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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo compilar o embasamento teórico do ACI 440.2R:2008 com o 

da NBR 6118:2014 afim de levar em consideração os conceitos da norma brasileira no 

dimensionamento à flexão e ao cisalhamento de vigas reforçadas com PRFC (Polímeros 

Reforçados com Fibra de Carbono). A contribuição da norma brasileira é dada  

particularmente no que diz respeito à aplicação dos seus coeficientes de segurança e das 

propriedades dos materiais (aço e concreto), incluindo os seus limites de deformação. Para 

tanto, são apresentadas as principais prescrições normativas sobre às propriedades dos 

materiais e sobre o dimensionamento das peças de concreto armado à flexão simples e ao 

cisalhamento, tanto pela NBR 6118:2014 quanto pelo ACI 318:2014. Em seguida, para a viga 

adotada como referência para o estudo, são realizados dois dimensionamentos do reforço com 

PRFC, um a partir das formulações compiladas e outro considerando apenas as prescrições do 

ACI 440.2R:2008. Os resultados obtidos são comparados em seguida. Por fim, através do 

software ANSYS, é feita a modelagem numérica da viga de referência, onde  são observadas 

as tensões e deformações apresentadas pelo concreto, pelo aço e pela fibra de carbono. Os 

resultados da análise numérica foram comparados com aqueles obtidos a partir das 

formulações compiladas a fim de validar o modelo numérico adotado nesse estudo. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to compile the theoretical foundation of ACI 440.2R:2008 with 

the NBR 6118:2014 in order to take into consideration the concepts of the Brazilian 

standard sizing to bending and shear strength of beams reinforced with PRFC (Polymers 

reinforced with carbon fiber). The compilation is made particularly with respect to the 

coefficients of safety and the properties of materials (steel and concrete), including its limits 

of deformation. For both, are presented the main prescriptive requirements on the 

properties of the materials and on the scaling of parts of reinforced concrete to the simple 

bending and shear, both by the NBR 6118:2014 as by ACI 318:2014. Then, for the beam 

used as a reference for the study, are performed two dimensioning of reinforcement with 

PRFC, a book of the formulations compiled and another just considering the requirements 

of ACI 440.2R:2008. The results obtained are compared then. Finally, through the software 

ANSYS, is made to numerical modeling of the beam, which are observed the tension and 

deformation of the concrete, steel and carbon fiber. The results of the numerical analysis 

were compared with those obtained from the formulations compiled in order to validate the 

numerical model adopted in this study. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos Gerais 

 As estruturas devem ser concebidas para garantir plenas condições de utilização e não 

devem apresentar danos que possam comprometer em parte ou totalmente as funções para as 

quais foram projetadas. Esta premissa é válida para qualquer estrutura, independente do 

material utilizado na sua constituição e, portanto, a concepção estrutural adotada sempre deve 

atender aos requisitos mínimos de qualidade estabelecidos em normas técnicas para assegurar, 

além da resistência, a durabilidade e o desempenho em serviço dos elementos projetados. 

 Para que a vida útil de uma estrutura seja alcançada, ou seja, para que todas as suas 

características sejam mantidas durante a sua utilização, é necessário que os requisitos de uso e 

manutenção prescritos pelo projetista ou pelo construtor sejam totalmente atendidos. A vida 

útil pode ser aumentada ou até reduzida em função da qualidade (ou, em certos casos, da 

inexistência) de uma manutenção preventiva. 

 Em se tratando de estruturas de concreto armado, a NBR 8681:2003
1
 prescreve que 

essas devem ser projetadas para cargas permanentes que não sejam ultrapassadas em, pelo 

menos, 95% das situações previstas de carregamento e para cargas variáveis que não sejam 

ultrapassadas em, pelo menos, 75% das situações previstas para carregamento durante um 

período de 50 anos. No entanto, é visto que muitas edificações sofrem mudanças de utilização 

ao longo de sua vida útil, o que, na grande maioria das vezes, reflete em um aumento de 

carregamento em relação àquele que havia sido inicialmente previsto. Essa é uma das 

principais causas que impulsionaram a crescente necessidade de reforço das estruturas nos 

últimos anos.  

 Além disso, outro grande problema está condicionado ao desgaste das estruturas.  

Especificamente para o caso das estruturas de concreto armado, vale atentar para alguns dos 

seus mais importantes mecanismos de envelhecimento e deterioração. A NBR 6118:2014
2
 

divide tais mecanismos em função dos seus materiais constituintes (concreto e aço). Para o 

concreto, por exemplo, cita-se a lixiviação, a expansão por ação das reações entre os álcalis 

                                                 
1
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR 8681:2003 - Ações e Segurança 

nas Estruturas - Procedimento 
2
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR 6118:2014 - Projeto de Estruturas 

de Concreto - Procedimento 
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do cimento e alguns agregados reativos, as reações deletérias de certos agregados em função 

das transformações de produtos ferruginosos presentes na sua constituição mineralógica, ou a 

expansão do material por contato com águas ou solos contaminados com sulfato. Para o aço, 

essa norma cita a despassivação por carbonatação ou por elevado teor de cloreto.  

 Ainda de acordo com a NBR 6118:2014, outros mecanismos de deterioração estão 

relacionados a ações mecânicas, movimentações de origem térmica, impactos, ações cíclicas, 

retração, fluência ou relaxação. 

 É imprescindível, portanto, que, para cada situação, sejam elaborados projetos 

adequados de reforço estrutural que viabilizem a reutilização das estruturas com segurança. 

1.2 Justificativas 

 Diversos processos de reforço de estruturas de concreto armado já tiveram a sua 

eficiência comprovada. Dentre estes, destacam-se o encamisamento de pilares, o reforço de 

vigas ou lajes à flexão utilizando chapas de aço ou aumentando a seção de concreto armado e 

o reforço de vigas ao cortante através do encamisamento da seção de concreto armado com 

novos estribos (também aumentando a seção de concreto), dentre outros diversos métodos. 

 Naturalmente, os métodos mais utilizados para o reforço localizado de elementos 

estruturais são aqueles mais economicamente viáveis. Em contrapartida, a maioria deles não 

atendem a algumas exigências limitadoras como a manutenção das dimensões do elemento ou 

a velocidade de execução durante o processo de reforço, podendo, respectivamente, alterar a 

configuração arquitetônica ou impedir o funcionamento continuado da edificação. 

 Desta forma, diversos estudos estão sendo desenvolvidos buscando o aperfeiçoamento 

das técnicas de reforço através da utilização de novos materiais. Nesse caso, materiais que 

permitam a execução de um reforço rápido, limpo e que não interfira significativamente nas 

dimensões do elemento, reduzindo, portanto, a interferência na arquitetura da edificação. 

 Há uma década, o alto custo inicial de produção dos materiais poliméricos e a falta de 

suficientes pesquisas e informações técnicas limitavam a frequência do uso destes compósitos 

na construção civil. No entanto, com o constante decréscimo no preço das matérias primas e 

da manufatura desses materiais, eles têm se tornado cada vez mais competitivos em um 

mercado onde ainda se impõem os processos usuais de reforço estrutural. 
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 Portanto, é importante que  exista uma norma brasileira que contemple as prescrições 

necessárias para o dimensionamento do reforço de elementos de concreto armado utilizando 

polímeros reforçados com fibras de carbono (PRFC), assim como existe a norma americana 

ACI 440.2R:2008
3
. A fim de  contribuir com o avanço dessas informações, é elaborado neste 

trabalho um estudo sobre o dimensionamento do reforço à flexão e do reforço ao 

cisalhamento de vigas de concreto armado, considerando o embasamento teórico da norma 

americana, mas tomando como base os conceitos da NBR 6118:2014. 

1.3 Objetivos 

 O objetivo geral deste trabalho é elaborar um embasamento teórico para o 

dimensionamento à flexão e ao cisalhamento de vigas reforçadas com fibras de carbono, 

levando em consideração os conceitos da NBR6118:2014, particularmente no que diz respeito 

aos coeficientes de segurança e às propriedades dos materiais (aço e concreto), incluindo os 

seus limites de deformação.  

 Como objetivos específicos deste trabalho, pretende-se fazer uma revisão bibliográfica 

sobre a tipologia de reforços estruturais usualmente utilizados para o reforço de estruturas de 

concreto armado. Pretende-se também fazer a descrição do método de dimensionamento da 

ACI 440.2R:2008 para o reforço de vigas com fibra de carbono solicitadas à flexão e ao 

cisalhamento. 

 Além disso, pretende-se comparar as respostas obtidas através do dimensionamento 

considerando os conceitos da NBR6118:2014 com aquelas obtidas pelas prescrições 

normativas da ACI 440.2R:2008.  

 Por fim, os resultados obtidos a partir das formulações de dimensionamento do reforço 

com PRCF apresentadas neste trabalho, as quais se utilizam dos conceitos prescritos pela 

NBR 6118:2014, serão comparados com as respostas numéricas geradas a partir de uma 

modelagem computacional que será realizada no sofware ANSYS. 

