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R. V. MATOS 

REFORÇO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

COM COMPÓSITOS DE FIBRAS DE CARBONO: ESTUDO 

DE CASO EM VIGAS DE TRANSIÇÃO DE EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL 

RESUMO 

As degradações das estruturas de concreto armado, provocadas por agentes químicos, físicos 

e/ou mecânicos, exigem a realização de reparos, recuperações, reforços, proteções e 

manutenções das estruturas. Neste trabalho o foco principal é a abordagem das técnicas e 

materiais empregados nos reforços das estruturas de concreto armado, dando destaque para o 

reforço de estruturas de concreto com compósitos de fibra de carbono. A ausência de normas 

nacionais sobre a área de reabilitação das estruturas e as consequentes faltas de esclarecimentos 

técnicos de como procede-se um reforço de estrutura de concreto armado é o que motiva e torna 

esse estudo relevante. O presente trabalho faz um estudo de um caso prático, descreve e analisa 

o diagnóstico e os procedimentos executivos de reforço de vigas de transição de um edifício 

residencial, utilizando mantas e lâminas de fibras de carbono. As análises embasam-se em uma 

revisão bibliográfica específica do tema, de forma a contribuir para a obtenção de diagnósticos 

mais assertivos e reabilitações menos onerosas e duráveis. Após o estudo do caso prático, 

conclui-se que a empresa cumpriu bem com os procedimentos de injeção de fissuras e reforço 

com os compósitos de fibras de carbono, contudo notou-se que uma certa carência de registros 

documententais de como se procedeu o diagnóstico da corrosão das armaduras e o modo como 

se caracterizavam as fissuras. Além disso, cabia também apresentar um memorial descritivo 

das etapas empregadas para realização do reparo localizado nas regiões do concreto afetadas 

pela corrosão da armadura. 

 

Palavras-chave: Concreto armado. Manifestações patológicas. Reabilitação estrutural.  

Reforço estrutural. Fibras de carbono. 
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ABSTRACT 

The degradation of reinforced concrete structures, caused by chemical, physical and / or 

mechanical agents, requires repairs, recoveries, reinforcements, protections and maintenance of 

structures. In this work the main focus is the approach of the techniques and materials used in 

the reinforcement of reinforced concrete structures, emphasizing the reinforcement of concrete 

structures with carbon fiber composites. The lack of national standards on the area of 

rehabilitation of structures and the consequent lack of technical clarifications on how to 

reinforce reinforced concrete structures is what motivates and makes this study relevant. The 

present work presents a practical case study, describes and analyzes the diagnosis and the 

executive procedures of reinforcement of transition beams of a residential building, using 

blankets and sheets of carbon fibers. The analyzes are based on a specific bibliographic review 

of the subject, in order to contribute to more assertive diagnoses and less expensive and durable 

rehabilitations. After the study of the practical case, it was concluded that the company 

complied well with the procedures of injection of cracks and reinforcement with the carbon 

fiber composites, however it was noticed that a certain lack of documentary records of how the 

diagnosis of the corrosion of the reinforcement and the way in which the cracks were 

characterized. In addition, it was also necessary to present a memorial describing the stages 

used to perform the repair located in the concrete regions affected by the corrosion of the 

reinforcement. 

 

Keywords: Reinforced concrete. Pathological manifestations. Structural rehabilitation. 

Structural reinforcement. Carbon Fibers. 
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R. V. MATOS 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO TEMA  

O concreto armado com o passar dos anos consolidou-se como o material estrutural mais 

empregado na construção civil. Desde o início de seu emprego, por volta do final do século 

XIX, demonstrou ser mais competitivo que seus concorrentes como a madeira, o aço e a 

alvenaria, sendo resistente às mais diversas cargas solicitantes e ações do meio ambiente 

(HELENE; FIGUEIREDO, 2003). 

Muitos acreditavam que o concreto era um material eterno, mas esta premissa só se torna válida 

quando manutenções preventivas são realizadas, uma vez que as estruturas de concreto armado 

durante sua vida útil sofrem processos de degradação devido às ações químicas, físicas e 

mecânicas.  

Quando estas manutenções não são sistemáticas e devidamente programadas, o concreto 

armado começa a apresentar deficiências em sua estrutura com intensidade e incidência 

significativas. Tais deficiências são denominadas de manifestações patológicas. Essas 

manifestações patológicas iniciam com o comprometimento estético da estrutura. Com o passar 

do tempo e evolução das manifestações patológicas, a estrutura pode perder a capacidade 

portante. Em certos casos, tais manifestações patológicas podem levar a estrutura a um colapso 

parcial ou, até mesmo, total. É importante ressaltar que o custo para sanar ou mitigar tais danos, 

em geral, são elevados (SITTER, 1984; HELENE; FIGUEIREDO, 2003). 

A área da Engenharia Civil que estuda os sintomas, mecanismos, origem, causas de ocorrência 

das manifestações patológicas, o diagnóstico, as medidas terapêuticas de correção e a 

manutenção das construções é denominada de Patologia e Terapia das Construções. 

Tais degradações das estruturas de concreto armado exigem a realização de reparos, 

recuperações, reforços, proteções e manutenções das estruturas. Neste trabalho, o foco principal 

será a abordagem das técnicas e materiais empregados nos reforços das estruturas de concreto 

armado, dando destaque para o reforço de estruturas de concreto com compósitos de fibra de 

carbono. É importante deixar claro os conceitos de cada uma destas atividades de reabilitação 

das estruturas de concreto. 
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O reparo é um procedimento realizado na estrutura quanto esta não perdeu sua capacidade 

portante. Por exemplo, o restabelecimento de uma aresta de um pilar, com a utilização de 

argamassa polimérica.  

A recuperação é realizada quando existe perda da capacidade portante da estrutura. Um 

exemplo de procedimento seria a injeção de adesivo de base epóxi nas fissuras de uma viga 

provocadas por uma sobrecarga. Neste caso, a técnica de injeção possui a função de restabelecer 

a capacidade portante da estrutura. 

O reforço é feito quando a estrutura necessita de um aumento da capacidade portante em relação 

a sua capacidade original. Um exemplo seria o reforço de uma viga por meio de lâminas de 

fibra de carbono. 

Tem-se, ainda, a proteção que é um procedimento que isola a estrutura do ambiente, como por 

exemplo a pintura de uma viga com tinta intumescente. 

Enfim, a reabilitação das estruturas de concreto é imprescindível para sanar ou mitigar as 

degradações físico-químicas às quais as estruturas de concreto armado são submetidas. Além 

disso, é importante ressaltar a Norma de Desempenho NBR 15.575 (ABNT, 2013) que entrou 

em vigor em 19 de julho de 2013 e estabeleceu parâmetros de qualidade e vida útil de projeto 

(VUP) mínima de 50 anos para as estruturas de concreto, delegando mais responsabilidade aos 

profissionais da construção civil (MOREIRA, 2016).  

A ausência de normas nacionais sobre a área de reabilitação das estruturas e as consequentes 

faltas de esclarecimentos técnicos de como se procede um reforço de estrutura de concreto 

armado é o que motiva e torna esse estudo relevante. O presente trabalho faz um estudo de um 

caso prático, descreve e analisa o diagnóstico e os procedimentos executivos de reforço de vigas 

de transição de um edifício residencial, utilizando mantas e lâminas de fibras de carbono. O 

fato da técnica com manta e lâmina de fibra de carbono não ser ainda muito empregada em 

obras de reabilitação estrutural foi o que levou a escolha desta técnica neste trabalho. As 

análises embasam-se em uma revisão bibliográfica específica do tema, de forma a contribuir 

para a obtenção de diagnósticos mais assertivos e reabilitações menos onerosas e duráveis. 
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1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Geral 

Estudar as técnicas e materiais empregados em reforços de estruturas de concreto, dando ênfase 

à técnica de reforço com mantas e lâminas de fibras de carbono. Estudar um caso prático a partir 

do acompanhamento da documentação existente sobre o reforço. Descrever o diagnóstico e os 

procedimentos executivos do reforço especificado, possibilitando ressaltar os aspectos 

positivos e os que poderiam ser aperfeiçoados a partir da análise da literatura. 

1.2.2 Específico 

Realizar um estudo comparativo das técnicas e procedimentos empregados na reabilitação de 

vigas de transição de edifício residencial com as recomendações da literatura. Fazer uma análise 

crítica com relação ao diagnóstico feito pela empresa, bem como os procedimentos terápicos 

realizados pela mesma. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho é composto por cinco capítulos. 

O primeiro capítulo, a Introdução, trata da importância e das justificativas do tema, aborda os 

objetivos gerais e específicos do trabalho, além de apresentar a estrutura do trabalho. 

No segundo capítulo, Reforço de Estruturas de Concreto Armado: Técnicas e Materiais, são 

apresentadas as principais técnicas e materiais empregados para o reforço de estruturas de 

concreto armado, dando ênfase e aprofundando-se na técnica de reforço com compósitos de 

fibras de carbono. 

O Capítulo três, Metodologia, apresenta a forma de escolha da empresa especializada em 

reabilitação, da obra  e dos elementos reabilitados a serem estudados, além de descrever os 

procedimentos metodológicos para avaliar o diagnóstico e as reabilitações realizadas no estudo 

de caso. Após este estudo, foi possível realizar uma avaliação da conformidade dos 

procedimentos adotados na reabilitação das vigas de transição com o que é preconizado na 

literatura especializada do tema.  
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O Capítulo quatro, apresenta e discute os resultados obtidos após a aplicação da metodologia 

descrita no capítulo anterior. Como resultado final, buscou-se realizar uma análise crítica a 

respeito do diagnóstico e dos procedimentos empregados para o reforço de vigas de transição. 

Por fim, no Capítulo 5  encontram-se as Conclusões obtidas ao fim deste Trabalho de Conclusão 

de Curso. 
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2. REFORÇO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO: TÉCNICAS E MATERIAIS 

O presente capítulo faz uma revisão da literatura sobre técnicas e materiais para aumento da 

capacidade portante de estruturas de concreto. 

2.1 REFORÇO COM PROCESSO DE ENCAMISAMENTO OU 

AUMENTO DA SEÇÃO TRANSVERSAL 

O reforço estrutural com o processo de encamisamento consiste em um incremento na 

capacidade portante (aumento da resistência) de um determinado elemento estrutural por meio 

do aumento da seção geométrica com a adição de novas armaduras e concretagem das mesmas, 

como mostra a Figura 2.1. Esta técnica é bastante difundida em virtude de empregar a mesma 

mão de obra e materiais envolvidos na execução de estruturas de concreto, sendo, portanto, uma 

técnica mais acessível. Porém, é uma técnica que interfere no desenho arquitetônico da 

estrutura, podendo impossibilitar sua utilização em determinadas situações. Além disso, é 

necessário aguardar a cura do concreto para que a estrutura possa ser colocada em serviço 

novamente.  

Figura 2.1 – Adição de novas armaduras em pilar de concreto (MEDEIROS, 2018) 
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Supondo que a técnica seja executada em uma viga, segundo Barrera et al (2003) o processo 

executivo deste reforço consiste em: 

• Aliviar os esforços da viga e fazer o escoramento (quando o reforço é realizado 

antes da estrutura receber uma nova sobrecarga, como nos casos em que há 

mudança no uso da edificação, não é necessário realizar este procedimento); 

• Escarificar a viga até chegar ao encontro da armadura; 

• Perfurar a viga para que os estribos possam ser passados; 

• Perfurar a viga para a ancoragem da armadura nova; 

• Limpar a superfície do concreto e, posteriormente, umedecer a mesma; 

• Aplicar adesivo como ponte de aderência entre o concreto antigo e o novo; 

• Inserir as novas armaduras longitudinais e transversais; 

• Colocar a fôrma na viga; 

• Fazer a concretagem. Em várias situações é necessário o uso de aditivo, expansor, 

plastificante e retardador de pega. 

• Aguardar 7 dias para consolidar a cura do concreto. 

É importante ressaltar que para se obter um reforço bem-sucedido é fundamental a garantia da 

boa aderência entre o concreto novo e o antigo para que a transferência de tensões entre os 

mesmos ocorra sem maiores problemas. Enfim, deve-se garantir o monolitismo da peça. Caso 

haja alguma incompatibilidade entre o concreto antigo e o novo podem surgir defeitos precoces 

no reforço, em virtude, principalmente, da não obediência do pot-life (tempo decorrido desde a 

mistura do componente do produto até a trabalhabilidade e a funcionalidade sejam perdidas) do 

produto adotado para ponte de aderência. Além disso, é imprescindível os cuidados com relação 

à limpeza da superfície das armaduras antes da colocação do novo concreto, atentando-se para 

a retirada de todos os produtos da corrosão. Todo o concreto que envolve a armadura corroída 

deve ser retirado (REIS, 2001, apud ZUCCHI, 2015). 

