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RESUMO 

 

Neste trabalho analisou-se o comportamento de vigas de concreto reforçadas 

pela técnica do encamisamento e pela técnica de colagem de chapas metálicas. Pelo 

encamisamento é acrescentada uma camada de concreto com ou sem adição de 

armadura à face tracionada ou comprimida da viga, usando-se chaves de cisalhamento 

com o intuito de aumentar a aderência da junta, impedindo o desplacamento entre o 

concreto do substrato e o concreto do reforço. Já na colagem de chapas metálicas é feita 

com a utilização de adesivo epóxi.  

O estudo da resistência da junta para o reforço por encamisamento é 

importante, pois se ocorrer o desplacamento entre estes concretos, ocorrerá uma ruptura 

prematura e brusca da peça reforçada. Para verificar a eficiência da chave de 

cisalhamento, comparou-se o comportamento das vigas reforçadas usando este 

dispositivo com o comportamento: de vigas reforçadas usando apenas conectores 

metálicos, e de vigas monolíticas. Foram analisados os resultados experimentais e 

teóricos de sete vigas ensaiadas até a ruptura.  

Tais ensaios foram realizados em parceria com pesquisas desenvolvidas por 

SILVA (2013) e AGUIAR (2013). Todas as vigas ensaiadas eram biapoiadas e tinham 

vão teórico de 2800 mm. As peças foram classificadas em: viga original (VO), vigas 

monolíticas de referência (VM), vigas reforçadas sem chave de cisalhamento e sem 

conector (VR), vigas reforçadas com conector (VRC) e vigas reforçadas com chave de 

cisalhamento (VRN). A viga original apresentava o comportamento de uma peça 

monolítica com seção transversal antes do reforço. A viga monolítica de referência 

representa o comportamento de uma peça monolítica de mesma seção transversal das 

peças reforçadas. Os resultados obtidos indicaram que as chaves de cisalhamento 

realmente impediram o desplacamento entre os concretos do reforço e do substrato, uma 

vez que a capacidade portante das vigas usando este dispositivo foi quase idêntica a das 

vigas monolíticas de referência. Constatou-se também que dependendo da face em que 

se fazia o reforço, o ganho de capacidade portante era diferenciado. 

Com o estudo de vigas com falha de estribos que foi feito em parceria com 

alunos ingressos ao Mestrado do CMEC em 2013, buscou-se encontrar a influência da 

posição e quantidade de estribos ausentes na peça estrutural na resistência da mesma. 



 
 

Percebeu-se que quanto maior a quantidade de armadura transversal deficiente maior é a 

influência causada na resistência da peça reforçada. A viga VDE2 que possuia falha de 

estribos na região de baixos esforços ao cisalhamento obteve um comportamento 

próximo ao da viga original de referência, porém a ruptura foi de forma frágil, pois a 

armadura de porta estribo flambou com o carregamento por não existir um 

confinamento na região em que houve o esmagamento e ruptura frágil da mesma. Sendo 

assim, no montante de 5 vigas, uma delas foi reforçada pela técnica de colagem de 

chapas metálicas na tentativa de obter um comportamento próximo à de uma viga de 

referência sem falhas de estribos. 

A viga VDE5 que foi reforçada com esta técnica tinha uma falha de estribos 

na região de grandes esforços de cisalhamento com ausência de 5 estribos. Para o 

reforço foram feitos as análises teóricas para obter a quantidade de área de aço 

necessária para a colagem buscando obter o mesmo comportamento de uma viga sem 

falhas de estribos. Foram coladas 4 chapas metálicas em cada face lateral da viga com 

resina epóxi. Ao final dos ensaios foi constatado que o reforço foi eficiente quanto à 

resistência à ruptura que obteve durante o ensaio e o esperado pelos cálculos de carga 

teórica. 

Ao final constatou-se que as técnicas foram eficientes, demonstrando a 

necessidade de tentar garantir um comportamento monolítico da peça para que a técnica 

de reforço aplicada não seja inútil e acrescente o máximo de resistência que puder. 
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais  

No Brasil a maioria das construções é executada utilizando-se concreto 

armado. Apesar de esse material ser comprovadamente durável, eventualmente 

estruturas feitas de concreto podem ter seu uso prejudicado por: falhas de projeto, erros 

de execução, má utilização da estrutura, corrosão das armaduras, além da mudança de 

uso. Para sanar estes problemas pode ser necessário o reforço ou a reabilitação da 

estrutura. Portanto, realizar estudos que possam indicar soluções técnicas seguras e 

viáveis para manter ou ampliar a resistência deste tipo de estrutura é de interesse para 

toda a comunidade científica e para a sociedade de modo geral. 

Existem várias técnicas de reabilitação e reforço de estruturas, porém ainda 

existem lacunas de conhecimento sobre o comportamento das mesmas ao longo do 

tempo e do uso. A própria dificuldade para se desenvolver normas de projeto de 

reabilitação e reforço de estruturas de concreto armado já demonstra a grande 

importância da realização de estudos experimentais sobre este tema.  

Com o intuito de aumentar o conhecimento técnico sobre o 

redimensionamento e reprojeto de estruturas de concreto reabilitadas, criou-se no 

CMEC/EEC/UFG (Mestrado em Engenharia Civil da Escola de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Goiás), a linha de pesquisa sobre Reabilitação de Estruturas de 

Concreto. Sendo que a pesquisa aqui apresentada se interliga a outros projetos de 

pesquisa em andamento relacionados a este tema. Tais estudos visam o estabelecimento 

de bases teóricas e parâmetros experimentais complementares que se somem ao 

conhecimento predominantemente empírico existente sobre as atuais técnicas de reforço 

e recuperação de estruturas existentes.  

Para contribuir com as pesquisas realizadas por este grupo, foram analisados 

o comportamento teórico-experimental de vigas de concreto armado reforçadas ao 

momento fletor e ao esforço cortante. O intuito é contribuir para um melhor 

conhecimento de como tais peças trabalham, analisando inclusive seu nível de 

monoliticidade. Para atingir este objetivo, foi realizado no Laboratório de Estruturas da 
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EEC/UFG, um programa experimental no qual foram moldadas, reforçadas e ensaiadas 

até a ruptura, várias vigas de concreto armado reforçadas tanto ao momento fletor 

quanto ao esforço cortante. Ressalta-se que todas as etapas do programa experimental 

executado, tais como concretagens, instrumentações e ensaios foram feitos em parceria 

com o grupo de pesquisadores que atuam na linha de pesquisa de Reforço Estrutural 

vinculados ao Curso de Mestrado em Engenharia Civil CMEC/UFG. 

Para reforçar as vigas ao momento fletor foi utilizada a técnica do 

encamisamento parcial aplicada de duas maneiras distintas. Em algumas vigas a seção 

transversal foi aumentada acrescentando-se à face inferior da peça (face tracionada), 

uma nova camada de concreto que envolvia novas barras de aço longitudinais. Em 

outras vigas, a seção transversal foi aumentada acrescentando-se apenas uma camada de 

concreto na face superior (face comprimida). Para reforçar as viga à força cortante 

optou-se pela técnica de colagem de chapas metálicas na lateral da peça para reforçar as 

regiões em que havia falhas de estribos.  

Todos os resultados experimentais obtidos foram comparados com os 

resultados teóricos determinados a partir de recomendações de norma, buscando-se 

encontrar uma relação entre a resistência obtida nas peças reforçadas e a esperada para 

uma peça monolítica.  

1.2 Objetivos  

O objetivo geral deste trabalho é o estudo do comportamento teórico-

experimental de vigas de concreto armado reabilitadas. Para isso, estabeleceram-se os 

seguintes objetivos específicos: 

 Fazer uma ampla revisão bibliográfica sobre as técnicas usadas para reforçar 

vigas em relação ao momento fletor e à força cortante, priorizando-se as 

técnicas do encamisamento e da colagem de chapas de aço por meio de 

resina epóxi. 

 Analisar o comportamento teórico-experimental de várias vigas a fim de 

observar o desempenho do reforço executado pela técnica do encamisamento 

para aumentar a capacidade portante da viga em relação ao momento fletor. 

Os ensaios foram realizados de maneira que se pudesse analisar a influência 
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das chaves de cisalhamento executadas na região da junta, para melhorar a 

aderência entre o concreto novo e o substrato.  

 

 Analisar o comportamento teórico-experimental de vigas a fim de observar o 

desempenho do reforço executado pela técnica de colagem de chapas 

metálicas para aumentar a capacidade portante da peça em relação à força 

cortante; 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Para que se possa dar início ao estudo de peças de concreto armado 

reabilitadas é imprescindível ter conhecimento das prescrições teóricas recomendada 

por normas nacionais, tais como a ABNT NBR 6118:2007.  Apesar desta norma se 

destinar ao projeto de estruturas novas, é esta que os projetistas consultam para realizar 

os cálculos dos reforços estruturais devido à inexistência de uma norma técnica 

específica para tal. Além da consulta às normas técnicas, grande parte do conhecimento 

teórico para a realização deste tipo de trabalho também é adquirido consultando-se 

dissertações e teses nacionais e internacionais, bem como se estudando o material 

bibliográfico que aborda as técnicas de reabilitação estrutural.  

Juntamente com a bagagem teórica, existe a necessidade de aprendizagem 

das técnicas executivas relativas à preparação e execução dos ensaios experimentais das 

peças, completando a magnitude de conhecimentos necessários à realização deste 

trabalho. 

2.1 – Prescrições de norma  

A ABNT NBR 6118:2007- Projeto de Estruturas de Concreto – 

Procedimento trata do cálculo de vigas ao momento fletor e à força cortante nos seus 

itens: 14.6 (Estruturas de elementos lineares), 17.2 (Elementos lineares sujeitos a 

solicitações normais – Estado limite último) e 17.4 (Elementos lineares sujeitos à força 

cortante – Estado limite último). Nestes itens são estabelecidos critérios para a 

determinação dos esforços resistentes das seções de vigas. Essas análises são feitas 

admitindo-se as seguintes hipóteses: 

 Manutenção da seção plana após deformação; 

 Representação dos elementos pelos seus eixos longitudinais; 

 Comprimento limitado pelos centros dos apoios ou pelo cruzamento 

com o eixo de outro elemento estrutural. 

Dentre outras normas da ABNT que também foram consultadas para se 

realizar as análises propostas neste projeto de pesquisa, pode-se citar a ABNT NBR 

7480 - Aço Destinado a Armaduras de Estruturas de Concreto Armado – Especificação. 

Esta norma é de grande importância para o embasamento teórico deste trabalho, pois a 

caracterização do aço utilizado como armadura auxilia nos cálculos da capacidade 
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portante teórica das peças estudadas, de maneira que esta esteja mais próxima da 

capacidade obtida com o ensaio experimental.  

Consulta a ABNT NBR 9062 - Projeto e Execução de Estruturas de 

Concreto Pré Moldado também é interessante, pois auxilia na escolha da técnica mais 

adequada para reforçar a viga ao momento fletor por encamisamento, uma vez que nesta 

norma são abordadas  técnicas e teorias relativas às ligações de concreto moldados em  

idades diferentes, ou de materiais distintos buscando uma monoliticidade na peça 

estrutural.  