                                                 
3
 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. ACI 440.2R:2008 - Guide for the Design and Construction of 

Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures. 
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1.4 Estrutura da Dissertação 

 Este trabalho é composto por nove capítulos, além das Referências Bibliográficas. 

 A saber, no Capítulo 1 é apresentada uma introdução ao tema abordado, além das 

justificativas e objetivos deste trabalho. 

 No Capítulo 2 é feita uma breve discussão sobre a tipologia dos principais tipos de 

reforços estruturais utilizados em estruturas de concreto armado. 

 No Capítulo 3 são apresentadas as propriedades físicas e mecânicas dos Polímeros 

Reforçados com Fibra de Carbono (PRFC), além de serem abordadas algumas discussões 

sobre o processo de aplicação deste material no reforço de vigas de concreto armado. É 

discutido, por exemplo, a possibilidade de falhas na ligação Concreto - PRFC e o 

comportamento deste material com relação à fluência ou à fadiga. 

 No Capítulo 4 são apresentadas as propriedades físicas e mecânicas do concreto e do 

aço, tanto através das recomendações da norma americana ACI 318:2014 quanto a partir das 

recomendações da norma brasileira NBR 6118:2014. 

 No Capítulo 5 são apresentadas as formulações para o dimensionamento de vigas de 

concreto armado à flexão simples pela ACI 318:2014 e pela NBR 6118:2014. Nesse mesmo 

capítulo é feita uma revisão sobre o processo de dimensionamento do reforço com PRFC para 

vigas de concreto armado submetidas à flexão através das prescrições normativas da ACI 

440.2R:2008. Por fim, é feita uma adaptação das formulações propostas pela ACI 

440.2R:2008, na qual são levados em consideração os conceitos da NBR 6118:2014. 

 O Capítulo 6 é análogo ao Capítulo 5, no entanto, todo o estudo é feito para o 

cisalhamento de vigas de concreto armado reforçadas com PRFC. 

 No Capítulo 7 é discutida a metodologia a ser aplicada durante o estudo de caso. Nesse 

capítulo é apresentado o edifício modelo e os procedimentos de análise que servirão como 

referência para o estudo de caso realizado no Capítulo 8.  

 No Capítulo 8 é apresentado o estudo de caso desenvolvido neste trabalho. Ainda 

neste capítulo, é apresentada a modelagem computacional de uma viga de referência do 

edifício modelo, utilizando o software ANSYS. 

 No Capítulo 9 são comparados e discutidos os resultados obtidos para cada exemplo 

feito no Capítulo 7, assim como os resultados obtidos na modelagem numérica. 

 Por fim, no Capítulo 10 são feitas as considerações finais sobre o validade das 

formulações apresentadas nos Capítulos 5 e 6, particularmente aquelas que dizem respeito ao 
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dimensionamento do reforço de vigas de concreto armado, tanto na flexão quanto ao 

cisalhamento, com a utilização do PRFC.  
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2 TIPOLOGIA DE REFORÇOS ESTRUTURAIS 

 De acordo com Ferrari et al (2002), o reforço pode ser definido como o aumento da 

capacidade resistente de um elemento estrutural. É importante que este conceito não seja 

confundido com a definição de reparo ou recuperação estrutural. O reparo está ligado à 

correções localizadas de problemas patológicos e a recuperação estrutural está ligada a 

readequação da utilização através da correção generalizada de patologias apresentadas na 

estrutura. 

 Para as estruturas de concreto armado, diversos processos de reforço já tiveram a sua 

eficiência comprovada. Dentre estes, destacam-se o aumento da seção de concreto armado, a 

utilização de chapas de aço aderidas à superfície do concreto, a utilização de perfis metálicos 

e o reforço com a utilização de polímeros reforçados com fibras de carbono. 

 Naturalmente, os métodos mais utilizados para o reforço localizado de elementos 

estruturais são aqueles mais economicamente viáveis. Em contrapartida, a maioria deles não 

atendem a algumas exigências limitadoras como a manutenção das dimensões do elemento ou 

a velocidade de execução durante o processo de reforço, podendo, respectivamente, alterar a 

configuração arquitetônica ou impedir o funcionamento continuado da edificação. 

 Dentre as principais causas que geram a necessidade de recuperação de estruturas, 

Machado (2002) cita, por exemplo, a falta de manutenção da edificação, as incoerências de 

projeto, a utilização de métodos construtivos inadequados e a não consideração da 

agressividade do meio onde a edificação está localizada. Em se tratando de reforço de 

estruturas, essa necessidade ocorre principalmente em função do aumento da sobrecarga em 

função da mudança em sua utilização. 

 Para que exista coerência durante a análise e cálculo do reforço estrutural, é 

importante conhecer todo o histórico de utilização da peça. Isso possibilita a identificação das 

deformações  (elásticas e plásticas)  já ocorridas e das deformações existentes no período de 

aplicação do reforço. Caso seja realizado um descarregamento ou escoramento da estrutura 

nesse período, a recuperação das deformações elásticas em função do alívio de cargas no 

elemento estrutural deve ser prevista. Segundo Reis (1998), o escoramento "garante que o 

reforço contribua efetivamente na resistência e controle de deformações causadas pelas ações 

permanentes". 

 Serão discutidos a seguir alguns dos principais métodos de reforço usualmente 

utilizados para reforço estrutural de peças de concreto armado. 
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2.1 Aumento da Seção de Concreto Armado 

 O uso desse tipo de reforço é muito comum devido à tradição do uso do concreto 

armado e a facilidade de obtenção de mão de obra para execução. Uma situação típica de 

utilização desse reforço é evidenciada pelo aumento da seção transversal de vigas o que, 

consequentemente, aumenta a seção resistente do elemento. Dessa forma, aumenta-se a zona 

de concreto comprimida e, consequentemente, aumenta-se o braço de alavanca do momento 

resistente. Com isso, a área de aço existente na zona tracionada pode se tornar suficiente para 

o nível de resistência requerida do elemento. Caso contrário, deve-se acrescentar barras 

adicionais. Essa técnica é bastante eficiente, de rápida execução e, geralmente, de baixo custo 

sendo o seu emprego muito utilizado para reabilitações de estruturas danificadas por incêndio. 

 Durante a execução desse tipo de reforço, é conveniente que o elemento esteja parcial 

ou totalmente descarregado para possibilitar a recuperação das deformações elásticas pré-

existentes. Desta forma, após o reforço, o carregamento aplicado ao elemento provocará uma 

melhor adesão entre os concretos antigo e novo, de forma que estes passem a trabalhar 

monoliticamente. No entanto, é necessário que a seção de ligação tenha capacidade de resistir 

às tensões de deslizamento existentes, o que pode ser assegurado através da execução de 

serviços preliminares como o apicoamento do concreto existente, limpeza superficial e 

aplicação de ponte de aderência eficiente. Além disso, a utilização de novos estribos ligando 

os concretos também contribui para a melhor integração entre eles. 

 A Figura 1 apresenta um exemplo de reforço de vigas utilizando o método do aumento 

das seções de concreto armado. 

 

Figura 1: Reforço de vigas de concreto armado através do aumento da seção resistente 

 

(Fonte: autor) 
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2.2 Reforço com Chapas de Aço Coladas no Substrato de Concreto Armado 

 A utilização de chapas de aço coladas com resina epóxi e fixadas com chumbadores 

(parabolts), quando bem executada, é uma técnica bastante eficiente para reforçar elementos 

estruturais submetidos à flexão. Para isso, é importante que seja empregada uma resina de boa 

qualidade e que as superfícies do concreto e do aço sejam convenientemente preparadas. Esse 

tipo de reforço consiste na criação de um elemento estrutural composto por concreto-resina-

aço, que proporcione um aumento de resistência da peça a partir do posicionamento adequado 

das chapas de aço na seção de concreto armado existente. A Figura 2 apresenta, por exemplo, 

duas diferentes formas de reforço de vigas de concreto armado com a utilização de chapas de 

aço. Observa-se que, no caso de utilização de chapa de aço colada apenas na zona tracionada, 

como mostra na Figura 2c, deve-se limitar o aumento do reforço em função da altura da linha 

neutra, já que o acréscimo das tensões de tração na flexão irá impor um aumento de área 

comprimida a ser resistida pelo concreto. Neste caso, pode ser conveniente utilizar chapa de 

aço também na zona comprimida (Figura 2b), de forma que não seja solicitada do concreto 

uma maior resistência. Assim, para que o reforço funcione adequadamente, é preciso que os 

materiais (concreto, resina e aço) estejam perfeitamente aderidos e ancorados. 