A norma EN 1504-4 (NP, 2006) apresenta os requisitos de desempenho de um produto de 

colagem de argamassa ou concreto colado, conforme o Quadro 2.1. 
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Quadro 2.1 – Requisitos de desempenho de um produto de colagem de argamassa ou concreto colado (adaptado 

de EN 1504-4, 2006) 

N.° 
Características de 

desempenho 

Concreto ou 

argamassa 

de referência 

Método de 

ensaio 
Requisito (ver Nota) 

1 
Módulo de elasticidade em 

flexão 
- EN ISSO 178 ≥ 2000 N/mm² 

2 Resistência à compressão - EN 12190 ≥ 30 N/mm² 

3 Resistência ao corte - EN 12615 ≥ 6 N/mm² 

4 Tempo aberto 
EN 1766 MC 

(0,40) 
EN 12189 Valor declarado ± 20% 

5 Tempo de trabalhabilidade - 

EN ISO 9514 

Ver Anexo 

Nacional NA 

(informativo) 

Valor declarado                        

Nota informativa: Esta 

propriedade depende da 

quantidade do produto e das 

condições ambientais de 

utilização, sendo em geral mais 

curta que o tempo de vida útil 

6 
Módulo de elasticidade em 

compressão 
- EN 13412 ≥ 2000 N/mm² 

7 
Temperatura de transição 

vitrea 
- EN 12614 ≥ 40 °C 

8 
Coeficiente de dilatação 

térmica 
- EN 1770 ≤ 100 x 10-6 por K 

9a 

Retracção total para os 

produtos de colagem 

estrutural 

- EN 12617-1 ≤ 0,1% 

9b 

Retracção total para os 

produtos de colagem 

estrutural (método 

alternativo) 

- EN 12617-3 ≤ 0,1% 

10 

Aptidão para aplicação em 

superfícies verticais e 

intradorsos 

- EN 1799 

O material não deve escoar 

mais de 1 mm quando apertado 

sobre uma espessura de menos 

de 3 mm 

11 
Aptidão para aplicação em 

superfícies horizontais 
- EN 1799 

A área do produto no fim do 

ensaio não deve ser inferior a 

3000 mm² (60 mm de diâmetro) 

Continua 
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N.° 
Características de 

desempenho 

Concreto ou 

argamassa 

de referência 

Método de 

ensaio 
Requisito (ver Nota) 

12 Aptidão para injeções 
EN 1766 MC 

(0,40) 
EN 12618-2 

No ensaio realizado a seco, a 

rotura deve-se produzir no 

concreto 

13a 

Aptidão para aplicação e a 

cura em condições 

ambientais particulares 

EN 1766 MC 

(0,40) 
EN 12636 

Para concreto endurecido 

colado sobre concreto 

endurecido, o ensaio de flexão 

deve provocar uma rotura no 

concreto. Para concreto fresco 

sobre concreto endurecido, o 

ensaio de arrancamento deve 

provocar uma rotura no 

concreto 

13b 

Aptidão para aplicação e a 

cura em condições 

ambientais particulares 

(método alternativo) 

EN 1766 C 

(0,40) ou MC 

(0,40) 

EN 12615 

O ensaio de corte por 

compressão deve provocar uma 

rotura pelo concreto 

14a Aderência 
EN 1766 MC 

(0,40) 
EN 12636 

Para concreto endurecido 

colado sobre concreto 

endurecido, o ensaio de flexão 

deve provocar uma rotura no 

concreto. Para concreto fresco 

sobre concreto endurecido, o 

ensaio de arrancamento deve 

provocar uma rotura no 

concreto 

14b 
Aderência (método 

alternativo) 

EN 1766 C 

(0,40) ou MC 

(0,40) 

EN 12615 

O ensaio de corte por 

compressão deve provocar uma 

rotura pelo concreto 

15 
Durabilidade (temperatura e 

humidade) 

EN 1766 MC 

(0,40) 
EN 13733 

Após a exposição a ciclos 

térmicos ou a um ambiente 

caracterizado por calor húmido, 

a carga de corte por compressão 

de rotura dos provetes de 

concreto endurecido sobre 

concreto endurecido ou de 

provetes de concreto fresco 

sobre concreto endurecido não 

deve ser inferior à mais fraca 

resistência à tracção do 

concreto colado ou do concreto 

inicial. 
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Dentre as alternativas de concretagem tem-se o concreto convencional, concreto projetado sem 

retração, concreto com agregado pré-colocado, microconcreto de grout e o concreto auto 

adensável (concreto de alto desempenho) (BARRERA et al, 2003). A Figura 2.2 ilustra a 

concretagem de um pilar que teve sua seção transversal aumentada. 

Figura 2.2 – Concretagem de pilar (MEDEIROS, 2017) 

 

O concreto de alto desempenho por apresentar uma resistência mais elevada acaba minimizando 

as alterações na geometria da estrutura. Logo, o mesmo torna-se uma excelente alternativa em 

relação ao concreto convencional (REIS, 2001).  

Com relação aos equipamentos e ferramentas a serem utilizados neste tipo de reforço tem-se os 

pontaletes telescópicos metálicos que serão utilizados para o escoramento da estrutura, 

escarificador mecânico, furadeira de percussão e lavadora de alta pressão (BARRERA et al, 

2003). As Figuras 2.3, 2.4, 2.5 e 2,6 ilustram os equipamentos citados. 
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Figura 2.3 – Pontaletes metálicos 

 

Fonte: http://www.zattalocacoes.com/web/fotos/thumbnails/Escoras-Metlicas-Escoramento-Metlico-

20131111162351_zz9e2f907f2f_800x600.jpg. Acesso em maio/2018 

Figura 2.4 – Furadeira de percussão 

 

Fonte: https://ferramentasgerais.vteximg.com.br/arquivos/ids/166248/Martelete-Perfurador-Rompedor-1150W-

GBH-5-40-DCE-220V---Bosch---06112640E0---Bosch.jpg?v=636203781238830000. Acesso em maio/2018 

Figura 2.5 – Lavadora de alta pressão 

 

Fonte: http://d12lxse19fk4mq.cloudfront.net/img/produtos/4763/lavadora-de-alta-pressao-4000-psi-briggs-

stratton-ref-4763-filetype(detalhes)1.jpg. Acesso em maio/2018 

http://www.zattalocacoes.com/web/fotos/thumbnails/Escoras-Metlicas-Escoramento-Metlico-20131111162351_zz9e2f907f2f_800x600.jpg
http://www.zattalocacoes.com/web/fotos/thumbnails/Escoras-Metlicas-Escoramento-Metlico-20131111162351_zz9e2f907f2f_800x600.jpg
https://ferramentasgerais.vteximg.com.br/arquivos/ids/166248/Martelete-Perfurador-Rompedor-1150W-GBH-5-40-DCE-220V---Bosch---06112640E0---Bosch.jpg?v=636203781238830000
https://ferramentasgerais.vteximg.com.br/arquivos/ids/166248/Martelete-Perfurador-Rompedor-1150W-GBH-5-40-DCE-220V---Bosch---06112640E0---Bosch.jpg?v=636203781238830000
http://d12lxse19fk4mq.cloudfront.net/img/produtos/4763/lavadora-de-alta-pressao-4000-psi-briggs-stratton-ref-4763-filetype(detalhes)1.jpg
http://d12lxse19fk4mq.cloudfront.net/img/produtos/4763/lavadora-de-alta-pressao-4000-psi-briggs-stratton-ref-4763-filetype(detalhes)1.jpg
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Figura 2.6 – Escarificador mecânico 

 

Fonte: https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1l65sNXXXXXbQaFXX760XFXXXC/concrete-Floor-scarifiers-

scabblers-for-milling-removing.png. Acesso em maio/2018 

2.2 REFORÇO COM CHAPAS DE AÇO COLADAS 

A técnica de reforço estrutural com colagem de chapas de aço na parte externa das peças de 

concreto consiste na colagem de chapa de aço, com espessura determinada em projeto, por meio 

de adesivo de base epoxídica e uso de parafusos auto-fixantes, criando uma armadura adjunta 

à peça de concreto, conforme mostra a Figura 2.7. É uma opção de reforço estrutural de custo 

relativamente baixo e, além disso, as alterações na geometria da seção transversal do elemento 

reforçado são mínimas, não interferindo significativamente no desenho arquitetônico. É uma 

excelente opção de reforço estrutural ao esforço cortante e a flexão quando se tem apenas uma 

incapacidade da armadura pré-existente. Em contrapartida, o concreto deve estar íntegro, com 

sua qualidade assegurada, atendendo a todas as exigências de serviço e sem apresentar qualquer 

tipo de manifestação patológica (REIS, 2001). 

 

 

 

 

https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1l65sNXXXXXbQaFXX760XFXXXC/concrete-Floor-scarifiers-scabblers-for-milling-removing.png
https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1l65sNXXXXXbQaFXX760XFXXXC/concrete-Floor-scarifiers-scabblers-for-milling-removing.png
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Figura 2.7 – Reforço de viga com chapas metálicas coladas com adesivo epóxi e parafusos 

 

Fonte: https://www.htecnic.pt/obra.php?id=347. Acesso em mar/2018. 

Segundo Barrera et al (2003), o reforço estrutural com chapas metálicas coladas não deve ser 

empregado em situações cuja temperatura ultrapassa 55°C, fato explicado por Romero (2007), 

uma vez que as resinas de base epóxi são sensíveis a altas temperaturas. Portanto, este tipo de 

reforço pode ser comprometido em situações de incêndio. 

Em seu processo executivo é preciso, primeiramente, descarregar o elemento estrutural 

realizando seu devido escoramento. Porém, quando o reforço é realizado antes da estrutura 

receber uma nova sobrecarga, como nos casos em que há mudança no uso da edificação, não é 

necessário realizar este procedimento. Posteriormente, com relação ao preparo do substrato, o 

procedimento consiste na retirada da pintura, do revestimento de argamassa e na escarificação 

da superfície do concreto, visando obter uma superfície rugosa, que contribui de maneira 

significativa para o aumento da aderência entre o substrato e o reforço que será aplicado. Antes 

da aplicação da chapa metálica é necessário limpar a superfície do concreto utilizando jato de 

ar comprimido ou, esporadicamente, acetona, afim de eliminar qualquer indício de sujeira. As 

chapas metálicas devem receber um tratamento através de jato de areia ou lixamento elétrico.  

Tais procedimentos devem ser realizados com antecedência máxima de 2 horas antes da 

colagem. Antes da aplicação do adesivo de base epóxi na chapa metálica a mesma precisa estar 

com sua superfície limpa e seca, utilizando-se jato de ar comprimido ou, eventualmente, acetona 

(BARRERA et al, 2003). 

https://www.htecnic.pt/obra.php?id=347
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O preparo do adesivo epóxi é feito mediante a mistura do componente endurecedor com a 

componente resina por cerca de 3 minutos. Com relação as chapas metálicas, as mesmas devem 

possuir furos de 3mm de diâmetro a cada 15cm que permite a saída de ar aprisionado entre a 

superfície do concreto e a chapa metálica. Além disso, sua espessura não deve ultrapassar o 

valor de 4mm (BARRERA et al, 2003). De acordo com Souza e Ripper (1998), recomenda-se 

não ultrapassar uma espessura de 3 mm para a chapa metálica, exceto quando utilizados 

dispositivos como chumbadores (buchas expansivas). Appleton e Gomes (1997) apresentam 

outras indicações de dimensões para reforço à flexão (Figura 2.8) e reforço ao cisalhamento 

(Figura 2.9) com chapas de aço coladas. Onde, ts indica a espessura da chapa metálica, tg a 

espessura do adesivo epóxi, bs o comprimento da chapa em relação ao eixo x e dr o 

comprimento da chapa em relação ao eixo y. 

Figura 2.8 – Reforço de viga à flexão com chapas metálicas (APPLENTON; GOMES, 1997) 

 

(a)  Sem chumbador                                      (b) Com chumbador 
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Figura 2.9 – Reforço de viga ao cisalhamento com chapas metálicas (APPLENTON; GOMES, 1997) 

 

(a)  Sem chumbador                                      (b) Com chumbador 

Souza e Ripper (1998) recomendam que o acréscimo a ser obtido nos esforços resistentes não 

ultrapasse 50%, em relação a situação anterior ao reforço. Além disso, é perigoso executar 

reforço com chapas metálicas coladas para estruturas com concretos de fck < 17.5 MPa, pois é 

a resistência à tração do concreto que condiciona a resistência última da ligação. Ou seja, a 

transferência de cargas se dá pela ligação que o epóxi oferece entre o concreto e a chapa 

metálica, sendo dependente da resistência à tração do concreto. 

 A fixação das chapas deve ser feita com o auxílio de parafusos e porcas. Tais parafusos 

necessitam ser chumbados antecipadamente no elemento estrutural com resina de ancoragem 

de base poliéster (tixotrópica). Feito isto, é aplicado o adesivo de base epóxi de baixa 

viscosidade na superfície do concreto e na face da chapa metálica que estará em contato com o 

concreto. As chapas são então pressionadas vigorosamente contra a superfície do concreto e as 

porcas são apertadas. Em conjunto, é feito escoramento do elemento estrutural com auxílio de 

pontaletes telescópicos metálicos. Quando a espessura do adesivo se apresentar uniforme e com 

valor de no máximo 1,5mm ao longo da interface concreto/chapa metálica, tem-se a conclusão 

do procedimento (BARRERA et al, 2003). 

A norma EN 1504-4 (NP, 2006) apresenta os requisitos de desempenho de um produto de 

colagem para um reforço por placa colada, conforme o Quadro 2.2. 
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Quadro 2.2 – Requisitos de desempenho de um produto de colagem para um reforço por placa colada (adaptado 

de EN 1504-4, 2006) 

N.° 
Características de 

desempenho 

Concreto ou 

argamassa de 

referência 

Método de 

ensaio 
Requisito (ver Nota) 

1 
Módulo de elasticidade 

em flexão 
- EN ISO 178 ≥ 2000 N/mm² 

2 Resistência ao corte - EN 12188 ≥ 12 N/mm² 

3 Tempo aberto 
EN 1766 MC 

(0,40) 
EN 12189 Valor declarado: ± 20% 

4 
Tempo de 

trabalhabilidade 
- 

EN ISO 9514 

Ver Anexo 

Nacional NA 

(informativo) 

Valor declarado                        

Nota informativa: Esta propriedade 

depende da quantidade do produto 

e das condições ambientais de 

utilização, sendo em geral mais 

curta que o tempo de vida útil 

5 
Módulo de elasticidade 

em compressão 
- EN 13412 ≥ 2000 N/mm² 

6 
Temperatura de transição 

vitrea 
- EN 12614 ≥ 40 °C 

7 
Coeficiente de dilatação 

térmica 
- EN 1770 ≤ 100 x 10-6 por K 

8a 

Retracção total para os 

produtos de colagem 

estrutural 

- EN 12617-1 ≤ 0,1% 

8b 

Retracção total para os 

produtos de colagem 

estrutural (método 

alternativo) 

- EN 12617-3 ≤ 0,1% 

9 

Aptidão para aplicação 

em superfícies verticais e 

intradorsos 

- EN 1799 

O material não deve escoar mais 

de 1 mm quando apertado sobre 

uma espessura de menos de 3 mm 

10 

Aptidão para aplicação 

em superfícies 

horizontais 

- EN 1799 

A área do produto no fim do 

ensaio não deve ser inferior a 3000 

mm² (60 mm de diâmetro) 

11 Aptidão para injeções 
EN 1766 MC 

(0,40) 
EN 12618-2 

No ensaio realizado a seco, a 

rotura deve-se produzir no 

concreto 

12 

Aptidão para aplicação e 

a cura em condições 

ambientais particulares 

- 

EN 12188 

NOTA: Pode 

ser necessário 

realizar o 

método de 

ensaio em 

condições 

ambientais 

diferentes das 

especificadas 

na EN 12188 

A resistência ao corte em 

compressão dos provetes em bisel, 

com vários ângulos θ, não deve ser 

inferior aos valores σ0 abaixo: 

 

 

Continua 
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N.° 
Características de 

desempenho 

Concreto ou 

argamassa de 

referência 

Método de 

ensaio 

 

Requisito (ver Nota) 

13 
 

Aderência 
- EN 12188 

A tensão de tracção suportada pela 

junta colada num ensaio de 

arrancamento não deve ser inferior 

a 14 N/mm². A resistência ao corte 

em compressão dos provetes em 

bisel, com vários ângulos θ, não 

deve ser inferior aos valores σ0 

abaixo: 

 

14 

Durabilidade 

(temperatura e 

humidade) 

- 

EN 13733 

NOTA: O 

método só é 

aplicável ao 

aço 

Após exposição a ciclos térmicos 

ou a um ambiente caracterizado 

por calor húmido a carga de corte 

por compressão de rotura dos 

provetes de concreto endurecido 

não deve ser inferior à resistência à 

tracção do concreto. A exposição a 

ciclos térmicos ou a um ambiente 

caracterizado por calor húmido 

não deve provocar a rotura dos 

provetes em aço sobre aço. 