Conhecimentos obtidos em disciplinas da graduação tais como em 

Resistência dos Materiais, Análise Estrutural e Sistemas Estruturais, também foram  

utilizados, estando estes conhecimentos implícitos às análises dos esforços suportados 

pelas peças ensaiadas.  

2.2 – Roteiro de cálculo 

2.2.1 – Reforço ao Momento Fletor  

Neste item apresenta-se o roteiro de cálculo de capacidade portante teórica 

quanto ao momento fletor de vigas que já se conhece a quantidade de armadura e 

dimensões. Inicialmente, considera-se que a seção da peça estrutural trabalha entre os 

domínios 2 e 3. Em qualquer um desses domínios, o aço ultrapassa a tensão de 

escoamento, sendo assim: εs     εy e fs = fyd. 

Sendo assim, para obter-se o equilíbrio de momentos na seção, tem-se que: 

Fs = As.fyd                                                                                                          (1) 

Fc = (0,85.fcd).(bw).(0,8.x)                                                                            (2) 

Igualando (1) e (2), tem-se: 

(0,85.fcd).(bw).(0,8.x) = As.fyd                                                                                                          (3) 

Isolando x, resulta: 

x = As. fyd/(0,68. bw.fcd)                                                                                (4) 

Assim, determina-se o valor da profundidade da linha neutra na peça e 

verificar se ela é inferior ao limite x34. Caso isso ocorra, a adoção inicial de que fs = fyd é 
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verdadeira, e que o máximo momento de cálculo seja obtido pela multiplicação de uma 

das forças atuantes na seção (concreto e aço) pelo braço de alavanca. 

Md = Fs.(d – 0,4.x) = As. fyd.(d – 0,4.x)                                                        (5) 

Desta forma, encontra-se o máximo momento que essa seção resiste quando 

se é conhecida a armadura longitudinal. Caso após o cálculo da profundidade da linha 

neutra resultar em um valor maior que o limite x34, isto indica que a tensão na armadura 

será inferior à tensão de escoamento da mesma, dependendo de x, modificando as forma 

de cálculo para: 

Fs = As.fs                                                                                                       (6) 

Com o valor de x, determina-se o valor da deformação    e a tensão fs, 

destacando-se que com x maior que o limite x34 εc = 0,0035: 

εs = εc.(d – x)/x                                                                                             (7) 

fs = 0,0035.(d – x). εs/(x.1,15)                                                                      (8) 

Após isso, igualando-se a força na armadura (6) à força no concreto (2), 

obtém-se a seguinte equação de segundo grau em x: 

0,782. fcd.bw.(x)² + As.0,0035. εs.x – d. As.0,0035. εs = 0                            (9) 

Portanto, obtido o valor da profundidade da linha neutra, o momento fletor é 

obtido pela fórmula (10): 

Md = Fs.(d – 0,4.x) = As. fs.(d – 0,4.x)                                                       (10) 

Vale ressaltar que este roteiro apresentado para o cálculo de momento 

resistente é para o projeto de vigas novas de forma a atender ao ELU (Estado Limite 

Ultimo). Para encontrar a resistência teórica das vigas reforçadas, se faz necessária a 

retirada dos coeficientes de segurança que minoram a resistência do aço e do concreto, e 

também do efeito Rusch, uma vez que se deseja obter a capacidade portante teórica 

mais próxima do valor a ser obtido com a ruptura da viga durante o ensaio. 
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2.2.2 Reforço ao Esforço Cortante 

Neste item apresenta-se o roteiro de cálculo de capacidade portante teórica 

quanto ao esforço cortante de vigas que já se conhece a quantidade de armadura e 

dimensões. Existem dois modelos de cálculo para esta verificação, os dois modelos 

foram abordados. 

 

Para o modelo de cálculo I admite-se que as diagonais de compressão são 

inclinadas de 45º em relação ao eixo longitudinal do elemento estrutural e também 

admite que parcela complementar Vc (parcela de força cortante absorvida por 

mecanismos complementares ao de treliça) tem valor constante, independente de Vsd 

(força cortante solicitante de cálculo na seção). Inicialmente, faz-se a verificação das 

tensões de compressão nas bielas: 

Vsd/(bw.d)   Vrd2/(bw.d)                                                                                (1) 

τsd   τrd2 = 0,27.(1-fck/250).fcd                                                                                         (2) 

 

Onde: 

Vsd = força cortante solicitante de cálculo na seção 

bw = menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d 

d = altura útil da seção, igual à distância da borda comprimida ao centro de gravidade da 

armadura de tração 

Vrd2 = força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína das diagonais comprimidas de 

concreto 

 

Para o cálculo da armadura transversal, a parcela da força cortante (Vsw) a 

ser absorvida pela armadura é calculada por: 

 

Vsw = Vsd – Vc             Vc = 0,6.fctd.bw.d                                                                     (3) 

 

fct = fck,inf = 0,7.(0,3.fck
2/3

) = 0,21.fck
2/3 

           (Sem o coeficiente de segurança)       (4) 

 

No caso, como fct foi obtido experimentalmente não foi necessário estimar 

este valor por fórmula. 

Para estribos verticais: 

As/s = Vsw/(0,9.d.fyw)                                                                                                       (5) 
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Substituindo Vsd por Vrd, tem-se: 

Vrd = (Asw/s).0,9.d.fyw + 0,6.fct.bw.d                                                                                (6) 

 

Vk = Vrd/1,4                                                                                                                     (7) 

 

Pk = Vk   (Uma das duas cargas aplicadas de acordo com o diagrama                      (8)  

 de esforço cortante) 

 

No modelo de cálculo II é admitido que as diagonais de compressão têm 

inclinação diferente de 45º em relação ao eixo longitudinal do elemento estrutural, 

podendo ser arbitrada livremente no intervalo          . Nesse caso considera-se 

que a parcela Vc sofre redução com o aumento de Vsd.  

Inicialmente, faz-se a verificação das tensões de compressão nas bielas: 

Vrd2 = 0,54.αv.fcd.bw.d.sen²θ.(cotα + cot θ)                                                                      (9) 

 

αv = (1-fck/250)                                                                                                              (10) 

 

Para o cálculo da armadura transversal, a parcela da força cortante (Vsw) a 

ser absorvida pela armadura é calculada por: 

Vsw = Vsd – Vc             Vc = 0,6.fctd.bw.d                                                                   (11) 

 

fct = fck,inf = 0,7.(0,3.fck
2/3

) = 0,21.fck
2/3 

      (Sem o coeficiente de segurança)           (12) 

 

Para estribos verticais: 

(As/s) = Vsw/(0,9.d.fyw.cot θ)                                                                                         (13) 

 

Substituindo Vsd por Vrd, temos: 

Vrd = (Asw/s).0,9.d.fyw.(cotα + cot θ).senα + 0,6.fct.bw.d                                               (14) 

 

Dois valores distintos, modificando o θ (para estribos verticais α=90 ): 

Vk = Vrd/1,4                                                                                                (15) 
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2.3 – Técnicas de reabilitação estrutural  

Apesar de o concreto ser um material de grande durabilidade existem vários 

tipos de manifestações patológicas que podem danificar as edificações. Estes problemas 

patológicos, salvo raras exceções, apresentam manifestações externas peculiares, as 

quais permitem deduzir a natureza, a origem e os mecanismos dos fenômenos 

envolvidos, além de possibilitar a previsão de suas prováveis consequências. Após o 

diagnóstico do problema na estrutura danificada, parte-se para a escolha do método de 

reabilitação a ser aplicado. Cabe ao projetista analisar as particularidades da estrutura 

que sofrerá a intervenção e, diante das várias técnicas existentes, escolher a que mais se 

adequa a cada situação. Dentre os inúmeros métodos utilizados para reforçar elementos 

estruturais, os mais comuns são: 

 Reforço por meio de encamisamento (acréscimo de concreto com ou 

sem armadura); 

 Reforço por meio de adição de perfis ou chapas metálicas; 

 Reforço por protensão externa;  

 Reforço por colagem de mantas de fibra de carbono; 

 

2.3.1 Reforço por meio de encamisamento 

Uma das técnicas de reforço mais utilizadas no Brasil, que pode ser feita 

adicionando concreto com ou sem armadura, é a técnica de encamisamento parcial 

(Figura 2.1) ou total da seção. Esta técnica proporciona as seguintes vantagens: baixo 

custo dos materiais, facilidade de se obter mão de obra e a tradição de seu uso. Os 

procedimentos de reforço utilizando esta técnica estão detalhados  no Capítulo 3 – 

Programa Experimental por ser uma das técnicas utilizadas nesta pesquisa para o 

reforço de vigas. 

Nesta técnica, uma das maiores preocupações para o sucesso do reforço é 

com a aderência entre o concreto do substrato e o concreto do reforço. Sem essa 

aderência não é garantida a monoliticidade que faz com que a peça estrutural tenha um 

comportamento em conjunto como uma peça monolítica. 

Esta técnica também possui algumas desvantagens como produzir elementos 

finais de dimensões superiores às iniciais, existe a necessidade de esperar que o material 
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(concreto) atinja a resistência adequada, e dependendo do volume adicionado na 

estrutura, pode gerar grande sobrecarga com seu peso. 

 

Figura 2.1 – Encamisamento parcial (SANTOS, 2006) 

 

2.3.2 Reforço por adição de perfis ou chapas metálicas 

Assim como a técnica de encamisamento, a técnica por adição de chapas 

metálicas também é uma das mais utilizadas no Brasil. Esta  técnica (Figura 2.2) possui 

as seguintes vantagens: simples e rápido de executar, não necessita de fôrmas e 

demolições (limpeza na aplicação), não causa muita interferência nas dimensões 

arquitetônicas pré-existentes, não introduz grande sobrecarga e não é necessário esperar 

para reutilizar a estrutura após sua aplicação. Seus procedimentos executivos estão 

melhor detalhados  no Capítulo 3 – Programa Experimental por ser uma das técnicas 

utilizadas nesta pesquisa para o reforço de vigas. 

 

Figura 2.2 – Trecho de viga reforçada com barras de aço 

 (Fonte: http://www.ufrgs.br/eso/content/?cat=8) 

http://www.ufrgs.br/eso/content/?cat=8
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 Algumas desvantagens também são consideráveis, como por exemplo: 

rápida corrosão se não forem adotados métodos preventivos de manutenção periódica, 

baixa resistência ao fogo, impossibilidade de visualizar fissuras na região sob as chapas, 

tendência de destacamento das bordas das chapas devido à concentração de tensões, 

dificuldade de manipulação de chapas pesadas no local da obra, alto custo do adesivo e 

limitação do comprimento das chapas. 