 

Figura 2: Reforço de vigas de concreto armado com utilização de 

chapas de aço coladas 

 

(Fonte: autor) 
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 Segundo Souza e Ripper (1998), algumas restrições devem ser seguidas para um 

melhor funcionamento do reforço, como: 

 a espessura da camada de cola não deve exceder a 1,5 mm, uma vez que isso causaria 

tensões de tração na ligação cola-concreto maiores que a resistência à tração do 

concreto; 

 a espessura da chapa não deve ser superior a 3mm, o que dificultaria a ancoragem do 

sistema; 

 o incremento de esforços em relação aos esforços resistentes originais não deve ser 

superior a 50%. 

 Para melhores resultados, pode ser necessário o descarregamento total ou parcial da 

estrutura a fim de que sejam recuperadas as deformações elásticas. Os procedimentos de 

cálculo envolvidos no reforço por chapas de aço consistem na determinação da largura e 

espessura da chapa de aço necessárias para resistir os esforços adicionais. Para isso, é 

importante conhecer a geometria original da peça e as propriedades dos materiais existentes 

empregados. 

2.3 Reforço com Perfis Metálicos 

 De acordo com Souza e Ripper (1998), o reforço de vigas com a utilização de perfis 

metálicos, pode ser feito de acordo com os três modos apresentados na Figura 3, 

considerando, para todos eles, o descarregamento prévio da estrutura.  

Figura 3: Reforço de vigas de concreto armado com utilização de 

perfis metálicos 

 

(Fonte: adaptada de SOUZA E RIPPER, 1998, p.212) 
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 O primeiro modo apresentado na Figura 3 refere-se ao reforço à flexão através da 

fixação de perfis metálicos à viga de concreto com chumbadores. Esse conjunto deve ser 

dimensionado como uma estrutura mista de concreto e aço, que confere uma maior resistência 

à peça na medida em que o braço de alavanca dos esforços resistentes aumenta. Os 

chumbadores  devem ser dimensionados para corte puro devendo o seu espaçamento máximo 

e folga de furação estar em conformidade com o perfil utilizado. 

 O segundo caso é bem parecido com o primeiro sendo que, para este, os perfis são 

fixados também com o auxílio de resina epóxi. Assim, o dimensionamento dos chumbadores 

deve considerar que parte dos esforços cisalhantes serão resistidos pela resina. O 

dimensionamento dos perfis, tanto para esse caso como para o primeiro, deve ser feito para o 

acréscimo de momentos solicitantes a serem resistidos pelo reforço. 

 O terceiro caso contempla o reforço ao cisalhamento com a adição de chapas de aço 

soldadas na estrutura. Essas chapas funcionam como estribos adicionais à viga e devem ser 

dimensionadas para o acréscimo de esforços cortantes a serem resistidos pelo reforço. 

2.4 Reforço com Polímeros Reforçados com Fibras 

 Os Polímeros Reforçados com Fibras (PRF) são compósitos constituídos por fibras e 

resinas onde as fibras são responsáveis por proporcionar características de resistência 

mecânica e rigidez aos elemento, enquanto as resinas são responsáveis por fornecer aderência 

e compatibilidade entre as fibras e o substrato ao qual este material será aplicado. A Figura 4 

apresenta um exemplo de elemento de concreto armado reforçado com fibras. 

Figura 4: Viga de concreto armado reforçada com PRF 

 

(Fonte: autor) 
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 Dentre os diversos tipos de fibras, as mais comumente encontradas nos compósitos são 

vidro, aramida, cerâmica, grafite, titânio ou carbono. De acordo com Machado (2002), as 

fibras de carbono resultam de um tratamento térmico (carbonização) de fibras precursoras 

orgânicas como o Poliacrilonitril (PAN). A sua produção consiste na oxidação de fibras 

precursoras, as quais são posteriormente processadas à altas temperaturas (entre 1000
o
C e 

1500
o
C). Ao final, os átomos de carbono estão perfeitamente alinhados ao longo da fibra 

precursora, o que lhe confere uma extraordinária resistência mecânica. O módulo de 

elasticidade do material será tanto maior quanto maior for a temperatura na qual o processo 

industrial for realizado, podendo variar entre 100 e 300 GPa. 

 As resinas, utilizadas em grandes variedades nos sistemas compósitos, são constituídas 

principalmente pelos imprimadores primários, os reguladores de superfície, as resinas de 

saturação, os adesivos e os revestimentos protetores. Cada um destes componentes possuem 

suas características e propriedades específicas dentro do sistema compósito. De acordo com 

Paliga, Real e Campos Filho (2013), apesar da resina epóxi apresentar uma ótima aderência 

ao concreto e ter boa resistência mecânica, esta está diretamente relacionada a alguns 

problemas de uso como baixa permeabilidade, baixa compatibilidade térmica em relação ao 

concreto, além de baixa resistência ao fogo e alta susceptibilidade à radiação ultra violeta. 

 O imprimador primário ou Primer, por exemplo, tem o objetivo de criar uma ponte de 

aderência entre o substrato e a resina de saturação ou outros adesivos a serem aplicados 

posteriormente. 

 Os reguladores de superfície são utilizados para o preenchimento de vazios ou 

correção de imperfeições superficiais visando propiciar uma superfície lisa e desempenada 

sobre a qual o sistema compósito será colado.  

 As resinas de saturação podem servir tanto como adesivos para sistemas pré-

impregnados como para a impregnação das fibras que irão constituir o reforço estrutural, 

garantindo um meio efetivo para a transferência dos esforços entre elas. Recomenda-se a 

utilização apenas da quantidade necessária à colagem ou à impregnação das fibras para que 

não ocorram alterações significativas nas características dos compósitos, os quais podem 

apresentar uma menor resistência final quando compostos com resina em excesso. 

 Os adesivos são utilizados para garantir a ligação entre o substrato e a superfície de 

concreto na aplicação de sistemas pré-impregnados. Eles garantem a transferência das tensões 

de cisalhamento entre o laminado e o substrato de concreto ou entre as camadas de 

compósitos laminados. 
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 Após a colagem dos PRF, é feita a aplicação de outra camada de resina de saturação e, 

por fim, é aplicado um revestimento que garanta a proteção contra raios ultravioletas, 

respingos de produtos químicos e abrasão. 
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3 POLÍMEROS REFORÇADOS COM FIBRAS DE CARBONO (PRFC) 

 Os sistemas compósitos estruturados com fibras de carbono, ou como também 

chamados, Polímeros Reforçados com Fibra de Carbono (PRFC), se caracterizam por 

apresentarem alta resistência mecânica, elevada resistência a ataques químicos diversos, alta 

rijeza, estabilidade térmica e reológica, bom comportamento à fadiga e à atuação de cargas 

cíclicas, baixo peso específico e serem inertes (não sofrem corrosão). 

3.1 Propriedades Físicas e Mecânicas dos PRFC 

 Há pouco menos de duas décadas, alguns pesquisadores têm avançado em pesquisas 

sobre compósitos estruturados com fibras. Esses materiais podem ser obtidos em diversas 

formas e tamanhos, sendo mais comumente encontrados na forma de mantas (ou tecidos) ou 

de barras. Eles se caracterizam por possuirem um baixo peso específico, da ordem de 15 a 20 

KN/m³, ou seja, são cerca de 4 a 5 vezes mais leves do que o aço. 

 As barras de fibras de carbono apresentam grande anisotropia nas suas propriedades 

mecânicas, sendo seu eixo longitudinal o seu eixo resistente. Assim, todas as propriedades 

mecânicas relacionadas aos compósitos são sempre obtidas com relação ao seu eixo 

longitudinal. Essas propriedades podem variar de um produto para o outro a depender de 

diversos fatores como o tipo e o volume das fibras, alguns fatores dimensionais e pela forma 

de fabricação do compósito. 

 O diâmetro das barras de compósitos plásticos também influencia na sua resistência à 

tração. Quanto maior o diâmetro, maior será a redução da resistência. Isso ocorre em função 

da existência de um funcionamento irregular ao cisalhamento, pois quanto mais próximas ao 

centro da seção transversal, menos solicitadas são as fibras às tensões de tração, o que já não 

acontece com o aço, por exemplo. 

 O comportamento dos compósitos sobre tensões térmicas depende de seu coeficiente 

de dilatação térmica, que também varia segundo as suas direções longitudinal e transversal. 

Esse coeficiente depende do tipo e do volume de fibras, além da resina utilizada. Em 

comparação com o concreto, que apresenta o coeficiente de dilatação em torno de 6x10
-6

/ ºC a 

11x10
-6

/ ºC, as fibras podem apresentar um coeficiente de dilatação em torno de 5,5x10
-6

/ ºC 
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para as barras de vidro, até -0,5x10
-6

/ ºC para as barras de aramida, passando por zero nas 

barras de fibras de carbono. 