 

As Figuras 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 ilustram a versatilidade que possui a técnica de reforço com 

chapas de aço coladas, podendo ser utilizada de maneira eficaz no reforço de vigas e lajes. As 

figuras mostram reforços à flexão e cortante em vigas e à flexão em laje. 
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Figura 2.10 – Reforço com chapas de aço coladas (MEDEIROS, 2018) 

 

Figura 2.11 – Reforço de viga à flexão com chapa de aço colada (MEDEIROS, 2018) 
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Figura 2.12 – Reforço de viga ao cortante com chapa de aço colada (MEDEIROS, 2018) 

 

 

Figura 2.13 – Reforço de laje a flexão com chapa de aço colada  

 

Fonte: https://www.htecnic.pt/obra.php?id=317. Acesso em maio/2018. 

 

 

 

https://www.htecnic.pt/obra.php?id=317


Reforço de Estruturas de Concreto Armado com Compósitos de Fibras de Carbono                                           31 

R. V. MATOS 

Com relação ao acabamento é importante retirar os restos de adesivos antes que estes iniciem 

seu processo de endurecimento. Findado o prazo de 48 horas após a colagem da chapa, as 

escoras podem ser retiradas, porém a estrutura só poderá ser liberada para entrar em serviço 

após 7 dias (BARRERA et al, 2003). 

 Segundo Appleton e Gomes (1997), 90% da resistência máxima da resina é atingida ao final 

de 7 dias. 

É fundamental ressaltar que tanto as chapas quanto os perfis de aço devem ser protegidos contra 

a corrosão e a ação do fogo. Caso não exista outra barreira de proteção ao fogo, deverá ser 

aplicada uma pintura, nas chapas e perfis metálicos, com tintas intumescentes afim de garantir 

uma resistência ao fogo, no mínimo, de 30 minutos (APPLETON; GOMES, 1997). 

2.3 REFORÇO COM PERFIS METÁLICOS 

Na técnica de reforço com a colagem de perfis de aço, o preparo da superfície do concreto é o 

mesmo que se aplica às chapas coladas, assim como o preparo das superfícies dos perfis 

metálicos. 

2.3.1 Reforço de pilares 

No caso de pilares, o projeto de reforço dependerá diretamente do motivo pelo qual levou a 

necessidade da intervenção. Segundo Cánovas (1988), as deficiências dos pilares estão 

relacionadas a falhas no concreto empregado, devido a uma possível má dosagem, transporte, 

lançamento, adensamento e cura inadequados em obra, ou em virtude de avaliações errôneas 

no que diz respeito às ações que iriam atuar sobre estes pilares. Enfim, nessas situações o pilar 

não está cumprindo com a finalidade para a qual foi proposto. 

Em situações extremas, onde a seção de concreto existente já não possui nenhuma capacidade 

portante, o projeto do reforço consistirá no dimensionamento de um pilar metálico, composto 

de um ou mais perfis estruturais. Este reforço irá substituir totalmente o pilar original. Esta 

técnica é conhecida como encamisamento (SOUZA; RIPPER, 1998).  

Outro motivo apresentado por Cánovas (1988), que exige a necessidade de um reforço, é a 

mudança da utilização da estrutura com incremento nas cargas. Em geral, este reforço se dá por 

meio de cantoneiras coladas com resina epoxídica nos quatros cantos do pilar e unidas 
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lateralmente por meio de chapas metálicas (presilhas) soldadas. Na parte superior o reforço 

termina em um capitel e na parte inferior em uma base metálica, ambos constituídos por 

cantoneiras. A Figura 2.14 ilustra o reforço de um pilar com a técnica descrita. 

Figura 2.14 – Reforço de pilar com cantoneiras metálicas (CÁNOVAS, 1988) 

 

De acordo com Cánovas (1988), é importante ressaltar que caso o reforço seja introduzido em 

um pilar em serviço ou trabalhando eu seu estado limite, os perfis só entrarão em trabalho 

quando o concreto receber a sobrecarga. Para que o reforço seja eficiente nesta situação é 

imprescindível que durante a montagem do reforço tenha-se uma união perfeita e rígida da base 

e do capitel ao concreto das vigas, das lajes ou das fundações. Para tal, utiliza-se nesta união 

argamassa epoxídica, que por sua vez possui alta resistência à compressão. 

Rigazzo (2003) considera na técnica de reforço com perfis metálicos de pilares o uso de 

chumbadores para a fixação dos perfis metálicos às arestas do pilar, conforme pode ser visto na 

Figura 2.15. 

Figura 2.15 – Reforço de pilar com cantoneiras  (RIGAZZO, 2003) 
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2.3.2 Reforço de viga 

Pode-se reforçar vigas à flexão e ao cortante com a técnica de colagem de perfis metálicos. 

Porém, é obrigatório o descarregamento prévio da estrutura, a fim de garantir a conveniente 

entrada em carga do reforço. Após o descarregamento da estrutura, o perfil metálico é instalado 

na peça de concreto com o auxílio de buchas expansivas (chumbadores). A Figura 2.16 ilustra 

uma bucha expansiva utilizada na fixação do perfil metálico ao concreto. 

Figura 2.16 – Bucha expansiva 

 

Fonte: http://mundodosparafusosrj.com.br/materiais/. Acesso em junho/2018. 

 A injeção de resina para enchimento do vazio existente entre a superfície de concreto e de aço 

deverá ser feita após o aperto dos chumbadores (SOUZA; RIPPER, 1998).  

Após o posicionamento e a fixação do perfil metálico com o auxílio das buchas expansivas, 

deve-se proceder à vedação ao redor de todo o seu perímetro, através da injeção de resina 

epoxídica a cada a 20 cm. A vedação deve ser feita também ao redor dos chumbadores, de modo 

a que fique vedado, por completo, o espaço entre o corpo da bucha expansiva e o orifício 

produzido para a passagem desta pelo perfil de aço (SOUZA; RIPPER, 1998). A Figura 2.17 

ilustra uma viga reforçada com perfis metálicos. 

Figura 2.17 – Reforço de viga a flexão com perfis metálicos (SOUZA; RIPPER, 1998) 
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As bombas de injeção são em geral elétricas com dosadores da mistura a dois componentes (a 

resina e o endurecedor), os quais só deverão ser misturados na cabeça de injeção. É importante 

ressaltar que a injeção deve ser contínua e com pressão rigorosamente controlada. Além disso, 

a resina a ser empregada, neste caso, deve ter viscosidade bem inferior à utilizada na colagem 

de chapas metálicas, uma vez que se trata de um processo de injeção (SOUZA; RIPPER, 1998). 

Conforme Reis (2001), no dimensionamento deve-se observar se a seção do concreto existente 

apresenta alguma capacidade portante. Caso não haja, o reforço com perfil metálico deverá 

substituir totalmente o elemento estrutural, absorvendo todos os esforços solicitantes. 

2.4 REFORÇO COM COMPÓSITOS DE FIBRAS DE CARBONO 

Segundo Machado (2011), os sistemas compostos estruturados com fibras de carbono ou 

compósitos de fibra de carbono (CFC) apresentam uma série de características que são de 

interesse para um reforço estrutural, entre elas pode-se destacar as seguintes: 

• Elevada resistência mecânica e rigidez (elevado módulo de elasticidade); 

• Bom comportamento à fadiga e à atuação de cargas cíclicas; 

• Resistência à ataques químicos; 

• Impossibilidade de sofrerem corrosão, uma vez que são matérias inertes; 

• Extremamente leve uma vez que possui massa específica em torno de 1,6 a 1,9 g/cm³, 

em torno de 5 vezes inferior se comparada ao aço. São tão leves que, para efeito de 

cálculos e verificações, possuem seu peso próprio desprezado; 

• Estáveis termicamente e reologicamente; 

• O valor da temperatura de transição vítrea situa-se na faixa de 80ºC a 100ºC. 

Os sistemas compostos estruturados com fibras de carbono (CFC) são constituídos por uma 

matriz polimérica (geralmente resina epoxídica), que tem como finalidade manter as fibras que 

as estruturam coesas, proporcionando a transferência das tensões cisalhantes entre os dois 

elementos estruturais, concreto e fibra de carbono. 
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O outro elemento constituinte desse sistema são as próprias fibras de carbono. Tais fibras são 

dispostas unidirecionalmente dentro das matrizes poliméricas e possuem a função de absorver 

as tensões de tração decorrentes dos esforços atuantes (MACHADO, 2011).  

O ACI 440.2R-08 (2008) indica para os sistemas compostos estruturados com fibras de 

carbono, CFC, as seguintes propriedades apresentadas no Quadro 2.3. 

Quadro 2.3 – Propriedades de um CFC (adaptado de ACI 440.2R-08, 2008) 

Tipo da Fibra 

de Carbono 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

Resistência 

Máxima de 

Tração (MPa) 

Deformação 

de Ruptura 

(%) 

De uso geral 220 - 235 < 3790 > 1,2 

Alta resistência 220 - 235 3790 - 4825 > 1,4 

Ultra alta 

resistência 
220 - 235 4825 - 6200 > 1,5 

Alto módulo 345 - 515 > 3100 > 0,5 

Ultra alto 

módulo 
515 - 690 > 2410 > 0,2 

A Figura 2.18 mostra uma representação esquemática de um sistema composto estruturado de 

fibras de carbono e a Figura 2.19 ilustra uma ampliação através de um microscópico eletrônico 

de um CFC. 

Figura 2.18 – Sistema composto estruturado de fibras de carbono (CFC) (MACHADO, 2009) 
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Figura 2.19 – Ampliação por microscópio eletrônico de composto estruturado de fibras de carbono 

(MACHADO, 2009) 

  

 

É importante ressaltar que os sistemas compostos com fibras de carbono devem apresentar um 

comportamento estrutural onde a fibra apresenta uma ruptura frágil e matriz polimérica uma 

ruptura dúctil, pois desta maneira é descartada a possibilidade de o composto entrar em colapso 

devido uma ruptura frágil da matriz polimérica (MACHADO, 2011). 

Segundo Machado (2011), experimentos demonstram que para temperaturas da ordem de 

240ºC, bastante acima da temperatura de transição vítrea, ocorre uma redução de cerca de 20% 

na resistência à tração do sistema composto. Logo, a aplicação de camada protetora com pintura 

instumescente é fundamental para minimizar os efeitos das chamas sobre os sistemas compostos 

estruturados com fibras de carbono. 

2.4.1 Formas de comercialização dos compósitos de fibras de carbono 

Os compósitos de fibras de carbono são comercializados de duas formas: como barras e grelhas, 

que visam substituir o aço nas vigas de concreto armado e para protensão externa, ou na forma 

de tecidos (mantas) e lâminas. Os laminados de fibras de carbono são sistemas pré-fabricados, 

já as mantas de fibras de carbono são sistemas curados in situ (PERELLES, 2013). 

Os laminados de fibras de carbono são industrializados e para sua execução basta a colagem na 

superfície a ser reforçada. Esse sistema é produzido pelo processo de pultrusão, conforme 

ilustra a Figura 2.20. 
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Este método consiste em puxar fibras de carbono impregnadas de uma camada de resina 

termoendurecível através de um molde de aço pré-aquecido. 

Quando as fibras de carbono impregnadas com a camada de resina passam pelo molde aquecido 

ocorre o processo de polimerização (cura/endurecimento), a lâmina, então, toma sua forma 

definitiva. O perfil pultrudado é cortado conforme os comprimentos pré-definidos. Pelo fato da 

orientação das camadas de fibras de carbono serem unidirecional, o composto apresenta uma 

alta resistência mecânica e rigidez em tal direção (JUVANDES, 1999, apud PERELLES, 2013). 

Figura 2.20 – Processo de pultrusão de fibras de carbono (JUVANDES, 1999, apud PERELLES, 2013) 

 

2.4.2 Processo executivo para reforço com manta de fibras de carbono 

Primeiramente é preciso recuperar o substrato do concreto que será reforçado, uma vez que esta 

superfície deve estar integra para receber o reforço. Portanto, todas as manifestações 

patológicas presentes no substrato devem ser eliminadas. A mais comum é a corrosão das 

armaduras.  Desta forma, o processo inicia-se pela remoção do concreto degradado com a 

utilização de uma talhadeira como mostra a Figura 2.21. Também deve-se proceder a remoção 

dos produtos de corrosão das armaduras. Dependendo do grau de corrosão da armadura pode 

ser necessária a substituição da armadura corroída. Em seguida, é feita a regularização do 

perímetro do substrato que será recomposto, aplicação de ponte de aderência e passivação das 

barras de armadura. Por fim, o substrato do concreto é recomposto com argamassa, concreto ou 

graute (MACHADO, 2011). 
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Figura 2.21 – Remoção do concreto degradado (MACHADO, 2009) 

 

A segunda etapa (Figura 2.22) consiste na injeção de epóxi sob pressão em todas fissuras e 

trincas estruturais com abertura superior a 0,25mm. As fissuras com abertura inferior a 0,25mm 

devem ser preenchidas com selante (MACHADO, 2011). 