2.3.3 Reforço por protensão externa 

Esta técnica vem sendo utilizada desde a década de 50 para reforçar vigas e 

pilares de pontes. Este tipo de reforço é extremamente eficiente, possuindo uma 

flexibilidade de adaptação às particularidades de cada estrutura. Como vantagens,: não 

exige o descarregamento parcial ou total da estrutura, pode aumentar a resistência à 

flexão e ao cortante sem aumento significante de peso, fissuras existentes podem se 

fechar, a perda por atrito pelos cabos externos é menor do que nos cabos internos, os 

cabos podem ser reprotendidos, pode ser feito sem interrupção do uso da edificação, 

equipamento leve e de fácil operação. 

Dependendo do tipo de esforço que se pretende acrescentar à sua estrutura, 

pode-se usar cabos retos ou com ângulos variados, ancorados nos pilares, em vigas de 

apoio ou nas lajes, com ou sem desviadores (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 – Geometria dos cabos de protensão (ALMEIDA, 2001) 

 

 

Em vigas fissuradas, pode-se promover a costura das fissuras protendendo-

se um tirante entre as suas extremidades, como na Figura (a) ou (b).  Flechas excessivas 

podem ser reduzidas por protensão de cabos retos ou poligonais. Para eliminação de um 

pilar intermediário, pode-se introduzir cabos poligonais como na Fig. (c), gerando-se 

assim forças verticais em substituição ao apoio oferecido pelos pilares. Pode-se 

introduzir cabos externos para substituir armaduras internas corroídas que deixam de 

resistir à tração. Neste caso, qualquer configuração mostrada na Figura anterior, pode 

ser escolhida, devendo-se analisar caso a caso.  

A protensão externa (Figura 2.4) pode ser utilizada para aumentar a 

capacidade portante da estrutura devido a uma mudança no nível das solicitações. Nesta 

situação, a escolha da configuração do cabo depende da intensidade e da forma que as 

ações estão sendo introduzidas.  

Alguns fatores precisam ser observados como: o estado de tensões a que o 

concreto está submetido para que o acréscimo de força axial não traga o concreto à 
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ruptura, executar uma proteção eficiente contra fogo, corrosão e quaisquer tipos de 

danos aos cabos externos e o aumento da resistência à flexão e ao esforço cortante que 

vem acompanhado de uma redução da ductilidade das vigas.  

 

Figura 2.4 – Protensão externa para eliminar um pilar 

 (Fonte: Material de aula – Profª Andrea Prado Abreu Reis Liserre) 

 

2.3.4 Reforço por colagem de mantas de fibra de carbono 

A evolução da tecnologia de materiais tornou possível substituir as chapas 

de aço por materiais que são mais leves, mais resistentes, mais duráveis e de fácil 

aplicação, que é o caso dos polímeros reforçados com fibras PRF. 

O maior objetivo destes materiais é acrescentar ductilidade, resistência à 

flexão e ao cisalhamento tanto em estruturas novas, quanto em reforço. Esta técnica 

(reforço por colagem de mantas de fibras de carbono) possui as seguintes vantagens: 

possibilidade de fazer o reforço em um curto período de tempo, leveza, pode ser feito 

manualmente, alta resistência à tração e módulo de elasticidade moderado. Na figura 2.5 

é possível ver as várias formas de se reforçar peças estruturas com esta técnica. 
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Figura 2.5 – Reforço com colagem de manta de fibra de carbono  

(Fonte: Material de Aula – Profª Andrea Prado Abreu Reis Liserre) 

 

Esta técnica também tem algumas desvantagens como por exemplo: 

possibilidade de vandalismo ou dano ao reforço por falta de conhecimento técnico, 

baixa resistência ao fogo, custo elevado dos materiais, exige mão de obra qualificada e 

dificuldade de obter o material em pequenas quantidades. 

2.4 – Trabalhos desenvolvidos por outros pesquisadores  

Outra fonte de pesquisa são os trabalhos já realizados sobre este tema, sendo 

que procedimentos técnicos e suas comprovações de sucesso auxiliam no 

prosseguimento desta pesquisa ao sugerir diferentes formas de se realizar os reforços e 

reabilitações para obter resultados satisfatórios. A seguir descrevem-se resumidamente 

alguns trabalhos que analisaram vigas reforçadas ensaiadas até a ruptura, utilizando as 

duas técnicas analisadas nesta pesquisa. 

2.4.1 – Trabalho realizado por LIAH (2012) 

Em sua dissertação de mestrado LIAH (2012) avaliou o comportamento de 

vigas de concreto armado reforçadas por adição de uma camada de 50 mm de concreto à 

face comprimida da peça. Os objetivos específicos foram: avaliar a influência da taxa de 

armadura longitudinal tracionada pré-existente no ganho de resistência das vigas após o 

reforço; analisar a influência do uso de concretos de reforço com resistências à 

compressão distintas (50 MPa e 80 MPa) e verificar se as peças se comportaram como 
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monolíticas após o reforço, avaliando se houve falhas de aderência entre o concreto do 

substrato e do reforço.  

O programa experimental desenvolvido por este autor consistiu no ensaio, 

até a ruptura, de treze vigas biapoiadas e submetidas a duas forças concentradas “F” 

aplicadas simetricamente em relação ao centro do vão, deste total, seis peças foram 

reforçadas antes de serem rompidas. Os ensaios das vigas foram agrupados em quatro 

séries. A diferença entre as vigas de uma mesma série foi a taxa de armadura 

longitudinal de tração utilizada, onde se utilizou barras  de 20mm, 16mm e de 5mm de 

diâmetro. As características das vigas segundo suas taxas de armadura e dimensões 

estão especificadas na Tabela 2.1 e as seções transversais estão na Figura 2.6.  

 
Figura 2.6 - Detalhes da seção transversal das vigas ensaiadas 

Antes do lançamento do concreto do reforço no substrato das vigas 

reforçadas (VR) foi realizado o preparo da superfície, procurando-se remover 

contaminações, materiais de baixa resistência, e todo e qualquer material que viesse a se 

estabelecer entre a ligação do concreto do substrato com o concreto do reforço, visando 

manter a superfície limpa e rugosa para melhor aderência dos dois concretos de idades 

distintas. Para o preparo do substrato foram utilizado o hidrojateamento, a escarificação 

manual com ponteira e a escarificação com martelete elétrico (Figura 2.7). Logo depois 
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do preparo do substrato, o pó gerado na escarificação foi aspirado. Além disso, antes da 

concretagem do reforço, a superfície que recebeu o concreto novo foi umedecida. 

 

Figura 2.7 – Técnicas usadas no preparo da superfície para receber o reforço 
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Tabela 2.1 – Característica das vigas ensaiadas 

 

Analisando os resultados dos ensaios, constatou-se que todas as vigas 

apresentaram ruptura por ação do momento fletor, sendo que o modo de ruptura variou 

dependendo da viga analisada como mostra a Tabela 2.2. Como esperado, não foi 

constatada nenhuma ruptura por cisalhamento nem por desplacamento entre o concreto 

do reforço e do substrato. 

Percebe-se pela Tabela 2.2 que a V0-1 foi a única que rompeu por 

esmagamento do concreto na face comprimida, sem escoamento da armadura 

longitudinal de tração caracterizando assim o domínio 4. Este comportamento era 

esperado, pois a ideia foi utilizar esta peça de referência para comparação entre vigas 

superarmadas por erro de projeto com vigas reforçadas com base nessa estrutura. Foram 

comparadas à V0-1 as vigas VM-1, VR50-1 e VR80-1.  As vigas V0-2, VM-1, VR50-1 

e VR80-1 romperam todas no domínio 3, caracterizado pelo escoamento da armadura 

longitudinal de tração e posteriormente do esmagamento do concreto na face 
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comprimida. Já as vigas VM-2A, VM-2B, VR50-2 e VR80-2 romperam no domínio 2, 

sendo caracterizada apenas por escoamento da armadura longitudinal de tração, sem 

esmagamento do concreto. 

Tabela 2.2 – Carga de fissuração, carga de ruptura e modo de ruptura das vigas 

ensaiadas 

 

As vigas com armadura longitudinal de tração com diâmetro de 5 mm, que 

possuíam taxas de armadura menores que a mínima estipulada pela NBR 6118:2007, 

tiveram resistência muito menores que as outras vigas ensaiadas. A ruptura dessas vigas 

foi frágil, com baixa ductilidade, logo após o surgimento da primeira fissura no centro 

do vão da viga, indicando ser realmente necessário garantir uma quantidade de 

armadura mínima de flexão para evitar rupturas bruscas. 
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Todas as vigas ensaiadas apresentaram cargas de ruptura próximas das 

obtidas teoricamente pela teoria da flexão (Tabela 2.3). As diferenças entre as cargas de 

ruptura dos ensaios obtidos e as cargas de ruptura teóricas não ultrapassaram 16%, tanto 

para mais (VM-2B) quanto para menos (VR50-3 e VR80-3). Destaca-se a viga VR80-2 

teve um momento fletor experimental apenas 1% menor que o calculado. 

Os resultados obtidos por LIAH (2012) indicaram que as vigas que 

possuíam armadura longitudinal composta por três barras de 20 mm, tiveram 

incremento médio de resistência de 65,5% com o reforço; as vigas com duas barras de 

16 mm tiveram aumento médio de 36,0%; e as vigas com duas barras de 5 mm tiveram 

após o reforço, um aumento médio de 21,5%. Portanto constatou-se que o ganho de 

resistência era diretamente proporcional à taxa de armadura à flexão: quanto maior a 

taxa pré-existente de armadura longitudinal na viga, maior o ganho de resistência 

causado pelo reforço. Por outro lado, as vigas taxas de armadura de flexão muito 

pequenas, por exemplo, as vigas com duas barras de 5 mm, apresentaram baixa 

ductilidade, e mesmo executando-se o reforço não houve melhora nessa característica. 

Portanto, concluiu-se que o ganho de resistência obtido com o acréscimo de uma 

camada de concreto à face comprimida depende da taxa de armadura longitudinal de 

tração pré-existente na viga.  

Outro fato interessante que foi constatado é que as vigas VR50-3 e VR80-3 

apresentaram capacidades portante praticamente iguais, mesmo possuindo valores 

distintos para a resistência à compressão do concreto utilizado no reforço. Portanto os 

resultados experimentais indicaram que a resistência do concreto do reforço não 

influenciou, de maneira significativa, a capacidade portante da peça reforçada. 