 Em altas temperaturas, o polímero que forma a resina começa a se fluidificar, sendo a 

temperatura a partir da qual esse processo se inicia chamada de temperatura de transição 

vítrea, que se situa normalmente na faixa de 80 a 100ºC. A partir dessa temperatura, o módulo 

de elasticidade do material é significativamente reduzido. No entanto, as fibras podem 

continuar trabalhando parcialmente, suportando alguma carga em sua direção longitudinal até 

que a sua temperatura limite seja alcançada. 

3.2 Falhas na Ligação Concreto-PRFC 

 Atualmente, diversas pesquisas a exemplo de Silva, Moreno Júnior e Ferreira (2012), 

têm dado atenção aos modos de ruptura de vigas de concreto armado reforçadas com PRFC. 

Essas pesquisas buscam soluções para  problemas relacionados com a delaminação do 

cobrimento de concreto ou com o descolamento dos PRFC fixados no substrato na região das 

armaduras longitudinais de tração das vigas de concreto armado. 

 Ferrari et al (2002), por exemplo, estudou três tipos de incremento de ancoragem dos 

PRFC a partir da moldagem de 9 vigas de dimensões iguais, mesmo concreto e mesma 

disposição de armaduras. O objetivo do seu trabalho foi verificar a eficácia de cada um dos 

tipos de incremento de ancoragem com os resultados apresentados para uma viga reforçada 

com PRFC que não utilizava de nenhum mecanismo extra de aderência.  

 As nove vigas estudadas por Ferrari et al(2002) foram moldadas e divididas em cinco 

grupos distintos. Uma das vigas compôs o grupo 1 e foi chamada de VRE. Esta viga foi 

rompida sem a utilização de nenhum reforço e serviu como referência para comparação do 

acréscimo de rigidez e resistência apresentada pelas demais vigas. As outras oito vigas foram 

reforçadas com fibras de carbono e divididas em quatro grupos (grupos 2, 3, 4 e 5) de duas 

vigas cada.  

 As vigas do grupo 2 (VR1 e VR2) foram reforçadas com PRFC, mas não tiveram 

nenhum reforço extra à ancoragem, conforme apresentado na Figura 5. 
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Figura 5: Vigas VR1 e VR2 - Grupo 2 

 

(Fonte: FERRARI et al, 2002) 

 

 Para as vigas do grupo 3 (VR3 e VR4), foi adotado um mecanismo de ancoragem que 

consistiu na fixação de uma manta de comprimento igual à largura da viga em cada uma das 

extremidades do reforço, no sentido transversal ao eixo da viga, conforme apresentado na  

Figura 6. 

Figura 6: Vigas VR3 e VR4 - Grupo 3 

 

(Fonte: FERRARI et al, 2002) 



34 

 

 

 Para as vigas do grupo 4 (VR5 e VR6) foi adotada a mesma solução apresentada nas 

vigas do grupo 3, porém, foi acrescido o posicionamento de uma chapa metálica parafusada 

sobre as mantas transversais visando aumentar a compressão do reforço, conforme 

apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7: Vigas VR5 e VR6 - Grupo 4 

 

(Fonte: FERRARI et al, 2002) 

 

 Por fim, para o grupo 5 (VR7 e VR8), foi adotada uma solução semelhante à do grupo 

3, mas neste caso, a manta transversal era dobrada na extremidade formando um U, conforme 

apresentado na Figura 8. 
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Figura 8: Vigas VR7 e VR8 - Grupo 5 

 

(Fonte: FERRARI et al, 2002) 

 

 A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para cada viga ensaiada nesse estudo. 

 

Tabela 1: Cargas e modos de ruína das vigas ensaiadas 

 

(Fonte: adaptada de FERRARI et al, 2002) 

 

 As conclusões desse trabalho foram de que a manta de fibra de carbono proporcionou 

um aumento significativo na capacidade última de carga, no incremento de rigidez e na 

Diferença

Experimental Teórica (%)

1 VRE 38 32,7 + 16,2 Deformação excessiva armadura

VR1 62 55,9 + 10,9 Desprendimento do reforço

VR2 64 56,7 + 12,9 Desprendimento do reforço

VR3 65 65,6 - 0,91 Desprendimento do reforço

VR4 74 64,9 + 14,0 Ruptura do reforço

VR5 66 65,0 + 1,5 Ruptura do reforço

VR6 60 65,3 - 8,1 Ruptura do reforço

VR7 72 66,8 + 7,8 Ruptura do reforço

VR8 78 66,9 + 16,6 Ruptura do reforço

4

5

Modo de ruína observadoVigas
Cargas de ruína (kN)

Grupo

2

3
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ductilidade das vigas, independentemente da adição de qualquer mecanismo de incremento de 

ancoragem. No entanto, as vigas do grupo 2 (VR1 e VR2)  tiveram uma ruptura iniciada pelo 

desprendimento da manta do substrato. Já nas vigas do grupo 3, uma delas (a viga VR3) 

também rompeu em consequência do desprendimento da manta e a outra, assim como todas as 

demais vigas (VR4, VR5, VR6 e VR7), apresentaram ruínas caracterizadas pela ruptura da 

manta. Esses resultados demonstraram os cuidados que devem ser tomados com relação à 

aderência dos PRFC ao concreto para evitar que a ruína dos elementos seja provocada de 

forma prematura pelo desprendimento dos compósitos. 

 Outro trabalho interessante, também deste autor, Ferrari (2009), foi realizado no 

Laboratório de Estruturas da Escola de Engenharia de São Carlos e destaca a criação de um 

"substrato de transição", como o próprio autor o intitula, que evite a delaminação do 

cobrimento de concreto na região onde será feito o reforço com fibra de carbono. 

Inicialmente, o autor ensaia 13 compósitos formados por argamassa ou microconcreto e 

misturados com fibras de aço nas proporções descritas na Tabela 2. As fibras de aço 

chamadas de A foram fornecidas pela empresa Maccaferri - América Latina e possuem um 

comprimento de 25mm e diâmetro de 0,75mm. As fibras de aço do tipo C, fornecidas pelo 

mesmo fabricante, têm o comprimento de 13mm e diâmetro de 0,75mm. As duas fibras 

possuem ganchos nas extremidades. 

 

Tabela 2: Compósitos analisados 

 

(Fonte: adaptada de FERRARI e HANAI, 2009) 

 

 A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos nos ensaios. 

 

Grupo Compósitos Taxa de fibra Tipo de fibra Material Idade

1 CPA 0% - Argamassa 29 dias

2 CPA1A 1% A Argamassa 29 dias

3 CPA1.5A 1,5% A Argamassa 29 dias

4 CPA2A 2% A Argamassa 29 dias

5 CPA1.5A0.5C 1.5%+0.5% A+C Argamassa 28 dias

6 CPA1.5A1.5C 1.5%+1.5% A+C Argamassa 28 dias

7 CPA1.5A2.5C 1.5%+2.5% A+C Argamassa 28 dias

8 CPA1.5A3.5C 1.5%+3.5% A+C Argamassa 28 dias

9 CPMx 0% - Microconcreto 28 dias

10 CPM1A 1% A Microconcreto 28 dias

11 CPM1A1C 1%+1% A+C Microconcreto 28 dias

12 CPM1A2C 1%+2% A+C Microconcreto 28 dias

13 CPM1A2.5C 1%+2.5% A+C Microconcreto 28 dias

Etapa
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Tabela 3: Resultados para forças e resistências 

 

(Fonte: adaptada de FERRARI e HANAI, 2009) 

 

 A partir dos resultados apresentados para o ganho de resistência dos materiais, optou-

se pela utilização do compósito CPM1A2C como substrato de transição da viga moldada na 

etapa seguinte do estudo. Na etapa seguinte, foram moldadas três vigas de 17x35cm² com um 

comprimento total de 360cm e 320cm de vão livre. Uma das vigas, chamada de V1A, foi 

rompida sem nenhum reforço e serviu de referência para a comparação dos resultados. Outra 

delas, a viga V1C foi reforçada com três camadas de manta de fibras de carbono. E por fim, a 

viga V2C teve o seu banzo tracionado demolido e recomposto com o compósito cimentício 

CPM1A2C. Esta viga também foi reforçada com 3 camadas de manta de fibras de carbono. A 

Tabela 4 apresenta as forças e o modos de ruína de cada uma das vigas. 

