

estrutura, falta de compatibilização entre projetos, especificação inadequada de 

materiais e erros de dimensionamento. Manifestações patológicas na execução são 

resultantes da falta de condições ideais de trabalho, má capacitação profissional da 

mão de obra, inexistência ou deficiência no controle de qualidade e má qualidade de 

materiais. Manifestações patológicas geradas na etapa de utilização da estrutura 

ocorrem quando o usuário ignora os limites de cargas e tipos de carregamentos para 

qual a estrutura fora calculada, além de não realizar ou realizar erroneamente 

manutenções preventivas da estrutura (RIPPER e SOUZA, 1998). 

Manifestações patológicas estruturais podem apresentam mais de uma 

solução. A escolha de uma solução deve ser realizada perante uma avaliação de 

vários critérios, entre eles: utilização da estrutura, prazo para execução da obra de 

reforço, mão de obra não qualificada, intemperismo e avaliação do custo. Durante 

esta avaliação, deve-se garantir que o orçamento considere a vida útil da estrutura e 

não se limite ao custo inicial, deve incluir também manutenções bem como custos 

devido a perdas por paralisação de atividades (HOLLAWAY & LEEMING, 1999). 

 

    O estudo e entendimento das causas, depois do problema patológico 

instalado, são elementos da maior importância para que a cura da estrutura 

seja efetivamente alcançada, pois o sucesso e a durabilidade da 

intervenção dependerão da escolha do método apropriado de combate ao 

mesmo (Ripper e Souza) 1998. 
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2.1.1 Tipologias de reforço 

Segundo Ripper e Souza (1998), os métodos de reforço estrutural que, 

normalmente são utilizadas para vigas de concreto armado são: 

 

 Armação de complementação: aumento da área de aço devido deterioração da 

armadura existente ou da necessidade de aumentar sua resistência. Este tipo de 

reforço pode acarretar o aumento da seção do elemento estrutural a ser 

reforçado. Na Figura 1 pode ser visto dois casos de armadura complementar.  

 

Figura 1 – Representação de reforço com armação complementar 

 

Fonte: Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto (Ripper e Souza, 1998). 

 

 Adição de chapas e perfis metálicos: utilizada para aumentar a capacidade 

resistente á tração, este tipo de reforço, trata-se, basicamente de chapas 

metálicas fixadas na estrutura através de chumbamento ou colagem de perfis 

com ajuda de resinas como mostra a Figura 2, este reforço é utilizado em 

situações em que requerer rapidez na execução ou não permitem alterações 

significativas na geometria das peças.  
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Figura 2 – Representação de reforço com adição de chapas 

 

 

Fonte: Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto (Ripper e Souza, 1998). 

 

 Protensão externa: A técnica de protensão exterior, com a utilização de barras 

ou cabos ancorados e tencionados na estrutura, é utilizada para inibir 

deformações. Neste caso, com a introdução de uma deformação no sentido 

contrário à deformação a ser combatida, também usado para redistribuição de 

esforços. Um dos principais cuidados na protensão externa é garantir a 

eficiência da ancoragem. Na Figura 3 observa-se dois exemplos de protensão 

externa. 

 

Figura 3 – Representação de reforço com proteção externa 

 

 Fonte: Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto (Ripper e Souza, 

1998). 

 

 Flexíveis pré-impregnados: compósitos reforçados com fibras de carbono estão 

sendo utilizados no aumento da capacidade resistentes em estruturas. O reforço 

em vigas de concreto armado com compósito reforçado por fibra de carbono 
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apresenta o mesmo princípio estrutural do reforço com chapas e perfis 

metálicos, sua principal diferença está nas características do material, peso 

próprio significativamente menor e o módulo de elasticidade superior ao do aço. 

A Figura 4 demonstra as possíveis aplicações deste material. 

 

Figura 4 – Representação de reforço com flexíveis pré-impregnado 

 

 

 

Fonte: Manual de Reforço das Estruturas de Concreto Armado com Fibras de Carbono 

(Machado, 2011). 

2.2 COMPÓSITO  

Segundo Araujo (2002, p.4): “Compósito é a combinação de dois ou mais 

materiais, que atuam em conjunto e mantém suas identidades. Os polímeros são 

materiais compósitos não homogêneos [...] de comportamento perfeitamente elástico 

até a ruína”.    

Geralmente as melhores combinações são resultado da junção de materiais 

com características distintas, na maioria das vezes os compósitos são formados por 

apenas dois materiais denominados fases. As fases são divididas em matriz e fase 

dispersa (CALLISTER, 1999). 

A utilização de compósitos na construção civil já é empregada de longa data, 

quando se empregava fibras naturais em blocos cerâmicos para reduzir a retração. 

Podem ser encontrados exemplos de compósitos mesmo na natureza, a madeira, 

por exemplo, é um compósito formado por uma matriz de lignina com fase dispersa 

de fibras de celulose (GIBSON, 1994). 

Segundo Callister (1999), os compósitos são classificados em duas principais 

divisões: 
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 Compósitos estruturais: são combinações de compósitos e materiais 

homogêneos, utilizado principalmente na indústria naval na fabricação de placas 

rígidas de polpa celulósica e de nanofibras de celulose com polímero acrílicos; 

 Compósitos reforçados com fibras: fase dispersa tem a geometria de uma fibra, 

ou seja, uma razão grande entre o comprimento e o diâmetro.  

Neste estudo será dado ênfase nos reforços com fibra de carbono e no capítulo 

seguintes será mostrado especificações.  

2.2.1 Compósito reforçado com fibras 

Com o avanço da tecnologia foram desenvolvidos novos tipos de compósitos. 

As boas características mecânicas obtidas com os compósitos reforçados com fibras 

viabilizaram sua utilização em equipamentos de alta tecnologia da indústria, e são 

aplicadas nos setores marítimos, aeronáutico, automobilísticos, construção civil e 

medicina (GIBSON, 1994). 

Segundo Callister (1999) os compósitos reforçados com fibras são 

classificados de acordo com o comprimento e orientação das fibras conforme a 

Figura 5. 

Figura 5 – Subclassificações de compósitos reforçados com fibras 

 

Fonte: Ciência e Engenharia de Materiais Uma Introdução (Callister, 1999). 

 

Ainda segundo Callister (1999) compósitos com fibras continuas e alinhada 

possuem máxima resistência  no sentido das fibras. Já perpendicular ao sentido, sua 

resistência é mínima. A fase dispersa de fibra descontinua e alinhada ainda possui 

resistência significativa no sentido da fibra, mesmo sendo mais curta que a continua, 

mas existe uma maior limitação na eficácia do reforço, e a fase dispersa descontinuo 
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curto orientado aleatoriamente é utilizado quando as direções das tensões são 

multidirecionais. 

 Seguindo a norma americana Americam concrete institute (ACI) 440R (2002), 

que rege o uso de compósitos na construção civil, os produtos de plástico reforçados 

com fibras (PRF – Fiber Reinforced Polymer), utilizados para o reforço de estruturas 

de concreto são constituídos por fibras, geralmente de vidro (PRFV), aramida 

(PRFA) ou carbono (PRFC), mergulhadas em uma matriz de resina que protege as 

fibras e permite que as mesmas trabalhem em conjunto, como um único elemento. 

2.2.2 Fibras 

Materiais classificados como fibras são materiais policristalinos ou amorfos, 

com diâmetros pequenos geralmente formados por cerâmicas ou polímeros. Alguns 

exemplos são: as fibras de aramidas poliméricas, fibras de vidro, fibras de carbono, 

fibras de boro, fibras de óxido de alumínio e o carbeto de silício. Os materiais usados 

como fibras para reforço apresentam um limite de resistência à tração mais elevada. 

(CALLISTER, 1999). 

Como já mostrado no subtítulo compósito reforçado com fibras, as 

denominações de fibras contínuas e descontínuas estão relacionadas à razão entre 

comprimento e o diâmetro da fibra. Para fibras denominadas contínuas o 

comprimento deve ser maior que 150 vezes o seu diâmetro, no caso de fibras 

descontinuas, ou curta, a razão entre o comprimento e o diâmetro deve ser 

significativamente menor que 150 (CALLISTER, 1999). 

A orientação, a distribuição e a concentração das fibras influenciam a 

resistência à flexão, à compressão, à tração e ao cisalhamento dos compósitos. Em 

relação à orientação pode ter dois extremos: um é o alinhamento paralelo do eixo 

longitudinal das fibras em uma direção e outro um alinhamento totalmente aleatório. 

O alinhamento está ligado ao comprimento das fibras, ou seja, contínuas 

normalmente estão alinhadas enquanto que as descontínuas (curtas) podem estar 

alinhadas, orientadas aleatoriamente ou parcialmente alinhadas, a Figura 6 

demonstra bem a orientação e disposiçoes das fibras (CALLISTER, 1999): 
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Figura 6 – Compósito reforçado com fibras: (a) continua e alinhada, (b) descontinua e 

alinhada, (c) descontinua e aleatoriamente orientada. 

 

                 (a)                                              (b)                               (c) 

Fonte: Ciência e Engenharia de Materiais Uma Introdução (Callister, 1999). 

2.2.3 Matriz 

Segundo Carrazedo (2002), as matrizes podem ser constituídas por metais, 

polímeros ou cerâmicas. Sua finalidade é garantir o posicionamento das fibras na 

unidade estrutural, transferir e distribuir as cargas, além de protegê-las de impactos 

e reagentes químicos que comprometam seu desempenho. A matriz ideal varia de 

acordo com a finalidade da estrutura a ser reforçada, em alguns casos precisa de 

ductibilidade, tenacidade ou isolamento elétrico. É fundamental que a matriz tenha 

boa aderência com as fibras e estrutura existente, e que sejam compatíveis em suas 

estruturas físico-químicas, ou seja, não pode ocorrer reações entre estas.  