Entretanto, ao comparar a rigidez das vigas de mesma seção transversal e mesma 

armadura longitudinal de tração, apesar das diferenças de resistência à compressão dos 

concretos do substrato e reforço, as vigas tiveram rigidezes semelhantes, o que pode ser 

explicado por não haver grande variação no módulo de elasticidade dos concretos 

utilizados, sendo essa diferença de 8,6%, entre as vigas VR50 e VR80. 
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Tabela 2.3 – Carga de ruptura das vigas ensaiadas 

 

2.4.2 – Trabalho realizado por SILVA (2011) 

Neste trabalho estudou-se a eficiência do reforço estrutural em vigas de 

concreto armado, usando a técnica do aumento da seção transversal na região 

comprimida e uso de conectores de cisalhamento ligando o concreto do substrato ao 

concreto do reforço. SILVA (2011) analisou o comportamento experimental de 11 

vigas, sendo 2 delas monolíticas e 9 reforçadas. Todas as vigas reforçadas foram 

acrescidas de uma camada de 150 mm em todo o bordo da região comprimida. A Tabela 

2.4 apresenta as características e a nomenclatura das vigas ensaiadas, já a Figura 2.10 

demonstra as seções transversais das vigas e detalha a armadura das mesmas. 
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Tabela 2.4 – Nomenclatura e característica das vigas 

 

Foram realizadas duas séries de ensaios, sendo os resultados obtidos 

apresentados na Tabela 2.5. Na primeira série, denominados ensaios preliminares, a 

variável estudada foi o tipo de conector (Figuras 2.8 e 2.9) com o objetivo de determinar 

qual dos três adotados (“I”, “U” ou “AF”) apresentaria resultado mais eficiente. 

Analisando os resultados da Tabela 2.5, optou-se por estudar apenas o conector tipo “I”, 

uma vez que este se mostrou o mais eficiente para evitar o desplacamento entre os 

concretos do reforço e do substrato. Já as vigas reforçadas utilizando os conectores tipo 

“U” (VRU3) e tipo “AF” (VRAF3) obtiveram indícios de desplacamento entre os dois 

concretos de idades distintas aproximadamente à ¼ do vão.  
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Figura 2.8 – Conectores tipo “I” e “U” 

 

Figura 2.9 – Conector tipo “AF” – parafuso parabolt de expansão mecânica 

Na segunda série de ensaios, estudou-se não só a eficiência e taxa do 

conector tipo “I”, como também a influência da pré-fissuração e da presença da 

armadura de confinamento na região do reforço.  

 
Figura 2.10 – Seção transveral e detalhamento da armadura das vigas: (a)VM25; 

(b)VM40; (c)VRAF3; (d)VRI3; (e)VRI1A; (f)VRU3; (g)VRI2A e (h)VRI1B e VRI1C 
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Ao comparar VR1A às vigas VRI1B e VRI1C que não tinham conectores de 

cisalhamento, mas que possuíam armadura de confinamento, percebeu-se que esta 

armadura foi essencial para o bom funcionamento do reforço. Além disso, observou-se 

que todas as vigas reforçadas apresentaram ganho de resistência em relação à viga 

VM25 (viga antes de receber a camada de reforço). 

 

 

Tabela 2.5 – Momento de ruptura e modo de ruptura 

 

Quase todas as vigas reforçadas dobraram a resistência em relação à VM25, 

somente a viga VRI1A obteve apenas 40% de ganho de resistência. Outra constatação 

importante foi a que todas as vigas reforçadas, com exceção da VRI1A, obtiveram 

cargas de ruptura maiores ou iguais à da VM40 demonstrando que as vigas reforçadas 

obtiveram, em sua grande maioria, um comportamento de uma peça monolítica. 

Portanto, SILVA (2011) concluiu que a técnica de reforço estudada proporcionou 

aumento da capacidade portante da peça, visto que tanto nas peças pré-fissuradas quanto 

nas peças íntegras apresentaram ganho de resistência com a execução do reforço. 

2.4.3 – Trabalho realizado por FONTES (1996) 

Este trabalho é sobre reparo e reforço de vigas de concreto armado 

utilizando-se diferentes técnicas e faz parte de uma pesquisa maior realizada sobre este 

mesmo assunto na COPPE. Os ensaios deste trabalho correspondem à vigas reforçadas 
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com estribos externos pré-tracionados, estribos de vergalhão colados (este trabalho) e 

estribos de chapa colados. 

O estudo foi feito com duas vigas biapoiadas, submetidas a duas cargas 

concentradas simétricas, sendo ambas com mesma área de armadura transversal por 

unidade de comprimento, porém com diferenças nos espaçamentos dos estribos na 

região de flexo cisalhamento. Antes do reforço, as vigas foram carregadas até que os 

estribos internos apresentassem deformações próximas a 0,2%. Uma das vigas só foi 

reforçada após ter sido completamente descarregada, já a outra foi reforçada estando 

submetida a duas cargas de 50 kN. Para o reforço das duas vigas foram usados estribos 

colados com o mesmo espaçamento, mas com diâmetros diferentes, e as fissuras não 

foram tratadas. 

As duas vigas tinha seção transversal retangular de 150 mm x 450 mm,  

4,50 m de comprimento e 4,00 de vão. As cargas são aplicadas a 1350 mm do centro 

dos apoios como mostrado na Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 – Esquema de ensaio 

Como armadura longitudinal de tração foram usadas cinco barras de aço, 

sendo duas com 16 mm de diâmetro e três com 20 mm, que se estenderam ao longo de 

todo o comprimento das vigas, em duas camadas. Como porta estribo foram utilizadas 

duas barras de 8 mm de diâmetro na região comprimida. Já a armadura transversal foi 

dimensionada para que as vigas rompessem por cisalhamento, consistiu em estribos de 

6,3 mm de diâmetro a cada 160 mm na região de esforço cortante nulo na região II 

(Figura 2.8), e em estribos de 5 mm de diâmetro nas regiões de flexo cisalhamento 

(região I). Veja nas figuras 2.12 e 2.13 as características e detalhamento das vigas. 
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Para a execução do reforço, as diferenças entre as vigas foram os diâmetros 

dos estribos de reforço e a carga aplicada na viga durante o reforço: na viga V1 foi 

usado um vergalhão de 6,3 mm de diâmetro e executado com a viga sob a ação de duas 

cargas de 50 kN, enquanto que na viga V4 o vergalhão foi de 8 mm de diâmetro e o 

reforço foi executado com a viga descarregada. 

 

Figura 2.12 – Detalhamento Armadura Longitudinal 

Em ambas as vigas os estribos de reforço foram espaçados de 150 mm para 

evitar a coincidência de posição entre os estribos internos e os estribos de reforço para 

evitar danos na armadura de cisalhamento original da viga. Veja na figura 2.14 os 

detalhes da armadura de reforço. 
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Figura 2.13 – Características da seção transversal das vigas 

Como procedimento de reforço, marcaram-se as posições dos estribos de 

reforço nas vigas e então foram feitos sulcos (Figura 2.15) no concreto com uma 

britadeira com dimensões tais que permitissem a colocação dos estribos sem que fossem 

aumentadas as dimensões da seção transversal das vigas. Na preparação para a colagem 

dos estribos de reforço nas vigas, a superfície do concreto foi escovada com escova de 

aço e limpa com jato de ar comprimido (Figura 2.16). Os estribos foram limpos apenas 

com um pano, sem tratamento especial. Em seguida, dois componentes da cola 

SIKADUR 31 foram misturados durante aproximadamente 3 minutos, até que o 

material se apresentasse homogêneo. Com uma espátula, espalhou-se uma camada de 

cola nos sulcos, e com um vergalhão, foram preenchidos os furos onde os estribos, em 

seguida, seriam colocados. Após o posicionamento dos estribos, estes foram cobertos 

por cola até atingir as dimensões originais das vigas (Figura 2.17). 
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Figura 2.14 – Detalhe da armadura de reforço 

 

Figura 2.15 – Execução do sulco na viga 

 

Figura 2.16 – Limpeza da viga com jato de ar comprimido 
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Figura 2.17 – Recobrimento do estribo de reforço com a cola na viga 

Para a viga V1, após o reforço, o esforço cortante passou a ser resistido 

pelos estribos originais e os de reforço, tendo a deformação dos primeiros diminuído. 

Desta forma, quando a viga atingiu a ruptura por flexão, nenhum dos estribos, nem os 

originais e nem os de reforço, atingiram o escoamento. 

Na viga V4, após o reforço, o esforço cortante passou a ser resistido pelos 

estribos originais e os de reforço, tendo a deformação dos primeiros diminuído. Desta 

forma, quando a viga atingiu a ruptura por flexão, nenhum dos estribos, nem os 

originais e nem os de reforço, atingiram o escoamento. 

A técnica de reforço com estribos de vergalhão colado se mostrou eficiente, 

podendo suprir as deficiências que levam a estrutura a necessitar de reforço ao 

cisalhamento. Este tipo de solução permite a execução do trabalho apenas na parte 

inferior da viga e da laje, sem interferir no piso de cima, minorando sensivelmente os 

transtornos causados e o volume de material a ser removido e reconstituído. 

2.4.4 – Trabalho realizado por CHEONG E MACALEVEY (2000) 

Este artigo descreve uma análise experimental sobre o comportamento de 

vigas de concreto armado reforçadas por encamisamento. Foram ensaiadas 13 vigas “T” 
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e 61 corpos de prova até a ruptura. Os 61 corpos de prova foram para testar a resistência 

de ligação entre os dois concretos de idades diferentes: substrato e reforço. 

Essa resistência de ligação entre os dois concretos de idades diferentes foi 

investigada pelo método de inclinação de cisalhamento (Figura 2.18), método elaborado 

por Clímaco em 1990. As dimensões dos corpos de prova utilizados foram 500 x 100 x 

100 mm e os ângulos da interface utilizados foram 60º, 70º e 75º . 

 

Figura 2.18 – Parâmetros da resistência da ligação  no corpo de prova 

 

Para criar os corpos de prova, o concreto do substrato foi moldado em uma 

forma onde um pedaço de madeira foi utilizado para manter o ângulo desejado. Após 28 

dias, o corpo de prova recebia um tratamento de superfície para que ganhasse 

rugosidade para auxiliar na resistência de ligação entre o concreto do substrato e o do 

reforço que posteriormente seria acrescentado ao corpo de prova. Após o tratamento da 

superfície, a mesma foi escovada para sua limpeza. 

Após o tratamento, o concreto novo com agregados selecionados foi 

adicionado ao corpo de prova. Sendo assim, ao passar 28 dias os corpos de prova foram 

ensaiados à compressão axial. 

Os ensaios dos corpos de prova foram feitos utilizando um macaco 

hidráulico. Os resultados do carregamento estático nos corpos de prova são mostrados 

na tabela 2.6. E os resultados do carregamento dinâmico nos corpos de prova são 

mostrados na tabela 2.7. 
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Tabela 2.6 – Resultados das cargas estáticas 
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Tabela 2.7 – Resultados das cargas dinâmicas 

 

Em todos os corpos de prova a ruptura ocorreu de forma frágil, sem aviso. O 

cisalhamento ocorreu de forma que o desplacamento entre as duas partes do corpo de 

prova, demonstrando que a ligação é uma região crítica quando se faz o reforço, sendo 

assim necessário garantir essa ligação de forma a manter um comportamento monolítico 

na peça final. 

