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RESUMO 

Uma estrutura de concreto armado deve ser dimensionada para resistir a diversos esforços 

solicitantes durante sua vida útil. Para isso, é necessário seguir várias recomendações 

normativas de dimensionamento que garantem a segurança do edifício. Quando essas 

recomendações não são respeitadas, pode-se comprometer a estabilidade da estrutura, levando 

até mesmo à ruína do edifício. Em casos mais específicos, o subdimensionamento de estruturas 

de transição pode implicar no colapso progressivo do edifício. Para evitar isso, diversas técnicas 

têm sido estudadas para restaurar e reforçar estruturas de concreto armado, dentre elas o reforço 

com Compósito de Fibras de Carbono (CFC). A aplicação do CFC para reforçar estruturas de 

concreto armado tem aumentado nos últimos anos no Brasil por ser um material leve, evitando 

o aumento do peso próprio da estrutura, ter alta resistência mecânica e apresentar um bom 

desempenho quando aderido ao substrato a ser reforçado. Porém, ainda não há uma norma 

brasileira que defina os critérios de dimensionamento do reforço utilizando fibras de carbono e 

os modelos de cálculo apresentados pela literatura atual ainda são muito simplistas. Este 

trabalho visa apresentar um estudo de caso em que foi realizado o dimensionamento do reforço 

à flexão e à força cortante com CFC de uma viga de transição em concreto armado 

subdimensionada de um edifício residencial multipavimentos.  

Palavra-Chave: reforço estrutural; concreto armado; fibras de carbono; viga de transição. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

A reinforced concrete structure must be designed to withstand several stresses during its life. 

For this, it is necessary follow several design recommendations that ensure the safety of the 

building. When these recommendations are not respected, the stability of the structure can be 

prejudicated, resulting in the collapse of the building. In specific cases, the under designed 

transition structures may lead to progressive collapse of the building. In order to avoid this, 

several techniques have been studied, among them strengthening with Carbon Fiber-Reinforced 

Polymer (CFRP). The application of CFRP sheets for strengthening reinforced concrete 

structures has been increased in Brazil once it is a lightweight material and avoids the increase 

of the dead load of the structures. It also has a high mechanical strength and a good performance 

when bonded to the substrate of the reinforced concrete. However, there is no Brazilian 

Standard that defines the design methodology of the strengthening with Carbon Fiber-

Reinforced Polymer and methods presented on some bibliographies are still very simplistic. 

This paper aims to present a case study of transition beam strengthened both flexural and shear 

with CFRP sheets in a reinforced concrete residential building. 

Keywords: structural retrofit; reinforced concrete; Carbon Fiber-Reinforced Polymer; transition 

beam. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma estrutura de concreto armado pode apresentar manifestações patológicas causadas por 

diversos fatores. Ao identificar uma patologia na estrutura, é necessária uma análise profunda 

sobre a sua causa. Dentre os fatores que podem causar problemas patológicos nas edificações 

tem-se as falhas de projeto, falhas na execução e falhas devido à utilização da edificação. Todos 

esses fatores podem comprometer a segurança e o desempenho da estrutura.  

Sabe-se que a fase de projeto de uma estrutura é de fundamental importância para prever e 

evitar problemas patológicos nas construções. Para isso, é essencial que o projeto atenda a todos 

os requisitos de segurança e utilização da edificação, de modo a atender também às 

necessidades dos usuários. Na engenharia civil, há diversos itens normativos que devem ser 

seguidos para elaborar o dimensionamento e o detalhamento de um projeto estrutural. Quando 

um desses itens não é seguido rigorosamente no processo de concepção e modelagem da 

estrutura, podem ocorrer falhas e patologias a longo prazo, levando até mesmo à ruína da 

estrutura.  

Em um edifício multipavimentos, existem alguns elementos que podem interferir diretamente 

na estabilidade da estrutura. Dentre eles estão a fundação e os elementos de transição. Esses 

elementos podem levar ao colapso progressivo da estrutura em caso de falhas na execução ou 

em seu dimensionamento. As vigas de transição são elementos responsáveis por transmitir o 

carregamento de vários pavimentos para os pilares que estão ligados diretamente à fundação. 

Por receber carregamentos muito elevados, essas vigas apresentam dimensões muito grandes. 