A Figura 7 mostra, esquematicamente, um típico sistema composto, 

estruturado com a matriz polimérica e fibras de carbono.  
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Figura 7 – Representação esquemática de um sistema de fibra de carbono 

 

 

 

Fonte: Manual de Reforço das Estruturas de Concreto Armado com Fibras de Carbono (Machado, 

2011) 

 

Polímeros são a matriz mais utilizadas. Podem ser resinas termofixas, como a 

epóxi, o poliéster, o fenol e termoplásticos. Após a cura, as termofixas produzem 

uma estrutura molecular tridimensional de ligações cruzadas fortes que não se 

fundem em altas temperaturas. As cadeias moleculares das resinas termoplásticas 

não se cruzam, logo amolecem e se fundem em altas temperaturas. As resinas 

epóxis e poliésteres tem sido as mais utilizadas nos últimos anos. Pode-se adicionar 

materiais de enchimento “fillers” à matriz no processo de fabricação. Estes 

geralmente são utilizados, não para melhorar as propriedades mecânicas, mas sim, 

para reduzir o peso ou o custo (CARRAZEDO,2002 apud EDWARDS,1998). 

 Na Tabela 1 são apresentadas algumas propriedades mecânicas das 

matrizes. 

 

Tabela 1 – Propriedades mecânicas médias das matrizes (CARRAZEDO,2002 apud 

EDWARDS, 1998) 

 

Fonte: Mecanismos de confinamento e suas implicações no reforço de pilares de concreto por 

encamisamento com compósito de fibras de carbono (CARRAZEDO,2002 apud EDWARDS, 1998) 
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    A matriz polimérica tem necessariamente que ter um alongamento de 

ruptura muito maior do que o alongamento que ocorre na fibra de carbono, 

para permitir que a mesma continue a possuir capacidade de carga mesmo 

após a tensão na fibra ter atingido a sua tensão de ruptura (limite de 

resistência). 

    Portanto, os sistemas compostos com fibras de carbono devem trabalhar 

segundo o critério fibra com ruptura frágil e matriz polimérica com ruptura 

dúctil, conforme indicado no lado esquerdo da Figura 8. Dessa maneira fica 

descartada a possibilidade de que o sistema composto entre em colapso 

pela ruptura frágil da matriz, possibilidade de ocorrência que esta indicada 

na parte direita da Figura 8 (Machado, 2011). 

 

Figura 8 – Diagramas Tensão vs. deformação para matrizes poliméricas. 

 

 

Fonte: Manual de Reforço das Estruturas de Concreto Armado com Fibras de Carbono (Machado, 

2011) 

 

A Figura 9 mostra uma ampliação microscópica da matriz polimérica de um 

sistema composto estruturado com fibras de carbono. Nota-se que as fibras de 

carbono do tecido se encontram totalmente impregnadas pelas resinas da matriz 

polimérica. 
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Figura 9 – Ampliação em microscópio eletrônico de um sistema composto estruturado com 

fibras de carbono 
 

 

 

Fonte: Manual de Reforço das Estruturas de Concreto Armado com Fibras de Carbono 

(MACHADO, 2011) 

 

 

2.3 REFORÇO ESTRUTURAL POR COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRA 

DE CARBONO 

Segundo Ferrari (2009), o alto desempenho mecânico das fibras de carbono, 

a resistência à corrosão (o carbono é inerte), a leveza (peso específico da ordem de 

1,8 kN/m³), a alta resistência à tração e a alta rigidez, tornam o compósito reforçado 

com fibra de carbono uma excelente solução para reabilitação de estruturas em 

concreto armado. A norma ACI 440 (2002) mostra um gráfico comparativo entre 

materiais fibrosos que possa ser utilizado no reforço com compósito, são estes: 

carbono com finalidades gerais, carbono com alta resistência, carbono ultra alta 

resistência, carbono alto módulo, carbono ultra alto módulo, fibra de vidro “E-glass”, 

fibra de vidro “S-glass”, aramida para finalidades gerais e aramida de alto 

desempenho.  O Gráfico 1 demonstra a eficiência das fibras citadas  perante a 

resistência a tração (Mpa) e deformação (%). 
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Gráfico 1 – Representação das curvas típicas de resistência tração versus deformação das 

fibras 

 

 

Fonte: American Concrete Institute (ACI 440, 2002). 

 

2.3.1 Propriedades e características dos compósitos 

Bebber (2003) apresenta uma série de características dos compósitos 

reforçados com fibra de carbono usados para reforço estrutural: 

 Resistência: compósitos utilizados atualmente apresentam resistência de três a 

cinco vezes maiores que o aço; 

 Peso próprio: por sua baixa densidade o manuseio se torna mais fácil e o custo 

do transporte é menor; 

 Versatilidade do projeto: compósitos não apresentam limitações de comprimento 

e aceitam um número variado de camadas, com isso pode atender a diversas 

situações; 

 Durabilidade: compósitos não sofrem degradação proveniente da ação de 

agentes agressivos, químicos ou biológicos; 

 Menor tempo de interdição: como já foi citado, o peso reduzido e 

consequentemente o fácil manuseio e a possibilidade de reforço sem o 

descarregamento da estrutura evitando o escoramento diminuem o tempo de 

interrupção das atividades que a estrutura atende. 
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Segundo EDWARDS (1998), devido às baixas deformações de ruptura e falta 

de um patamar de escoamento os compósitos são muito sensíveis a concentração 

de tensões. Por isto recomenda-se evitar quinas no reforço com compósito.  

As propriedades mecânicas do compósito são afetadas pela quantidade de 

camadas e disposição das fibras. (GIBSON, 1994). 

 

No caso do arranjo unidirecional, com qualquer desvio de direção 

das tensões atuantes nas fibras as propriedades mecânicas reduzem-se 

bruscamente. As propriedades transversais do compósito são próximas às 

das resinas. No Gráfico 2 pode-se observar o efeito da variação do ângulo 

(θ) entre as fibras e a direção de carregamento sobre as propriedades do 

compósito. Pode-se notar que com uma pequena desorientação em relação 

às fibras ocorre uma grande mudança no módulo de elasticidade 

longitudinal (εx). Podem ser observadas ainda as variações do coeficiente 

de Poisson (ʋxy), do módulo de elasticidade de cisalhamento (Gxy). 

(CARRAZEDO,2002 apud GIBSON, 1994) 

 

Gráfico 2 – Variação das propriedades mecânicas com a direção do carregamento. 

 

Fonte: Principles of composite material mechanics. (GIBSON, 1994) 
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2.4 MÉTODOS DE EXECUÇÃO 

As principais formas comercializadas dos compósitos reforçados com fibras 

de carbono para aplicação em casos de reforço de estruturas de concreto armado 

são os laminados pultrudados de PRFC (polímero reforçado com fibra de carbono  

em laminados pultudrados são elementos pré-fabricados conforme mostra a Figura 

10) e os laminados de folhas e mantas flexíveis unidirecionais (a manta – Figura 11 

– é saturada em campo, após impregnação das fibras com resina epóxi) (FERRARI, 

2002). 

Figura 10 – Laminado pultrudado de PRFC 

 

 

 

Fonte: Reforço à flexão em vigas de concreto armado com manta de fibra de carbono: mecanismos 
de incremento de ancoragem,(FERRARI, 2002). 

 

Figura 11 – Manta de fibra de carbono 

 

Fonte: Materiais Compósitos no Reforço de Estruturas (BARROS,2010).  
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2.4.1 Sistema pré-fabricado 

Os elementos são pré-fabricados com o sistema laminado semirrígido tipo 

unidirecional. Este sistema é o resultado da impregnação dos feixes ou das camadas 

contínuas de fibras com resina termorrígida por processo de pultrusão. Pultrusão é 

um processo que combina tração e extrusão. Neste caso, as fibras são embebidas 

em resina, esticadas e passadas por um molde aquecido (JUVANDES, 1999). 

 

Figura 12 – Diagrama esquemático do processo de pultrusão 

 

Fonte: Ciências e Engenharia de Materiais: uma introdução  (Callister, 1999). 

 

A instalação dos sistemas pré-fabricados se caracteriza pelo uso de tiras ou 

laminados com espessura de 1,0 a 1,5 mm, a fixação dos elementos pré-fabricados 

é com adesivo, no geral, salvo condições especiais. Aplicável somente em 

superfícies planas e utilizando adesivo tixotrópico para colagem, e geralmente em 

uma única camada. A rigidez do compósito e tixotrópia do adesivo permitem 

tolerância de algumas imperfeições na superfície reforçada. Um importante aspecto 

é sua aplicação simplificada e maior garantia de qualidade devido ao controle em 

sua fabricação (BEBBER, 2003). 

 

2.4.2 Sistema curado no local (in situ)  

Sistema curado no local é dado por fibras contínuas, sob a forma de mantas, 

tecidos ou fios em estado seco ou pré-impregnados, aplicadas sobre um adesivo 

epóxi espalhado sobre a superfície de concreto a ser reforçada. No sistema curado 

in situ, o elemento adesivo é a própria resina de impregnação das fibras e 

polimerização do composto (Juvandes, 1999). 
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Figura 13 – Diagrama esquemático do processo de fabricação do sistema curado in situ 

 

Fonte: Fonte: Ciências e Engenharia de Materiais: uma introdução (Callister, 1999). 

 

As principais características deste sistema são espessuras entre 0,1 e 0,5 

mm, independente da forma da superfície há necessidade do arredondamento dos 

cantos e uso de resina de baixa viscosidade para colagem e impregnação. Utilização 

de camadas, e a aplicação de regulamentadores de superfície são necessárias para 

prevenir o descolamento por imperfeições da superfície. Um aspecto importante é a 

facilidade de aplicação e a necessidade de um controle rígido de qualidade na 

execução (BEBBER, 2003). 

A Tabela 2 apresenta a descrição de mantas e tecidos impregnados no 

sistema curado in situ. 
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Tabela 2 – Descrição das mantas e tecidos empregados nos sistemas PRFC curados in situ 

 

 

Fonte: Comportamento Estrutural de Vigas de Concreto Armado Reforçadas com Compósito 

de Fibras de Carbono (Bebber, 2003). 