 

Tabela 4: Forças e modos de ruínas das vigas 

 

(Fonte: adaptada de Ferrari, 2009) 

FL FM FR,1 FR,4 ffct,L feq,2 feq,3 FR,1 FR,4

CPA 8,00 8,00 1,26 - 2,33 - - 0,37 -

CPA1A 13,41 13,41 12,46 5,22 3,87 3,31 2,58 3,60 1,51

CPA1.5A 13,15 16,10 16,01 6,10 3,73 4,58 3,16 4,54 1,73

CPA2A 14,50 17,59 17,35 7,59 4,56 5,53 4,20 5,45 2,38

CPA1.5A0.5C 16,41 17,78 17,23 9,32 4,58 4,94 3,98 4,79 2,61

CPA1.5A1.5C 16,01 20,95 20,91 9,42 4,79 6,46 4,80 6,25 2,81

CPA1.5A2.5C 22,12 23,68 23,49 12,79 6,13 6,49 4,97 6,51 3,55

CPA1.5A3.5C 20,03 21,42 20,79 6,08 5,52 5,66 3,75 5,73 1,68

CPMx 14,19 14,19 1,25 - 4,04 - - 0,36 -

CPM1A 12,05 12,05 7,53 3,69 3,32 1,97 1,58 2,07 1,02

CPM1A1C 17,63 18,53 16,92 7,47 5,17 5,06 3,73 4,96 2,19

CPM1A2C 19,37 21,94 19,73 8,04 5,54 5,73 4,13 5,65 2,30

CPM1A2.5C 10,03 10,03 6,34 2,26 2,95 1,54 1,07 1,86 0,66

Resistências (MPa)

FL - força máxima de offset dentro do intervalo de deslocamento vertical (δ) igual a 0,05mm; FM - força máxima do compósito;                                FR,1 e 

FR,4 - forças residuais correspondentes aos deslocamentos δR1=0,46 mm e δR4=3,00mm; ffct,L- tensão correspondente à FL; feq,2 e feq,3 -

resistencias flexicionais equivalentes; fR,1 e fR,4- resistencias residuais.

Compósitos
Forças (kN)

PF Py Pu

V1A 21,01 79,80 89,27
Deformação excessiva da 

armadura
- - -

V1C 25,16 118,45 147,37 Desprendimento do reforço 19,8 48,4 65,1

V2C 34,92 133,37 196,35
Destacamento na interface 

compósito cimentício-reforço
66,2 67,1 120,0

Incrementos (%)
VIGAS PF (kN) Py (kN) Pu (kN) Modo de ruína
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 Para a validação dos resultados, o autor fez uma análise numérica utilizando o 

software de elementos finitos Diana. Os resultados obtidos nos ensaios foram muito próximos 

daqueles apresentados na análise numérica. 

 Uma das conclusões deste trabalho foi que a técnica proposta, ainda que passível de 

aperfeiçoamento, mostrou-se eficiente tanto para a reconstituição do banzo tracionado como 

na melhoria geral do seu desempenho, particularmente na eficácia da resposta das 

propriedades resistentes do reforço com mantas de PRFC. 

3.3 Ruptura por Fluência ou Fadiga 

 O comportamento em fadiga dos materiais compósitos reforçados com fibra de 

carbono podem variar em função do tipo de resina, das condições ambientais (umidade e 

temperatura) e da forma como as fibras estão dispostas (unidirecional, bidirecional, 

tridimensional, etc...). Comparadas com as fibras de vidro ou aramida, por exemplo, as fibras 

de carbono possuem um maior limite de resistência à fadiga devido às suas melhores 

propriedades mecânicas. Segundo Machado (2002), "uma capacidade de sustentação da 

ordem de 60 a 70%, relativamente àquela correspondente á tensão estática última, pode ser 

considerada típica" nesse tipo de comportamento. 

 A orientação das fibras nos compósitos influencia no comportamento em fadiga do 

material; enquanto a sua resistência a tração é maior no sentido longitudinal das fibras, o 

efeito da fadiga se apresenta de forma contrária, sendo mais significativo no sentido 

transversal, devido à propagação rápida de trincas nesta direção. 

 As propriedades das resinas influenciam na resistência à fadiga dos materiais 

compósitos uma vez que estas são responsáveis pela transferência de esforços do substrato 

para as fibras. Quanto mais rígida e frágil for a matriz polimérica, mais sujeita ela está à 

formação de micro trincas. As resinas epóxi conferem melhores propriedades de resistência a 

fadiga do que as resinas poliéster em função de sua maior tenacidade à fratura e à sua 

resistência à propagação de micro trincas.  

 A umidade também influencia negativamente na fadiga dos materiais compósitos 

reforçados com fibra de carbono, uma vez que a água degrada as ligações entre as fibras e a 

matriz polimérica. Essa degradação, em conjunto com o efeito repetitivo dos esforços, pode 

acelerar a ocorrência de falhas no material.  
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 As propriedades do compósito em relação à fadiga também alteram em função do 

aumento da temperatura, pelo fato dessa provocar uma alteração no comportamento visco 

elástico não linear das resinas. Estudos feitos em compósitos bidirecionais mostram que para 

as direções de 0° e 90°, a temperatura pouco influencia na fadiga do material, sendo este 

efeito mais relevantes nas direções de 15°, 30° e 45°. 

 As fibras de carbono são pouco suscetíveis à ruptura por fluência. A ACI 

440.2R:2008, item 4.4.1, afirma que o nível de tensão na ruptura por fluência após 

aproximadamente 50 anos é cerca de 91% da resistência inicial do elemento.  

 Os fatores ambientais como as elevadas temperaturas, a exposição à radiações 

ultravioletas e os ciclos de umedecimento e secagem reduzem a durabilidade à fluência.  

Segundo Machado (2002), para evitar rupturas por fluência, é conveniente que os níveis de 

tensão no reforço com fibra de carbono permaneçam dentro do domínio elástico. 
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4 PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DOS MATERIAIS CONCRETO E 

AÇO 

 Para a elaboração de projetos ou a execução de obras que garantam o desempenho e a 

durabilidade das estruturas, é imprescindível que as principais características e propriedades 

dos materiais que as compõem sejam conhecidas. 

 Especificamente para o caso das estruturas de concreto armado, o comportamento 

conjunto entre os materiais constituintes as tornam estruturas altamente viáveis. Isso ocorre 

em função do aproveitamento adequado das propriedades físicas, químicas e mecânicas de 

cada um dos materiais de acordo com o ideal posicionamento de cada um deles ao longo das 

seções. 

 As principais propriedades do concreto e do aço serão discutidas a seguir. 

4.1 Propriedades dos Materiais segundo a NBR 6118:2014 

4.1.1  Concreto 

 A composição do concreto é obtida a partir da mistura de água, aglomerantes, 

aglomerados e, em alguns casos, de aditivos. A proporcionalidade entre esses componentes e 

os tipos de aglomerante, aglomerados e aditivos utilizados são os fatores que definem as 

propriedades mecânicas do concreto final obtido. 

 Para o dimensionamento de estruturas de concreto armado, a NBR 6118:2014 prevê a 

utilização de concretos dos grupos I e II da NBR 8953:2015
4
 de classe até C90, ou seja, 

concretos com resistência característica à compressão (   ) de até 90MPa. 

 A resistência à compressão pode ser considerada como a principal propriedade do 

concreto. No Brasil, ela deve ser obtida a partir de ensaios em corpos de prova cilíndricos 

submetidos a carregamentos de curta duração, moldados de acordo com a NBR 5738:2008
5
 e 

                                                 
4
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR 8953:2015 - Concreto para fins 

estruturais - Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência 

5
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR 5738:2008 - Procedimento para 

Moldagem e Cura de Corpo de Prova  
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rompidos de acordo com a NBR 5739:2007
6
. Cada país recomenda, a partir de suas normas, o 

ensaio a ser realizado e o número de corpos de prova suficientes para se obter o valor do     a 

partir de um tratamento estatístico. A NBR 5739:2007 define que os ensaios devem ser feitos 

aos 28 dias após a produção do concreto e os resultados obedecem a uma curva normal de 

distribuição de frequência (curva de Gauss), onde o valor da resistência característica (   ) é 

aquele que tem 95% de chance de ser alcançado ou superado, conforme apresentado na Figura 

9. 

Figura 9: Curva de distribuição normal 

 

(Fonte: adaptada de Süssekind, 1987) 

 

 Com a instrumentação necessária, mede-se também o encurtamento do corpo de prova 

à cada incremento de cargas e obtém-se o diagrama de tensão-deformação.  

 Para análise no Estado Limite Último, a NBR 6118:2014 permite adotar o diagrama 

tensão-deformação idealizado, o qual está apresentado na Figura 10. 

 

Figura 10: Diagrama Tensão-Deformação idealizado 

 

(Fonte: adaptada da NBR 6118:2014) 

                                                 
6
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR 5739:2007 - Ensaios de 

Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos 
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 Nesse caso, a deformação específica de encurtamento do concreto no início do 

patamar plástico (     é dada por: 

 

 
                                

                                                     
  (4.1) 

 

 A deformação específica de encurtamento do concreto na ruptura (     é dada por: 

 

 

                                  

             
      
   

 
 

                            
  (4.2) 

 

 O primeiro trecho do diagrama tensão-deformação é curvo (não possui um limite de 

proporcionalidade), o que descaracteriza o concreto como um material elástico. Desta forma, 

o material apresenta um módulo de elasticidade variável à medida em que a tensão aumenta. 