Quando um desses elementos apresenta patologias que podem vir a comprometer a sua 

capacidade portante, é necessário realizar a recuperação da peça para reestabelecer o seu uso, 

garantindo a segurança dos usuários. Porém, há casos em que a estrutura necessita aumentar a 

sua capacidade resistente para evitar sua ruína, e, para isso, realiza-se o reforço estrutural da 

peça.  

Existem vários métodos para se reforçar uma estrutura de concreto armado em casos onde é 

necessário aumentar a sua área de aço. Para isso, os métodos mais utilizados são o aumento da 

seção de concreto da estrutura, incorporando armadura adicional à nova camada. Além disso, é 

comum o reforço com chapas metálicas coladas à estrutura para aumentar capacidade resistente 



Dimensionamento do Reforço de uma Viga de Transição em Concreto Armado com Fibras de Carbono 10 

B. R. G. Lorenzi  

da peça. Outro método muito utilizado atualmente no Brasil é a colagem de compósitos de 

fibras de carbono (CFC) por apresentarem alta resistência mecânica e ser um material leve. 

Partindo disso, este artigo visa apresentar um estudo de caso do reforço de uma viga de transição 

subdimensionada que foi identificada com fissuras profundas em um edifício residencial de 15 

pavimentos na região centro-oeste. O reforço da viga em estudo é dimensionado para suportar 

os esforços atuantes na estrutura por meio das recomendações da ACI 440.2R (ACI,2008) para 

reforço com Compósitos de Fibras de Carbono (CFC). 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

Devido à ausência de normas brasileiras que estabeleçam métodos de cálculo para reforço 

estrutural, são adotadas neste artigo as recomendações da ACI 440.2R (ACI, 2008) e a 

metodologia apresentada por Machado (2002) para o dimensionamento do reforço à flexão e 

ao cisalhamento da viga de transição em estudo. 

2.1 DIMENSIONAMENTO DO REFORÇO À FLEXÃO COM CFC 

O método de cálculo para o dimensionamento do reforço estrutural à flexão é dividido em três 

etapas:  

 Determinação do momento fletor resistente da peça; 

 Determinação da deformação inicial da peça devido apenas às cargas permanentes; 

 Dimensionamento do reforço necessário utilizando a relação de equilíbrio da estrutura. 

2.1.1 Determinação do Momento Fletor Resistente 

A determinação do momento fletor resistente da estrutura segue o mesmo modelo de cálculo 

apresentado na Teoria do Concreto, utilizando as dimensões da peça, as propriedades dos 

materiais e a armadura existente conforme especificações da norma ABNT NBR 6118 (ABNT, 

2014).  
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2.1.2 Determinação do Estado Inicial de Deformação 

Sabe-se que a estrutura de concreto a ser reforçada sofre deformações iniciais devido às tensões 

oriundas do carregamento atuante. Essas deformações preexistentes na estrutura devem ser 

subtraídas da deformação final encontrada para a fibra de carbono, a fim de se determinar a 

tensão real com a qual a fibra de carbono efetivamente trabalhará. Esta deformação é 

determinada a partir do momento inicial devido apenas às cargas permanentes atuantes na 

estrutura.  

2.1.3 Dimensionamento do Reforço 

De acordo com as recomendações do ACI 440.2R (ACI, 2008) para o dimensionamento do 

reforço, parte-se do princípio de que a viga foi projetada no ELU (Estado Limite Último). Sendo 

assim, para determinar a força atuante no compósito de carbono, realiza-se o equilíbrio de 

momentos externo e interno (Mref) em dois pontos da seção transversal, de acordo com a Figura 

1.  

 

Figura 1 - Forças atuantes na seção transversal da viga 

O primeiro ponto para o equilíbrio é feito no eixo da armadura tracionada e o segundo ponto 

para realizar o equilíbrio da seção transversal é feito no eixo da resultante de compressão do 

concreto. Para que a estrutura esteja em equilíbrio, o momento interno resistente encontrado 
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deverá ser o mesmo em qualquer ponto escolhido da seção transversal. Partindo disso, é 

necessário determinar a posição correta da linha neutra para haver o equilíbrio da estrutura.  

O dimensionamento do reforço à flexão da viga é calculado a partir das expressões apresentadas 

na Tabela 1, de acordo com a ACI 440.2R (ACI, 2008): 

 

Tabela 1 - Equações para dimensionamento do Reforço à Flexão de vigas com CFC.