 

2.5 APLICAÇÕES PARA REFORÇO POR COMPÓSITO REFORÇADO COM FIBRA 

DE CARBONO 

Existe uma variedade de peças de concreto que podem ser usados nos 

sistemas de compostos estruturados com fibra de carbono para reforço estrutural. 

A seguir serão apresentadas os principais tipos de sistemas de reforços 

estruturais fazendo uso do CRFC.  

2.5.1 Reforço de vigas à flexão e ao cisalhamento 

As fibras de carbono podem ser usadas para suportar esforços de tração 

provenientes de momentos fletores tanto positivos como negativos, assim como 

tensões de cisalhamento decorrentes de esforços cortantes. Para esforços cortantes 

as lâminas de carbono podem ser utilizadas em qualquer direção (MACHADO, 

2002). 
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              Figura 14 – Reforço de viga de concreto à flexão e ao corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual de Reforço das Estruturas de Concreto Armado com Fibras de Carbono 

(MACHADO, 2011). 

 

2.5.2 Reforços de lajes a flexão  

Para reforço a flexão em laje as lâminas de carbono devem ser disposta na 

direção ou nas direções onde se deseja combater o esforço de flexão (CARVALHO, 

2010). 

Figura 15 – Reforço de laje à flexão nas duas direções 

 

 

Fonte: Reforço a flexão de vigas de betrão armado com compósito de CFRP (CARVALHO, 

2010). 
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. 

 

2.5.3 Reforços de pilares e colunas  

No caso de pilares e colunas, o reforço pode visar duas situações distintas 

que ocorre no elemento: o aumento de sua resistência à flexão ou aumento da 

resistência a compressão axial, neste caso utiliza-se a técnica de confinamento. O 

aumento da resistência de um pilar de concreto armado por confinamento é uma 

técnica de limitação da plastificação do concreto. Esta técnica pode ser empregada 

em todo o pilar ou apenas nas zonas onde desenvolve tensões elevadas, onde 

normalmente se formam rótulas plásticas (FERREIRA, 2000). 

 De acordo com Machado (2002), o reforço por flexão deve, sempre ser 

instalado antes dos reforços para cortante e confinamento, para assim, garantir no 

reforço à flexão a condição de colagem crítica, sedo que colagem crítica é o termo 

utilizado quando a necessidade de aderência entre o reforço e o elemento é crítica.  

Na Figura 16 observa-se um esquema de reforço de pilares à flexão e 

confinamento, que demonstra a ordem de prioridades que deve ser executado. 

 

Figura 16 – Reforço de pilares à flexão e confinamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual de Reforço das Estruturas de Concreto Armado com Fibras de Carbono 

(MACHADO, 2011). 
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2.5.4 Reforços de tanques, reservatórios e silos  

Tanque, reservatórios e silos podem receber reforço à flexão e confinamento 

com a tecnologia do sistema composto com fibra de carbono.  O sistema de reforço 

dimensionado poderá envolver total ou parcialmente a estrutura. Importante 

destacar, que este tipo de reforço atua de forma passiva e só inicia sua atuação 

após a deformação da estrutura de concreto (MACHADO, 2002).  

 

Figura 17 – Reforço de reservatórios e tanques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual de Reforço das Estruturas de Concreto Armado com Fibras de Carbono 

(MACHADO, 2011). 

 

2.5.5 Reforço de muros de arrimo, vigas-parede e alvenarias.  

Segundo Machado (2011) a aplicação dos sistemas compostos estruturados 

com fibra de carbono em reforço estrutural de muros de arrimo, vigas-parede e 

alvenarias está sendo utilizado no combate dos esforços de flexão e corte. Na 

alvenaria, este tipo de reforço é muito utilizado em casas e edifícios em regiões 

sujeitas a intempéries climáticas como ciclones e furacões, bem como em regiões 

sujeitas a atividades sísmicas. 

O reforço estrutural com o sistema composto reforçado com fibras de carbono 

vem sendo usado em elementos sujeitos a impactos e explosões. Neste caso, são 

utilizadas diversas camadas de fibras cada uma com uma orientação, com o objetivo 

de absorver e diluir as tensões antes de transferi-las ao substrato de concreto 

(MACHADO, 2011). 
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Figura 18 – Reforço de muros de arrimo, vigas-parede e alvenarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Manual de Reforço das Estruturas de Concreto Armado com Fibras de Carbono 

(MACHADO, 2011). 

2.5.6 Aumento da ductilidade de colunas  

A aplicação do reforço com fibra de carbono com o objetivo de aumentar a 

ductilidade de colunas e pilares de concreto armado está sendo utilizada para resistir 

aos efeitos sísmicos. A alternância das tensões produzidas durante os abalos 

sísmicos produz o fendilhamento do concreto nas extremidades de colunas e pilares. 

O confinamento é instalado de forma que sejam minimizados os efeitos dos sismos, 

impedindo as deformações na seção transversal do concreto (MACHADO, 2011). 
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Figura 19 – Aumento da ductilidade de colunas 

 

Fonte: Pilares de betão armado reforçado com laminados de fibras de carbono, (FERREIRA, 

2000). 

 

2.6 DIMENSIONAMENTO DO REFORÇO A FLEXÃO COM COMPÓSITO 

REFORÇADO COM FIBRA DE CARBONO SEGUNDO MACHADO (2011) 

Segundo Machado (2002), para fazer o dimensionamento do reforço, é 

necessário conhecer: a geometria que será reforçada, as propriedades dos materiais 

utilizados, disposições das armaduras na secção transversal e cargas solicitantes.  

Ripper e Souza (1998), afirma que isto pode ser feito através de analise in 

loco ou por meio do projeto estrutural. 

 

2.6.1 Considerações do dimensionamento 

Segundo Machado (2011), algumas considerações e simplificações devem 

ser feitas para o dimensionamento: 
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a)  A partir da hipótese de Euler-Bernoulli a deformação da peça é proporcional 

à distância da linha neutra e as seções planas permanecem planas após a 

incidência de esforços (HIBBELER, 2009); 

b) Os cálculos devem ser feitos de acordo com as dimensões, propriedades 

mecânicas do material e área de armadura do elemento a ser reforçado;  

c) O concreto não resistente à tração; 

d) Segundo a lei de Hooke, lei da física que relaciona a elasticidade dos corpos, 

a deformação é linear até a ruptura do compósito; 

e) O aço pode deformar ao alongamento até 0,01 cm/cm (segundo critérios da 

NBR 6118/2014); 

f) O concreto pode deformar ao encurtamento devido a compressão em até 

0,0035 cm/cm (segundo critérios da ABNT NBR 6118/2014); 

g) Considera-se uma perfeita aderência entre o concreto e a peça a ser 

reforçada. 

2.6.2 Modos de ruptura segundo a ABNT NBR 6118/2014 

A análise do Gráfico 3 e o Gráfico 4 permitem fazer as seguintes 

considerações sobre uma viga à flexão simples: 

Em uma peça de concreto armado submetida à flexão simples, as 

deformações dos materiais componentes, encontra-se no domínio de deformações 

2, 3 ou 4, conforme definido na NBR 6118 (item 17.2.2).  
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Gráfico 3 – Diagrama simplificado por Bastos (2015) de deformações por 

encurtamento dos domínios 2, 3 e 4, para concretos do Grupo I de resistência (fck ≤ 50 MPa), 

onde εcu = 3,5 ‰ 

 

Fonte: Notas de aula, Professor Dr. Paulo Sérgio dos Santos Bastos, UNESP (2015). 

  

Gráfico 4 – Tensão em função da deformação do aço 

 

Fonte: Notas de aula, Professor Dr. Paulo Sérgio dos Santos Bastos, UNESP (2015). 

 

Segundo NBR 6118 (2014), no domínio 2, a deformação da armadura 

tracionada é igual a 10‰, correspondente a tensão de escoamento máxima 

permitida e o encurtamento máximo do concreto varia de 0 a 3,5‰. Isto mostra que 

a armadura à tração esta sendo 100% utilizada, porém o concreto não é utilizado até 

sua máxima resistência. Quando a viga é armada neste domínio e acontece o 
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rompimento, o aço escoa, ocasionando fissuras nas peças, possibilitando 

intervenções antes do rompimento (chamada ruptura com aviso prévio). 

Segundo NBR 6118 (2014), no domínio 3, o encurtamento máximo da porção 

à compressão da peça é de 0,35% e o alongamento da armadura à tração varia 

entre a deformação do início de escoamento e 1%, conforme o Gráfico 3 e 4. Desta 

forma, tanto o material a compressão quanto a tração, que constituem a peça, são 

aproveitados ao máximo e também é considerado econômico como no domínio 2. 

Além disso, o rompimento da peça também apresenta as mesmas características do 

domínio 2. O valor de deformação varia para cada tipo de aço, conforme a tabela 3, 

segundo a NBR 6118/2014. 

 

Tabela 3 – Valores característicos e de cálculos para tensões admissíveis do aço para 

armadura passivas. 

 

Fonte: Notas de aula, Professor Dr. Paulo Sérgio dos Santos Bastos, UNESP (2015). 

 

Segundo NBR 6118 (2014) no domínio 4, o encurtamento da porção a 

compressão da peça também é de 0,35%, sendo o máximo permissível, porém o 

aço tem o alongamento menor que a deformação de escoamento, isto representa 

que a viga foi armada de uma forma não econômica. Então quando a peça for ao 

máximo solicitada, o concreto se romperá antes do aço à tração escoar, como 

mostra o gráfico 4, sem aviso prévio, o que é prejudicial a segurança.  
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2.6.3 Esquema de cálculo 

Na Figura 20, tem-se o esquema de cálculo adaptado de Machado,  

 

Figura 20 – Esquema de cálculo adaptado por Pivatto. 