Figura 2.22 – Injeção das fissuras com epóxi (MACHADO, 2009) 

 

A terceira etapa consiste no preparo da superfície do concreto para o recebimento do compósito 

de fibras de carbono. Inicia-se então a limpeza da superfície do concreto na qual será implantado 

o reforço. Para tal, utiliza-se jato de água sobre pressão, jatos de areia, jatos de granalhas 

metálicas e até mesmo politriz elétrica com aspirador de pó acoplado. A Figura 2.23 mostra um 

operário lixando a face de um pilar com o auxílio de uma politriz com aspirador acoplado 

(MACHADO, 2011). 
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Figura 2.23 – Limpeza de face de pilar com politriz 

 

Fonte: https://www.hilti.com.au/medias/sys_master/images/hfb/9203863093278.jpg. Acesso em abr/2018. 

É importante ressaltar que esta limpeza deve eliminar todo e qualquer tipo de impurezas que 

possam interferir na aderência do substrato com reforço, ou seja, deve-se remover totalmente 

pinturas, argamassas, poeira, pó, graxas, partículas sólidas impregnadas, entre outros. 

Recomenda-se também o arredondamento dos cantos vivos, com o intuito de evitar possíveis 

concentrações de tensões na fibra de carbono e eliminar os espaços vazios que podem aparecer 

entre pontos de colagem do sistema e o substrato de concreto. A ferramenta utilizada para a 

realização deste arredondamento é a politriz elétrica (MACHADO, 2011). 

Findando a recuperação do substrato é feita a aplicação do imprimador primário sobre a 

superfície do concreto, com a utilização de um rolo de espuma. O imprimador primário tem 

como objetivo realizar a ponte de aderência entre a interface do substrato de concreto e o 

sistema composto. Em seguida, é feita a regularização da superfície com a aplicação da pasta 

regularizadora. Sua função é uniformizar a superfície do concreto, tornando-a desempenada 

(MACHADO, 2011). A aplicação da pasta regularizadora é feita com uma espátula, conforme 

ilustra a Figura 2.24. 

 

 

 

 

https://www.hilti.com.au/medias/sys_master/images/hfb/9203863093278.jpg.%20Acesso%20em%20abr/2018
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Figura 2.24 – Aplicação da pasta de regularização (MACHADO, 2011) 

 

Em seguida é feito o corte das mantas de fibras de carbono sobre bancadas montadas 

exclusivamente para este fim. Para os cortes transversais utiliza-se régua metálica e tesoura de 

aço, já para cortes longitudinais utiliza-se estilete (MACHADO, 2011). 

Feito o corte das mantas de fibras de carbono as peças deveram ser aderidas à estrutura que irá 

receber o reforço. Quanto às formas de colagem da manta, há a saturação via úmida e a 

saturação via seca. 

Na saturação via úmida a manta de fibra de carbono é saturada com resina de base epóxi sobre 

a bancada, depois a mesma é levada para a aplicação na superfície da estrutura de concreto 

(MACHADO, 2011). A Figura 2.25 ilustra a saturação via úmida da manta. 

Figura 2.25 – Saturação via úmida de manta de fibras de carbono  

 

Fonte: http://techne17.pini.com.br/engenharia-civil/125/imagens/125construir8.jpg. Acesso em abr/2018 

http://techne17.pini.com.br/engenharia-civil/125/imagens/125construir8.jpg
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Já na saturação via seca, a saturação com resina epoxídica é feita diretamente sobre a superfície 

do concreto que irá receber a manta de fibra de carbono (MACHADO, 2011). 

Com relação às ferramentas utilizadas nesta etapa de saturação, tem-se os rolos de espumas que 

são utilizados tanto na saturação via úmida quanto na saturação via seca.  

Com o processo de saturação realizado é feito, então, a aplicação da manta de fibra de carbono. 

Está aplicação deve ser feita de forma imediata, uma vez que as resinas epoxídicas possuem um 

pot life bastante curto, girando em torno de 25 a 30 minutos. Durante este período é preciso 

fazer o devido alinhamento e prumo da manta de fibra de carbono, uma vez que findado o pot 

life já não é mais possível realizar nenhuma mudança no posicionamento da manta e fibra de 

carbono (MACHADO, 2011). 

Um aspecto muito importante que deve ser levado em consideração é a orientação das fibras na 

aplicação da manta para reforço de viga ao cisalhamento. De acordo com um estudo realizado 

por Sim et al (2005) quando a orientação das fibras era de 45 °, em relação ao eixo horizontal 

da viga, o efeito de aumento da resistência aos esforços cortante foi melhorado em mais de 10% 

comparando com a orientação das fibras a 90 °. Além disso, com a manta orientada a 45° tem-

se uma melhor visibilidade e controle da propagação das trincas de cisalhamento. 

Segundo a ACI 440.2R-08 (2008), os desvios na orientação das fibras de carbono não podem 

ultrapassar 5°, o que corresponderia a aproximadamente 87 mm de variação a cada 1 metro. 

Uma vez que estes desvios reduzem significativamente a capacidade da manta de fibra de 

carbono de resistir aos esforços solicitantes. Além disso, desvios detectados na orientação das 

fibras superiores a 5° devem ser relatados ao engenheiro projetista responsável pelo projeto do 

reforço estrutural. 

Com o objetivo de aderir completamente a manta de fibra de carbono na superfície de concreto 

utiliza-se o rolo metálico, esta ferramenta também é utilizada para eliminar eventuais bolhas de 

ar que se formam, durante a colagem da manta, na interface dos elementos. Tal procedimento 

é conhecido como “rolagem das bolhas de ar” (MACHADO, 2011). A Figura 2.26 ilustra como 

é feito a expulsão das bolhas de ar com o rolo metálico. 
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Figura 2.26 – Rolagem das bolhas de ar 

 

Fonte: http://retrofitengenharia.com.br/wp-content/uploads/2017/07/galeao3-e1505664909848.jpg. Acesso em 

abr/2018 

Realizado o posicionamento da manta de fibra de carbono é feita a segunda saturação. A 

segunda saturação com resina epoxídica é feita, com o auxílio do rolo de espuma, sobre a manta 

tornando a mesma completamente envolvida pela resina. Em geral, esse procedimento é feito 

30 minutos depois de terminado o posicionamento da manta. A Figura 2.27 ilustra como deve 

ser proceder a aplicação da segunda camada de saturação da manta. Concluída esta etapa pode-

se considerar como encerrada a instalação do sistema composto estruturado com fibras de 

carbono. Porém, dependendo do reforço estrutural especificado pode haver a necessidade de 

aplicação de outras camadas de mantas de fibras de carbono, logo os procedimentos 

apresentados anteriormente deverão ser reproduzidos novamente (MACHADO, 2011). 

Figura 2.27 – Aplicação da segunda camada de saturação da manta de fibra de carbono 

 

Fonte: http://preserva.com.br/assets/uploads/134938943156.jpg. Acesso em abr/2018 

http://retrofitengenharia.com.br/wp-content/uploads/2017/07/galeao3-e1505664909848.jpg
http://preserva.com.br/assets/uploads/134938943156.jpg
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Para concluir o reforço é aplicado sobre o compósito de fibra de carbono um revestimento 

protetor. Este revestimento além do caráter estético propicia para o sistema composto de fibra 

de carbono proteção física e mecânica, garantindo assim uma maior durabilidade do reforço 

estrutural. 

A Figura 2.28 é uma representação esquemática de todos os elementos constituintes de um 

sistema composto estruturado com fibras de carbono (CFC). 

Figura 2.28 – Representação esquemática de um CFC (MACHADO, 2009) 

 

2.4.3 Reforço com laminados de fibras de carbono 

Como foi mencionado anteriormente no item 2.4.1 e definido por Machado e Machado (2015), 

tem-se que os laminados ou lâminas de fibras de carbono são os produtos pré-fabricados dos 

sistemas compostos estruturados com fibras de carbono, produzidos a partir da técnica de 

pultrusão, que basicamente é uma prensagem à quente, onde as fibras de carbono ficam imersas 

em uma matriz curada de resina epoxídica.  

É importante ressaltar que as lâminas de fibras de carbono são bastante eficientes com relação 

ao reforço estrutural à flexão, porém para reforços ao cisalhamento ou para o confinamento de 

pilares não são apropriadas. Além disso, os laminados por apresentarem uma rigidez elevada e 

não podem sofrer mudanças de direção acentuadas. Está deficiência, dos laminados, pode ser 

sanada com a utilização das mantas de fibras de carbono (MACHADO, 2011). 
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De acordo com Machado e Machado (2015), as diferenças que existem entre o 

dimensionamento de um reforço com a utilização de manta de fibras de carbono e o do laminado 

pré-fabricado são as seguintes: 

• No caso das mantas de fibras de carbono, que por sua vez são moldadas “in situ”, no 

projeto são consideradas a seção transversal e as características mecânicas apenas da 

fibra de carbono; 

• Já no caso das lâminas de fibras de carbono, para o projeto, são consideradas a seção 

transversal da lâmina e as características mecânicas do composto. 

Porém, tanto as mantas de fibras de carbono quanto as lâminas quando carregadas no sentindo 

do alinhamento das fibras apresentam o comportamento linear-elástico e de ruptura frágil. Caso 

tenha-se o conhecimento do volume de fibras por volume de plástico, torna-se possível estimar 

as propriedades de ambos os sistemas (MACHADO; MACHADO, 2015).  

2.4.4 Processo executivo para reforço com laminados de fibras de carbono 

Assim como as mantas de fibras de carbono, os laminados são aplicados diretamente ao 

substrato de concreto já recuperado e imprimado. O processo executivo em si inicia-se com o 

desdobramento e corte do laminado que será aplicado no reforço estrutural, posteriormente 

aplica-se um adesivo epoxídico no dorso do laminado que irá ser posicionado na estrutura de 

concreto armado (MACHADO; MACHADO, 2015). A Figura 2.29 apresenta o procedimento 

de colagem de laminado de fibras de carbono em uma viga de concreto armado. 

No processo executivo dos laminados de fibras de carbono há dois aspectos que exigem uma 

maior atenção: cruzamento de laminados e a necessidade de ancoragem adicional. Com relação 

ao cruzamento de laminados deve-se ficar atento ao posicionamento das lâminas e à espessura 

do adesivo.Além disso, quando se tem um volume significativo de fibras de carbono em relação 

ao volume do laminado, para suportar grandes esforços atuantes, é fundamental a utilização de 

dispositivos auxiliares de ancoragem constituídos de uma chapa de aço parafusada ao concreto. 

Tais dispositivos garantem a correta aderência do laminado ao substrato de concreto armado 

(MACHADO, 2011). 
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Figura 2.29 – Colagem de laminado de fibras de carbono em viga 

 

Fonte: 

https://storage.spatiulconstruit.ro/storproc/firma/h36/f3656/gama/2284/foto_gama/77978/sika_77978_poze_sika

carbodur_lamele_sikacarbodur_lamele.jpg. Acesso em jun/2018 

2.4.5 Formas de utilização dos compósitos de fibras de carbono  

Segundo Machado (2011), os compósitos de fibras de carbono podem ser utilizados para o 

reforço de diversas estruturas, tais como: 

• Reforço de vigas à flexão e ao cisalhamento; 

• Reforço de lajes à flexão; 

• Reforço de pilares, aumentando a resistência à flexão e à compressão axial mediante o 

confinamento da seção; 

• Reforço de tanques, silos e reservatórios; 

• Reforço de murros de arrimo, vigas-paredes e alvenarias; 

• Reforço de túneis e tubulações de concreto de grande diâmetro. 

 

https://storage.spatiulconstruit.ro/storproc/firma/h36/f3656/gama/2284/foto_gama/77978/sika_77978_poze_sikacarbodur_lamele_sikacarbodur_lamele.jpg
https://storage.spatiulconstruit.ro/storproc/firma/h36/f3656/gama/2284/foto_gama/77978/sika_77978_poze_sikacarbodur_lamele_sikacarbodur_lamele.jpg
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2.5 REFORÇO COM PROTENSÃO EXTERIOR 

As técnicas de reforço de estruturas de concreto armado até agora apresentadas, tais como o 

uso de perfis metálicos, chapas de aço caladas ou ainda o aumento de seção transversal com 

concreto armado, são técnicas que implicam na necessidade de descarregar total ou 

parcialmente o elemento estrutural que será reforçado, de forma que o novo elemento possa 

trabalhar com toda sua capacidade. 

Contudo, quando se opta pela protensão exterior, isto não é mais necessário, uma vez que esta 

técnica permite atuar sobre elementos deformados e submetidos às cargas de serviço sem 

necessidade de aliviar as cargas dos elementos estruturais e eliminar deles as deformações 

existentes (CÁNOVAS, 1988).  

Segundo Romero (2007), a técnica de reforço estrutural utilizando a protensão externa vem 

sendo utilizada na construção civil desde de meados da década de 50 e a experiência tem 

demostrado a eficiência da técnica com relação ao aumento da resistência à flexão e ao 

cisalhamento, bem como na redução expressiva das flechas em elementos de concreto armado, 

em especial vigas e lajes.   

Basicamente a técnica consiste em aplicar forças externas com efeitos opostos aos das cargas 

as quais os elementos estruturais estão submetidos, por meio de cabos de aço de protensão 

instalados na parte externa da seção da peça (ROMERO, 2007). É importante ressaltar que as 

fissuras existentes no elemento estrutural devem ser injetadas com resina epoxídica. 

Em vigas, a força de protensão é transmitida através dos desviadores e ancoragens nos 

extremos. Segundo Souza e Ripper (1998), as ancoragens e os dispositivos de desvio dos cabos 

devem ser estudados, detalhados e fabricados de forma singular para cada situação de reforço 

exigida.  A Figura 2.30 abaixo ilustra o reforço em questão em uma viga carregada. 
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Figura 2.30 – Reforço de viga com eliminação de deformação excessiva (CÁNOVAS, 1988) 

 

Os desviadores devem ter a capacidade de transmitir à estrutura os esforços radiais e tangenciais 

gerados pelos cabos de aço, apresentarem uma textura lisa afim de minimizar a pressão radial 

no cabo protendido, e por fim estarem devidamente posicionados, garantindo assim a mudança 

de direção estabelecida em projeto para os cabos (SOUZA; RIPPER, 1998).  

