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RESUMO 

A deterioração ou diminuição da capacidade de carga de uma estrutura pode ser 
oriunda de diversas causas, como falha de projeto, má execução e/ou uso, desgaste 
natural dos materiais, especificação inadequada ou, ainda, pela falta de manutenção. 
Assim sendo, o reforço de estruturas, muitas vezes, se faz necessário para solucionar 
problemas de patologias estruturais, no entanto, pode ser utilizado também para o 
aumentar a capacidade de carga de uma estrutura. Tendo isso em vista, a presente 
pesquisa visa analisar o ganho na capacidade de carga de uma viga reforçada com 
manta de fibra de carbono. Para isso, analisou-se uma viga testemunho (referência) e 
uma viga reforçada com fibra de carbono em sua face lateral. A seção transversal e 
comprimento para ambas as vigas analisadas são de 7cmx14cm e 130cm, 
respectivamente. O reforço com fibra de carbono foi aplicado com 3,5cm de altura e 
114cm de comprimento em duas camadas. Para análise da capacidade de carga, as 
vigas foram submetidas ao ensaio de flexão. Observou-se que a viga reforçada com fibra 
de carbono obteve um ganho de resistência de 26,6% quando comparada a viga 
testemunho, além disso, apresentou uma maior resistência a fissuração e um menor 
deslocamento (flecha). 
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ABSTRACT 

The deterioration or decrease in the load capacity of a structure can be caused by 

several causes, such as design failure, poor execution and / or use, natural material wear, 

improper specification or lack of maintenance. Thus, reinforcement of structures is often 

necessary to solve structural pathology problems, but, it can also be used to increase the 

carrying capacity of a structure. With this in mind, the present research aims to analyze the 

gain in carrying capacity of a carbon fiber reinforced beam on its side. For this we 

analyzed a core beam (reference) and a carbon fiber reinforced beam in its lateral face. 

The cross section and length for both beams analyzed are 7cmx14cm and 130cm, 

respectively. The carbon fiber reinforcement was applied 3.5cm high and 114cm long in 

two layers. For load capacity analysis the beams were submitted to the flexural test. It was 

observed that the carbon fiber reinforced beam obtained a resistance gain of 26.6% 

when compared to the control beam, in addition, it presented a higher resistance to 

cracking and a smaller displacement (arrow). 

Keywords: Concrete structures, structural reinforcement, carbon fiber. 

1 INTRODUÇÃO 

As estruturas de concreto são projetadas para atender a uma finalidade 
específica, apresentando uma vida útil de projeto com um desempenho 
mínimo. No entanto, a vida útil de uma estrutura pode ser reduzida pela 
interação com os agentes agressivos presentes no meio onde a estrutura 
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está inserida e, consequentemente, com o surgimento de manifestações 
patológicas (BEBER, 2003). 

As manifestações patológicas, além de gerarem problemas estéticos, 
podem comprometer parcialmente ou totalmente a capacidade da 
estrutura em resistir os esforços para qual foi projetada. Uma maneira de 
evitar que isso não aconteça é por meio do cumprimento das atividades 
de manutenção da estrutura. Além disso, destaca-se que a redução da 
vida útil da estrutura pode ainda estar atrelada a problemas de 
concepção de projeto, execução, materiais construtivos, utilização 
incorreta da estrutura e redução do desempenho (incêndio, choques, 
etc) (MENEGHETTI, 2007). 

Durante a vida útil de uma estrutura, a sua finalidade também pode ser 
alterada de modo a ser necessário uma intervenção na mesma para 
garantir o seu desempenho (Pereira, 2010). Uma ponte, por exemplo, pode 
ser projetada com um determinado trem-tipo que depois de vários anos 
pode não ser mais compatível ao carregamento submetido na estrutura. 
Ou ainda, um prédio que originalmente foi projetado para possuir salas 
comerciais ao mudar de finalidade, uma biblioteca por exemplo, pode 
necessitar de intervenções para que alcance o seu novo propósito. 