 

Onde: 

Md – Momento fletor resistente da viga;  

As – Área de aço existente na viga;   

fyd – Resistência de cálculo do escoamento do aço; 

bw – Largura da viga; 
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fcd – Resistência de cálculo à compressão do concreto; 

x – Altura da linha neutra para a viga em equilíbrio;  

d – Altura útil da seção da viga; 

h – Altura da viga  

Md,0 – Momento fletor solicitante inicial devido apenas as cargas permanentes; 

ξsi – Deformação inicial do aço existente na viga; 

ξbi – Deformação inicial da viga devido apenas às cargas permanentes; 

ξfc,b – Deformação na fibra considerada no reforço para o carregamento máximo; 

ξfc – Deformação final da fibra de carbono; 

ξc – Deformação do concreto; 

x0 – Altura da linha neutra referente apenas aos carregamentos permanentes; 

Mref – Momento fletor solicitante da viga; 

Mc – Momento fletor resistente do concreto; 

Ms – Momento fletor resistente do aço comprimido; 

M’s – Momento fletor resistente do aço tracionado; 

Mfc – Momento fletor resistente da fibra de carbono; 

Fc – Força de compressão atuante no concreto; 

Fs – Força de tração atuante na armadura; 

Ffc – Força atuante na fibra de carbono; 

σfc – Tensão na fibra de carbono; 

Efc – Módulo de elasticidade da fibra de carbono utilizada; 
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Afc – Área de fibra de carbono necessária para o reforço. 

2.1.4 Comprimento de Ancoragem  

A determinação do comprimento de ancoragem do sistema CFC é necessária para garantir que 

os esforços suportados pelas fibras de carbono sejam transferidos para a estrutura de concreto 

reforçada por meio de um comprimento mínimo de aderência, sem que haja o descolamento do 

CFC. Para isso, o Anexo A1 do boletim da FIB (FIB, 2001) apresenta um método para 

determinar esse comprimento de ancoragem do CFC, definido pelas equações da Tabela 2: 

Tabela 2 - Equações para determinação do comprimento de ancoragem do CFC.

 

2.2 DIMENSIONAMENTO DO REFORÇO AO CISALHAMENTO 

COM CFC 

O dimensionamento do reforço ao cisalhamento com fibras de carbono segue as premissas do 

modelo de cálculo 1 pela analogia de treliça generalizada de Morsch, similar aos estribos de 

aço, visando reforçar as diagonais tracionadas dispondo as fibras no sentido transversal da peça.  

De acordo com as recomendações do ACI 440.2R (ACI, 2008), para o cálculo do 

dimensionamento do reforço é necessário determinar o valor da força cortante que será resistida 

pelo compósito estruturado com fibras de carbono. Após definir o esforço resistido pela fibra, 

é possível determinar a área do compósito necessária para o reforço. A Figura 2 apresenta os 

detalhes esquemáticos para o detalhamento do reforço à força cortante com CFC.  
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Figura 2 - Indicações de largura, espaçamento, inclinação e altura da fibra de carbono (Machado, 2002). 

  

O dimensionamento do reforço ao cisalhamento da viga é calculado a partir das expressões 

apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Equações para o dimensionamento do Reforço ao Cisalhamento da Viga com CFC.

 

Onde:  

Vrd – Esforço cortante resistente de cálculo da viga;  

Vc – Parcela de força cortante absorvida por mecanismos complementares ao de treliça;   
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Vsw – Parcela de força cortante resistida pela armadura transversal; 

Vsd – Esforço cortante solicitante da viga; 

Vd,fc – Esforço cortante resistido pela fibra de carbono; 

Asw – Área de aço do estribo existente na viga; 

s – Espaçamento dos estribos; 

ff – Tensão de ruptura da fibra de carbono;  

ffu – Resistência última de ruptura resistida pela fibra de carbono; 

Kv – Fator de redução definido pelo ACI 440 2R-08 (ACI, 2008);  

K1 – Fator de multiplicação estabelecido em função da resistência do concreto; 

K2 – Fator de multiplicação estabelecido em função da configuração adotada para o reforço; 

Le – Comprimento efetivo de aderência; 

ξfu – deformação última da fibra de carbono, definida pelo fabricante do material; 

df – Comprimento da lâmina de fibra de carbono, normalmente definido por d – hf; 

wf – Largura da lâmina de fibra de carbono; 

n – Quantidade de camadas de fibras de carbono; 

tf – Espessura da lâmina de fibra de carbono; 

sf – Espaçamento entre as lâminas; 