A tensão no concreto para cálculo      no trecho curvo do diagrama é dada por: 

 

                    
  
   

 
 

  (4.3) 

 

sendo 

 

                             

             
      
   

 
 

                          
  

(4.4) 

 

 Para dimensionamento das seções, a distribuição de tensões no concreto se faz de 

acordo com o diagrama parábola-retângulo definido no item 8.2.10 da NBR 6118:2014 com 

valor de tensão igual à zero na posição da linha neutra e pico de tensão na extremidade mais 

comprimida com valor igual à       . Esta norma permite que o diagrama parábola-retângulo 

seja substituído por um diagrama retangular onde o valor da tensão de pico, para o caso de 

vigas com seção retangular, continua igual a       e a profundidade com relação à face mais 

comprimida é igual à   , sendo   a profundidade da linha neutra. A diferença entre os 

resultados obtidos com a utilização de cada um dos diagramas é pequena e totalmente 

aceitável. Uma  representação gráfica pode ser vista na Figura 11 a seguir. 
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Figura 11: Diagramas de tensão de uma seção transversal retangular no ELU 

 

(Fonte: adaptada de BANDEIRA, 2015, p. 18) 

 

 Os valores de    e   dependem da classe do concreto e devem ser tomados iguais à: 

 

    

                        

       
      

   
                     

  (4.5) 

 

   

                        

     
      

   
                    

  (4.6) 

 

 O módulo de elasticidade do concreto deve ser estabelecido de acordo com o método 

de ensaio presente na NBR 8522:2008
7
. Quando não forem realizados ensaios, pode-se 

estimar o módulo de elasticidade inicial (   ) aos 28 dias de idade como: 

 

 

                                         

                 
   
  

      
   

                          

  (4.7) 

 

onde     e     são dados em MPa e o fator    depende do tipo de agregado graúdo utilizado e 

é definido pela relação (4.8)  a seguir. 

                                                 
7
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR 8522:2008 - Determinação do 

Módulo Estático de Elasticidade à Compressão 
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  (4.8) 

  

 Quando for o caso, este é o módulo de elasticidade a ser especificado e controlado em 

obra. No entanto, para a avaliação do comportamento estrutural de um elemento ou seção 

transversal, pode ser adotado um módulo de elasticidade único, tanto para a tração quanto 

para a compressão, igual ao módulo de elasticidade secante (     que deve ser estimado a 

partir da expressão: 

 

          , com            
   

  
    . (4.9) 

 

 Conforme usualmente utilizado, considerando o uso de granito como agregado graúdo, 

os valores de     e    , para as diversas classes de resistência do concreto, estão calculados e 

apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Valores estimados de Módulo de Elasticidade em função do fck, considerando o uso 

de granito como agregado graúdo 

 

(Fonte: adaptada da NBR 6118:2014) 

 

 A resistência à tração do concreto deve ser desprezada no dimensionamento à flexão. 

No entanto, para fins de cálculo, a resistência à tração indireta (      ) e a resistência à tração 

na flexão (     ) devem obtidas a partir de ensaios realizados de acordo com as normas NBR 

7222:2010
8
 e NBR 12142:2010

9
, respectivamente. A resistência à tração direta (   ) pode ser 

                                                 
8
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR 7222:2008 - Argamassa e 

Concreto - Determinação da Resistência à Tração por Compressão Diametral de Corpos de Prova 

Cilíndricos 

Classe de 

resistência
C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C60 C70 C80 C90

Eci                                         

(Gpa)
25 28 31 33 35 38 40 42 43 45 47

Ecs                                         

(Gpa)
21 24 27 29 32 34 37 40 42 45 47

αi 0,85 0,86 0,88 0,89 0,90 0,91 0,93 0,95 0,98 1,00 1,00
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considerada como           ou         . Na falta destes ensaios, estima-se a resistência à 

tração direta a partir de seu valor médio, o qual depende da classe de resistência do concreto, 

conforme equações a seguir: 

 

               
 
                           

                                                  
  (4.10) 

 

Os limites inferior e superior do       são dados por                   e                  . 

 Em uma análise estrutural, é de fundamental importância saber como se comporta o 

material utilizado ao longo do tempo, ou seja, como é o seu comportamento reológico.   

Dentre as demais características que definem a reologia do concreto, a retração e a fluência 

são aquelas de maior influência no seu comportamento e, portanto, têm sido exaustivamente 

estudadas. Esses dois fenômenos são responsáveis por uma série de consequências 

indesejáveis nas estruturas como o aumento da curvatura de pilares, a perda de protensão em 

estruturas de concreto protendido, o aumento das flechas em vigas e lajes e a fissuração das 

superfícies das lajes devido à retração.  

 A retração é caracterizada pela redução de volume do material independentemente da 

presença de cargas externas e pode ser caracterizada de duas formas distintas. A primeira 

ocorre devido à remoção da água dos poros capilares pela hidratação do cimento; neste caso 

não existe uma perda de água para o exterior. Esta é chamada de retração autógena. Ela está 

ligada a fenômenos bastante complexos como as forças capilares e a mudança de água capilar 

para água adsorvida durante a hidratação do cimento. É possível reduzir esse tipo de retração, 

mas nunca evitá-la. Hoje, diversos pesquisadores têm estudado uma forma de reduzi-la, 

empregando uma fonte interna de cura que libere a água gradativamente para a hidratação do 

cimento. Assim, reduz-se as tensões capilares que surgem nos poros deixados pelas águas 

consumidas durante a hidratação do cimento. Um outro tipo de retração, conhecida como 

retração hidráulica ou retração por secagem, ocorre sempre que há uma perda de água  para o 

exterior. Essa retração é influenciada por fatores como a umidade relativa, o vento e a 

temperatura. Na prática, a retração hidráulica é sempre acompanhada de uma variação 

autógena de volume. Uma cura prolongada e bem executada permite que o concreto alcance 

                                                                                                                                                         
9
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR 12142:2008 - Concreto - 

Determinação da Resistência à Tração na Flexão em Corpos de Prova Prismáticos 
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maiores resistências à tração, evitando uma fissuração prematura. Como mostra a Figura 12, 

se o elemento, após a secagem, for submetido à um processo de molhagem, a retração 

apresenta um certo grau de reversibilidade. Além disso, o posicionamento das armaduras 

também é de extrema  importância para limitar a abertura de fissuras decorrentes da retração. 

Figura 12: Reversibilidade da retração  

 

(adaptada de MEHTA E MONTEIRO,1994, p. 95) 

 

 A determinação das deformações devido à retração dependem de fatores como a seção 

de concreto da peça analisada, o seu perímetro exposto, a umidade relativa do ambiente, o 

abatimento do concreto utilizado (slump), a temperatura média e o tempo de exposição da 

estrutura. 

 A fluência, por outro lado, está ligada ao acréscimo contínuo de deformações ao longo 

do tempo em virtude dos efeitos de envelhecimento, independentemente do acréscimo de 

cargas. A duração do carregamento, a idade de aplicação das cargas, a umidade relativa do 

ambiente, o tipo de cimento e aditivos utilizados, o abatimento do concreto (slump) e as 

propriedades elásticas dos agregados são alguns dos fatores que influenciam na determinação 

do acréscimo de deformações diferidas no tempo. Além destes, pode-se citar as dimensões 

dos elementos (quanto mais esbelto, maior o efeito da fluência) e a temperatura média do 

ambiente, que quanto mais alta, mais acelerado se torna o processo de envelhecimento.  

 O efeito da fluência é dividido em dois tipos distintos, a fluência básica e a fluência 

por secagem. A fluência básica é aquela que ocorre sem a transferência de água entre o 

concreto e o meio ambiente. Esse tipo de fluência acontece mais comumente em estruturas 

onde o volume de concreto é muito grande, como é o caso das barragens de concreto. Já a 



47 

 

 

fluência por secagem é aquela onde existe uma perda de água para o meio ambiente e ocorre 

geralmente em estruturas esbeltas como nas estruturas usuais de edifícios. 

 Uma parcela da deformação da peça ocasionada por fluência é recuperável 

(deformação elástica diferida), seja imediatamente ou ao longo do tempo. Entretanto, outra 

parcela dessa deformação é residual e irrecuperável (deformação plástica diferida). A Figura 

13 a seguir apresenta o comportamento de um corpo de prova deformado elasticamente 

quando submetido à um carregamento inicial no instante to. Sem sofrer nenhuma alteração de 

carregamento, o corpo continua apresentando um acréscimo de deformação relacionado à 

fluência do concreto. Assim que é descarregado, ocorre uma recuperação imediata da 

deformação que é aproximadamente igual deformação elástica sofrida inicialmente. Outra 

parte da deformação é recuperada lentamente ao longo do tempo (recuperação da fluência), 

ficando uma parcela residual irrecuperável (fluência irreversível). 