A intervenção na estrutura é uma renovação que pode acontecer por 
meio da sua reabilitação ou substituição. A reabilitação consiste em 
restabelecer a funcionalidade original de uma estrutura ou aumentá-la. 
Dentro do campo da reabilitação existem ainda três categorias: reparo, 
reforço e retrofitting. Para o estudo em questão, a categoria estudada é o 
reforço que consiste em elevar o desempenho da estrutura (resistência e 
rigidez, por exemplo). A atividade de reparo está mais relacionada à 
redução das taxas de degradação da estrutura e o retrofitting ao 
fornecimento de resistência sísmica à estrutura (BEBER, 2003). 

Todavia, o reforço estrutural é um sistema complexo que consiste na união 
entre o elemento estrutural e o material utilizado para reforço (Lima, 2001). 
Além disso, a escolha da melhor técnica a ser empregada deve levar em 
consideração o custo de aplicação, desempenho do reforço, 
durabilidade do reforço, facilidade e rapidez na instalação (Beber, 2003). 

Assim sendo, o objetivo desse trabalho é avaliar o desempenho mecânico 
da aplicação do reforço com manta de fibra de carbono na parte lateral 
de uma viga, uma vez que em algumas situações o acesso pela parte 
inferior do elemento estrutural é difícil de ser realizado. 

2 MATERIAIS E PROGRAMA EXPERIMENTAL 

O programa experimental desta pesquisa, foi dividido em 4 etapas. A 
primeira etapa consistiu na montagem da armadura das vigas, seguida 
pela concretagem das mesmas, pela execução do reforço e, por último, 
pela realização do ensaio à flexão. Foram analisadas duas vigas com 



 

 
 

seção transversal de 7cmx14cm e comprimento de 130cm, uma sendo 
chamada de viga de referência, a qual não recebeu reforço, e a outra 
viga sendo reforçada com manta de fibra de carbono. 

2.1 Características dos materiais utilizados 

Para a confecção do concreto das vigas utilizou-se de cimento de alta 
resistência inicial CPV de marca nacional, areia oriunda do Rio Jacuí e 
brita do tipo basáltica com diâmetro máximo característico de 19mm. O 
traço de concreto utilizado é apresentado na Tabela 01, sendo que o 
resultado do ensaio de abatimento do tronco de cone, realizado de 
acordo com a NBR NM67: 1998, foi de 4,8cm.  

Tabela 01 – Traço dos concretos estudados 

Material Traço 

Cimento 1,0 

Areia 2,9 

Brita  3,6 

Fator água/cimento 0,6 

Fonte – Os autores 

 

No que diz respeito a armadura adotada para as vigas, utilizou-se para a 
armadura longitudinal superior duas barras de aço CA-50 com 6,3mm de 
diâmetro enquanto que para a armadura longitudinal inferior utilizou-se 
duas barras de aço CA-50 com 8mm de diâmetro. Já para a armadura 
transversal empregou-se barras de aço CA-60 com 5mm de diâmetro 
espaçadas a cada 6cm.  

Para a viga que recebeu o reforço, utilizou-se de fibra de carbono na 
forma de uma manta flexível da marca Replark 20 – Mitsubishi Chemical 
Corporation. A manta apresenta as propriedades apresentadas na tabela 
2. 

Tabela 02 – Propriedades da manta utilizada como reforço 

Propriedade Valor 

Resistência à tração 340 kN/cm² 

Módulo de elasticidade 23000 kN/cm² 

Deformação específica na ruptura 0,0148 

Peso de fibra por área 200 g/cm² 

Espessura 0,111 cm 

Largura 25 cm 

Fonte – Os autores 



 

 
 

Além disso, é válido expor que para a aplicação da manta flexível utilizou-
se resina epóxi bi componente da empresa SILAEX química Ltda, com a 
recomendação de consumo de 200g do componente A e 700g do 
componente B por m². 