Ef – Módulo de elasticidade da fibra de carbono; 

dfe – comprimento efetivamente aderido da fibra de carbono; 

β – Ângulo de inclinação das fibras de carbono. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E DIMENSIONAMENTO 

DO REFORÇO 

Foram identificadas 5 vigas de transição com fissuras profundas no pavimento Térreo de um 

edifício de 15 pavimentos. Diante disso, foi escolhida uma das vigas para análise e 

dimensionamento do reforço utilizando os métodos de cálculo descritos no item 2 deste artigo. 

Todas as informações do edifício foram fornecidas pela empresa Hirata e Associados que 

obteve acesso ao projeto estrutural do edifício. A modelagem do edifício foi feita no software 

TQS 20.7, como indicada em 3D na Figura 3. O detalhe da viga e os dados utilizados para o 

cálculo do reforço são apresentados na Figura 4 e na Tabela 4, respectivamente. A Figura 5 

ilustra as fissuras identificadas na viga em estudo.  

 
Figura 3 - Modelagem em 3D do Edifício (TQS 20.7) 
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Figura 4 - Detalhe da viga de transição em estudo (dimensões em cm) 

 

 
Figura 5 - Detalhe das fissuras identificadas na viga em estudo 

 

Tabela 4 - Dados da viga de transição. 

Dados da Viga 

bw 80 cm 

h 100 cm 

d 96 cm 

d'  4 cm 

Fck 20 MPa 

Fyk 500 MPa 

Esd 210 GPa 

 

A viga em estudo está localizada no pavimento térreo do edifício, assinalada na planta baixa da 

Figura 6. Como não há informações específicas do projeto arquitetônico, foram adotadas carga 

permanente de 150 kgf/m² e sobrecarga de 250 kgf/m², distribuídas em todas as lajes. Os dados 

referentes às fibras de carbono utilizadas no reforço foram baseados nas fichas técnicas 

disponibilizadas pela Sika S.A. (Sika, 2016) e estão indicados na Tabela 5. 
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Figura 6 - Planta Baixa do Pavimento Térreo (TQS 20.7) 

 

Tabela 5 - Dados dos Compósitos de Carbono (Sika, 2016)

 

 

3.1 DIMENSIONAMENTO DO REFORÇO À FLEXÃO 

Para dimensionar o reforço à flexão, o momento resistente da viga em cada vão foi calculado 

seguindo as diretrizes da NBR 6118 (ABNT, 2014). Já o momento solicitante e o momento 

inicial devido apenas às cargas permanentes foram obtidos a partir da modelagem do edifício 

no software TQS versão 20.7. Os esforços solicitantes da viga foram obtidos utilizando o 

modelo 4 disponível no software, onde o edifício é modelado por um pórtico espacial composto 

por barras que simulam apenas as vigas e os pilares, considerando o efeito de diafragma rígido 

das lajes incorporado na estrutura. Por não considerar a laje discretizada no pórtico, os esforços 

nas vigas para este modelo foram maiores quando comparados ao modelo 6 disponível no 

Efc 170 GPa

ξfc,u 1,7 %

σfc,u 3100 MPa

espessura 1,2 mm

largura 5 cm

Efc 230 GPa

ξfc,u 1,7 %

σfc,u 3200 MPa

espessura 0,167 mm

largura 50 cm

Dados do Compósito de Fibras de Carbono

Lâmina 

SikaCarbodur S-512

Tecido SikaWrap 

300
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software. Por esse motivo, adotou-se o modelo 4 a fim de se garantir maior segurança nos 

resultados. Para obter o momento inicial da viga descarregada, foram consideradas todas as 

cargas permanentes com a intenção de se obter a real tensão que atuará na fibra de carbono após 

o reforço. A envoltória de momento fletor da viga e a representação da viga em grelha estão 

indicados nas figuras 7 e 8, respectivamente. Os dados obtidos estão resumidos na Tabela 6.  

 
Figura 7 - Envoltória de Momento Fletor da Viga (TQS 20.7) 

 

 
Figura 8 - Grelha do Pavimento Térreo (TQS 20.7) 
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Tabela 6 - Momentos fletores em cada trecho da viga. 