 

Fonte: Reforço estrutural à flexão para viga biapoiada de concreto armado por chapas metálicas e 
compósito reforçado com fibras de carbono (PIVATTO, 2014) 

 

onde: 

 bw – base da viga; 

 h – altura da viga; 

 d – distância da fibra mais comprimida até o centro de gravidade da armadura 

de tração; 

 d’ – distância da fibra mais comprimida até o centro de gravidade da 

armadura de compressão; 

 t – distância da base inferior da viga até o centro de gravidade da armadura 

superior; 

 x – distância da fibra mais comprimida até a Linha Neutra;  

 As – área de armadura de tração; 

 A’s – área de armadura de compressão; 

 Ar – área de reforço; 

 εc – deformação da região comprimida; 

 εs – deformação da armadura de tração; 

 ε’s – deformação da armadura de compressão; 

 εR – deformação do reforço; 

 FC – força resultante da secção comprimida do concreto; 
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 FS – força resultante da secção tracionada da armadura inferior; 

 F’S – força resultante da secção comprimida da armadura superior; 

 FR – força resultante da secção tracionada do reforço. 

 

Segundo Pivatto (2014), determinado os modos de ruptura e as deformações 

de cada material que a viga é composta, seguindo o principio da hipótese de Euler-

Bernoulli, são calculada por linearidade suas variações. 

Para calcular a tensão da porção de concreto comprimido de uma viga que 

sofre flexão e posteriormente encontrar a componente força (FC) correspondente a 

esta tensão, é preciso ser considerado coeficientes de majoração e redução: ɣC, ϱ, ς, 

e ψ (PIVATTO, 2014), onde: 

 ɣC – coeficiente de ponderação da resistência do concreto no Estado Limite 

Último. Considerar 1,4, segundo ABNT NBR 6118, item 12.4.1 (2014); 

 ϱ – coeficiente de minoração da resistência do concreto, que de acordo com a 

NBR 6118 item 17.2.2 (2014), tem valor igual a 0,80 (para seções 

transversais trapezoidais onde a base maior é a porção de concreto 

comprimida) ou de 0,85 para o contrario e seções retangulares, de acordo 

com o efeito Rϋsch (que considera a variação da resistência do concreto em 

relação à velocidade do carregamento da peça);  

 ς – fator de correção do diagrama parábola-retângulo de tensão do concreto 

comprimido. Admita-se 0,8 segundo a ABNT NBR 6118, item 8.2.10.1 (2014); 

 Ψ – coeficiente de minoração do concreto que varia de acordo com a 

deformação (MACHADO (2002) apud PIVATTO, 2014), de forma que: 

Ψ = 1, para εc = 0,35% 

Ψ = 1,25 .(1 - 0,002 / (3 . εc)), para 0,2% ≤ εc ≤ 0,35% 

Ψ  
   

 
   

  

     
 , para εc < 0,2% 

 

Sabendo disso, por dedução do diagrama parábola-retângulo demonstrada na 

figura 20, é possível determinar o FC (força resultante da secção comprimida do 

concreto) (MACHADO, 2011): 

  

FC =    
   

  
              , 
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ou seja, 

 

FC =       
   

   
               . 

 

Com as deformações lineares, já encontradas, é possível determinar as 

tensões atuantes com a lei de Hooke, conhecendo o módulo de elasticidade dos 

materiais. Para determinar as forças oriundas das armaduras superior (F’S) e inferior 

(FS), deve-se considerar a área conhecida da armadura correspondente e a tensão 

das partes internas (fS, f’S) inclusive ao reforço estrutural que neste caso é o 

compósito de fibra de carbono (fR) (PIVATTO, 2014). Assim, tem-se: 

 

FS = AS . fS; 

F’S = A’S . f’S; 

FR= AR . fR. 

 

Sendo assim, é possível encontrar as tensões atuantes pelas equações 

(PIVATTO, 2014): 

 

fc = EC . εc; 

fS = f’S = 
   

  
; 

fRu = CE . fRu*; 

εRu = CE . εRu*; 

 

onde: 

 fRu* - a tensão de ruptura última do reforço, fornecida pelo fabricante do 

material; 

 εRu* - deformação última fornecida pelo fabricante do material; 

 ɣs  – coeficiente de minoração da resistência do aço de 1,15 segundo item 

12.4.1 da NBR 6118; 

 EC  – módulo de elasticidade do concreto, obtida por: EC = αE.5600.     

(MPa); 
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 CE – coeficiente de redução da resistência do reforço, varia de acordo com o 

ambiente e material escolhido (neste caso, reforço com fibra de carbono).  

 

Pivatto (2014) destaca a importância de que a peça reforçada possa resistir 

algum esforço, mesmo quando o reforço sofra eventualmente uma avaria. Na Tabela 

4, constam os valores do fator de redução.  

 

Tabela 4 – Fator de Redução da Tensão de Ruptura do Material 

 

Fonte: PERELLES, 2013, APUD ACI 440.2R, 2008. 

 

Visto, então, como os esforços de uma viga de concreto armado se 

comportam frente ao esforço de flexão, dar-se-á início à sequência de cálculos para 

o dimensionamento do reforço. 

2.6.4 Cálculo da deformação inicial da base inferior da viga 

Segundo Pivatto (2014), a deformação na base da viga tem duas 

considerações atenuantes que irão interferir diretamente na área de reforço a ser 

implantado e até mesmo, impossibilitando esta solução de reforço estrutural, são 

estas: 

 

 Cálculo do reforço com o descarregamento da viga; 

 Cálculo do reforço sem o descarregamento da viga. 
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Como já visto anteriormente, o gráfico de tensão vs deformação da fibra de 

carbono é retilíneo e ascendente, conclui-se assim, que quanto maior for a 

deformação da fibra maior será a tensão.    

Com a execução do descarregamento da viga por meio de escoras e/ou 

macacos hidráulicos, a deformação inicial da base da viga é menor, oferecendo mais 

deformação ao compósito, consequentemente, maior eficiência do compósito à 

flexão. 

2.6.5 Cálculo do momento resistente com reforço  

Por consequência do cálculo da deformação inicial da base da viga, é possível 

determinar o somatório dos momentos no ponto (A), desprezando a altura do 

reforço, como mostra na figura 21. O momento encontrado no ponto (A) é válido 

para qualquer outro ponto da viga segundo Machado (2002) e será apropositado 

para que o momento seja maior ou igual ao momento solicitante. 

 

Figura 21 – Pontos a serem feitos os somatórios de momentos fletores. 

 

Fonte: Esquema de cálculo adaptado de Pivatto, 2014. 

 

A equação para o momento no ponto (A) pode ser definida como: 
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Santos (2008), afirma que se o momento resistente for maior ou igual ao 

momento solicitante, significa que a viga, em conjunto com o reforço, resistirá aos 

esforços. Para que esta condição ocorra, deve-se fazer o aprofundamento da linha 

neutra, de modo a aumentar a força referente ao concreto. 

Assim feito, Pivatto (2014), demonstra a equação para encontrar a força 

referente ao reforço, faz-se o somatório de momento em outro ponto da viga 

igualando ao momento resistente, da seguinte forma: 

 

                    
 

 
                    

 

                    
 

 
                             

 

 
  

 

onde: 

 MRd – momento resistente de cálculo; 

 FC – força resultante da seção comprimida do concreto; 

 FS – força resultante da seção tracionada da armadura inferior; 

 F’S – força resultante da seção comprimida da armadura superior; 

 FR – força resultante da seção tracionada do reforço; 

 d – distância da fibra mais comprimida até o centro de gravidade da armadura 

inferior; 

 d’ – distância da fibra mais comprimida até o centro de gravidade da 

armadura superior; 

 x – distância da fibra mais comprimida até a Linha Neutra;  

 Ф – fator de redução de 0,8, sugerido pelo ACI 440. 2R (2008), aplicado a 

fibra de carbono em função de o compósito ser considerado uma tecnologia 

recente. 

2.6.6 Cálculo do reforço 

Tendo em mãos a força necessária para o reforço e calculando a deformação 

da fibra mais tracionada da viga, é possível determinar a área de material da fibra a 

ser implantada de acordo com as propriedades mecânicas de cada fornecedor. 
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Independentemente do tipo de reforço estrutural, seja com mantas de fibra de 

carbono (curado no local) ou sistema pré-fabricado (laminado de carbono), o método 

de cálculo é o mesmo (MACHADO, 2011). 

 
2.6.6.1 Reforço com alívio de carga  

 

Mesmo a viga sofrendo descarregamento por meio de escoras e/ou macacos 

hidráulico, ainda resta o peso próprio da peça a ser reforça. Este esforço gera uma 

deformação inicial da base inferior da viga é possível determinar a deformação real 

do reforço (MACHADO, 2011), dado por: 

 

ε'R = εR – εbi ≤ εRu 

 

onde: 

ε'R – deformação no reforço corrigido;  

εR – deformação do reforço;  

εbi – deformação na base da viga com alivio de carga; 

εRu – deformação última do reforço. 

 

Machado (2011) demonstra que com a determinação de ε'R, é possível 

calcular a área de reforço necessário para suportar os esforços solicitantes: 

 

fR = ε'R . ER 

AR = FR / fR 

onde: 

FR - força do reforço; 

fR – tensão do reforço; 

ER – módulo de elasticidade fornecida pelo fabricante;  

AR – área de reforço a ser implantado. 
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2.6.6.2 Reforço sem alívio de carga 

 

Nesta etapa será calculada a área de reforço necessária para combater o 

momento solicitante, sem que haja o descarregamento da viga.  

Sabendo que já existe uma deformação na base da viga devido ao momento 

solicitante inicial, deve-se subtrair a deformação do reforço com a deformação da 

base da viga, encontrando a máxima deformação corrigida do reforço. Caso o valor 

da deformação corrigida do reforço seja muito grande a ponto de não suportar a 

nova deformação devido ao novo carregamento, a aplicação do reforço na viga sem 

o descarregamento torna-se inapropriado (PIVATTO, 2014).  