Com relação a geometria dos cabos de protensão temos os cabos retos e os cabos poligonais, 

ancorados nos pilares, nas vigas ou nas lajes; com ou sem desviadores, a Figura 2.31 abaixo 

ilustra as maneiras de colocação dos cabos de protensão. 

Figura 2.31 – Geometria dos cabos de protensão (MEDEIROS, 2017) 
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Dentre as vantagens desse sistema de reforço pode-se destacar as seguintes: 

• O método é econômico quando empregado em grandes estruturas, como pontes; 

• Ancoragens e desviadores são fáceis de detalhar e simples de instalar; 

• São aumentadas as resistências à flexão e ao cisalhamento sem incremento de peso à 

estrutura; 

• As armaduras ativas podem ser tracionadas novamente ou substituídas caso haja 

necessidade. 

Com relação aos pontos negativos deste reforço pode-se citar os seguintes: 

• O concreto que irá receber o reforço dever ser íntegro e capaz de resistir às tensões 

decorrentes do reforço; 

• Os cabos de protensão necessitam de manutenções periódicas, uma vez que estes sofrem 

perda de tensão devido ao relaxamento; 

• Uma vez que os cabos se encontram expostos ao meio, eles são mais suscetíveis a 

corrosão, logo é imprescindível uma proteção contra a corrosão destes cabos para que o 

reforço trabalhe em seu potencial máximo; 

• As vigas e lajes reforçadas tronam-se menos dúcteis; 

• Os cabos de aço são sensíveis ao fogo e a impactos mecânicos. 
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3. METODOLOGIA 

O presente trabalho seguiu uma série de etapas afim de atingir o objetivo específico. Na 

sequência apresentam-se as etapas da metodologia. 

3.1 ESCOLHA E CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Em visita ao site da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural - ABECE 

buscou-se todos os associados do estado de Goiás, conforme ilustra o Quadro 3.1. Dentre essas 

empresas selecionou-se a Hirata e Associados, representada pelo Engenheiro Civil Ademar 

Toyonori Hirata, por se tratar de uma empresa reconhecida no mercado local. A empresa 

HIRATA e ASSOCIADOS – CONSULTORIA E PROJETOS ESTRUTURAIS possui mais de 

45 anos de experiência em projetos estruturais em concreto armado, concreto protendido, 

alvenaria estrutural (auto portante), concreto pré-moldado, fundações, estrutura metálica, 

estrutura de madeira, recuperação e reforço estrutural. Conta atualmente com um cartel de 1983 

projetos estruturais anotados no CREA. Estruturou-se investindo sistematicamente na 

qualificação do seu quadro técnico, formado por engenheiros civis, com doutorado, mestrado e 

especialização em estruturas de concreto e metálicas. Participa ativamente de seminários, 

encontros, cursos, work-shop e palestras na área estrutural. Participa de programas de 

implantação de qualidade nos projetos e investimos sistematicamente em software para o 

desenvolvimento de projetos estruturais e hardware. É uma empresa, filiada à ABECE- 

Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, assim como seus engenheiros. 

Portanto, trata-se de uma empresa altamente capacitada para realização de trabalhos de 

reabilitação de estruturas de concreto. 
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Quadro 3.1 – Empresas goianas e engenheiros  associados à ABECE 

Empresas goianas e engenheiros Associados Data de Associação 

4Bim Engenharia Ltda ME 17/07/2018 

Ademar Toyonori Hirata 28/07/2009 

Angelos Spyrantonis Katopodis Júnior 03/11/2009 

Arrimo Projetos e Construção Ltda 19/02/2013 

Carlos Eduardo Rocha de Assis 28/07/2009 

Colmeia Consultoria e Projetos Ltda 06/10/2009 

Daniel de Oliveira Campos 07/05/2014 

DVN Engenharia Ltda ME 08/09/2009 

Errevê Engenharia Ltda 08/09/2009 

Florentino Teixeira Machado 03/04/2018 

Fórmula Projetos Estruturais S/S 16/10/2012 

João Augusto Peixoto da Conceição 28/07/2009 

Mabe Engenharia 21/10/2014 

Marcelo Sousa Manzi 11/02/2014 

Marco Aurélio Hirata 31/05/2016 

Queiroz Andrade Ltda 09/05/2017 

Sebastião Muniz Granja 08/09/2009 

Silenio Marciano de Paulo 19/02/2013 

SRocha Consultoria e Projetos Ltda ME 11/03/2014 

WZ Engenharia Ltda 19/01/2010 

Fonte: http://site.abece.com.br/index.php/associados-go. Acesso em out/2018 

 

http://site.abece.com.br/index.php/associados-go
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3.2 ESCOLHA E CARACTERIZAÇÃO DA OBRA E DOS 

ELEMENTOS REABILITADOS 

Após a escolha da empresa, selecionou-se, dentre os casos atendidos por ela, uma obra de 

reforço estrutural. A escolha foi feita por meio de reuniões e entrevistas com o corpo técnico 

da empresa, os quais também forneceram projetos, fotografias, procedimentos e memoriais 

relativos à obra. Com este apoio, a obra e os elementos estruturais reabilitados foram 

caracterizados. 

O estudo de caso trata-se de um edifício residencial de alto padrão localizado na cidade de 

Goiânia-GO, construído em meados da década de 90. O mesmo possui 15 pavimentos, sendo 

um subsolo, pavimento térreo, mezanino e 12 pavimentos tipos (com 1 apartamento por andar). 

O nome e a localização do edifício em questão não são apresentados por solicitação da empresa. 

O sistema construtivo do edifício é caracterizado por estruturas de concreto armado e vedações 

em alvenaria de blocos cerâmicos. A Figura 3.1 apresenta um pórtico espacial em 3D dos 

elementos estruturais (pilares, vigas e lajes) do edifício em questão. 

Figura 3.1 - Pórtico espacial dos elementos estruturais (ASSIS; ESBER, 2015) 

 



52                                           Reforço de Estruturas de Concreto Armado com Compósitos de Fibras de Carbono 

                                                                                                                                                               R. V. MATOS 

 

O reforço foi realizado em 5 vigas de transição do pavimento térreo. As vigas que foram 

reabilitadas foram: VP20 (30x100), VP21 (60x100), VP23 (80x100), VP24 (60x100) e VP26 

(50x70).  A Figura 3.2 mostra a planta baixa do pavimento térreo e, em preto identifica as 

referidas vigas de transição. 

Figura 3.2 – Planta baixa pavimento térreo (ESPERHIRATA, 2005) 

 

 

3.3 METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO ADOTADA PELA 

EMPRESA  

Para determinação do diagnóstico foi realizado um levantamento de subsídios contendo 

basicamente três etapas: vistoria do local, anamnese e execução de ensaios. Na vistoria local 

foi feito o contato físico com o edifício e, em particular, com o problema a ser resolvido, 

detectando as seguintes manifestações patológicas: desplacamento de cobrimento em virtude 

da corrosão das armaduras, além de fissuras e trincas nas vigas de transição, conforme ilustra a 

Figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Manifestações patológicas nas vigas de transição: (a) desplacamento do cobrimento, (b) fissuras e 

trincas  

                

(a)         (b) 

Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 

Com relação as fissuração foi realizado um mapeamento de todas as fissuras existentes nas 

vigas de transição, como ilustram as imagens da Figura 3.4. 

Figura 3.4 – Estado de fissuração das vigas (ASSIS; ESBER, 2015) 
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Na segunda etapa buscou-se a história do edifício por meio de informações a respeito do 

problema ao longo do tempo, bem como as condições de exposição que esteve submetido. Foi 

averiguado como procedeu-se a construção e utilização do edifício. 

Na etapa posterior foram realizados ensaios in loco não destrutivos. Utilizou-se o esclerômetro 

para determinação da dureza superficial do concreto e um detector eletromagnético de armadura 

para determinação da posição das armaduras. 

Para consolidar o diagnóstico fez-se a análise de todos os projetos existentes e posteriormente 

foi realizado um novo cálculo estrutural para comparar com o detalhamento do projeto original, 

aplicando o modelador estrutural TQS (software para o cálculo estrutural de concreto armado, 

concreto protendido, alvenaria estrutural e estruturas pré-moldadas). 

Como resultado constatou-se uma deficiência do projeto estrutural no que diz respeito às cargas 

atuantes, fato comprovado ao analisar uma diferença de carga de cerca de 30 tf  nos pilares PT2 

e PT4 que nascem no pavimento térreo conforme ilustra a Figura 3.5. 

Figura 3.5 – Carga nos pilares que nascem no pavimenteo Térreo (ASSIS; ESBER, 2015)  

 

Quanto a execução verificou-se o espaçamento incorreto dos estribos e do cobrimento 

inadequado da armadura. Além disso, é importante ressaltar a ausência de manutenções 

preventivas da edificação. 

Portanto, chegou-se aos procedimentos terápicos descritos no Item 3.4. 
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3.4 METODOLOGIA DE REABILITAÇÃO DAS VIGAS DE 

TRANSIÇÃO EMPREGADA PELA EMPRESA 

3.4.1 Tratamento da corrosão das armaduras 

Segundo Assis e Esber (2015) o tratamento das armaduras corroídas seguiu o procedimento 

convencional. Na documentação entregue não foram encontradas informação detalhadas sobre 

este procedimento convencional. 

3.4.2 Recuperação do monolitismo das vigas por meio de injeção das 

fissuras 

Antes de realizar o reforço em si realizou-se a injeção das fissuras. O procedimento restringiu-

se às vigas de transição (VP20, VP21, VP23 e VP24) do Pavimento Térreo do Edifício. Este 

procedimento visa evitar a penetração de agentes agressivos e recuperar o monolitismo das 

vigas de transição (ESPERHIRATA, 2006). 

O primeiro passo tomado para a recuperação do monolitismo das vigas foi o preparo do 

substrato. Nesta etapa realizou-se a limpeza de toda a superfície do concreto ao longo das 

fissuras existentes, retirando todo pó, sujeira, graxa, resíduos de argamassa ou partículas soltas. 

A limpeza foi realizada com auxílio de uma espátula e jato de ar comprimido (ESPERHIRATA, 

2006).  

Subsequente foi feita a pré-marcação das posições dos bicos de injeção ao longo das fissuras. 

Foram utilizados bicos de plásticos injetores, espaçados a cada 15 cm. Concluída a pré-

marcação, fez-se a colagem dos bicos com adesivo à base de resina epóxi de alta viscosidade 

(Sikadur 31). O Anexo A contém o catálogo técnico deste produto comercial, bem como de 

todos os demais catálogos dos produtos empregados nas intervenções. Em seguida, as fissuras 

foram calafetadas com adesivo à base de resina epóxi de alta viscosidade. Posteriormente 

verificou-se a intercomunicação entre os bicos, injetando-se ar comprimido (ESPERHIRATA, 

2006). A Figura 3.6 ilustra as fissuras calafetadas e com os bicos de injeção já colados. 
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Figura 3.6 – Calafetação das fissura e colagem dos bicos de injeção 

 

Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 

No procedimento de injeção propriamente dito utilizou-se um adesivo epóxi de baixa 

viscosidade, no caso foi utilizado o Sikadur 43 (Anexo B). A injeção foi feita respeitando o 

prazo mínimo de 8 horas após a calafetação das fissuras e fixação dos bicos de injeção. 

Posteriormente, adicionou-se o componente A (endurecedor) em um cilindro e o componente 

B em outro, sendo que, a mistura é feita no mixer instalado na ponta do cartucho duplo 

(ESPERHIRATA, 2006).  

Em seguida, o adesivo foi bombeado utilizando equipamento pistola para a injeção, conforme 

ilustra a Figura 3.7.  

Figura 3.7  – Injeção de adesivo epóxi de baixa viscosidade 

 

Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 
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Após 24 horas, retirou-se os bicos e o excesso do material de colmatação e  fez-se o acabamento 

superficial. É importante ressaltar que todos funcionários trabalharam utilizando os devidos 

EPIs (luvas e óculos de proteção). Os engenheiros destacaram, ainda,  a importância de limpar 

as ferramentas com solventes específicos, antes da polimerização e endurecimento dos produtos 

(ESPERHIRATA, 2006). 

3.4.3 Reforço para aumento da capacidade portante 

Para escolha da técnica de reforço foram feitos alguns questionamentos aos engenheiros. 

Primeiramente, foi questionado se havia a possibilidade de realizar o método de aumento da 

seção transversal. Contudo, devido as vigas de transição estarem situadas no pavimento térreo, 

mais especificamente na garagem do edifício, a aplicação desta técnica acarretaria na 

diminuição do pé direito, podendo dificultar a passagem de alguns veículos. Outro problema 

encontrado foi a presença de instalações hidrossanitárias próximas às vigas que deveriam ser 

reforçadas (Figura 3.8), sendo necessária a realocação destas tubulações. Tal fator exigiria a 

desocupação do edifício por parte dos moradores, dificultando ainda mais o procedimento 

executivo.  

Mesmo a técnica de aumento de seção apresentar um menor custo, ela mostrou-se inviável. 

Figura 3.8 – Presença de instalações hidrossanitárias próximas às vigas de transição (ASSIS; ESBER, 2015)  
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Em entrevista com os engenheiros responsáveis pela execução do reforço, os mesmos relataram 

que houve um consenso por parte dos moradores pelo emprego de uma técnica de rápida 

execução e que não implicasse em maiores transtornos, mesmo que acarretasse em maior custo. 

O reforço com o emprego de compósitos de fibras de carbono mostrou-se como uma solução, 

visto que atende às exigências dos moradores e não possui empecilhos para sua execução. 