As vigas ensaiadas possuíam as seguintes características (Figura 2.19 e 

Tabela 2.8): 

 

Figura 2.19 – Seção Transversal das vigas ensaiadas 
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Tabela 2.8 – Armaduras das vigas 

 

As cargas de ruptura e modos de ruptura das vigas reforçadas e ensaiadas 

estão na tabela 2.9. Com os resultados obtidos, CHEONG E MACALEVEY concluíram 

que os estribos existentes podem contribuir para o confinamento da peça, sendo assim, 

acrescentar maior resistência ao reforço. Também foi concluído que com a aplicação de 

cargas dinâmicas moderadas a peça não tem uma redução de capacidade de carga 

significativa. Ao final, concluíram que as vigas com as superfícies de reforço 

escarificadas de forma mais grosseira não possuíram uma diferença significante de 

resistência quanto às vigas que obtiveram suas superfícies com rugosidade mais fina. 

Tabela 2.9 – Cargas de ruptura das vigas 

 

 

2.4.5 – Trabalho realizado por CERQUEIRA (2000) 

Neste trabalho foi desenvolvido um estudo experimental sobre o 

comportamento de vigas reforçadas ao esforço cortante e ao mesmo tempo à flexão com 

lâminas de compósitos de fibras de carbono. Foram ensaiadas 3 vigas, sendo uma delas 

com deficiência nas armaduras transversais e longitudinais e duas com deficiência 
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apenas na armadura transversal. O reforço para esforço cortante foi feito com fibra de 

carbono colada com epóxi nas faces laterais das vigas com ângulos de 90º e 45º com o 

eixo das vigas, já o reforço para a flexão foi feito com lâminas de fibra de carbono 

coladas na face inferior da viga. 

As vigas possuíam seção retangular de 150 x 450 mm e comprimento de 

4500 mm. O esquema de ensaio foi feito com as vigas biapoiadas com 2 cargas 

simétricas a 1350 mm dos apoios (Figura 2.20). 

 

Figura 2.20 – Característica das vigas 

A viga V5 foi reforçada ao cisalhamento e flexão, e as vigas V2 e V4 foram 

reforçadas apenas ao cisalhamento. As características dos reforços são mostradas nas 

figuras 2.21, 2.22 e 2.23. 

 

Figura 2.21 – Reforço da viga V2 

 



39 
 

 

Figura 2.22 – Reforço da viga V4 

 

Figura 2.23 – Reforço da viga V5 

 

O preparo inicial da área que receberia o reforço consistiu em escarificar a 

superfície do concreto com um martelete elétrico, para obter uma melhor aderência 

entre a lâmina de fibra de carbono e o concreto. Com os resultados obtidos, 

CERQUEIRA chegou às seguintes conclusões: 

 A colocação e locação das lâminas que ficaram inclinadas na 

superfície do concreto são mais complicadas que as lâminas 

verticais; 

 Os reforços utilizados foram capazes de acrescentar maior 

resistência à estrutura existente; 

 A adição do reforço reduz a deformação da armadura interna; 

  Não houve vantagem significante na utilização de lâminas 

inclinadas; 

 A deformação da lâmina deve ser limitada a valores que evitem a 

ruptura por descolamento e destacamento das mesmas; 

 O modelo de treliça pode ser utilizado para avaliar a resistência da 

viga reforçada. 
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL  

3.1 – Considerações Gerais 

Para atingir os objetivos propostos, foi adotada a seguinte metodologia. 

Inicialmente realizada uma ampla revisão bibliográfica sobre os métodos e técnicas 

existentes para reforço de estruturas de concreto armado com foco em vigas. Em 

seguida escolheram-se dois métodos distintos para se reforçar as vigas. O primeiro 

método destinava-se a reforçar a viga em relação à sua capacidade de resistir a 

momentos fletores por meio do acréscimo de uma camada de concreto aplicada à face 

tracionada com armadura longitudinal e à face comprimida sem acréscimo de armadura 

longitudinal. O segundo método destinava-se a reforçar a viga em relação à sua 

capacidade de resistir ao cisalhamento por meio de colagem de chapas de aço às suas 

faces laterais.  

Para se desenvolver um programa experimental corretamente é preciso ter 

conhecimento das técnicas para realização de ensaios experimentais. O primeiro passo é 

definir o tipo de peça a ser ensaiada. No caso desta pesquisa, definiu-se que seriam 

ensaiadas vigas biapoiadas em escala real, submetidas a duas forças concentradas 

aplicadas simetricamente em relação ao vão, sendo necessário o acompanhamento dos 

deslocamentos verticais e das deformações do aço e do concreto ao longo do 

carregamento aplicado. 

Para coletar e analisar adequadamente estes dados foi preciso aprender a 

utilizar alguns instrumentos de medição, tais como: relógio comparador, transdutores de 

deslocamento, extensômetros elétricos de resistência. Para garantir também que a peça 

ensaiada estivesse realmente biapoiada, escolheu-se aparelhos de apoio que simulassem 

o comportamento de apoio rotulado fixo e apoio rotulado móvel.  

Estudar o funcionamento do sistema de aquisição de dados disponível no 

Laboratório de Estruturas também foi necessário, pois os gráficos da força em função 

das deformações dos materiais e da força em função dos deslocamentos dependiam das 

leituras coletadas por este sistema. Para minimizar a chance de falhas durante o ensaio 

das vigas, foi preciso também estudar a maneira de aplicação do carregamento por meio 

de macacos hidráulicos conectados a células de carga, de forma a permitir o 

acompanhamento do valor da força aplicada em cada passo de carga do ensaio.  
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Feito isso, deu-se início ao desenvolvimento do programa experimental, no 

qual já foram executadas todas as concretagens das vigas, bem como sua 

instrumentação e ensaio até a ruptura. Todo o programa experimental foi executado no 

Laboratório de Estruturas da EEC/UFG, e os dados foram coletados por um sistema de 

aquisição de dados que armazena as leituras das cargas aplicadas, flechas produzidas e 

deformações observadas no aço e no concreto das vigas.   

Para realizar a análise foram traçados gráficos da força em função dos 

parâmetros analisados (deformação dos materiais e flechas) experimentalmente. 

Também foram feitas previsões teóricas do comportamento destas vigas utilizando-se a 

ABNT NBR 6118:2007. Os resultados teóricos e experimentais foram comparados entre 

si para que se possam tirar as conclusões. Em função do que foi observado foram  dadas 

sugestões para trabalhos futuros a fim de complementar o tema aqui abordado.   

Como a proposta é estudar duas técnicas de reforço distintas, foi necessário 

realizar dois programas experimentais com características diferentes. Portanto, os 

procedimentos desenvolvidos em laboratório para esta pesquisa seguiram duas 

vertentes, onde as execuções de concretagens, instrumentação, preparo das peças e 

execução propriamente dita do reforço tiveram suas particularidades em cada caso como 

será descrito.   

3.2 – Reforço de viga por encamisamento 

O programa experimental das vigas reforçadas pela técnica de 

encamisamento (adição de concreto armado) foi executado em parceria com dois alunos 

de mestrado do CMEC (AGUIAR, 2013 e SILVA, 2013). No total foram ensaiadas 

vinte vigas de concreto armado. Entretanto, esta pesquisa  analisou  o comportamento 

de apenas dez destas peças . 

 Na parte do trabalho desenvolvida em parceria com AGUIAR (2013), , o 

reforço das peças foi feito adicionando-se barras de aço longitudinais ao longo da face 

tracionada, envolvendo-as posteriormente por uma camada de 5 cm de concreto auto-

adensável (CAA).  Já na parte do trabalho desenvolvida em parceria com SILVA 

(2013), , o reforço foi feito acrescentando-se 10 cm de concreto à face comprimida, sem 

colocação de nenhum tipo de armadura. As características destas peças estão descritas 

na Tabela 3.1.  
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O objetivo, com estes ensaios, era analisar a influência da existência de 

chaves de cisalhamento produzidas ao longo da ligação formada pelo contato entre o 

concreto do substrato e do reforço. Acredita-se que estas chaves de cisalhamento 

possam influenciar na resistência ao cisalhamento da junta, podendo ser uma opção para 

aumentar a resistência ao cisalhamento de juntas formadas pelo contato entre concretos 

moldados em idades distintas. Para avaliar esta influência realizou-se o reforço de vigas 

posicionando-se estas chaves de cisalhamento em várias posições distintas. 

No trabalho em parceria com AGUIAR (2013) as oito vigas reforçadas e a 

viga monolítica possuíam seções transversais semelhantes, ambas com 150 mm x 350 

mm, além das taxas de armadura longitudinal e transversal iguais, a diferença entre as 

peças consistia apenas no tipo de junta produzida antes de se realizar o encamisamento. 

 A peça de referência, denominada viga original (VO), tem as mesmas 

dimensões (150 mm x 300 mm) e armaduras das peças antes de receberem o reforço, e 

foi moldada para determinar a capacidade portante e o modo de ruptura antes do 

reforço. No trabalho em parceria com SILVA (2013) as oito vigas reforçadas e a viga 

monolítica possuíam seções transversais semelhantes, correspondentes à 150 mm x 400 

mm. A outra peça de referência, denominada de viga original (VO), foi a mesma 

utilizada para o trabalho de AGUIAR. Ressalta-se que em ambos os trabalhos as vigas 

possuíam 3000 mm de comprimento. 

 

Tabela 3.1 – Característica das vigas 

Parceria com AGUIAR 

Vigas Descrição 
VO Viga Original 

VM Viga Monolítica 

VR Viga Reforçada sem chave de cisalhamento e sem conector 

VRN Viga Reforçada com chave de cisalhamento entre estribos e sem conector 

VRC Viga Reforçada sem chave de cisalhamento e com conector 

Parceria com SILVA 

Vigas Descrição 
VO Viga Original 

VM Viga Monolítica 

VR Viga Reforçada sem chave de cisalhamento e sem conector 

VRC Viga Reforçada sem chave de cisalhamento e com conector 

VRN Viga Reforçada com  8 chave de cisalhamento entre estribos e sem 

conector 

Obs. Para um melhor entendimento deste trabalho alterou-se a nomenclatura original de 

algumas vigas ensaiadas em parceria com AGUIAR e SILVA. As vigas alteradas foram: 



43 
 
(AGUIAR) - VR  = VRsNsC, VRN = VRN8eE, VRC = VRcC; (SILVA) – VRN = VRN8ee 

A armadura longitudinal de todas as vigas antes do reforço era composta por 

quatro barras de aço, sendo duas de diâmetro igual a 16 mm e duas de diâmetro igual a 

10 mm.  Já a armadura transversal foi composta por estribos de 6,3 mm de diâmetro 

espaçados de 12,5 cm. Além das armaduras longitudinais e transversais, foram 

utilizadas duas barras de 5,0 mm de diâmetro como porta-estribo. Na pesquisa em 

parceria com AGUIAR o reforço foi feito na face tracionada da viga, sendo 

acrescentadas duas barras longitudinais de 12,5 mm de diâmetro juntamente com uma 

camada de 50 mm de concreto. Já na pesquisa em parceria com SILVA foi acrescentada 

apenas uma camada de 100 mm de concreto à face comprimida. Detalhes destas 

armaduras e dos reforços podem ser vistos nas Figuras 3.1, 3.2 e 3.3.  