Ainda segundo Pivatto (2014), pode-se calcular a porcentagem mínima de 

descarregamento da viga evitando esse acontecimento e viabilizando a solução de 

reforço com compósito de fibra de carbono. Da mesma forma que é feito no reforço 

com alívio de carga: 

 

ε'R = εR – εbi ≤ εRu 

 

Analogamente ao reforço com alívio de carga, determinado o ε'R, pode-se 

calcular a área de reforço necessário para suportar os esforços solicitantes: 

 

fR = ε'R . ER 

AR = FR / fR 

2.6.7 Tensões de cisalhamento no adesivo epóxi  

Segundo Machado (2002), um questionamento muito comum quanto ao 

dimensionamento dos reforços dos elementos de concreto armado com compósitos, 

é o valor da tensão tangencial de cisalhamento que se origina na interface do 

concreto armado e o compósito. Essa tensão, se não verificada, ocasiona inúmeras 

manifestações patologicas no reforço.  

Ainda segundo Machado (2002), deve-se fazer verificações quanto a colagem 

do compósito, para garantir a eficiência deste método construtivo. De acordo com as 
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equações abaixo, a rigidez do reforço (G) interfere na determinação de um 

coeficiente redutor da aderência da resina (adesivo epóxi) com o concreto (km). 

 

   
 

      
    

      

      
       para                     

 

   
 

      
    

     

      
       para                    

 

onde: 

 G – rigidez do reforço estrutural:          ; 

 n – número de camadas de fibra de carbono;  

 ER – módulo de elasticidade da fibra de carbono, fornecida pelo fabricante; 

 e – espessura da camada de carbono (mm), varia para cada fornecedor; 

 km – coeficiente redutor da aderência da resina (adesivo epóxi) com o 

concreto. 

 

Deste modo, Machado (2002), demonstra que a deformação máxima do 

reforço é dada por: 

ε'R = εR – εbi ≤ εRu.km 

2.6.8  Comprimento de ancoragem 

Para que se tenha uma melhor aderência da manta de carbono na viga, é 

feito uma camada de compósito perpendicular às camadas atuantes no reforço com 

um comprimento de ancoragem, isto é, ancorando o processo do reforço. Esta 

prática evita a delaminação do reforço (PIVATTO, 2014). 

Ainda segundo Pivatto (2014), o comprimento de ancoragem é dado em 

função da resistência média do concreto a tração, e é calculado por: 

 

Fct,m = 0,3 .     
 

  

 

Lt,max = 0,7 .  
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onde: 

 Lt,max – comprimento de ancoragem em mm; 

 tfc – espessura da manta ou laminado de carbono em mm; 

 Efc – módulo de elasticidade fornecida pelo fabricante; 

 Fct,m – resistência média à tração do concreto.  

 

Segundo Pivatto (2014), para o correto posicionamento da ancoragem e para 

a otimização do material, calcula-se o momento crítico (MCR). Segundo Cunha 

(2011), o momento crítico pode ser definido como “o momento fletor capaz de 

provocar a primeira fissura na peça” e o momento crítico pode ser encontrado pela 

seguinte equação: 

 

MCR = α . Fct. (IC / y) 

 

onde: 

 α – coeficiente que correlaciona aproximadamente a resistência à tração na 

flexão com a resistência à tração direta (1,2 para seções “T” e 1,5 para 

secções retangulares); 

 IC – momento de inércia para seção bruta da peça; 

 y – distância do centro de inércia a fibra mais tracionado do concreto; 

 Fct – resistência à tração do concreto: Fct = 0,3.fck
0,66, para classe C50 ou 

inferior. 

 

Machado (2002), recomenda que o reforço seja prolongado em 15 cm após o 

momento crítico para a primeira camada e 15 cm da próxima camada em relação a 

anterior em vigas biapoiadas e 15 cm transpassando o momento nulo para vigas 

contínuas. Isso está representado na figura 22. 
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Figura 22 – Determinações para laminas de compósito de fibra de carbono. 

 

   Fonte: Machado (2002) 

 
 

2.6.9 Reforço calculado por Machado (2011) 

Machado (2011) aplica o roteiro de cálculo para dimensionamento de reforço 

com compósito reforçado com fibra de carbono em uma viga hipotética de concreto 

armado. A viga reforçada deve receber carregamentos majorados que a solicitam 

com um momento fletor máximo de M = 20,592 tf.m. O momento fletor devido ao 

peso próprio da viga  M = 2,9 tf.m.  

 
As características da viga são:  

 Resistência característica do concreto, fck = 20MPa  
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 Resistencia característica do aço CA-50, Fyk = 500 MPa 

 Distância do centro da armadura inferior ao topo da viga, d = 65 cm; 

 Distancia do centro da armadura superior ao topo da viga, d’ = 2,5 cm; 

 Área de armadura superior, A’S = 1,6 cm²; 

 Área de armadura inferior, AS = 9,45 cm². 

 

Figura 23 – Viga calculada por Machado (2011). 

 

Fonte: Manual de Reforço das Estruturas de Concreto Armado com Fibras de Carbono 2011. 

 

Machado (2011) calculou o reforço para a viga considerando a estrutura 

descarregada, para isto determinou-se a deformação inicial da base inferior da viga 

εbi = 0,0228% causado pelo momento fletor referente ao peso próprio. Com o 

momento solicitante de cálculo do novo carregamento calculou a nova deformação 

da base utilizando a altura da linha neutra de 16,852 cm, altura calculada para que a 

viga esteja no domínio 2 e encontrou  a deformação real da base da viga de εR = 

1,0831%. 

A diferença entre a deformação do momento fletor máximo e a deformação do 

momento fletor referente ao peso próprio, resulta na deformação que o reforço 

deverá combater, denominado ε'R (ε'R = εR – εbi ). Assim Machado (2011) encontrou 

ε'R = 1,0603%. Com a deformação, o módulo de elasticidade da fibra e a 

componente força do reforço estrutural calculou a área de fibra para o reforço AR = 

5,661cm². Esse valor indica insuficiência de resistência à compressão, com isso 
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Machado (2011) iniciou um processo interativo visando aumentar a área de 

compressão através do aprofundamento da linha neutra, encontrando a solução 

mais econômica para o reforço, ou seja, a menor área de fibra.  

Machado (2011) arbitrou as seguintes alturas para a linha neutra: primeira 

tentativa 20 cm, segunda tentativa 22 cm, terceira tentativa 23 cm, quarta tentativa 

24 cm e quinta tentativa 25 cm. Com a análise dos resultados a altura de 23 cm para 

linha neutra se mostrou a mais viável, requerendo uma área de fibra de 0,588 cm².  

Uma representação gráfica do processo é mostrada na figura 24 que 

representa a área de fibra de carbono versos profundidade da linha neutra. 

 

Figura 24 – Área de fibra de carbono VS profundidade da linha neutra. 

 

 

 

Fonte: Manual de Reforço das Estruturas de Concreto Armado com Fibras de Carbono 2007. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para realização do trabalho, foi analisado uma viga de concreto armado 

biapoiado em três condições de escoramentos, viga escorada, parcialmente 

escorada e viga não escorada. Estas variáveis são decorrentes de questões 

construtivas especificas de cada obra. A análise tem o objetivo de adquirir os 

referentes resultados de reforço para cada caso e com isso demonstrar de forma 

didática a sequencia de cálculo para cada situação. 

A estrutura do trabalho segue a seguinte sequencia:  

1° Apresentação da estrutura a ser reforçada, armadura existente, área de 

influência da laje e materiais da estrutura. 

2° Motivo do reforço, mudança no carregamento para qual a estrutura foi 

calculada. A residência em questão passará a abrigar biblioteca/Sala para depósito 

de livros. 

3° Cálculo do novo carregamento com base NBR 6120 (cargas para o cálculo 

de estruturas de edificações). 

4° Cálculo do reforço estrutural conforme a NBR 6118 e com auxílio da norma 

americana. American Concrete Institute (ACI) 440 (2002). A sequencia de cálculo 

segundo Machado (2011) para o processo de dimensionamento segue-se as 

seguintes etapas: 

 Adota-se uma altura para linha neutra (x), de modo que a componente 

FC atenda a tensão de cálculo do esmagamento da porção de concreto; 

 Calcula-se as deformações dos materiais, admitindo linearidade de sua 

variação; 

 Calcula-se as tensões de acordo com as deformações; 

 A partir das tensões, encontram-se as forças atuantes e, por equilíbrio, 

encontra-se o momento fletor resistente da viga; 

 Se o momento fletor resistente for igual ou maior que a solicitante, o 

processo está completo. Caso essa condição não seja atendida, 

arbitra-se outro valor para linha neutra (x) e inicia-se o processo 

novamente; 

 Com o valor do momento fletor resistente, obtém-se o valor da força do 

reforço, deformação, tensão, área de reforço a ser implantado e por 
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consequência, números de camadas de fibras a ser implantada na 

viga; 

 Estabelecido o número de camadas, faz-se a verificação na falha da 

colagem. 

 Calcula-se o comprimento de ancoragem do reforço. 

 

5°Análise crítica do reforço calculado entre três condições de escoramento: 

viga escorada, parcialmente escorada e viga não escorada. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA  

A viga a ser estudada, trata-se de uma mudança de finalidade da estrutura. 

Isto é, a obra foi concebida para fins residenciais, com cargas verticais de 2 KN/m² 

atendendo as normas NBR 6118 Projetos de Estruturas de concreto - Procedimentos 

(2014) e NBR 6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações (1980). A 

nova proposta da estrutura é atender a uma biblioteca/sala para depósito de livros 

(carga vertical de 4 KN/m²).  

A estrutura é formada por 6 pilares 20cm x 20cm, vigas de base 20cm e de 

altura de 60cm, laje de 12cm de altura, como mostra a Figura 25 (todas as medidas 

em cm). A viga V4 é a que possui a maior área de influencia na estrutura 

representada e será a peça estudada neste trabalho. 