Segundo Esperhirata (2006), para a execução do reforço, propriamente dito, das vigas, foram 

adotados os seguintes procedimentos preliminares visando o perfeito desempenho dos materiais 

de reforço e uma maior rapidez na sua execução: 

• Isolamento da região das vigas a serem reforçadas, visando a não exposição desta 

intervenção ao público; 

• Colocação de andaimes, ao longo das vigas a serem reforçadas, conforme a Figura 3.9; 

• Retirada de toda pintura que porventura tenha sido aplicada sobre as vigas. Com o uso 

de espátula/lixadeira, conforme a Figura 3.10; 

• Arredondamento das quinas das vigas, com o auxílio de uma esmerilhadeira, conforme 

Figura 3.11; 

Figura 3.9  – Colocação de andeimes 

 

Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 
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Figura 3.10  – Retirada da pitura com espátula/lixadeira 

 

Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 

 

Figura 3.11  – Arredondamento das quinas das vigas (ESPERHIRATA, 2006) 

Seção transversal 

original das vigas

Arredondamento

das quinas

Seção transversal com 

as quinas arredondadas

Esmerilhadeira

 

• Nivelamento da superfície do concreto na região das juntas de formas, com o uso de 

Sikadur 31 (resina epóxi de alta viscosidade). Para a execução deste nivelamento, os 

engenheiros ressaltaram que as superfícies das vigas, na região das juntas, foram 

totalmente limpas; 

• Limpeza da viga com a retirada de partículas soltas, pinturas, desmoldantes, 

contaminações de graxas, óleos, pó, agentes de cura, nata de cimento, argamassa ou 

quaisquer outros materiais estranhos.  
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Segundo os engenheiros responsáveis, esta limpeza foi realizada com o uso de acetona 

e estopa, para garantir que o substrato do concreto permanessesse seco; 

• Foi providenciada uma bancada de madeira feita com dois compensados plastificados 

de 244x122x18mm, sobre cavaletes, para desenrolar o tecido (manta) de fibra de 

carbono e, com o auxílio de uma tesoura, foram feitos os cortes de acordo com o 

comprimentos desejados. 

3.4.3.1 Viga de transição VP20 

Conforme Esperhirata (2006), finalizados os procedimentos preliminares, foi realizada a 

colagem dos compósitos de fibra de carbono seguindo os passos: 

• Primeiramente, realizou-se o reforço da armadura de flexão da viga, utilizando fita de 

carbono Carbodur S 512 (Anexo C). O corte das fitas (laminados) foi feito com o auxílio 

de um segueta; 

• Em seguida, procedeu-se a mistura do adesivo epóxi Sikadur 30 (adesivo tixotrópico à 

base de resina epóxi e agregados especiais) (Anexo D), conforme manual do fabricante, 

houve um cuidado para não introduzir ar (bolhas) à mistura e não elevar excessivamente 

a temperatura da mistura; 

• Aplicou-se o adesivo epóxi nas fitas de carbono já cortadas no tamanho desejado e no 

substrato (face inferior das vigas) preparado e nivelado, com o uso de espátula; 

• Posteriormente, com o Sikadur 30 ainda fresco, foi colada a fita de carbono, Sika 

Carbodur S 512, ao longo de toda a face inferior da viga. Aplicou-se 3 fitas na face 

inferior da viga, ao longo de todo o vão entre os pilares P21 e P36, conforme Figura 

3.12. 
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Figura 3.12  – Reforço à flexão com fitas de carbono (ESPERHIRATA, 2006) 

P36

PT3

P21

VP20 (30 x 100)

Sika Carbodur S 512 : 3 x 5,55m Fita de Carbono 
Carbodur S 512

555.5

 

• Após a adesão da fita de carbono, com o auxílio de um rolo tira bolhas, estabeleceu-se 

a completa impregnação do Sikadur 30 e retirada dos excessos de adesivo epóxi, além 

da retirada de bolhas de ar aprisionadas no sistema. 

De acordo com Esperhirata (2006), concluída esta etapa, estabeleceu-se o reforço da armadura 

transversal da viga, com a utilização do tecido (manta) de fibra de carbono Sika Wrap 300C 

(Anexo E), conforme as etapas a seguir: 

• Limpeza das faces laterais da viga com a retirada de partículas soltas, pinturas, 

desmoldantes, contaminações de graxas, óleos, pó, agentes de cura, nata de cimento, 

argamassa ou quaisquer outros materiais estranhos. De acordo com os engenheiros 

responsáveis, esta limpeza foi realizada com o uso de acetona e estopa, para garantir 

que o substrato do concreto permanecesse seco; 

• Em seguida, procedeu-se a mistura do adesivo epóxi Sikadur 330 (adesivo à base de 

resina epóxi bi-componente) (Anexo F), conforme manual do fabricante, foram tomados 

os devidos cuidados para não introduzir ar (bolhas) à mistura e não elevar 

excessivamente a temperatura da mistura. O adesivo epóxi Sikadur 330 foi aplicado, 

como auxílio de um rolo de espuma, tanto no substrato quanto nas mantas, conforme 

ilustram as imagens da Figura 3.13. 
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Figura 3.13 – Aplicação do Sikadur 330 no substrato e nas mantas de fibras de carbono 

  

Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 

• Inicialmente foram coladas duas faixas de SikaWrap  300 C (tecido de fibra de carbono 

unidirecional) com 30 cm de largura, em cada face lateral da viga, na direção 

longitudinal. As mantas de fibras de carbono foram coladas de apoio a apoio, conforme 

Figura 3.14. 

Figura 3.14 – Fixação das mantas de fibras de carbono nas faces laterais da viga (ESPERHIRTA, 2006) 
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555.5

3
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1
040

 

 

• Logo em seguida, foram coladas faixas de 30 cm de largura, ao longo de todo o vão, 

transversalmente à viga, entre os pilares P21 e P36, conforme Figura 3.15. 
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Figura 3.15  – Posição das faixas tranversais de tecido de fibra de carbono (ESPERHIRTA, 2006)  
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• Aplicou-se o adesivo epóxi nas faixas de tecido de fibra carbono já cortadas no tamanho 

desejado e no substrato preparado e nivelado, com o uso de rolo de espuma;  

• Logo em seguida, com o Sikadur 330 ainda fresco, colou-se as faixas de tecido de fibra 

de carbono, SikaWrap 300 C, ao longo da viga. 

Para cada faixa colocada estabeleceu-se a completa impregnação do Sikadur 330 e retirada de 

bolhas de ar aprisionadas no sistema, com o auxílio de um rolo tira bolhas sobre o tecido (na 

direção das fibras), conforme ilustra a Figura 3.16. 

Figura 3.16  – Rolo tira bolhas para impregnação do Sikadur 330 na manta de fibras de carbano 

 

Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 

Assim que todas as faixas de tecido de fibra de carbono foram coladas, aplicou-se uma camada 

adicional de adesivo epóxi, Sikadur 330, de aproximadamente 0,8 kg/m². A Figura 3.17 

apresenta a execução desta etapa. 
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Figura 3.17  – Camada adicional de adesivo epóxi sobre as mantas 

 

Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 

Posteriormente, aplicou-se o Sika Chapisco Plus (Anexo G) sobre a superfície da viga, com o 

uso de rolo ou trincha, para o estabelecimento da ponte de aderência entre o material de reforço 

e o revestimento, conforme apresenta a Figura 3.18. 

Figura 3.18  – Aplicação do Sika Chapisco Plus  

 

Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 

Os engenheiros responsáveis pela execução do reforço salientaream que todas as ferramentas e 

baldes foram lavados logo após o uso com solvente. Além disso, todos os profissionais, durante 

o procedimento executivo, utilizaram óculos, luvas e máscaras de proteção. 
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3.4.3.2 Viga de transição VP21 

Finalizados os procedimentos preliminares, foi realizada a colagem dos compósitos de fibra de 

carbono seguindo os passos ESPERHIRATA (2006): 

• Primeiramente, realizou-se o reforço da armadura de flexão da viga, utilizando fita de 

carbono Carbodur 512 S. O corte das fitas (laminados) foi feito com o auxílio de um 

segueta; 

• Em seguida, procedeu-se a mistura do adesivo epóxi Sikadur 30 (adesivo tixotrópico à 

base de resina epóxi e agregados especiais), conforme manual do fabricante, houve um 

cuidado para não introduzir ar (bolhas) à mistura e não elevar excessivamente a 

temperatura da mistura; 

• Aplicou-se o adesivo epóxi nas fitas de carbono já cortadas no tamanho desejado e no 

substrato (face inferior das vigas) preparado e nivelado, com o uso de rolo de espuma; 

Posteriormente, com o Sikadur 30 ainda fresco, foram coladas as fitas de carbono, Sika 

Carbodur S 512, ao longo de toda a face inferior da viga. Aplicou-se 3 fitas na face inferior da 

viga, ao longo de todo o vão entre os pilares P51 e P37, e outras 4 fitas, ao longo de todo o vão 

entre os pilares P37 e P22, conforme Figura 3.19. 

Figura 3.19 – Reforço à flexão com fitas de carbono da viga VP21 (ESPERHIRATA, 2006) 
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Após a adesão da fita de carbono, com o auxílio de um rolo tira bolhas, estabeleceu-se a 

completa impregnação do Sikadur 30 e retirada dos excessos de adesivo epóxi, além da retirada 

de bolhas de ar aprisionadas no sistema, conforme ilustra a Figura 3.20. 
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Figura 3.20  – Impregnação das lâminas como rolo metálico  

 

Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 

Concluída esta etapa, estabeleceu-se o reforço da armadura transversal da viga, com a utilização 

do tecido (manta) de fibra de carbono Sika Wrap 300C e fita de carbono Carbodur S 512 , 

conforme as etapas a seguir (ESPERHIRATA, 2006) : 

• Limpeza das faces laterais da viga com a retirada de partículas soltas, pinturas, 

desmoldantes, contaminações de graxas, óleos, pó, agentes de cura, nata de cimento, 

argamassa ou quaisquer outros materiais estranhos. De acordo com os engenheiros 

responsáveis, esta limpeza foi realizada com o uso de acetona e estopa, para garantir 

que o substrato do concreto permanecesse seco; 

• Realizou-se uma nova mistura do adesivo epóxi Sikadur 30, conforme manual do 

fabricante, para a colagem da fita de carbono Carbodur S 512, na direção transversal à 

viga, na região mostrada na Figura 3.21. 
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Figura 3.21  – Disposição dos laminados de fibra de carbono na direção transversal (ESPERHIRATA, 2006) 
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• Em seguida, procedeu-se a mistura do adesivo epóxi Sikadur 330 (adesivo à base de 

resina epóxi bi-componente), conforme manual do fabricante. Tomaram-se os devidos 

cuidados para não introduzir ar (bolhas) à mistura e não elevar excessivamente a 

temperatura da mistura; 

• Colaram-se duas faixas de Sika Wrap – 300 C (tecido de fibra de carbono unidirecional) 

com 30 cm de largura, em cada face lateral da viga, na direção longitudinal. As mantas 

de fibras de carbono foram coladas de acordo com a Figura 3.22. 

Figura 3.22  – Fixação das mantas de fibras de carbono nas faces laterais da viga (ESPERHIRATA, 2006) 
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• Logo em seguida, foram coladas faixas de SikaWrap – 300 C  de 30 cm de largura, ao 

longo de todo o vão, transversalmente à viga, exceto onde foram coladas as fitas de 

carbono Carbodur S 512 na direção transversal (vide Figura 3.21). A Figura 3.23 mostra 

a região as quais foram coladas as faixas de tecido de carbono e o comprimento destas 

faixas.  

Figura 3.23 - Posição das faixas tranversais de tecido de fibra de carbono (ESPERHIRATA, 2006) 
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• Aplicou-se o adesivo epóxi nas faixas de tecido de fibra carbono já cortadas no tamanho 

desejado e no substrato preparado e nivelado, com o uso de rolo de espuma;  

• Logo em seguida, com o Sikadur 330 ainda fresco, colou-se as faixas de tecido de fibra 

de carbono, Sika Wrap 300 C, ao longo da viga. 

Para cada faixa colocada estabeleceu-se a completa impregnação do Sikadur 330 e retirada de 

bolhas de ar aprisionadas no sistema, com o auxílio de um rolo tira bolhas sobre o tecido (na 

direção das fibras). A Figura 3.24 ilustra como ficou a viga VP21 após a colagem dos laminados 

e mantas de fibras de carbono. 
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Figura 3.24 - Viga VP21 após colagem das lâminas e mantas de fibras de carbono 

 

Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 

• Assim que todas as faixas de tecido de fibra de carbono foram coladas, aplicou-se uma 

camada adicional de adesico epóxi, Sikadur 330, de aproximadamente 0,8 kg/m²; 

• Posteriormente, aplicou-se o Sika Chapisco Plus sobre a superfície da viga, com o uso 

de rolo ou trincha, para o estabelecimento da ponte de aderência entre o material de 

reforço e o revestimento. 

Os engenheiros responsáveis pela execução do reforço salientaream que todas as ferramentas e 

baldes foram lavados logo após o uso com solvente. Além disso, todos os profissionais, durante 

o procedimento executivo, utilizaram óculos, luvas e máscaras de proteção 

3.4.3.3 Viga de transição VP23 

De acordo com Esperhirata (2006), finalizados os procedimentos preliminares, foi realizada a 

colagem dos compósitos de fibra de carbono seguindo os passos: 

• Primeiramente, realizou o reforço da armadura de flexão da viga, utilizando fita de 

carbono Carbodur 512 S. O corte das fitas (laminados) foi feito com o auxílio de um 

segueta; 
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• Em seguida, procedeu-se a mistura do adesivo epóxi Sikadur 30 (adesivo tixotrópico à 

base de resina epóxi e agregados especiais), conforme manual do fabricante. Houve um 

cuidado para não introduzir ar (bolhas) à mistura e não elevar excessivamente a 

temperatura da mistura; 

• Aplicou-se o adesivo epóxi nas fitas de carbono já cortadas no tamanho desejado e no 

substrato (face inferior das vigas) preparado e nivelado, com o uso de espátula; 

• Posteriormente, com o Sikadur 30 ainda fresco, foram coladas as fitas de carbono, Sika 

Carbodur S 512, ao longo de toda a face inferior da viga. Aplicou-se 4 fitas na face 

inferior da viga, ao longo de todo o vão entre os pilares P52 e P38, conforme Figura 

3.25. 