 

a) V0 – Viga original 

 

b) VM – Viga monolítica 

 

c) VR - Viga Reforçada sem chave de cisalhamento e sem conector 
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d) VRN - Viga Reforçada com chave de cisalhamento entre estribos e sem conector 

 
  e) VRC - Viga Reforçada sem chave de cisalhamento e com conector 

Figura 3.1 – Características das vigas – Parceria com AGUIAR 

 

 
 

a) V0 – Viga original 

 

 
b) VM – Viga monolítica 

 

 

 
c) VR – Viga Reforçada sem chave de cisalhamento e sem conector 

 
d) VRN – Viga Reforçada com chaves de cisalhamento e sem conector 
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e) VRC – Viga Reforçada sem chave de cisalhamento e com conector 

 

Figura 3.2 – Características das vigas – Parceria com SILVA 

 

a) Vigas ensaiadas em parceria com AGUIAR (2013) 

 

b) Vigas ensaiadas em parceria com SILVA (2013) 

Figura 3.3 – Seções transversais das vigas ensaiadas em parceria com AGUIAR 

(2013) e SILVA (2013) e respectivas posições dos extensômetros nas armaduras  

Para coletar as deformações do aço, as armaduras foram instrumentadas 

utilizando extensômetros elétricos de resistência (EER). Extensômetros também foram 

colados na face mais comprimida do concreto para acompanhamento das deformações 

deste material. Todos os extensômetros foram ligados a uma máquina de aquisição de 
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dados com onze canais, interligada a um terminal da NATIONAL INSTRUMENTS, e 

que foi controlada por um software computacional (LABVIEW 6.1).  

Na Figura 3.3 também é possível ver a posição dos extensômetros elétricos 

nas barras das armaduras e na face comprimida do concreto das vigas de AGUIAR 

(2013) e de SILVA (2013). Além de extensômetros, também foram usados transdutores 

de deslocamentos (LVDT) e relógios comparadores para acompanhamento dos 

deslocamentos horizontais na junta e dos deslocamentos verticais das vigas 

respectivamente, conforme apresentado na (Figura 3.4).  

 

Figura 3.4 – Posição dos LVDT’s e dos Relógios Comparadores 

Para concretar as peças originais e monolíticas foram utilizadas fôrmas 

metálicas (Figura 3.5) com dimensões de 150 x 300 x 3000 mm e de 150 x 400 x 3000 

mm. A concretagem (Figura 3.6) ocorreu em duas etapas, uma para concretar as vigas 

de referência e os substratos das vigas a serem reforçadas. Já a segunda etapa foi para se 

concretar o reforço das dezesseis vigas reforçadas, sendo que ambas foram executadas 

no Laboratório de Estruturas da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de 

Goiás.   
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Figura 3.5 – Fôrmas metálicas 

 

Figura 3.6 – Concretagem das vigas 

Tanto na primeira quanto na segunda etapa foi utilizado concreto auto 

adensável (CAA) disponibilizado pela concreteira Realmix. Sendo esta propriedade 

conferida no momento da entrega do concreto por meio de ensaios (Figura 3.7) da Caixa 

L (segundo NBR 15823-4/2010) e o ensaio de espalhamento Slump Flow (segundo 

NBR 15823-2/2010). Para que se pudessem determinar as propriedades mecânicas do 

concreto em função do tempo, foram moldados vários corpos de prova (Figura 3.8) 

cilíndricos 150 mm x 300 mm para realização de ensaios de caracterização do concreto 

por meio de ensaios de compressão axial, tração diametral e módulo de elasticidade.  
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Em relação à execução do reforço das vigas, para que estas peças pudessem 

receber a nova camada de concreto referente ao reforço foi preciso preparar a superfície 

do substrato fazendo-se sua escarificação para a retirada de toda a nata de cimento. 

 

Figura 3.7 – Ensaios realizados com o concreto recebido 

 

Figura 3.8 – Moldagem dos corpos de prova 

 Para isso utilizou-se um martelete pneumático e um pontalete de aço 

utilizado manualmente (Figura 3.9) para regiões da superfície que necessitavam de um 

preparo mais fino, com o objetivo de criar uma superfície rugosa para melhorar a 

obtenção de resistência de aderência. Para confeccionar as chaves de cisalhamento, 

foram colocados blocos retangulares (Figura 3.11 e 3.12) de EPS (isopor) com 

dimensões de 75 x 100 x 50 mm nas vigas durante a concretagem do substrato, este 

material era retirado à medida que a escarificação das peças era executada, porém, as 

chaves de cisalhamento não tiveram preparo na superfície (Figura 3.10). 
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Figura 3.9 – Preparo da superfície a ser reforçada 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.10 – a) Peça antes da escarificação e retirada das peças de isopor; b) Peça 

depois da escarificação e limpeza total do nicho. 

 

Figura 3.11 – Blocos retangulares de EPS nas posições para receber o reforço 
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Figura 3.12 – Detalhe do resultado final da chave de cisalhamento nas vigas 

reforçadas 

Após a escarificação, as peças que utilizariam conectores de cisalhamento 

para melhorar o desempenho do reforço, receberam furos com 125 mm de profundidade 

com broca de 8,0 mm de diâmetro como mostra a figura. Os conectores utilizados foram 

de diâmetro igual a 6,3 mm espaçados de 250 mm. 

Nas vigas feitas com AGUIAR, os conectores utilizados possuíam forma 

“L” com dimensões 160 mm x 50 mm e colocados em duplas no formato “U” e 

serviram para a fixação das barras longitudinais adicionadas durante a execução do 

reforço.  Estes conectores ficaram ancorados 125 mm dentro do substrato e 

sobressaindo-se 35 mm. Já nas vigas feitas com SILVA os conectores utilizados 

possuíam formato “U” e ficaram ancorados 125 mm dentro do substrato. Para assegurar 

a ancoragem dos conectores, os furos foram preenchidos com resina epóxi, também se 

passou com pincel um pouco de resina em todo o perímetro da barra que ficaria 

ancorada dentro do substrato.  

Após a colagem dos conectores no substrato das vigas, as peças em parceria 

com AGUIAR foram reforçadas adicionando-se duas barras longitudinais de 12,5 mm 

de diâmetro. Nas vigas reforçadas que utilizaram conectores de cisalhamento, essas 

barras foram amarradas nos próprios conectores para garantir o travamento. Já nas que 

não possuíam conectores, as barras foram fixadas com espaçadores de 15 mm e uma 

barra de 5 mm de diâmetro amarradas transversalmente às barras longitudinais para 

garantir o travamento. Para a instrumentação das barras longitudinais do reforço de 

AGUIAR (2013), foi fixado um extensômetro em cada face inferior das armaduras no 

ponto médio das mesmas. 
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Terminada as etapas de preparação da superfície para receber a nova 

camada de concreto para o reforço, foi necessária a limpeza e saturação do substrato 

antes da nova concretagem. A limpeza foi feita com água para a retirada de todo 

material pulverulento, produto de todos os procedimentos de preparo da superfície. A 

saturação do substrato foi necessária para que o próprio não “roubasse” a água de 

amassamento do novo concreto em contato, o que poderia prejudicar a aderência entre 

os dois concretos. Para a concretagem foi utilizada o concreto auto adensável (CAA) 

usinado, fornecido pela concreteira Realmix. Da mesma forma como feito para a 

concretagem do substrato, foram realizados  os ensaios Caixa L (segundo NBR 15823-

4/2010) e o ensaio de espalhamento Slump Flow (segundo NBR 15823-2/2010) para 

verificar se realmente o concreto entregue poderia ser considerado auto adensável. 

Todos os procedimentos de preparo da superfície para receber a nova 

camada de concreto visaram o ganho na resistência de aderência entre as duas peças de 

idades diferentes. Ao garantir uma situação de monoliticidade da peça após o reforço, os 

ganhos obtidos com a intervenção serão os mais proveitosos possíveis, fazendo com que 

a necessidade de se obter uma boa aderência seja um ponto crucial desta pesquisa. 

Todos os ensaios foram feitos em uma estrutura de reação composta por um 

pórtico metálico ancorado na laje de reação do Laboratório de Estruturas da Escola de 

Engenharia Civil da UFG (EEC/UFG). As vigas foram apoiadas sobre blocos de 

concreto utilizando içamento da mesma com ponte rolante. Após a colocação das vigas 

nos apoios, as mesmas foram niveladas e munidas com os instrumentos de análise para 

a realização dos ensaios, tais como relógios comparadores e transdutores de 

deslocamento. 

Na pesquisa em parceria com AGUIAR foram usados dois esquemas de 

ensaio. O esquema “a” mostrado na Figura 13 foi usado nos ensaios das vigas VM, VO 

e VRsNsC. Neste esquema foram aplicadas duas cargas concentradas de mesma 

intensidade a 110 cm do eixo dos apoios para que a região analisada sofresse flexão 

pura (sem influência de esforço cortante). Já no esquema “b”, apresentado na Figura 13, 

foram ensaiadas as vigas VRN8eE, VRN8eEC, VRN8nEC, VRcC, VRN8nE, VRN3eE 

e VRN4eE. Neste esquema foram aplicadas duas carga concentradas de mesma 

intensidade posicionadas a 0,975 cm dos apoios. Todas as vigas ensaiadas na pesquisa 

em parceria com SILVA seguiram o esquema de ensaio “a” da Figura 13. 
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Para a aplicação do carregamento, foi utilizado um atuador hidráulico 

(Yellow Power) com capacidade nominal de 500 kN, alimentado por uma bomba 

hidráulica de ação manual. Posicionou-se uma célula de carga entre o atuador hidráulico 

e o pórtico de reação para que fosse feita a leitura automática da carga recebida pela 

viga. Antes da aplicação do carregamento em si, foi feito um pré-carregamento da viga 

para que as peças envolvidas no ensaio se acomodassem e também para testar o 

funcionamento de toda instrumentação (escorvamento da estrutura).  

O carregamento das vigas foi feito com incrementos de 5 kN até surgir a 

primeira fissura, após isso, o incremento de carga foi de 10 kN, para todos os 

incrementos de carga se fazia as leituras dos deslocamentos dos relógios e transdutores 

de deslocamentos (LVDT) e das deformações dos extensômetros. Para a marcação das 

fissuras foram utilizados pincéis atômicos para uma melhor visualização do 

desenvolvimento das fissuras até a ruptura. 

 

a) Esquema de ensaio “a” 

P P

97.5 85 97.5

 

b) Esquema de ensaio “b”                   

Figura 13 – Tipos de esquema de ensaio adotados 
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3.3 – Reforço de viga por colagem de chapas metálicas 

Para analisar o comportamento de vigas reforçadas ao esforço cortante 

foram ensaiadas cinco vigas de concreto armado no Laboratório de Estruturas da 

EEC/UFG em parceria com os alunos de mestrado do CMEC ingressantes em 2013. A 

diferença entre estas peças se dava apenas em função da falta de alguns estribos em 

determinados trechos da peça. Esta ausência de estribos foi intencionalmente produzida 

a fim de simular erros de execução por falhas da armadura transversal. A Tabela 3.2, e 

as Figuras 3.14 e 3.15 apresentam as características das vigas ensaiadas. 