 

Figura 13: Reversibilidade da deformação por fluência 

 

(adaptada de MEHTA E MONTEIRO,1994, p. 95) 

4.1.2 Aço 

 O aço é composto por uma liga de ferro-carbono com adição de elementos como o 

manganês, silício, alumínio, enxofre, fósforo e cromo, sendo o teor de carbono (que pode 

variar de 0,03% a 2,00%) o grande responsável pelas suas propriedades físicas. 

 O aço utilizado nas estruturas de concreto armado é classificado pela indústria da 

construção civil como barras ou fios e podem ter sua superfície lisa ou provida de mossas ou 

saliências.  
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 A NBR 7480:2007
10

 classifica os aços a partir do processo de fabricação como sendo 

do tipo A ou tipo B. Atualmente, o aço tipo B é utilizado apenas para armaduras de pequenos 

diâmetros, geralmente barras com diâmetros iguais ou inferiores à 5,0mm. Para a NBR 

7480:2007, o aço tipo A (barras) é o produto de diâmetro nominal igual ou superior a 6,3mm, 

obtidos exclusivamente por laminação a quente com resfriamento ao ar livre e sem nenhum 

processo posterior de deformação mecânica. O aço tipo B (fios) é classificado por esta norma 

como um produto de diâmetro nominal igual ou inferior a 10mm que após a laminação a 

quente, passam por um processo de encruamento através de algum tipo de deformação 

(tração, torção, trefilação, entre outros). 

 Conforme estabelecido pela NBR 6118:2014, em projetos de estruturas de concreto 

armado, o aço utilizado deve ter o valor característico de resistência de escoamento nas 

categorias CA-25 (barras lisas), CA-50 (barras de alta aderência) e CA-60 (barras entalhadas). 

Os diâmetros e seções transversais nominais são aqueles estabelecidos pela NBR 7480:2007. 

 As características mais importantes do aço, que viabilizam o seu uso nas estruturas de 

concreto armado, são a ductilidade e a elevada resistência à tração. Além disso, e não menos 

importante, o fato de seu coeficiente de dilatação térmica (da ordem de 10
-5

 / ºC) ser 

semelhante ao do concreto, o torna um excelente material no comportamento conjunto aço-

concreto, particularmente no que diz respeito à aderência e à transferência de esforços por 

emenda de armaduras. 

 O aço tipo A é caracterizado pela linearidade do seu diagrama tensão x deformação até 

um patamar bem definido correspondente à sua tensão de escoamento (   ). Já no aço tipo B, 

não existe um patamar correspondente à tensão de escoamento e, portanto, esta tensão é 

convencionalmente tomada como a sendo aquela que, após a descarga do corpo de prova no 

ensaio de tração simples, resulte em uma deformação plástica de 0,2%. Os valores 

característicos para a resistência ao escoamento (   ), resistência característica de ruptura à 

tração (    ) e deformação de ruputra (   ), assim como o diagrama tensão-deformação do 

aço devem ser obtidos a partir de ensaios de tração realizados segundo a NBR 6892:2013
11

. 

 A NBR 6118:2014, para o cálculo nos estados limites último e de serviço, permite a 

utilização do diagrama tensão-deformação simplificado, apresentado na Figura 14, tanto para 

                                                 
10

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR 7480:2007 - Aço destinado à 

Armaduras para Estruturas de Concreto Armado 

11
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR 6892:2013 - Materiais metálicos 

— Ensaio de Tração - Parte 1: Método de ensaio à temperatura ambiente 
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os aços tipo A, quanto para os aço tipo B. Para os casos de dimensionamento entre os 

domínios 2 e 3, a deformação limite do aço à compressão estará limitada à deformação última 

do concreto    . 

  

Figura 14: Diagrama Tensão-Deformação para aços de armaduras passivas 

 

 (Fonte: autor) 

 

 Na ausência de ensaios, o módulo de elasticidade do aço pode ser admitido igual a 

210GPa. 

 A NBR 7480:2007 prescreve valores mínimos de           e     que, quando 

atendidos para os aços CA-25 e CA-50, os condicionam como aços de alta ductilidade. Os 

aços CA-60 que também obedeçam às especificações desta norma podem ser considerados 

como de ductilidade normal.  

 A fadiga, fenômeno de ruptura progressiva dos materiais devido à ciclos repetitivos de 

tensão ou deformação, tem grande significado em estruturas submetidas a carregamentos 

cíclicos. No entanto, em estruturais usuais, onde há uma predominância de carregamentos 

estáticos, o efeito da fadiga não é significativo. 

 Em se tratando de reforço de estruturas, o aço utilizado pode se apresentar em forma 

de chapas ou perfis, e as suas propriedades físicas e mecânicas devem ser buscadas nas 

normas técnicas ou serem fornecidas pelos próprios fabricantes.
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4.2 Propriedades dos Materiais segundo a ACI 318:2014 

4.2.1 Concreto 

 Desde que exerça função estrutural, a ACI 318:2014 inclui tanto o concreto simples 

quanto o concreto armado no conceito de concreto estrutural. De acordo com esta norma, a 

menor resistência característica à compressão do concreto requerida para dimensionamento é 

de 17MPa, podendo esse valor ser maior a depender da classe de agressividade ambiental 

(item 19.3 da ACI 318:2014).  

 De acordo com o item 26.12.3.1 da ACI 318:2014, a resistência característica à 

compressão do concreto ou, como denominada por esta norma, a resistência à compressão 

especificada para o concreto (  
 ), deve ser verificada através de ensaios em corpos de prova 

cilíndricos aos 28 dias. Os resultados dos ensaios são considerados aceitáveis se obedecerem à 

dois critérios: 

1º) Qualquer média aritmética entre três valores consecutivos de resultados das resistências 

dos corpos de prova deve exceder o valor de    
 . 

2º) Nenhum resultado de resistência dos corpos de prova deve ser inferior a   
  por mais de 

3,5MPa se   
  for menor ou igual a 35MPa, ou por mais de 0,1  

  se   
  for maior que 35MPa. 

 É especificado pela ACI 318:2014 que a amostragem dos corpos de prova utilizados 

para ensaios de aceitação deve estar de acordo com a ASTM C172M, a moldagem e cura dos 

corpos de prova devem ser realizadas em conformidade com a ASTM C31M e os ensaios de 

compressão realizados de acordo com a ASTM C39M. 

 Apesar de se referirem à mesma coisa, o valor da resistência característica à 

compressão do concreto especificado pelas normas brasileiras (   ) é diferente daquele dado 

pelas normas americanas (  
 ), pois a distribuição estatística para a determinação de cada 

desses valores é diferente. Para a norma brasileira, o valor de     corresponde ao valor abaixo 

da qual só exista a probabilidade de existência de 5% de valores inferiores à ele num conjunto 

de amostragens, enquanto que pela norma americana, o valor de   
  corresponde ao valor 

abaixo da qual só exista a probabilidade de existência de 1% de valores inferiores à ele num 

conjunto de amostragens. 

 Bittencourt e Souza (2003) definiram expressões que correlacionam as duas grandezas 

(    e   
 ). De acordo com os autores, para os casos em que haja um bom controle de 
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qualidade na produção do concreto, é possível chegar a valores de desvio padrão que levam 

genericamente à seguinte correlação entre os valores de     e   
 : 

 

  
 =   -2,04, com os valores dados em MPa. (4.11) 

 

 Agora, com relação ao módulo de elasticidade do concreto (  ), a depender do peso 

específico do concreto, este pode ser calculado a partir de um dos critérios a seguir, conforme 

definido no item 19.2.2.1 da ACI 318:2014. 

 

1º) Para concretos leves (peso específico (  ) entre 1440kgf/m³ a 2560kgf/m³): 

 

     
               , com   

  dado em MPa.  (4.12) 

 

 

2º) Para concretos normais (peso específico entre 2320kgf/m³ a 2400kgf/m³, conforme item 

2.3 da ACI 318:2014): 

. 

             , com   
  dado em MPa (4.13) 

 

 A resistência média à tração (   ) é assumida pela ACI 318:2014, p.316, como sendo: 

 

                 (4.14) 

 

 Concretos leves especificados com o mesmo valor de   
  podem apresentar valores 

inferiores de     em relação a concretos de peso específico normal. Assim, a constante   leva 

em consideração os diferentes valores de resistência à tração para diferentes densidades de 

concreto utilizadas. Pode-se adotar  =1 para concretos com densidade normal,  =0,85 para 

concretos leves que utilizem areia como agregado fino, e  =0,75 para concretos leves que não 

utilizem areia como agregado fino.  