Figura 3.25  – Reforço à flexão com fitas de carbono da viga VP23 (ESPERHIRATA, 2006) 

P52

PT8

P38

383.5

Fita - Sika Carbodur S 512 : 4 x 3,83m

VP23 (80 x 100)

 

• Após a adesão da fita de carbono, com o auxílio de um rolo tira bolhas, estabeleceu-se 

a completa impregnação do Sikadur 30 e retirada dos excessos de adesivo epóxi, além 

da retirada de bolhas de ar aprisionadas no sistema. 

Segundo Esperhirata (2006), concluída esta etapa, estabeleceu-se o reforço da armadura 

transversal da viga, com a utilização do tecido (manta) de fibra de carbono Sika Wrap 300C e 

fita de carbono Carbodur S 512, conforme as etapas a seguir: 

• Limpeza das duas faces laterais da viga com a retirada de partículas soltas, pinturas, 

desmoldantes, contaminações de graxas, óleos, pó, agentes de cura, nata de cimento, 

argamassa ou quaisquer outros materiais estranhos. De acordo com os engenheiros 

responsáveis, esta limpeza foi realizada com o uso de acetona e estopa, para garantir 

que o substrato do concreto permanecesse seco; 
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• Realizou-se uma nova mistura do adesivo epóxi Sikadur 30, conforme manual do 

fabricante, para a colagem da fita de carbono Carbodur S 512, na direção transversal à 

viga, na região mostrada na Figura 3.26. 

Figura 3.26  – Disposição dos laminados de fibra de carbono na direção transversal 
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Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 

• Em seguida, procedeu-se a mistura do adesivo epóxi Sikadur 330 (adesivo à base de 

resina epóxi bi-componente), conforme manual do fabricante. Tomaram-se os devidos 

cuidados para não introduzir ar (bolhas) à mistura e não elevar excessivamente a 

temperatura da mistura; 

• Foram coladas duas faixas de SikaWrap – 300 C (tecido de fibra de carbono 

unidirecional) com 30 cm de largura, em cada face lateral da viga, na direção 

longitudinal. As mantas de fibras de carbono foram coladas de acordo com a Figura 

3.27. 

Figura 3.27 – Fixação das mantas de fibras de carbono nas faces laterais da viga 
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Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 
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• Logo em seguida, foram coladas faixas de SikaWrap – 300 C  de 30 cm de largura, ao 

longo de todo o vão, transversalmente à viga, exceto onde foram coladas as fitas de 

carbono Carbodur S 512 na direção transversal (vide Figura 3.26). A Figura 3.28 mostra 

a região as quais foram coladas as faixas de tecido de carbono e o comprimento destas 

faixas. 

Figura 3.28  – Posição das faixas tranversais de tecido de fibra de carbono 
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Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 

• Aplicou-se o adesivo epóxi nas faixas de tecido de fibra carbono já cortadas no tamanho 

desejado e no substrato preparado e nivelado, com o uso de rolo de espuma;  

• Logo em seguida, com o Sikadur 330 ainda fresco, colou-se as faixas de tecido de fibra 

de carbono, Sika Wrap 300 C, ao longo da viga. 

• Para cada faixa colocada estabeleceu-se a completa impregnação do Sikadur 330 e 

retirada de bolhas de ar aprisionadas no sistema, com o auxílio de um rolo tira bolhas 

sobre o tecido (na direção das fibras); 

• Assim que todas as faixas de tecido de fibra de carbono foram coladas, aplicou-se uma 

camada adicional de adesico epóxi, Sikadur 330, de aproximadamente 0,8 kg/m²; 

• Posteriormente, aplicou-se o Sika Chapisco Plus sobre a superfície da viga, com o uso 

de rolo ou trincha, para o estabelecimento da ponte de aderência entre o material de 

reforço e o revestimento. 
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Os engenheiros responsáveis pela execução do reforço salientaream que todas as ferramentas e 

baldes foram lavados logo após o uso com solvente. Além disso, todos os profissionais, durante 

o procedimento executivo, utilizaram óculos, luvas e máscaras de proteção 

3.4.3.4 Viga de transição VP24 

Finalizados os procedimentos preliminares, foi realizada a colagem dos compósitos de fibra de 

carbono seguindo os passos (ESPERHIRATA, 2006): 

• Primeiramente, realizou o reforço da armadura de flexão da viga, utilizando fita de 

carbono Carbodur 512 S. O corte das fitas (laminados) foi feito com o auxílio de um 

segueta; 

• Em seguida, procedeu-se a mistura do adesivo epóxi Sikadur 30 (adesivo tixotrópico à 

base de resina epóxi e agregados especiais), conforme manual do fabricante. Houve um 

cuidado para não introduzir ar (bolhas) à mistura e não elevar excessivamente a 

temperatura da mistura; 

• Aplicou-se o adesivo epóxi nas fitas de carbono já cortadas no tamanho desejado e no 

substrato (face inferior das vigas) preparado e nivelado, com o uso de espátula; 

• Posteriormente, com o Sikadur 30 ainda fresco, foram coladas as fitas de carbono, 

Carbodur S 512, ao longo de toda a face inferior da viga. Aplicou-se 3 fitas na face 

inferior da viga, ao longo de todo o vão entre os pilares P39 e P24, conforme Figura 

3.29. 

Figura 3.29 – Reforço à flexão com fitas de carbono da viga VP23 (ESPERHIRATA, 2006) 
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• Após a adesão da fita de carbono, com o auxílio de um rolo tira bolhas, estabeleceu-se 

a completa impregnação do Sikadur 30 e retirada dos excessos de adesivo epóxi, além 

da retirada de bolhas de ar aprisionadas no sistema. 

Concluída esta etapa, estabeleceu-se o reforço da armadura transversal da viga, com a utilização 

do tecido (manta) de fibra de carbono Sika Wrap 300C, conforme as etapas a seguir 

(ESPERHIRATA, 2006): 

• Limpeza das duas faces laterais da viga com a retirada de partículas soltas, pinturas, 

desmoldantes, contaminações de graxas, óleos, pó, agentes de cura, nata de cimento, 

argamassa ou quaisquer outros materiais estranhos. De acordo com os engenheiros 

responsáveis, esta limpeza foi realizada com o uso de acetona e estopa, para garantir 

que o substrato do concreto permanecesse seco; 

• Em seguida, procedeu-se a mistura do adesivo epóxi Sikadur 330 (adesivo à base de 

resina epóxi bi-componente), conforme manual do fabricante. Tomaram-se os devidos 

cuidados para não introduzir ar (bolhas) à mistura e não elevar excessivamente a 

temperatura da mistura; 

• Colaram-se duas faixas de Sika Wrap – 300 C (tecido de fibra de carbono unidirecional) 

com 30 cm de largura, em cada face lateral da viga, na direção longitudinal. As mantas 

de fibras de carbono foram coladas de acordo com a Figura 3.30. 

Figura 3.30  – Fixação das mantas de fibras de carbono nas faces laterais da viga (ESPERHIRTA, 2006) 
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• Para cada faixa colocada estabeleceu-se a completa impregnação do Sikadur 330 e 

retirada de bolhas de ar aprisionadas no sistema, com o auxílio de um rolo tira bolhas 

sobre o tecido (na direção das fibras); 
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• Logo em seguida, foram coladas faixas de tecido de carbono Sika Wrap 300C, com 30 

cm de largura, ao longo de todo o vão, transversalmente à viga, entre os pilares P39 e 

P24, conforme Figura 3.31. 

Figura 3.31  – Posição das faixas tranversais de tecido de fibra de carbono 
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Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 

• Assim que todas as faixas de tecido de fibra de carbono foram coladas, aplicou-se uma 

camada adicional de adesivo epóxi, Sikadur 330, de aproximadamente 0,8 kg/m²; 

• Posteriormente, aplicou-se o Sika Chapisco Plus sobre a superfície da viga, com o uso 

de rolo ou trincha, para o estabelecimento da ponte de aderência entre o material de 

reforço e o revestimento. 

Os engenheiros responsáveis pela execução do reforço salientaram que todas as ferramentas e 

baldes foram lavados logo após o uso com solvente. Além disso, todos os profissionais, durante 

o procedimento executivo, utilizaram óculos, luvas e máscaras de proteção 

3.4.3.5 Viga de transição VP26 

Conforme Esperhirata (2006), finalizados os procedimentos preliminares, foi realizada a 

colagem dos compósitos de fibra de carbono seguindo os passos: 

• Inicialmente, realizou-se o reforço da armadura de flexão da viga, utilizando tecido 

(manta) de carbono Sika Wrap 300 C.  

• Em seguida, procedeu-se a mistura do adesivo epóxi Sikadur 330 (adesivo à base de 

resina epóxi bi-componente), conforme manual do fabricante. Tomaram-se os devidos 
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cuidados para não introduzir ar (bolhas) à mistura e não elevar excessivamente a 

temperatura da mistura; 

• Colou-se uma faixa de Sika Wrap – 300 C (tecido de fibra de carbono unidirecional) 

com 30 cm de largura, na face inferior da viga, na direção longitudinal. A manta de fibra 

de carbono foi colada de acordo com a Figura 3.32. 

Figura 3.32 – Fixação da manta de fibra de carbono na face inferior da viga (ESPERHIRATA, 2006) 
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• Logo em seguida, colaram-se 4 faixas de tecido de carbono Sika Wrap 300C, com 30 

cm de largura, transversalmente à viga, conforme Figura 3.33. 

Figura 3.33 – Posição das faixas tranversais de tecido de fibra de carbono 

P13 P10

PT1

A

A

Sika Wrap - 300 C - 4 x 30 cm x 190 cm

70

50

VP26 (50 x 70)

Sika Wrap - 300 C
 4 x 30 cm x 190 cm

 

Fonte: Cedida pela empresa Hirata e Associados 

• Para cada faixa colocada estabeleceu-se a completa impregnação do Sikadur 330 e 

retirada de bolhas de ar aprisionadas no sistema, com o auxílio de um rolo tira bolhas 

sobre o tecido (na direção das fibras); 
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• Assim que todas as faixas de tecido de fibra de carbono foram coladas, aplicou-se uma 

camada adicional de adesivo epóxi, Sikadur 330, de aproximadamente 0,8 kg/m²; 

• Posteriormente, aplicou-se o Sika Chapisco Plus sobre a superfície da viga, com o uso 

de rolo ou trincha, para o estabelecimento da ponte de aderência entre o material de 

reforço e o revestimento. 

Os engenheiros responsáveis pela execução do reforço salientaram que todas as ferramentas e 

baldes foram lavados logo após o uso com solvente. Além disso, todos os profissionais, durante 

o procedimento executivo, utilizaram óculos, luvas e máscaras de proteção. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados e discussões a seguir apresentados foram obtidos com a aplicação da metodologia 

descrita no capítulo anterior.  

4.1 ESTUDO COMPARATIVO DAS TÉCNICAS E 

PROCEDIMENTOS EMPREGADOS COM AS RECOMENDAÇÕES DA 

LITERATURA 

Com base nos procedimentos adotados pela empresa para determinação do diagnóstico e as 

técnicas empregadas para reabilitação foi possível avaliar de maneira crítica tais ações. 

4.1.1 Em relação ao diagnóstico 

4.1.1.1 Corrosão das armaduras 

Com relação a corrosão das armaduras é fundamental avaliar se a corrosão está sendo causada 

pela carbonatação ou pela ação de íons cloretos. Além disso, para estabelecer a profundidade 

de escarificação é necessário conhecer a profundidade de alcance da carbonatação e do teor 

crítico de cloretos. A técnica de limpeza da superfície da armadura é influenciada pela causa da 

corrosão. Sendo por carbonatação a limpeza pode ser feita com escova com cerdas de aço, mas 

se a causa for a ação de cloretos a limpeza deve ser feita com água sob pressão (≥ 6000 Psi) ou 

água com pressão menor ( ≅ 3000 Psi) e abrasivos, com o objetivo de eliminar todos os produtos 

de corrosão, os quais podem conter FeCl2 (DUARTE, 2007). 

A carbonatação é um processo que consiste na redução de alcalinidade do concreto devido à 

ação do gás carbônico atmosférico com o hidróxido de cálcio presente na pasta de cimento 

Portlant, tendo como subproduto o carbonato de cálcio. (HELENE, 1993; BASSET et al, 1981, 

apud FIGUEIREDO, 2005).  Esta reação acaba por reduzir o pH do concreto a níveis inferiores 

a 9,0 despassivando a armadura e levando-a à corrosão.  
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Para avaliar se o concreto em estudo está carbonatado faz-se o uso de indicadores químicos de 

pH, como a fenolftaleína e a timolfitaleína. De acordo com Helene (1993), a medição deve ser 

realizada em uma fratura recente do concreto uma vez que as superfícies expostas carbonatam-

se rapidamente. Enfim, realizada a fratura recente à superfície do concreto, deve-se borrifar 

uma solução de 1g de fenolftaleína diluída em 50ml de álcool etílico e 50ml de água destilada 

ou deionizada ou de 0,4g de timolftaleína diluída em 600ml de álcool etílico e 400ml de água 

destilada ou deionizada (BASSET et al, 1981, apud FIGUEIREDO, 2005). Decorridos de 30 a 

90 segundos o indicador irá alterar sua cor. O pH de viragem de cor da fenolftaleína é de 8,3 a 

10, acima dessa faixa apresenta coloração vermelho-carmim e abaixo dessa faixa apresenta-se 

incolor. Já com relação a timolftaleína a faixa de viragem é de 9,3 a 10,5, acima dessa faixa 

apresenta coloração azul escuro e abaixo dessa faixa apresenta-se incolor. Portanto, quando os 

indicadores de pH ficam incolores indica que a região encontra-se carbonatada. É fundamental 

averiguar até que ponto à frente de carbonatação atingiu o cobrimento da armadura para em 

sequência realizar a retirada de todo concreto degradado (BASSET et al, 1981, apud 

FIGUEIREDO, 2005). 