  L (m) 
As 

existente 
(cm²) 

As 
necessária 

(cm²) 

Momento inicial - 
cargas 

permanentes 
(KN.m) 

Momento 
resistente 

(KN.m) 

Momento 
solicitante 

(KN.m) 

Vão 1 4,21 20,0 56,0 440 795,86 1526 

Vão 2 6,00 81,6 121,23 1582 2758,05 2968 

Nó 1 - 69,1 57,3 1366 2419,59 1867 

Nó 2 - 44,0 101,4 1332 1648,15 2638 

Seguindo as diretrizes de cálculo descritas no item 2.1, foi determinada a força solicitante na 

fibra de carbono para cada trecho e os resultados obtidos estão presentes na Tabela 7. 

Tabela 7 - Determinação da linha neutra e força solicitante no CFC. 

  
Linha Neutra -

momento 
resistente (cm) 

Linha Neutra -
momento solicitante 

(cm) 

Força solicitante 
do CFC (KN) 

Vão 1 11,19 22 878,23 

Vão 2 45,65 50,00 371,43 

Nó 2 24,62 42,00 1322,80 

 

Por fim, com base no resultado dos cálculos e nas características da Tabela 5 referentes à fibra 

de carbono utilizada, foi determinada a área necessária de fibra de carbono para o reforço da 

viga em estudo, conforme especificado na Tabela 8. Essa área foi garantida por meio da 

indicação do uso da lâmina de carbono cujos dados estão indicados na Tabela 5. 

Tabela 8 - Determinação da área necessária de CFC para o reforço. 

  CFC utilizado 
Deformação 

inicial do CFC 
(%) 

Deformação real 
do CFC (%) 

Área necessária 
de CFC (cm²) 

Quantidade 
de Fitas 

Vão 1 SikaCarbodur 512 0,117 0,937 5,51 10 

Vão 2 SikaCarbodur 512 0,112 0,238 9,20 16 

Nó 2 SikaCarbodur 512 0,172 0,902 8,63 15 

3.2 DIMENSIONAMENTO DO REFORÇO AO CISALHAMENTO 

De acordo com a teoria do concreto e seguindo a NBR 6118 (ABNT, 2014), foi possível 

determinar o esforço cortante resistente em cada trecho da viga. Os esforços solicitantes foram 

obtidos a partir do relatório geral e dos diagramas apresentados pelo modelo 4 de cálculo do 

software TQS 20.7. Esses esforços estão ilustrados na envoltória de esforço cortante da Figura 

9 e resumidos na Tabela 9.  
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Figura 9 - Envoltória de esforço cortante da viga (TQS 20.7) 

 

Tabela 9 - Determinação dos esforços cortantes na viga de transição. 

  L (m) 
Área de aço 

existente 
(cm²/cm) 

Esforço 
cortante 

resistente 
(KN) 

Esforço cortante 
solicitante (KN) 

Vão 1 4,21 20,0 802,23 1756,00 

Vão 2 6,00 22,2 885,71 2648,00 

Vão 3 1,36 20,0 802,23 2458,00 

 

Seguindo o método de cálculo descrito no item 2.2 deste artigo, o esforço cortante resistido pela 

fibra de carbono foi calculado e a partir daí determinaram-se as dimensões da fibra necessárias 

para realizar o reforço ao cisalhamento de cada trecho da viga, utilizando o tecido SikaWrap 

300 (Sika, 2016b), cujos dados e dimensões estão presentes na Tabela 5. Os resultados estão 

indicados na Tabela 10.  

 

Tabela 10 - Dimensões e espaçamento das fibras de carbono para o reforço à força cortante. 

  

Força 
cortante 

solicitante do 
CFC (KN) 

Área de aço 
necessária 
(cm²/cm)  

Taxa de 
CFC 

necessári
a (cm/cm) 

CFC utilizado 
Espaçamento 

entre as 
faixas (cm) 

Quantidade 
de faixas 

Vão 1 1122,08 41,4 6,48 Tecido Sikawrap 300 8 7 

Vão 2 2073 68,9 11,97 Tecido sikawrap 300 4 10 

Vão 3 1947,96 64,6 11,25 Tecido sikawrap 300 4 2 
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3.3 DETALHAMENTO DO REFORÇO 

Após verificar a necessidade do reforço na viga e calcular a área de fibras de carbono necessária 

para o reforço, realizou-se o detalhamento da viga em estudo com a adição do tecido e das 

lâminas de fibra de carbono, especificado na Figura 10 e nos cortes da Figura 11. 