2.2 Confecção das vigas 

A primeira etapa da confecção das vigas consistiu na montagem das 
armaduras, conforme apresentado na Figura 1 (a). Realizada a 
montagem, procedeu-se a confecção do concreto misturando o 
agregado graúdo com 1/3 da quantidade de água, seguidos da 
colocação do cimento e mais 1/3 da água, por fim adicionou-se o 
agregado miúdo e o restante da água. Para a mistura foi utilizado 
agitador mecânico do tipo betoneira. Após realizado o ensaio de 
abatimento de tronco de cone, conforme Figura 1(b), as formas das vigas, 
as quais foram produzidas com compensado naval, foram preenchidas 
com concreto e adensadas por vibração mecânica, conforme Figura 1 
(c), recebendo acabamento superficial com empenadeira de madeira. É 
válido expor que visando garantir o cobrimento de 1 cm, foram utilizados 
espaçadores pré-moldados no fundo da forma. 

Figura 1 – Confecção das vigas 

(a)     (b)     (c)  
Fonte: Os autores 

 

Após a concretagem, as vigas e os corpos de prova, utilizados para a 
realização do controle tecnológico do concreto, foram curados por 60 
dias. O resultado referente ao ensaio de compressão axial para os CPs, 
conforme NBR 5739:2007, é apresentado na Tabela 03. 

 

 

 

 



 

 
 

Tabela 03 – Resultado do ensaio de compressão axial 

 
Carga   [kN] 

Tensão  
[MPa] 

CP1 259 36,68 

CP2 325 41,35 

Média 292 39,02 

Fonte – Os autores 

2.3 Execução do reforço estrutural 

Para a aplicação do reforço com manta de fibra de carbono a primeira 
etapa consistiu no preparo da superfície. Assim sendo, utilizou-se de 
esmerilhadeira com disco diamantado para a retida da nata superficial 
de cimento, conforme Figura 2(a). Após, aplicou-se o primer na área onde 
o reforço seria executado, a aplicação do primer se dá no intuito de 
impregnar os poros criando uma ponte de aderência entre o substrato de 
concreto e a manta. Passados 40 minutos da aplicação do primer, 
empregou-se, nas áreas de recebimento do reforço, a resina epóxi com 
auxílio de um rolo e pincel, de acordo com a Figura 2 (b). Em seguida a 
essa etapa, aplicou-se a manta flexível em fibra de carbono e sobre a 
manta mais uma camada de resina epóxi, conforme Figura 2 (c). É válido 
destacar que as faixas de reforço de fibra de carbono em cada lado da 
viga foram de 114cm de comprimento e 3,5cm de altura, sendo aplicadas 
em duas camadas por lado da viga. 

Figura 2 – Execução do reforço nas vigas 

(a)     (b)     (c)  
Fonte – Os autores 

 
Após, as vigas permaneceram em cura por um período de 42 dias até ser 
submetida ao ensaio de ruptura. 

2.4 Ensaio de ruptura 

Depois de prontas as vigas testemunho e reforçada com fibra de carbono 
foram submetidas à ruptura, através do ensaio de resistência a flexão 
conforme NBR 12142:2010. Esse ensaio consiste na aplicação gradativa de 
uma carga aplicada sobre a viga com o auxílio de macaco hidráulico, um 



 

 
 

relógio comparador (deflectômetro) foi colocado no centro da viga para 
medir os deslocamentos causados pelo acréscimo de carga. As cargas 
foram aplicadas de acordo com a Figura 3, no terço médio da viga, 
intervalo de 40cm. 

Figura 3 – Configuração do ensaio de resistência à flexão. 

Fonte: Próprio autor 
 

Partindo-se da carga zero foi medido o deslocamento inicial da viga no 
deflectômetro, então, a cada medição acrescentou-se 5kN de carga, 
verificando o deslocamento vertical sofrido pelo elemento. Esse 
procedimento foi repetido tanto para a viga testemunho quanto para a 
viga reforçada com manta flexível de fibra de carbono. A  Figura 4 mostra 
a viga testemunho posicionada no equipamento para iniciar o ensaio. 

Figura 4 – Viga testemunho posicionada no equipamento de ensaio. 