Com relação aos íons cloretos, Helene (1993) diz que os cloretos estão presentes no concreto 

de duas formas; como cloretos livres, ou seja, na forma de íons na água dos poros, ou como 

cloretos combinados na forma de cloroaluminatos devido a reação com o C3A do cimento. Os 

cloretos livres são os que realmente despassivam a armadura, já os cloretos combinados não 

representam uma ameaça à armadura pois se encontram combinados. A soma de cloretos livres 

e combinados é denominada cloretos totais. É de extrema importância determinar qual a 

concentração e profundidade de alcance de cloretos no concreto, uma vez que o excesso de 

cloretos livres irá acarretar na despassivação da armadura e por consequência sua corrosão. A 

NBR 12655 (ABNT, 2015) estabelece limites para o teor de cloretos no concreto, conforme 

apresenta o Quadro 4.1. 
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Quadro 4.1 – Teor máximo de íons cloreto para proteção das armaduras do concreto (adaptado de ABNT, 2015) 

Classe de  

agressividade  

(5.2.2) 

Condições de serviço da estrutura 

Teor máximo de íons           

cloreto (Cl) no 

concreto 

% sobre a massa de 

cimento 

Todas Concreto protendido 0,05 

III e IV 
Concreto armado exposto a cloretos nas 

condições de serviço da estrutura 
0,15 

II 
Concreto armado não exposto a cloretos nas 

condições de serviço da estrutura 
0,3 

I 

Concreto armado em brandas condições de 

exposição (seco ou protegido da umidade nas 

condições de serviço da estrutura) 

0,4 

Vale ressaltar também que uma armadura que sofre ataque por cloretos livres apresenta um 

aspecto de corrosão por “pites”, já quando a causa é a carbonatação a corrosão é generalizada 

conforme ilustram as Figuras 4.1 e 4.2 (ICCET, 1989). 

Figura 1– Corrosão de armadura devido o processo de carbonatação 

 

Fonte: https://www.tecnosilbr.com.br/conteudo/wp-content/uploads/2018/03/image3-8-1024x680.jpg. Acesso 

em nov/2018 

 

https://www.tecnosilbr.com.br/conteudo/wp-content/uploads/2018/03/image3-8-1024x680.jpg.%20Acesso%20em%20nov/2018
https://www.tecnosilbr.com.br/conteudo/wp-content/uploads/2018/03/image3-8-1024x680.jpg.%20Acesso%20em%20nov/2018
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Figura 2– Corrosão de armadura devido ação de cloretos livres (MEDEIROS, 2018) 

 

Outra técnica aplicada para se avaliar a presença de íons cloreto livre no interior do concreto é 

o chamado método colorimétrico de aspersão de nitrato de prata. O método consiste em aspergir 

uma solução de nitrato de prata sobre a superfície recém-fraturada do concreto. Após a aspersão, 

ocorre a formação do sal de cloreto de prata quando há cloretos livres estão presentes, tornando 

a superfície esbranquiçada. Na ausência de cloretos, ou se os mesmos se encontram 

combinados, a superfície do concreto apresentará uma coloração marrom devido a formação de 

óxido de prata (JUCÁ; SELMO; FIGUEIREDO, 2002).  

4.1.1.2 Ensaios não destrutivos 

Ainda com relação ao diagnóstico observou-se que não foram realizados ensaios destrutivos 

para determinação da resistência do concreto, ou seja, não houve extração de corpo de prova de 

concreto para determinação de sua resistência à compressão NBR 7680-1 (ABNT, 2015). Para 

tal, foi utilizado apenas o esclerômetro. Contudo, mesmo reconhecendo as adversidades 

impostas por um ensaio destrutivo, seria necessária sua realização, uma vez que segundo a NBR 

7584 (ABNT, 2012): “ O método esclerométrico não pode ser considerado substituto de outros 

métodos, mas um método adicional ou um ensaio complementar”. Além disso, a NBR 7584 

(ABNT, 2012), Anexo C, apresenta que o fator idade pode influenciar o resultado do ensaio 

esclerométrico. Sabe-se que o edifício foi concebido na década de 90 e a realização do ensaio 

de esclerometria deu-se em meados de 2006, decorridos um prazo de 16 anos é certo que a 
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espessura carbonatada já atinge alguns milímetros. A carbonatação promove a superestimativa 

da resistência à compressão uma vez que o carbonato de cálcio, presente na superfície do 

concreto, é um composto que apresenta elevada dureza.  

4.1.1.3 Análise das fissuras 

Com relação a fissuração antes de estabelecer o tratamento é necessário determinar se a fissura 

em questão é ativa ou passiva. As fissuras ativas são aquelas que apresentam variações no seu 

comprimento e na sua abertura. Há diversas causas para o surgimento de fissuras ativas. Elas 

podem aparecer devido variação térmica, retração por secagem ou hidráulica, cargas dinâmicas, 

corrosão da armadura, reações expansivas com sulfatos e reações álcali-silicatos. Já as fissuras 

passivas são aquelas que não apresentam movimentos. São fissuras estabilizadas. Dentre as 

causas do aparecimento de fissuras passivas tem-se o assentamento plástico, dessecação 

superficial, retração química e devido a sobrecargas (FIGUEIREDO, 1989). Portanto, é 

imprescindível em um diagnóstico obter a origem e a movimentação das fissuras, para então 

corrigi-las da maneira mais adequada possível, no que diz respeito a seleção das técnicas e 

materiais.  

Com relação à fissuração das vigas de transição, ao analisar somente a geografia das fissuras, a 

possível causa que poderia ser levada em consideração seria a sobrecarga, haja vista que haviam 

pilares que transmitiam cargas muito superiores à capacidade resistente das vigas de transição. 

Um dado fundamental para o conhecimento da causa de uma fissura, bem como para a escolha 

do material mais apropriado de correção é a movimentação na sua abertura e/ou comprimento. 

Um método simples para acompanhar a movimentação das fissuras é por meio de selos de gesso 

de aproximadamente 3 mm de espessura. Esse selo de gesso fica aderido às paredes laterais da 

fissura, em posição transversal ao desenho da mesma. Como a resistência à tração do gesso é 

muito baixa, qualquer movimentação da estrutura é suficiente para romper esse selo 

(FIGUEIREDO, 1989). 

É comum utilizar-se também a técnica de colagem de lâmina de vidro transversal ao desenho 

da fissura, para fazer o acompanhamento da movimentação da mesma (MEDEIROS, 2018).  

Com relação à abertura da fissura esta pode ser medida com o auxílio de um fissurômetro, 

conforme ilustra a Figura 4.3 (FIGUEIREDO, 1989).  
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Figura 3– Fissurômetro 

 

Fonte:  http://modulo.web2065.uni5.net/wp-content/uploads/2016/08/001-15.jpg. Acesso em nov/2018 

4.1.2 Em relação as técnicas empregadas na reabilitação  

4.1.2.1 Tratamento da corrosão  

Segundo a empresa o tratamento da corrosão das armaduras seguiu o procedimento 

convencional, contudo tal procedimento não foi detalhado.  

Conforme a literatura, a corrosão das armaduras pode ser tratada por diferentes mecanismos de 

proteção, dentre eles destacam-se os mecanismos de barreira, repassivação, proteção catódica 

ou inibição (FIGUEIREDO, 1994).  

A proteção por barreira cria uma camada entre a armadura e o concreto ou entre o concreto e o 

meio ambiente, impedindo a penetração de cloretos, oxigênio, dióxido de carbono, sulfatos, 

umidade e o desenvolvimento da corrosão. Segundo Figueiredo e Meira (2013), um dos 

materiais empregados nesta técnica de proteção é a aplicação de uma pintura de base epóxi 

sobre a armadura. 

O mecanismo de proteção por repassivação visa restabelecer o pH, em torno de 13, ao redor da 

armadura, utilizando-se geralmente materiais cimentícios.  
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O mecanismo de proteção catódica consiste na introdução de um ânodo de sacrifício, 

geralmente o zinco por ser mais eletronegativo que o aço, em contato com a armadura. Desta 

maneira, o zinco sofrerá a corrosão e irá liberar elétrons na armadura, tornando-a imune à 

corrosão. Porém, essa proteção tem um tempo determinado de eficácia, pois a medida que o 

zinco for todo corroído, a armadura entrará em processo de corrosão. 

Conforme Figueiredo e Meira (2013), mecanismo de proteção por inibição é feito com a 

utilização de inibidores de corrosão anódicos, catódicos ou mistos, como, por exemplo, os 

nitritos de cálcio ou sódio e as aminas. Tais inibidores podem ser colocados na argamassa de 

reparo ou dispersados pelo concreto, para atingirem à armadura através dos poros do concreto. 

Após o conhecimento dos mecanismos de proteção pode-se dar início ao procedimento de 

reparo da estrutura que sofreu com a corrosão de armadura. Segundo Figueiredo (1994), um 

sistema geral de reparo localizado deve abranger as seguintes etapas: 

• Escoramento da estrutura, caso haja necessidade; 

• Limpeza da superfície do concreto; 

• Marcação das regiões do concreto que serão escarificadas; 

• Remoção de todo o concreto deteriorado e contaminado com produtos de corrosão; 

• Avaliação das condições das armaduras, buscando identificar se os agentes agressivos 

atingiram a armadura; 

• Realizar a limpeza do concreto e da armadura; 

• Caso houver perda significativa da seção da armadura, algo em torno de 10% de sua 

área transversal, deve-se adicionar novas armaduras; 

• Empregar o mecanismo de proteção mais adequado sobre a armadura, como por 

exemplo uma tinta de base epóxi rica em zinco; 

• Aplicar ponte de aderência (adesivo de base epoxídica) entre o concreto antigo e o novo 

material de reparo; 
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• Aplicar o material de reparo (concreto convencional, argamassa polimérica, grout, 

concreto ou argamassa projetados, argamassa tixitrópica); 

• Proceder a cura do material cimentício; 

• Por fim, aplicar uma proteção superficial (pinturas formadoras de filme, impregnações). 

Porém, caso ainda seja feito outro procedimento de reabilitação da estrutura, como um 

reforço estrutural por exemplo não é necessário realizar essa fase de acabamento 

4.1.2.2 Injeção de fissuras  

Quanto ao procedimento de injeção de fissuras a empresa cumpriu com o que é preconizado 

pela literatura, por se tratarem de fissuras provocadas por sobrecargas as mesmas são passivas. 

Na sessão 4.4.2  é apresentado todo o processo executivo de injeção de fissuras. Feito todos o 

procedimentos, a restauração do monolitismo da viga é obtida .  

Contudo, é preciso tratar a causa antes de realizar o tratamento da fissura, caso contrário a 

fissura retornará. Como a fissura foi devido a sobrecarga, o reforço realizado solucionou a causa 

da fissuração. 

4.1.2.3 Reforço com compósitos de fibras de carbono 

Quanto aos processos executivos de reforço das vigas de transição com compósitos de fibras de 

carbono (sessão 3.4.3), os mesmos estão de acordo com os critérios preconizados pela literatura. 

Contudo, ao analisar o memorial dos procedimentos de reforço, não foi constatado a descrição 

do processo de aplicação do imprimador primário. O imprimador é fundamental para o 

estabelecimento da ponte de aderência entre o substrato de concreto e o sistema composto. 

4.1.2.4 Inspeções após a realização da reabilitação 

Após a entrega de um serviço de reabilitação é fundamental que a empresa elabore um plano 

de manutenção periódico, onde o acompanhamento nos primeiros anos de vida da intervenção 

será crucial para avaliar se esta cumpre suas funções, e quando necessário sugerir ações 

corretivas ou de manutenção. 
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A não realização ou o não acompanhamento do plano de manutenção afeta o desempenho do 

reparo, recuperação ou reforço, podendo ocorrer o retorno das manifestações patológicas que 

haviam sido tratadas (CASTRO et al, 2003). 
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5. CONCLUSÃO 

A partir do estudo de caso prático foi possível compreender como se deve estabelecer um 

diagnóstico preciso referente a manifestações patológicas que afetam uma viga de transição, 

bem como a melhor forma de escolher o método de reforço. Além disso, aprendeu-se de 

maneira sólida as etapas para a execução de reforço com mantas e lâminas de fibras de carbono, 

bem como sua diversidade de aplicação em estruturas de concreto armado. 

Ao fim deste trabalho foi possível averiguar que mesmo em uma empresa reconhecida no ramo 

de reabilitação estrutural, há uma certa carência de registros documentais de como se procedeu 

o diagnóstico das manifestações patológicas que afetavam as vigas de transição. Como por 

exemplo documentos que relatam quais foram as causas e origens da corrosão das armaduras, 

de que modo se caracterizavam as fissuras das vigas, se estas eram fissuras ativas ou passivas. 

 Quanto aos processos terápicos cabia também apresentar um memorial descritivo das etapas 

empregadas para realização do reparo localizado nas regiões do concreto afetadas pela corrosão 

da armadura. 

Contudo, deve-se enaltecer o trabalho realizado pelo corpo técnico da empresa com relação aos 

memoriais referentes aos procedimentos de injeção de fissuras e reforço com compósitos de 

fibras de carbono, uma vez que os mesmo encontram-se bem detalhados e cumprem com as 

recomendações da literatura.  Da mesma forma, ocorreu nas etapas de execução do reforço, 

notando-se o cuidado por parte da empresa com a sequência da execução do reforço, que foi 

desde o preparo do substrato do concreto até o acabamento final. Além disso, destaca-se 

também o cumprimento por parte da empresa no que diz respeito às prática de segurança do 

trabalho. 

Por fim, um aspecto que merece atenção e que reflete nos engenheiros brasileiros como um 

todo, é o fato da escola da engenharia brasileira formar engenheiros muito preocupados com os 

aspectos estruturais e voltados para a área de execução de obras. No entanto, este paradigma 

deve ser quebrado, haja vista que atualmente nota-se que as estruturas de concreto armado estão 

envelhecendo e ao envelhecer elas mostram tanto para as pessoas do meio técnico como para a 

sociedade que o concreto não é um material perene.  
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Daí a importância dos engenheiros prepararem-se tecnicamente para reconhecer as 

manifestações patológicas que estão ocorrendo com maior incidência nas estruturas de 

concreto, para que assim possam atuar de maneira mais eficiente, diagnosticando e propondo 

intervenções que realmente irão proporcionar a reabilitação das estruturas, quer seja por meio 

de reparo, recuperação, reforço ou proteção. 

Aos trabalhos futuros referentes ao tema, sugere-se novos estudos de caso  que envolvam o 

emprego de compósitos de fibras de carbono em reforço de estruturas de concreto armado. 

Como por exemplo, o reforço de pilares através da técnica de confinamento da seção com 

mantas de fibras de carbono. 
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