A viga VDE-1 representava a peça de referência e não possuía nenhum tipo 

de falha em relação à armadura de cisalhamento. As vigas VDE-2 à VDE-4 se 

diferenciavam em função da posição e da quantidade de estribos ausentes na peça, e 

foram ensaiadas até a ruptura sem que se realizasse nenhum tipo de reforço. A viga 

VDE-5, que possuía cinco estribos faltando no vão de cisalhamento máximo, foi 

reforçada colando-se chapas metálicas as suas laterais usando resina epóxi. Somente 

após a execução deste reforço é que se ensaiou a peça a fim de verificar se o 

comportamento desta estrutura estava próximo da de uma viga monolítica 

correspondente. 

Tabela 3.2 - Característica das vigas com deficiência de estribos 

Nome 
Armadura 

Longitudinal 

Armadura 

Transversal 

Dimensões 

(b x d) 

Área de 

Aço 

mm² 

ρ- taxa de 

armadura 

% 

VDE1 5 φ10,0 mm 
φ 5,0 mm 

cada 10 cm 

150 x 270 

mm 
392,70 0,97 

VDE2 5 φ10,0 mm 

Falha de 

Estribos 

Cisalhamento 

zero - 4 barras 

150 x 270 

mm 
392,70 0,97 

VDE3 

 
5 φ10,0 mm 

Falha de 

Estribos  

Cisalhamento 

Máx. - 2 barras 

150 x 270 

mm 
392,70 0,97 
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VDE4 5 φ10,0 mm 

Falha de 

Estribos  

Cisalhamento 

Máx. - 4 barras 

150 x 270 

mm 
392,70 0,97 

VDE5 5 φ10,0 mm 

Viga reforçada 

com falha de 5 

estribos 

150 x 270 

mm 
392,70 0,97 

 

 

Figura 3.14: Dimensões da seção transversal e armaduras usadas nas vigas (Unidades 

em mm) 

 

O cálculo do número de chapas metálicas a serem utilizadas para o reforço 

da viga VDE-5 foi feito de acordo com os estabelecidos na ABNT NBR 6118:2007 para 

armaduras transversais. Primeiramente, utilizou-se o número de estribos que faltavam 

para o cálculo da área de aço que faltava na região de reforço em relação á viga 

referência para suportar a mesma carga da VDE1. Depois, relacionou esta mesma área a 

área de seção transversal da chapa metálica (Figura 3.16) para obter o número de barras, 

porém foi necessário fazer os ajustes quanto à área de aço necessária por conta das 

diferenças de aço entre os estribos (CA-50) e as chapas metálicas (CA-60). 
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Figura 3.15: Características das vigas com indicação da região com falhas de estribos  

 

Figura 3.16 – Dimensões das chapas metálicas do reforço 
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 Além da relação entre as áreas de aço necessárias, este mesmo número de 

barras adquiridas com os cálculos foi relacionado ao espaçamento máximo também 

preconizado pela norma brasileira. Após isso se encontrou o número correto de barras a 

serem coladas na região de faltas de estribos que foram 4 barras espaçadas 120 mm 

Figura 3.17.  

 

Figura 3.17 – Posições das chapas metálicas do reforço 

A viga a ser reforçada possuía uma deficiência de 5 estribos na região de 

maior esforço cortante, sendo necessária a reposição de área de aço nesta região 

respeitando os espaçamentos máximos definidos pela NBR 6118. 

Para que as vigas pudessem receber as chapas metálicas coladas à face para 

o reforço, as próprias precisavam de preparo na superfície e fixação dos parabolts. Para 

o preparo da superfície que recebeu a colagem das chapas foi utilizado jateamento de 

água sob alta pressão. Este procedimento buscou deixar a região de reforço da viga 

levemente irregular para que a resina pudesse se aderir melhor ao substrato. A não 

utilização de escarificação mais grosseira na peça se justifica pelo fato de que se 

houvessem irregularidades maiores a utilização da resina seria excessiva e isso também 

poderia causar uma perda de rendimento da mesma. 

A resina utilizada para a colagem das chapas metálicas no substrato foi a 

Sikadur 32 Epóxi de média fluidez (Figura 3.18). Antes da colagem das chapas 

metálicas, as mesmas tiveram um tratamento especial para a limpeza da ferrugem 

causada pela corrosão que estava impregnada nas chapas utilizadas. Além disso, as 

chapas foram furadas para a passagem dos parabolts e ancoragem das pontas da chapa 

na face do concreto para que a chapa ficasse pressionada contra o substrato para que a 

eficiência da colagem fosse garantida (Figura 3.19). 
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Figura 3.17 – Resina epóxi utilizada para a colagem das chapas metálicas ao 

substrato da viga a ser reforçada 

 

 

Figura 3.18: Detalhe do reforço 

Para o ensaio das cinco vigas, os procedimentos de instrumentação e 

esquema de ensaio (Figura 3.19) foram os mesmos para todas elas. Antes da 

concretagem, as vigas tiveram suas armaduras instrumentadas com extensômetros 

elétricos colados em suas faces (Figura 3.20) para a obtenção das deformações ocorridas 

durante o ensaio até a ruptura das vigas. 
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Figura 3.19 – Esquema de ensaio das vigas 

 

Figura 3.20 – Instrumentação das armaduras antes da concretagem 

Após a instrumentação das armaduras, as mesmas foram posicionadas na 

forma para o início da concretagem (Figura 3.21). Também foram moldados corpos de 

prova (Figura 3.22) e feito os ensaios da Caixa L (segundo NBR 15823-4/2010) e o 

ensaio de espalhamento Slump Flow (segundo NBR 15823-2/2010). 

 

Figura 3.21 – Concretagem das vigas 

 

Figura 3.22 – Moldagem dos corpos de prova 
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Após a concretagem e cura das vigas, o preparo do ensaio seguiu os 

seguintes procedimentos: Colagem de chapas metálicas (Figura 3.23) para oferecer uma 

superfície lisa para que as pontas dos relógios comparadores não sofresse alteração de 

medidas por conta de rugosidade da superfície das vigas, preparação da superfície do 

concreto para que recebesse a colagem dos extensômetros (Figura 3.24) para medição 

das deformações do concreto e posteriormente é feito o ensaio utilizando um macaco 

hidráulico para a aplicação da carga como mostrado na figura 3.19. A posição dos 

relógios comparadores está simetricamente como mostrado na figura 3.25. 

 

 

Figura – 3.23 – Chapas metálicas para superfície dos relógios comparadores 

 

Figura 3.24 – Extensômetros colados na face do concreto 
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Figura 3.25 – Posições dos relógios comparadores 
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4 – APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS 

4.1 Vigas reforçadas por encamisamento 

Todas as vigas foram ensaiadas até a ruptura, sendo assim, as cargas de 

ruptura e seus deslocamentos medidos durante o ensaio foram utilizados para a 

elaboração de gráficos para melhor visualização do comportamento das mesmas durante 

o ensaio. Relembrando as características das vigas ensaiadas, temos: 

VO = Viga original 

VM = Viga monolítica 

VR = Viga reforçada sem nicho e sem conector 

VRN = Viga reforçada com nicho 

VRC = Viga reforçada com conector 

 Os gráficos foram elaborados fazendo a relação Carga x Deslocamento 

(flecha) onde os dados dos deslocamentos são obtidos do relógio central onde se obteve 

os maiores valores. Para as vigas do programa experimental do estudo de reforço por 

encamisamento os gráficos (figuras 4.1 e 4.2) e as tabelas (tabelas 4.2 e 4.3) 

demonstram os resultados obtidos nos ensaios.  Na tabela 4.1 encontra-se as 

características mecânicas do concreto das vigas no dia do ensaio das mesmas, sendo que 

estes dados também são os mesmos para as vigas reforçadas na face comprimida. 

 

Figura 4.1 – Vigas reforçadas na face tracionada 
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Tabela 4.1 – Propriedades mecânicas do concreto das vigas no dia do ensaio 

fcj-sub 

(MPa) 

fcj-ref 

(MPa) 

ftj-sub 

(MPa) 

ftj-ref 

(MPa) 

Ec-sub 

(GPa) 

Ec-ref 

(GPa) 

43,9 36,0 4,3 3,3 32,2 28,6 

fcj-sub ;  ftj-sub   :  Resistência à compressão e à tração do concreto do substrato; 

fcj-ref  ;  ftj-ref    :  Resistência à compressão e à tração do concreto do reforço; 

Ec-sub ; Ec-ref  : Módulo de Elasticidade do concreto do substrato e do reforço; 

Tabela 4.1 – Cargas de ruptura das vigas reforçadas na face tracionada 

Vigas Puexp (kN) Puteor (kN) Puexp/Puteor Puexp /VMexp Puexp/VOexp 

VO 147,00 141,10 1,04 - - 

VM 235,00 227,50 1,03 - 1,60 

VR 200,00 227,50 0,88 0,85 1,36 

VRC 210,00 227,50 0,92 0,89 1,43 

VRN 232,00 227,50 1,02 0,99 1,58 

Onde: 

Puexp = Carga de ruptura experimental; 

Puteor = Carga de ruptura teórica; 

VMexp = Carga de ruptura experimental da viga monolítica de referência; 

VOexp = Carga de ruptura experimental da viga original antes do reforço; 

De acordo com o que foi obtido nos ensaios, pode-se observar, tanto pelo 

gráfico quanto pela tabela, que para o reforço na face tracionada, a viga reforçada que 

obteve maior acréscimo de capacidade portante foi a VRN que aumentou a capacidade 

da viga em 58%. Além disso, a mesma viga também teve um comportamento muito 

próximo de uma viga monolítica de mesma seção, chegando a 99% do valor de 

resistência à ruptura que a viga monolítica VM obteve. 

A viga reforçada que obteve menor acréscimo de resistência foi a VR que 

teve uma carga de ruptura de 36% superior à viga original. Além disso, a mesma viga 

obteve um comportamento no gráfico muito parecido com a VRC, porém, sua carga de 

ruptura foi menor, chegando a 85% da viga monolítica, diferente da VRC que obteve 

89% da carga de ruptura da viga monolítica. 

Em relação às cargas encontradas por meio do roteiro de cálculo 

apresentado no Capítulo 2 (Item 2.2.1), as cargas de ruptura obtidas experimentalmente 
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foram bem próximas do esperado, demonstrando que as considerações feitas para o 

cálculo da resistência das vigas é aceitável. A maior diferença entre carga teórica e 

experimental foi de 12% pela viga VR. 