A resistência características do concreto (fCK) é de 25 MPa para toda 

estrutura, e a tensão de escoamento (fYK) do aço de 500 MPa. 
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Figura 25 – Planta de formas  

 

Fonte: O autor 

 

 

5 DIMENSIONAMENTO A FLEXÃO  

Neste capitulo é exposto à viga de estudo, bem como os cálculos para o 

dimensionamento do reforço estrutural com compósito de fibra de carbono.  

Para que o dimensionamento seja elaborado, é necessário conhecer a 

geometria da peça que será reforçada, as propriedades dos materiais utilizados, 

disposições das armaduras na seção transversal e as cargas solicitantes. Isto pode 

ser feito através de análise in loco ou por meio do projeto estrutural (RIPPER e 

SOUZA, 1998). 

5.1 CARACTERISTICAS DA VIGA E FIBRA DE CABONO 

A viga 20x60 cm foi dimensionada para o momento fletor inicial (Msdi) de 

10550 kN.cm e existe a necessidade de aumentar esta resistência para suportar um 

momento fletor solicitante posteriormente a implantação do reforço, de (MSd) 14800 

kN.cm, um acréscimo de aproximadamente 35% na capacidade resistiva da viga no 
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esforço a flexão. Os principais dados iniciais da viga em análise estão ilustrados na 

Figura 26.  

Figura 26 – Características da viga de estudo. 

 

Fonte: do autor 
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Figura 27 – Detalhamento da viga V4 

 

Fonte: O autor 

 

 

O material escolhido para o reforço desta viga: 

 Compósito de fibra de carbono MBrace CF 130, com propriedades 

(MACHADO, 2002 apud PIVATTO 2014): 

 Módulo de Elasticidade (ER) de 22 700 kN/cm²; 

 Deformação máxima fornecida pelo fabricante (εRu*) de 1,7%; 

 Espessura do compósito (e) de 0,165 mm; 
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 Resistência máxima de tração, dada pelo fabricante (fRu*) de 

3800 MPa. 

 

As características físicas da fibra escolhida estão demonstradas na Tabela 5 

abaixo: 

Tabela 5 – Características físicas da fibra de carbono CF – 130 MBRACE 

 

Fonte: Machado (2011), referenciado catalogo MBRACE apud PIVATTO (2014). 

5.2 CÁLCULO DA DEFORMAÇÃO INICIAL NA BASE INFERIOR DA VIGA 

A deformação na base da viga tem duas considerações atenuantes que irão 

interferir diretamente na área de reforço a ser implantado e até mesmo 

impossibilitando esta solução de reforço estrutural, são estas: 

 Cálculo do reforço com o descarregamento da viga (escoramento da peça 

a ser executado o reforço); 

 Cálculo do reforço sem o descarregamento da viga (sem o escoramento 

da peça a ser executada o reforço). 

5.2.1 Cálculo da deformação existente com o descarregamento da viga 

A carga atuante na viga descarregada é apenas o seu peso próprio. 

Considere-se, neste caso, o coeficiente de majoração de cargas para combinações 

normais diretas desfavoráveis de 1,4, de acordo com a NBR 6118/2014, (para 

edificações tipo 2, cargas acidentais que não superam 5KN/m²), desse modo 

calcula-se a carga distribuída e o momento solicitante: 

 

gd = (bw . h . ɣPc ) . 1,4 
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sendo que: 

 gd – carga distribuída (valor de cálculo) da viga descarregada (kN/m); 

 ɣPc – peso especifico do concreto armado (kN/m³); 

 bw – base da viga (m); 

 h – altura da laje (m). 

 

Tem-se que: 

  

gd = (0,20 . 0,60 . 25) . 1,4 

gd =3 kN/m 

 

Portanto, como se trata de uma viga biapoiada,  

MSd = gd . 

  

 
 

MSd =(3 . 6² / 8) . 100 

MSd = 1350 kN.cm  

 

As armaduras de compressão não influenciam de maneira 

significativa na posição da linha neutra. Considerando então apenas a 

porção de concreto comprimido e a armadura de tração, por equilíbrio, 

pode-se definir o momento solicitante de cálculo no ponto de centro de 

gravidade da armadura de tração.  

 

MSd =           
 

 
                            

 

 
   

Então: 

x = MSd /                       
 

 
   

 

Assim, por equação do segundo grau de modelo (ax² + bx + c = 0) 

pode-se encontrar a posição da linha neutra. Quando é admitido que a 

somatória das partes seja igual a zero, atende-se a condição de equilíbrio. 

(PERELLES, 2013 apud PIVATTO, 2014).  

 

Fazendo com que a equação da incógnita x seja uma equação de segundo grau (ax² 

+ bx + c = 0), onde x é a posição da linha neutra (PIVATTO, 2014), tem-se: 
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a = bw . ϱ . fcd . ς² / 2 

 

fcd = 
   

  
 

 

a = (20.0,85 . 
   

   
 .0,8²) / 2 = 9,714 

 

b = - ( bw . ϱ . fcd . ς .d ) 

b = - (20.0,85.1,786.0,8.55,7) =  -1352,93 

 

c = MSd 

c = 1350 

 

Resolvendo, para o caso em questão tem-se que: 

 

x = 1,005 cm 

 

Deste modo, pode-se calcular a força da armadura inferior: 

 

FS = MSd /       
 

 
   

FS = 1350 / (55,7 –0,80. 
     

 
) = 24,41 kN 

Assim feito, calcula-se a tensão nas barras de tração e depois a deformação 

devido ao peso próprio da estrutura. 

 

fs = FS / AS = 24,41 / 6 = 4,068 kN/cm² 

 

εS = 
  

  
 = 

            

            
 = 0,000194 

  

  
 = 0,019% 

 

Deste modo, é possível encontrar o valor da deformação inicial da base 

inferior da viga por semelhança de triângulos, representado na Figura 28, sabendo 
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que esta deformação deverá ser subtraída da deformação referente ao reforço, isso 

será melhor abordado na sequência. Logo: 

 

Figura 28 – Detalhamento da viga V4 

 

 

Fonte: O autor 

 

εbi = εs . 
     

     
 = 0,019 .  

            

               
 = 0,0205% 

5.2.2 Cálculo da deformação existente sem o descarregamento da viga 

Com o descarregamento da viga, por meio de escoras e macacos hidráulicos 

como já citado, o momento fletor solicitante é tomado igual ao resistente (antes da 

execução do reforço), com o valor de 14770 kN.cm. Assim pelo mesmo processo do 

item anterior, a posição da linha neutra fica: 
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a = ( 20.0,85. 
   

   
 .0,8²) / 2 = 9,714 

 

b = - ( 20.0,85.1,786.0,8.55,7 ) = -1352,93 

 

c = 10550 

 

Resolvendo para o caso em questão tem-se que: 

 

x = 8,29 cm 

 

Por conseguinte, a força referente à armadura inferior, sua deformação e a 

deformação inicial da base inferior da viga são dadas por: 

 

FS = 10550 / (55,7 – 0,80 . 
    

 
) = 201,4 kN 

 

fs = 201,4 / 6 = 33,57 kN/cm² 

 

De acordo com a norma ABNT NBR 6118 a deformação admissível para o 

concreto na flexão é de (εc) 0,35%, e deste modo, por maneira análoga ao item 

5.2.2, por semelhanças de triângulos encontra-se a deformação do aço. Isto porque 

antes da tensão de escoamento, o aço se comporta como rege a lei de Hooke. 

Desde modo, sendo este valor inferior ao da deformação limite de escoamento (1%), 

será considerado que a deformação do aço de 1%, então tem-se: 

 

εbi = εs.
     

     
 =1. 

           

             
 = 1,09% 

 

5.3 CÁLCULO DO MOMENTO RESISTENTE COM REFORÇO  

Como já mencionado, o cálculo de área de reforço é um processo interativo, 

feito por tentativas. Deste modo, parte-se do princípio, que a viga foi armada de 
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forma que o limite de ruptura esteja entre o domínio 2 e 3. Isto significa que a 

deformação da porção comprimida de concreto é de 0,35% e a deformação do aço a 

tração de 1%. Sendo assim feito, é possível encontrar por semelhança de triângulos 

a posição da linha neutra (LN), forças correspondentes ao concreto, armaduras e 

reforço implantado na peça.  

 

Figura 29 – Viga de estudo considerando modo de ruptura limite dos domínios 2 e 3. 

 

Fonte: do autor. 

Dessa forma, é possível extrair a posição da linha neutra: 

 

x = d. 
  

      
 

x = 55,7.
    

       
 = 14,44 cm 

 

Sabendo que a deformação máxima do concreto εC é de 0,35%, encontra-se 

força resultante da secção comprimida do concreto (FC): 

 

FC = 0,85.1,786.1.0,8.14,44.20 = 350,74 kN 
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Calculando a tensão de escoamento do aço, pode-se calcular a força 

resultante da seção comprimida da armadura superior e tração da armadura inferior 

(F’S , FS): 

fS = f’S = 
   

  
 = 

  

    
 = 43,478 kN / cm² 

F’S = 0,63 cm².43,478 kN / cm² = 27,39 kN 

FS = 6 cm².43,478 kN / cm² = 260,868 kN 

 

Com estes valores, é possível determinar o valor do momento fletor no ponto 

A (MRA), de acordo com a Figura 27, e por equilíbrio verifica-se o momento no ponto 

A é maior ou igual ao momento solicitante (MRA > MSd).  

 

Figura 30 – Pontos a serem feitos os somatórios de momentos fletores. 

 

Fonte: Esquema de cálculo adaptado de Pivatto, 2014. 

 

Assim, o cálculo do momento resistente no ponto (A):  

 

MRA = 350,74           
     

 
                                     

MRA = 19436,1 kN.cm 
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Neste caso, o momento fletor encontrado, foi suficiente para o momento 
solicitante (MSd) de 14 800 KN.cm. Isto é justificado pelo fato que a viga foi armada 
entre o domínio 2 e 3. 