 
Fonte: Próprio autor 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Para a viga testemunho pode-se observar o surgimento de fissuras a partir 
do momento em que foi aplicada a carga de 10kN, levando o elemento a 
ruptura ao atingir 39,8kN e uma flecha de 13,90mm, sendo a ruptura 
caracterizada pelo esmagamento do concreto. Os resultados para a viga 
testemunho podem ser observados na Tabela 4 



 

 
 

Tabela 04 – Resultados ensaio de ruptura viga testemunho 

Carga [kN] Deslocamento [mm] 

0 - 

5 0,76 

10 1,88 

15 3,07 

20 4,33 

25 5,61 

30 7,14 

35 8,82 

39,8 13,90 

Carga de ruptura 39,8 kN 

Flecha máxima 13,90 cm 

Tipo de Ruptura Esmagamento do concreto 
Fonte – Os autores 

 

Para a viga reforçada com manta flexível de fibra de carbono, observou-
se o surgimento de fissuras das primeiras fissuras no carregamento 25kN, 
levando o elemento a ruptura ao atingir os 50,4kN e uma flecha superior a 
10,31 mm ao final do ensaio, no que tange o tipo de ruptura a mesma 
caracterizou-se por esmagamento do concreto. Os resultados obtidos 
para a viga reforçada são apresentados na Tabela 5. 

Tabela 05 – Resultados ensaio de ruptura viga reforçada 

Carga [kN] Deslocamento [mm] 

0 - 

5 1,08 

10 2,20 

15 3,28 

20 4,24 

25 5,29 

30 6,31 

35 7,48 

40 8,66 

45 10,31 

50,4 - 

Carga de ruptura 50,4 kN 

Flecha máxima >10,31cm 

Tipo de Ruptura Esmagamento do concreto 
Fonte – Os autores 



 

 
 

Os resultados apresentados podem ser visualizados também no gráfico 
carga x deslocamento apresentado na Figura 5. 

Figura 5 – Resultado carga x deslocamento. 

 
Fonte – Os autores 

 

Assim sendo, com base nos resultados obtidos pode-se verificar que a 
utilização do reforço proporcionou um aumento na resistência ao 
carreamento na viga de 26,6%, além disso, houve uma diminuição na 
deformação provocada na deflexão. Ainda, nota-se que o reforço 
colaborou também na resistência à fissuração, uma vez que na viga 
reforçada as fissuras tiveram o seu início com um carregamento superior 
ao da viga de referência.  

4 CONCLUSÃO 

Observou-se que, para a viga testemunho o carregamento de ruptura 
obtido foi de 39,02kN. Já para a viga que recebeu o reforço estrutural, foi 
obtida uma carga de ruptura de 50,4kN. Assim sendo, o ganho de 
capacidade de carga promovido pelo reforço da estrutural, utilizando 
manta de fibra de carbono na lateral da viga, foi satisfatório. A viga 
ensaiada apresentou um aumento de 26,6% na carga de ruptura em 
relação à viga testemunho. 

Ainda, destaca-se que a utilização desse reforço proporcionou uma maior 
resistência à fissuração no elemento estrutural e uma diminuição da 
deformação. 

Além disso, alerta-se para o fato de que o reforço adotado se adapta a 
qualquer formato de estrutura, sendo de fácil execução, além de ter 
espessura muito fina, não alterando significativamente a seção, no 
entanto, é uma solução que ainda apresenta um alto custo de execução. 



 

 
 

O fato do reforço ser executada na lateral da viga se mostra interessante 
devido a não necessidade de demolir a alvenaria para a execução dessa 
intervenção. 

Por fim, expõem-se que a próxima etapa dessa pesquisa será realizar a 
comparação entre os resultados obtidos para a capacidade experimental 
de carga com a capacidade teórica de carga, analisando a eficácia dos 
métodos teóricos para estimativa de carga do reforço. Ainda, está sendo 
realizado o estudo com o uso de reforços em concreto têxtil e chapas de 
aço coladas com resina epóxi. 
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