 

Figura 4.2 – Vigas reforçadas na face comprimida 

Para as vigas reforçadas na face comprimida, percebe-se pelo gráfico e pela 

tabela que a viga que obteve maior acréscimo de resistência foi a VR que gerou um 

ganho de 50% em relação à viga original. Como mostrado na tabela, as cargas de 

ruptura obtidas em todas as vigas reforçadas na face comprimida são da mesma ordem 

de grandeza da carga de ruptura alcançada pela viga monolítica, sendo a diferença de 

valores não ultrapassando 6%.  

A viga reforçada na face comprimida que obteve o menor acréscimo de 

carga em relação à viga original foi a VRN que obteve 46% de ganho de capacidade 

portante. Percebe-se então no gráfico que o comportamento das vigas reforçadas são 

muito próximas do da viga monolítica, mostrando que o preparo das superfícies para o 

reforço e as técnicas utilizadas para  aumentar a aderência entre os concretos de idades 

diferentes foi bem executado. 

Em relação às cargas encontradas por meio do roteiro de cálculo 

apresentado no Capítulo 2 (Item 2.2.1), as cargas de ruptura obtidas experimentalmente 

foram bem próximas do esperado também, demonstrando que as considerações feitas 

para o cálculo da resistência das vigas é aceitável. A maior diferença entre carga teórica 

e experimental foi de 9% pela viga VR. 
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Tabela 4.2 – Cargas de ruptura das vigas reforçadas na face comprimida 

Vigas Puexp (kN) Puteor (kN) Puexp/Puteor Puexp /VMexp Puexp/VOexp 

VO 147,00 141,10 1,04 - - 

VM 207,00 202,10 1,02 - 1,41 

VR 220,00 202,10 1,09 1,06 1,50 

VRC 216,50 202,10 1,07 1,05 1,47 

VRN 215,00 202,10 1,06 1,04 1,46 

Onde: 

Puexp = Carga de ruptura experimental; 

Puteor = Carga de ruptura teórica; 

VMexp = Carga de ruptura experimental da viga monolítica de referência; 

VOexp = Carga de ruptura experimental da viga original antes do reforço; 

  

4.2 Vigas reforçadas por colagem de chapas metálicas  

Da mesma forma que as vigas reforçadas por encamisamento, todas as vigas 

foram ensaiadas até a ruptura, sendo assim, as cargas de ruptura e seus deslocamentos 

medidos durante o ensaio foram utilizados para a elaboração de gráficos para melhor 

visualização do comportamento das mesmas durante o ensaio. Os gráficos foram 

elaborados fazendo a relação Carga x Deslocamento (flecha) onde os dados dos 

deslocamentos são obtidos do relógio central onde se obteve os maiores valores. Para as 

vigas do programa experimental do estudo de reforço por colagem de chapas metálicas 

o gráfico (figuras 4.3) e a tabela (tabelas 4.3) demonstram os resultados obtidos nos 

ensaios. Na figura 4.4 pode ser visto o gráfico da resistência do concreto ao passar do 

tempo. 
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Figura 4.3 – Vigas reforçadas ao cisalhamento  

 

 

 

Figura 4.4 – Resistência à compressão do concreto das vigas  

 

Tabela 4.3 – Cargas de ruptura das vigas ensaiadas 

Vigas Puexp (kN) Puteor (kN) Puexp/Puteor Puexp /Vrefexp 

VDE-1 112,00 74,64 1,50 - 

VDE-2 118,90 74,64 1,59 1,06 

VDE-3 111,70 74,64 1,50 0,99 

VDE-4 95,00  74.64 1,27 0,85 

VDE-5 116,50 74,64 1,56 1,04 

Onde: 

Puexp = Carga de ruptura experimental; 

Puteor = Carga de ruptura teórica; 

Vrefexp = Carga de ruptura experimental da viga monolítica de referência; 
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Observando o gráfico e a tabela obtidos com os resultados dos experimentos 

das 5 vigas ensaiadas, vale fazer uma comparação entre as vigas que obtinham falhas de 

estribos (VDE2, VDE3 e VDE4) com a viga de referência (VDE1), que era a viga que 

não apresentava deficiência de armadura transversal. Esta comparação permitiu  

mensurar o quanto de capacidade portante a viga perde em função da localização e da 

quantidade de estribos ausentes na peça..  

Percebe-se que a viga VDE2 que é a peça que possui falha de 4 estribos no 

trecho  da viga submetido a flexão pura ( região de cortante nulo), a carga de ruptura 

praticamente idêntica (diferença de apenas 6%)   à da viga de referência. Isso sugere que 

quando se tem falhas de estribos em uma região submetida a pouco ou nenhum esforço 

cortante, a capacidade portante da peça não fica gravemente comprometida. 

Nas vigas VDE3 e VDE4 percebe-se uma diminuição da resistência da peça,  

da ordem de até 15% em relação à viga de referência VDE1, sendo que a redução da 

capacidade portante era maior para a viga com mais estribos ausentes na região do vão 

de cisalhamento. Como na viga VDE5 faltavam 5 estribos na região de cortante 

máximo, sabia-se pelo observados nos ensaios de VDE3 e VDE4, que se a VDE5 fosse 

ensaiada sem nenhum tipo de reforço, esta peça se romperia prematuramente por falhas 

de resistência ao cisalhamento. Com o intuito de avaliar a técnica do reforço por 

colagem de chapas de aço, reforçou-se esta viga com a colagem de quatro chapas 

metálicas às suas extremidades. Após o ensaio desta peça, percebeu-se que a capacidade 

portante foi próxima da peça de referência, indicando que o reforço executado foi 

eficiente. 

A comparação com as cargas teóricas demonstrou que o roteiro de cálculo 

utilizado não foi muito eficiente para estimar a carga que as peças suportariam, pois as 

diferenças de carga de ruptura chegaram a 59%. Isso mostra que o roteiro de cálculo 

deve ser melhorado a ponto de que consiga simular a mesma situação o mais próximo 

possível do real. 

Nas figuras 4.5, 4.6, 4.7 demonstram algumas das vigas ensaiadas após a 

ruptura. A importância dessas figuras é a demonstração do quanto a possibilidade de 

existir falhas de estribos pode causar uma ruptura brusca na peça. 
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Figura 4.5 – Detalhe do esmagamento do concreto após ruptura – VDE2 

 

 

Figura 4.6 – Detalhe da ruptura na região de falha de estribos – VDE4 
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Figura 4.7 – Detalhe da ruptura na região de falha de estribos – VDE4 
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5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em mãos as análises feitas com os resultados obtidos e toda a revisão 

bibliográfica pesquisada, este capítulo encerra esta pesquisa que teve em toda a sua 

estrutura os procedimentos realizados para que os objetivos fossem alcançados. 

5.1 Conclusões  

As duas técnicas de reforço obtiveram sucesso quanto à garantir resistência 

próxima à de uma viga original antes de ser reforçada e até mesmo representando ganho 

de capacidade portante significante. Além disso, as técnicas utilizadas para garantir a 

monoliticidade da peça reforçada demonstraram eficiência ao garantir um 

comportamento monolítico na maioria das peças reforçadas por encamisamento. 

No reforço por encamisamento feito tanto na face comprimida sem adição 

de armadura quanto na face tracionada com adição de armadura, percebe-se a 

necessidade de garantir a aderência entre o concreto do reforço e o da peça a ser 

reforçada para que a peça reforçada se comporte o mais próximo de uma viga 

monolítica de mesma seção.  

Nas peças reforçadas pela face comprimida sem adição de armadura, a 

utilização de chaves de cisalhamento (nichos) aparentemente proporcionou mais rigidez 

à viga do que a adoção de armaduras de costura (conectores) para promover o aumento 

da aderência na região da junta. Apesar disso, ao comparar o gráfico carga x 

deslocamento da viga com e sem conectores, percebe-se que mesmo não sendo tão 

eficientes quanto as chaves de cisalhamento, eles contribuem significantemente para o 

melhor desempenho da peça.  

Já nas peças reforçadas pela face tracionada com adição de armadura 

longitudinal, as chaves de cisalhamento e os conectores não alteraram 

significativamente a resistência da peça reforçada quando comparada com a peça 

reforçada sem a utilização de nenhum destes dois dispositivos para melhorar a aderência 

da junta. Acredita-se que isto tenha ocorrido pelo fato de que o concreto do reforço 

sendo adicionado na face tracionada fez com que sua contribuição fosse desprezada na 

resistência da peça, demonstrando que o ganho de resistência é muito mais influenciado 

pelo acréscimo de armadura do que pelo acréscimo de camada de concreto. 
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As peças ensaiadas com falhas de estribos, mostraram que dependendo do 

local em que essas falhas ocorrem, a influência na resistência da peça pode ser maior ou 

menor. Quando esta deficiência se situa em uma região da viga em que os esforços de 

cisalhamento são baixos, a falha de estribos não chega a alterar a capacidade portante da 

peça significativamente. Entretanto, a forma de ruína pode ser alterada, deixando de ser 

dúctil e passando a ser frágil. No caso da viga VDE2 (falha de estribos na região de 

cisalhamento nulo), observou-se uma ruptura brusca logo após o escoamento das 

armaduras longitudinais tracionadas. Isto ocorreu devido a flambagem dos porta-

estribos que não possuíam confinamento que é gerado pelos próprios estribos que 

faltavam. Já as vigas com deficiência de estribos na região com esforços cortantes 

significativos (VDE3 e VDE4), a peça sofreu uma queda de resistência, sendo que 

quanto maior a quantidade de armadura transversal deficiente maior será essa queda.  

Entretanto, é possível reestabelecer a capacidade portante da peça 

utilizando-se o reforço por colagem de chapas metálicas nas laterais da viga. Portanto, 

na viga VDE5 que possuía a maior falha de estribos, totalizando 5 barras na região de 

cisalhamento máximo, foi executada este reforço. Percebe-se que após o reforço a viga 

teve um comportamento próximo da viga original sem falhas de estribos. 

Com o reforço por colagem de chapas metálicas, percebe-se uma 

necessidade de garantir a aderência dessas chapas à face do concreto. O reforço feito 

neste trabalho foi com chapas laterais em que não possuía nenhum vinculo entre uma 

chapa de um lado com uma chapa do outro. O recomendável é utilizar chapas no 

formato de “U” para melhor aderência. O formato das chapas adotadas neste trabalho 

poderia gerar uma má aderência devido às tensões geradas nas pontas das chapas, o que 

não foi observado na VDE5. 

5.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Para os trabalhos futuros, segue as seguintes sugestões de pesquisa: 

- Realização de novos ensaios que permitam a análise da influência da 

existência de um pré-carregamento atuando durante a execução do reforço, tentando 

simular uma situação mais próxima da realidade, pois na maioria das vezes não se 

consegue realizar o descarregamento total dos elementos a serem reforçados; 
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- Realização de novos ensaios para avaliar a real influência das chaves de 

cisalhamenot na resistência de vigas reforçadas pela face comprimida; 

- Realização de novos ensaios para avaliar melhor a real influência do 

concreto de reforço adicionado à face tracionada de uma viga reabilitada; 

- Realização de novos ensaios para avaliar a eficiência de vigas reforçadas 

por colagem de chapas metálicas no formato “U”; 
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