 

MRA = 19436,1 kN.cm > MSd = 14800 kN.cm  

 

É importante destacar, que o momento fletor encontrado (MRA) é o máximo 

potencial resistivo da viga a ser reforçada, de modo que fique entre o domínio 2 e 3. 

O aprofundamento da linha neutra faz com que a peça resista a um momento maior 

que 19436,1 kN.cm, porém estaria no modo de ruptura do domínio 3: 

 

x = 15 cm 

FC = 364,344 kN 

F’S = 27,39 kN 

FS = 260,868 kN 

 

MRA = 364, 344           
  

 
                                     

MRA = 20092,2 kN.cm 

 

Para o cálculo da componente força do reforço estrutural, deve-se fazer a 

somatória dos momentos em B e C. É importante destacar, que para a viga ser 

estática, os valores dos dois somatórios devem ser iguais. Portanto, 

 

∑ MB = 350,74 . (55,7 - 0,8 . (14,44 / 2)) + 27,39 . (55,7 - 3,8) + FR . (60-55,7) . 

0,85 = 19436,1 

FR = 137,952 kN 

 

∑ MC = 260,868 . (55,7 – 0,8 . (14,44)) + 27,39 . (0,4 . 14,44 – 3,8) + FR . (60 – 

0,8 . (14,44 / 2)) = 19436,1 

FR = 137,952 kN 

 

E por semelhança de triângulo é possível determinar a deformação na linha 

do reforço (εR), pela equação: 
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εR = 
           

 
 

 

εR = 
                  

     
 = 1,104% 

 

5.4 REFORÇO COM FIBRA DE CARBONO – MBRACE CF 130  

Tendo em mãos a força necessária para o reforço e a deformação da fibra 

mais tracionada da viga, encontradas no item anterior, é possível determinar a área 

de material da fibra a ser implantada de acordo com as propriedades mecânicas de 

cada fornecedor.  

5.4.1 Reforço com alívio de carga  

Para o inicio do cálculo do reforço a ser implantado, é necessário determinar 

a deformação real do reforço na base inferior da viga na, condição de 

descarregamento total por meio de escoras e/ou macacos hidráulicos. A deformação 

real do reforço é determinado pela formula abaixo: 

 

ε'R = εR – εbi 

ε'R = 1,104 – 0,0205 = 1,0835% 

 

A deformação real do reforço (ε'R) deve ser menor que a deformação última 

do reforço (εRu), esta condição representa que a deformação real do reforço (ε'R) 

deve ser inferior à deformação de ruptura da fibra minorada pelo coeficiente de 

redução da tensão de ruptura de acordo com a Tabela 4. Neste estudo será adotado 

o valor do coeficiente de redução da deformação de ruptura (CE) igual a 0,85, 

considerando que a matriz é por adesivo epóxi e o ambiente externo, então: 

 

εRu = CE . εRu* 

εRu = 0,85.1,7 = 1,445% 
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Logo: 

ε'R = 1,0835 < εRu = 1,445% 

 

Esta condição representa que a deformação do reforço não atingirá a 

deformação última de ruptura do reforço, portanto, não romperá. 

Assim, a tensão resistente do reforço é: 

 

fR = ε'R . ER 

fR = 
      

   
  
        

   
 = 245, 95 kN/cm² 

 
Segundo Machado (2002), a resistência dada pelo fabricante da fibra CF – 

130 é de 3800 MPa (fRu*). Aplicando o fator de redução da resistência em relação ao 

ambiente (CE), pela equação abaixo, tem-se: 

 

fRu = fRu*.CE 

fRu = 380 kN/cm² . 0,85 = 323 kN/cm² 

 

Assim, pode-se verificar que a tensão do reforço é menor que a tensão de 

ruptura da fibra. 

 

fR = 245, 95 kN/cm² < fRu = 323 kN/cm² 

 

Com o valor da tensão do reforço, pode-se encontrar a área necessária da 

manta CF – 130 pela equação abaixo: 

 

AR = FR / fR 

AR = 137, 952 kN / 245, 95 kN/cm² = 0, 560 cm² 

 

Conhecendo espessura da manta (e), encontra-se a largura teórica da seção 

transversal de reforço: 
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li = AR / e 

li = 0,560 cm² / 0,0165 cm = 34 cm 

 

Sabendo que a largura da viga (bw) é de 20 cm, deixa-se uma folga de 0,5 cm 

para cada lado da base da viga por questões executivas. Sendo assim, a base 

efetiva da viga passa a ser de 19 cm. Para calcular o número de camadas de manta, 

a ser implementado na viga como reforço, basta dividir a largura teórica de reforço 

necessário pela base efetiva da viga, então: 

 

n = 
     

     
 = 2 camadas 

5.4.2 Tensões de cisalhamento no adesivo epóxi 

Segundo Perelles (2013), o número de camadas sobreposta de fibra de 

carbono aumenta a rigidez do reforço, aumentando a possibilidade de delaminações. 

Por este motivo, minora-se a resistência de aderência da resina favorecendo a 

segurança. 

O cálculo da rigidez do reforço é dado da seguinte forma: 

 

G = n.ER.e 

 

Onde: 

n = número de camadas de reforço com fibras de carbono; 

e = espessura de uma camada de  reforço com fibras de carbono; 

ER = módulo de elasticidade da fibra de carbono, fornecida pelo fabricante.  

 

G = 2 .0,165mm.22 700MPa = 74910 kN/mm 

 

E o cálculo do coeficiente redutor da aderência da resina (adesivo epóxi) com 

o concreto é dado por: 
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km = 
 

           
      

      

       
   = 0,790 

 

Deste modo, tem-se que a deformação máxima do reforço é εRu.km. A partir 

disto, verifica-se a deformação máxima devido ao momento solicitante e a 

deformação máxima do composto. 

 

ε'R = εR – εbi ≤ εRu . km 

ε'R = 1,0835% ≤ 1,445% . 0,790 

ε'R = 1,0835% ≤ 1,122%   (VERIFICA!) 

 

5.4.3 Comprimento de ancoragem 

O comprimento de ancoragem é dado em função da resistência média do 

concreto a tração, isto é: 

 

Fct,m = 0,3.     
 

 = 2,565 MPa = 0,257 kN/cm² 

 

Lt,max = 0,7 .  
                

     
 = 84,589 mm = 10 cm 

 

Por questões executivas, utilizaremos o comprimento de transpasse sempre 

múltiplos de 5 cm, assim o comprimento adotado será de 10 cm.  

Para melhor aderência da manta de carbono na viga, será executada uma 

camada de compósito perpendicular as camadas atuantes no reforço com o 

comprimento de 10 cm como já calculado, ancorando o processo do reforço. Esta 

prática evita a delaminação do reforço. Para o correto posicionamento da ancoragem 

e para a otimização do material, calcula-se o momento crítico (MCR). 

O momento crítico (MCR) pode ser definido com “o momento fletor capaz de 

provocar a primeira fissura na peça”, e o momento crítico pode ser encontrado pela 

seguinte equação: 
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MCR = α . Fct. (IC / y) 

sendo que: 

 α – coeficiente que correlaciona aproximadamente a resistência à tração na 

flexão com a resistência a tração direta (1,2 para seções “T” e 1,5 para 

seções retangulares); 

 IC – Momento de inércia para seção bruta da peça; 

 y – é a distância do centro de inércia a fibra mais tracionado do concreto; 

 Fct – resistência a tração do concreto, sendo: Fct = 0,3.fck
0,66. 

  

Assim, segue que: 

 

y= (20.60.(60/2) + 6.(60 – 55,7) + 0,63.(60 – 3,8)) / (20.60 + 6 + 0,63) = 29,88 cm 

 

Fct = 0,3.2,50,667 = 0,5 kN.cm 

 

MCR = 1,5.0,5.(20.60³ / 12) / (29,88) = 9036, 14 kN.cm 

 

Será utilizado o software “ftool” para encontrar os pontos na viga onde 

momento atuante é igual ao momento crítico, conforme a Figura 31 as cotas 

encontradas são 113 cm e 487 cm. Neste estudo serão necessário duas camadas 

de manta de fibra de carbono, Machado (2002), recomenda que o reforço seja 

prolongado em 15 cm após o momento crítico para a primeira camada e 15 cm da 

próxima camada em relação à anterior, em vigas biapoiadas e 15cm transpassando 

o momento nulo para vigas contínuas. Isso está representado na Figura 32. 

 

Figura 31 – Determinação do ponto do momento crítico. Gráfico de momento em tfm. 

 
Fonte: O autor 
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Figura 32 – Determinações para laminas de compósito de fibra de carbono. 

 

   Fonte: Machado (2002) 

5.4.4 Reforço sem alívio de carga 

Neste item será calculada a área de reforço necessária para combater o 

momento solicitante (MSd), sem que haja o descarregamento da viga. Sabendo que 

já existe uma deformação na base da viga (εbi) devido ao momento solicitante inicial 

(MSdi), deve-se subtrair a deformação do reforço (εR) com a deformação da base da 

viga (εbi), encontrando, assim, a máxima deformação corrigida do reforço. 

 

εR =1, 104%; εbi = 1,09% 

ε'R = εR – εbi 
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ε'R = 1, 104 – 1,09 = 0,014% 

O valor de ε'R é próximo de zero, isso pode ser justificado pelo fato de que 

nesta viga em questão, toda a capacidade de tração da armadura inferior (AS) está 

sendo utilizada com deformação de escoamento limite, condição esperada, pois a 

viga foi dimensionada, inicialmente, entre os domínios 2 e 3. Deste modo, a 

aplicação do reforço na viga sem o descarregamento torna-se inapropriado, 

iniciando um processo de escoamento no aço a tração (AS) podendo haver o 

colapso da estrutura. 