 
Figura 10 - Detalhamento do reforço à flexão e ao esforço cortante da viga. 

 

 
Figura 11 - Cortes da seção da viga com o reforço à flexão e à força cortante 

3.4 DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ANCORAGEM 

Seguindo as diretrizes do item 2.1.4 deste artigo, foi possível calcular o comprimento de 

ancoragem do CFC, sendo ele de 15 cm. Ao considerar o cálculo da decalagem da viga por 

meio do diagrama apresentado na Figura 7 e somando-se com o comprimento de ancoragem, 

conclui-se que a ancoragem do sistema CFC dentro dos pilares não é necessária. Optou-se por 

detalhar o reforço de modo a colar a lâmina de carbono em toda a extensão da região flexionada, 



Dimensionamento do Reforço de uma Viga de Transição em Concreto Armado com Fibras de Carbono 24 

B. R. G. Lorenzi  

como especificado na Figura 10, a fim de garantir maior segurança na colagem do sistema CFC. 

Além disso, o reforço com tecidos de carbono para o cisalhamento colados sobre as lâminas 

contribui para evitar o descolamento das fibras de carbono que reforçam a viga à flexão.  

3.5 ETAPAS DE EXECUÇÃO 

Os procedimentos realizados para a aplicação do reforço na estrutura podem ser divididos em 

duas etapas: preparação do substrato e colagem do material de reforço. Primeiramente é 

necessário garantir que a estrutura esteja íntegra de modo que possa transmitir os esforços da 

estrutura de concreto para as fibras de carbono.  

Em muitos casos, a estrutura apresenta fissuras profundas capazes de prejudicar o desempenho 

dos CFC’s aderidos no concreto. Diante disso, para fissuras com aberturas maiores que 0,25 

mm (MACHADO, 2002) faz-se necessária a recuperação da estrutura para restaurar o 

monolitismo da peça. Após a recuperação do substrato, é feita a limpeza e regularização da 

superfície onde serão aplicadas as fibras de carbono. Em seguida, aplica-se um imprimador 

epoxídico para estabelecer a aderência entre o compósito e a estrutura de concreto. As figuras 

12 e 13 ilustram esses procedimentos que foram realizados pela empresa Hirata e Associados. 

 
Figura 12 - Injeção de resina epóxi na viga 

 

 
Figura 13 - Aplicação do imprimador epoxídico 
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Realizados todos os procedimentos preliminares, é feita a colagem dos compósitos de fibra de 

carbono, executando primeiramente o reforço à flexão colando as fitas de carbono Sika 

Carbodur S 512 como indicado na Figura 10 e no corte BB da Figura 11. Em seguida, é 

realizado o reforço ao esforço cortante utilizando o tecido de carbono Sika Wrap 300 em 

formato U na viga, como especificado no corte AA da Figura 10. As Figuras 14 e 15 ilustram 

a colagem dos CFC’s. 

 
Figura 14 - Colagem das Lâminas de CFC 

 

 
Figura 15 - Colagem dos Tecidos de CFC 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo foi feito o estudo de caso de uma viga fissurada em um edifício de Goiânia para 

verificar a necessidade ou não de reforço. Após a análise de carregamentos da estrutura, 

percebeu-se que a viga estava subdimensionada e que necessitava realmente de reforço tanto à 

flexão quanto ao esforço cortante. Ao se identificar a necessidade de reforçar a viga do edifício, 

deve-se, então, escolher a melhor solução para o reforço. Dentre as mais usuais no Brasil estão 

o aumento de seção transversal, a colagem com chapas e aço e as fibras de carbono.  

A possibilidade de realizar o aumento da seção da viga foi descartada devido ao pé-direito do 

pavimento inferior ser muito baixo e se tratar de um pavimento Garagem. A melhor solução 

encontrada para executar o reforço sem a necessidade de retirar os moradores do edifício e 

garantindo a segurança e comodidade dos usuários foi a utilização de fibras de carbono.  

O reforço das 5 vigas fissuradas do edifício foi executado em 2008 pela empresa Hirata e 

Associados. De acordo com as informações fornecidas pelo Engenheiro responsável, as fissuras 
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nas vigas eram muito profundas, tendo sido necessária a recuperação das vigas com injeção de 

resina epóxi antes da execução do reforço.  
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