Entretanto, pode-se calcular a porcentagem mínima de descarregamento 

através de escoras ou macacos hidráulicos da viga evitando esse acontecimento e 

viabilizando a solução de reforço com compósito de fibra de carbono, como será 

apresentado no item seguinte. 

 

5.4.4.1 Cálculo da porcentagem mínima a se descarregar  

 

Adota-se uma nova tensão de escoamento do aço ligeiramente inferior à 

tensão de escoamento, pois se deve garantir que a porcentagem mínima de 

descarregamento da viga seja feita de tal forma que seja antes do limite de 

escoamento do aço, portanto a tensão admissível do aço será de 43,46 KN/cm². 

Encontra-se a componente força do aço a tração (FS) e pela lei de Hooke a 

deformação é:  

 

fS = 43,46kN/cm² 

FS = 43,46 . 6 = 260,76 kN 

εS = 43,46 / 21000 = 0,207% 

 

Assim, calcula-se uma nova posição para a linha neutra e a deformação da 

base da viga em função da força e deformação do aço minorado, e por fim, ao 

momento solicitante.  

Para tal cálculo, deve-se utilizar sistemas de equações de segundo grau, 

igualando a equação do momento solicitante de cálculo, demonstrado no item 5.2.1, 
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com a equação de força resultante da seção tracionada da armadura inferior 

demonstrada no mesmo item, assim segue que: 

 

FS = MSd /       
 

 
   

x = MSd /                       
 

 
   

 

260,76 = MSd /            
 

 
   

x = MSd /             
   

   
                   

 

 
   

 

MSd = 13404,4 kN.cm 

x = 10,73 cm 

 

Este valor de momento é 9,24% menor que o momento solicitante inicial 

(14770 kN.cm). Esta porcentagem indica que o carregamento da viga deve ser 

minorado em 9,24% para que o reforço de compósito de carbono tenha sua 

finalidade. 

Sendo assim, com a viga parcialmente carregada, pode-se calcular a 

deformação da base da viga: 

 

εbi = εs . 
     

     
 = 0,207. 

            

              
 = 0,226% 

 

5.4.5 Cálculo da área de reforço com o “mínimo descarregamento calculado” 

De acordo com o item 5.3, cálculo do momento resistente com reforço, pode-

se calcular a área de fibra de carbono com 9,24% de descarregamento da carga.  

 

MRA = 19 436,1 kN.cm 

FR = 137,952 kN 

 
Sabendo que a viga sofreu descarregamento parcial por meio de escoras e/ou 

macacos hidráulicos, é possível determinar a deformação real da região do reforço: 
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ε'R = εR – εbi 

ε'R = 1,05 – 0,226 = 0,824% 

 

Logo: 

ε'R = 0,823 < εRu = 1,445% 

 

Esta condição significa que a deformação do reforço não atingirá a 

deformação última de ruptura do reforço, portanto, não romperá. 

Assim, a tensão resistente do reforço é: 

 

fR = ε'R . ER 

fR = 
     

   
  
        

   
 = 187, 048 kN/cm²  

 

Segundo Machado (2002), a resistência dada pelo fabricante da fibra CF – 

130 é de 3800 MPa (fRu*). Aplicando o fator de redução da resistência em relação ao 

ambiente (CE), pela equação abaixo, tem-se: 

 

fRu = fRu* . CE 

fRu = 380 kN/cm² . 0,85 = 323 kN/cm² 

 

Assim, podemos verificar que a tensão do reforço é menor que a tensão de 

ruptura da fibra. 

 

fR = 187,048 kN/cm² < fRu = 323 kN/cm² 

 
Com o valor da tensão do reforço, pode-se encontrar a área necessária da 

manta CF – 130 pela equação abaixo: 

 

AR = FR / fR 

AR = 137,952 kN / 187,048 kN/cm² = 0, 738 cm² 
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Conhecendo espessura da manta (e), encontra-se a largura teórica da seção 
transversal de reforço: 
 

li = AR / e 

li = 0,738 cm² / 0,0165 cm = 44,73 cm 

 

Sabendo que a largura da viga (bw) é de 20 cm, deixa-se uma folga de 0,5 cm 

para cada lado da base da viga por questões executivas. Sendo assim a base 

efetiva da viga passa a ser de 19 cm. Para calcular o número de camadas de manta 

a ser implementada na viga como reforço, basta dividir a largura teórica de reforço 

necessário pela base efetiva da viga, então: 

 

n = 
     

  
 = 3 camadas 

 

5.4.6 Comprimento de ancoragem com alivio de carga parcial  

Como já citado, o comprimento de ancoragem é dado em função da 

resistência média do concreto a tração, portanto, 

 

Fct,m = 0,3 .     
 

 = 2,565 MPa = 0,257 kN/cm² 

 

E para calcular o comprimento de aderência, tem-se que 

 

Lt,max = 0,7. 
                

     
 = 84,589 mm = 10 cm 

 

Para melhor aderência da manta de carbono na viga, será executado uma 

camada de compósito perpendicular as camadas atuantes no reforço com o 

comprimento de 10cm como já calculado, ancorando o processo do reforço. Para o 

correto posicionamento da ancoragem e para a otimização do material, calcula-se o 

momento crítico (MCR), da seguinte forma: 
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MCR = α . Fct. (IC / y) 

 

sendo que: 

 α – coeficiente que correlaciona aproximadamente a resistência à tração na 

flexão com a resistência a tração direta (1,2 para secções “T” e 1,5 para 

secções retangulares); 

 IC – Momento de inércia para secção bruta da peça; 

 y – é a distância do centro de inercia a fibra mais tracionado do concreto; 

 Fct – resistência a tração do concreto. 

 

Assim, 

Fct = 0,3.fck.0,667 

 

y = (20 . 60 . (60/2) + 6 . (60 – 55,7) + 0,63 . ( 60 – 3,8)) / (20 . 60 + 6 + 0,63) = 29,88 cm 

 

Fct = 0,3.2,50,66 = 0,5 kN.cm 

 

MCR = 1,5.0,5.((20.60³ / 12) / ( 29,88)) = 9036,14 kN.cm 

 

Calculando o ponto do vão da viga, no qual o momento é igual ao critico, 

encontram-se os valores de 183, 5 cm e 396, 5. Como no caso em questão há a 

necessidade de três camadas de manta de fibra de carbono. 
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6 ANÁLISE DE DADOS  

Segundo o estudo realizado, o modo de ruptura da viga a ser reforçada está 

entre o domínio 2 e 3, isto mostra que a peça foi normalmente armada. Porém a 

geometria da peça possibilita um maior rendimento estrutural ainda permanecendo 

no modo de ruptura econômico (domínio 2 e 3), oferecendo um potencial resistivo a 

flexão de 90,44% com intervenções de acréscimos de armadura a tração. Porém o 

objetivo do caso estudado foi combater um aumento na flexão de aproximadamente 

35%. Para isto foi analisado dois casos diretamente correlacionados às questões 

executivas do reforço estrutural, são estes: 

 

 Cálculo do reforço com o descarregamento da viga; 

 Cálculo do reforço sem o descarregamento da viga. 

 

Analisando os casos, foi verificado que não é possível fazer o reforço com 

compósito de fibra de carbono com a viga carregada, pois a deformação na base da 

peça inviabiliza a solução com fibra de carbono. Já com um descarregamento parcial 

da viga de 9,24%, viabiliza a solução com compósito de fibra de carbono. 

Todavia, com o descarregamento total da viga para a instalação do reforço, 

houve uma diferença de 50% na área de fibra. Isto demonstra que uma grande 

economia pode ser feita caso opte pelo descarregamento total da peça, uma vez 

que o compósito de fibra de carbono não é um material de baixo custo.  

Também é importante destacar, que caso o momento solicitante seja maior 

que o 45,71% do momento solicitante inicial, a viga reforçada estará em um modo de 

ruptura de domínio 3, apenas.  

 O detalhe executivo da viga reforçada esta representada logo abaixo. Nesta 

mesma figura esta descriminada o reforço tanto para viga descarregada com para 

descarregamento parcial, o que varia são os números de camadas de fibrade 

carbono a ser executada, como já desmonstrado os cálculos no capitulo anterior a 

este. 
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Figura 33 – Detalhe executivo. 

 

Fonte: do autor 
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7 CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou o método de reforço estrutural com o uso de 

compósito reforçado com fibras de carbono para combater a flexão simples. As 

ocorrências de patologias em estruturas de concreto armado são provenientes de 

uma série de fatores, e a escolha de uma solução para a reabilitação da estrutura 

deve ser realizada perante uma avaliação de vários critérios, entre eles: prazo de 

execução, mão de obra, intemperismo e avaliação do custo das diversas soluções, 

entre outros.  

Para o dimensionamento, foi utilizada a norma estrangeira ACI 440.2R (2008), 

por não existir ainda nenhuma norma brasileira que seja específica para o cálculo de 

reforço estrutural. Optou-se por utilizar o mesmo método de cálculo adotado por 

Machado (2002), baseado na norma americana. Este método, tem como princípio, 

calcular a área de reforço necessário para combater a flexão simples, em função da 

deformação da base inferior da viga, de acordo com a NBR 6118/2014. 

O estudo de caso realizado considerou a possibilidade de executar o reforço 

com ou sem o descarregamento da viga. Com a análise foi verificado que não é 

possível realizar o reforço sem o descarregamento da viga, pois a deformação na 

base da peça inviabiliza a solução com fibra de carbono. Já com um 

descarregamento parcial da viga de 9,24%, a solução com compósito de fibra de 

carbono torna-se viável. Todavia, com o descarregamento total da viga para a 

instalação do reforço, houve uma diferença de 50% na área de fibra. Isto demonstra 

que uma grande economia pode ser feita caso opte pelo descarregamento total da 

peça, uma vez que o compósito de fibra de carbono não é um material de baixo 

custo. 

O estudo de novos materiais, suas técnicas e tecnologias permitem o 

desenvolvimento de novas soluções, tanto na construção como na reabilitação de 

estruturas.  
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