 Para um concreto qualquer, caso sejam conhecidos os valores de     e     (resistência 

média à compressão) através da realização de ensaios, o valor de   pode ser verificado a partir 

da expressão a seguir. 
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     (4.15) 

 

 O módulo de ruptura    é definido como a resistência a tração do concreto quando o 

elemento está solicitado à flexão. O ACI 318:2014 estabelece, no item 19.2.3.1, que o valor 

de    deve ser calculado, independentemente da densidade do concreto, de acordo com a 

seguinte equação: 

 

             (4.16) 

  

 De acordo com a ACI 318:2014, item 4.6, a resistência nominal de um elemento ou 

seção transversal deve ser calculada a partir das hipóteses de projeto sem a aplicação de 

fatores de redução. A resistência de projeto, no entanto, é obtida a partir da multiplicação da 

resistência nominal por um fator de redução ( ) de forma que, para atender aos critérios de 

segurança, o resultado obtido deve ser superior às ações atuantes majoradas, ou seja, à 

resistência requerida. Esta norma apresenta algumas combinações de carregamento para 

avaliação (item 5.3 da ACI 318:2014), mas cabe ao projetista avaliar a necessidade de 

utilização de outras possíveis combinações para cada situação específica. Os fatores de 

majoração das ações atuantes variam de acordo com a sua variabilidade, a probabilidade de 

ocorrência simultânea entre carregamentos e a relevância das cargas consideradas em projeto. 

No cálculo das ações, os fatores de majoração usados para cargas variáveis são usualmente 

maiores do que para as cargas permanentes, já que uma maior precisão na determinação desta 

última (item 5.3 da ACI 318-2014). 

 Por outro lado, o fator de redução ( ) da resistência nominal leva em consideração a 

probabilidade de ocorrência de elementos que apresentem resistências inferiores à resistência 

requerida. Isso ocorre devido a variabilidade na resistência do material e nas suas dimensões. 

O valor de   também considera imprecisões nas equações de cálculo, a ductilidade do 

material e a confiabilidade requerida para o elemento sob as diversas combinações de 

carregamento, e, por fim, considera a relevância estrutural do elemento (item 21.1 da ACI 

318:2014). Esse fator é estabelecido em função do tipo de solicitação sob a qual a peça está 

submetida. O valor de   é igual a 0,90 para seções consideradas tracionadas, 0,75 para seções 

consideradas comprimidas com armadura em espiral e 0,65 para seções também consideradas 
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comprimidas, no entanto, com armadura que não seja em espiral. Essa variação do coeficiente 

  pode ser observada na Figura 15. 

   

Figura 15: Variação do coeficiente de redução   

 

(Fonte: adaptado da ACI 318:2014, p.343) 

 A resistência nominal de um elemento submetido a flexão simples ou composta é 

determinada para o estado onde a deformação na fibra mais comprimida do concreto é igual à 

0,003 mm/mm (deformação limite do concreto de acordo com a ACI 318:2014). A 

deformação na armadura mais tracionada (  ) deve ser calculada em função da posição da 

linha neutra ( ) e da altura útil    (distância da fibra mais comprimida até o centro de 

gravidade da armadura mais tracionada). A definição do tipo de solicitação principal da peça 

(comprimida ou tracionada) é determinada em função do seu estado de deformações. Sendo 

assim, de acordo com esta norma, uma viga submetida à flexão é considerada tracionada 

quando          e considerada comprimida quando       , para     definida como 

deformação de escoamento do aço. Para valores intermediários, a seção é considerada de 

transição e, neste caso, o valor do fator de redução é definido para seções com armaduras em 

espiral como: 

 

            
      

         
  (4.17) 

 

e para seções sem armaduras em espiral como: 

            
      

         
 (4.18) 
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 Diferente da NBR 6118:2014, o fator   não é aplicado ao aço ou ao concreto 

independentemente, mas sim à resistência final do elemento.  

 Os valores do coeficiente   são menores para peças predominantemente comprimidas 

em relação aos utilizados para peças predominantemente tracionadas, uma vez que o 

coeficiente leva em consideração que como as peças comprimidas são menos dúcteis, 

possuem ruptura frágil (sem aviso), são mais sensíveis a variações na resistência do concreto e 

são usualmente utilizadas para elementos que suportam cargas maiores que as peças 

tracionadas (item 21.2.2 da ACI 318:2014).  

 Os ensaios de compressão de concretos de diferentes valores de   
  na idade de 28 dias 

resultam em curvas típicas da relação entre tensões e deformações para cada concreto. 

Observa-se que o comportamento do material para as diversas resistências é semelhante, 

apresentando uma relação tensão-deformação inicial linear, onde se define o trecho de 

comportamento elástico do concreto. O diagrama começa a assumir uma forma curva com 

pico de tensão que, obviamente, varia em função do valor de   
 . Nota-se que a deformação do 

pico de tensão é maior na medida em que a resistência aumenta. 

 De acordo com Macgregor e Wight (2012) o diagrama tensão-deformação idealizado 

para o concreto é dado de acordo com a Figura 16, onde o valor de    (tensão no concreto) é 

obtido pela equação (4.19) no trecho parabólico crescente e obtido pela equação (4.20) no 

trecho linear decrescente a partir da deformação no pico de tensão até o ponto de deformação 

última do concreto. 

 

Figura 16: Diagrama Tensão-Deformação idealizado para o concreto 

 

(Fonte: adaptado de MACGREGOR e WIGHT, 2012, p.113) 
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  (4.19) 

 

     
     

 

    
   

     
  

   (4.20) 

 

sendo   a constante que controla a inclinação da reta. O valor de   é normalmente fixado em 

150. Valores menores podem ser adotados se as armaduras longitudinais e transversais são 

adicionadas para confinar o concreto na zona de compressão. 

  De acordo com o item 22.2.2.4 da ACI 318:2014, o diagrama tensão deformação do 

concreto pode ser considerado retangular com tensão constante igual a        
  distribuida em 

uma zona de compressão equivalente. Essa zona é delimitada por uma linha paralela à linha 

neutra localizada a uma distância   da fibra mais comprimida, sendo   calculada por: 

 

       (4.21) 

 

onde   é a distância da fibra mais comprimida até a linha neutra (ver Figura 17) e o valor de 

   pode ser obtido através da Tabela 6. 

 

Tabela 6: Valores de β1 em função de fc' 

  

(Fonte: adaptado da ACI 318:2014, p.349) 
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Figura 17: Diagrama de tensão do concreto em um elemento submetido à flexão 

 

(Fonte: adaptado de MACGREGOR e WIGHT, 2012, p.122) 

4.2.2  Aço 

 De acordo com o Capítulo 20 da ACI 318:2014, o aço tem a sua tensão limitada com o 

valor de tensão de escoamento (  ) onde o valor da deformação é igual a    (deformação no 

início do patamar plástico). Para valores de deformação inferiores a   , a tensão do aço pode 

ser obtida a partir da relação linear         , onde o módulo de elasticidade do aço    é 

igual a 200GPa, conforme definido no item 20.2.2.2 da ACI 318:2014. A Figura 18 apresenta 

o diagrama tensão-deformação assumido para o aço. 

 

Figura 18: Diagrama Tensão-Deformação assumido para o aço 

 

(Fonte: adaptado de MACGREGOR e WIGHT, 2012, p.112) 
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4.3 Comparação entre as Propriedades dos Materiais pela NBR 6118:2014 e a ACI 

318:2014 

 De acordo com o apresentado nos itens 4.1 e 4.2, pode-se comparar algumas 

propriedades que devem influenciar no dimensionamento das peças de concreto armado. 

Dentre essas propriedades, é importante observar, por exemplo, que os limites de deformações 

impostos para cada um dos materiais são definidos de maneira distinta entre as duas normas. 

Tais limites existem para evitar que os materiais se comportem de maneira inadequada 

quando de sua utilização em uma estrutura de concreto armado.  

 Considerando que a norma brasileira limita a utilização de concretos à classe C90, ou 

seja, só permite que sejam utilizados concretos com resistência à compressão de até 90MPa, 

serão comparados os valores definidos como limite de deformação dado pela norma brasileira 

com aquele apresentado pela norma americana para esse limite de resistência à compressão, 

conforme observado na Figura 19. 

 

Figura 19: Diagrama Deformação Última x fck 

 

(Fonte: autor) 

 

 Observa-se que para concretos de até 55MPa, a norma brasileira permite uma maior 

deformação do concreto do que a norma americana, enquanto que para concretos com 

resistências superiores a 60MPa é observado exatamente o contrário. 



58 

 

 

 Analisando as expressões dadas para determinar o módulo de elasticidade do concreto 

e, considerando a utilização de granito como agregado graúdo, quando comparados os valores 

apresentados pelas duas normas, observa-se através da Figura 20 que a NBR 6118:2014 

trabalha sempre com valores superiores. Isso significa que, de acordo com a norma brasileira, 

para um mesmo nível de tensão, o concreto se deforma um pouco menos do que o que é 

prescrito pela norma americana. 

 

Figura 20: Diagrama Ecs x fck 

 

 

(Fonte: autor) 

 

 No que diz respeito à resistência à tração do concreto, a variação entre os valores 

apresentados pelas duas normas não é muito significativa. Isso significa que percentualmente 

os valores são bem próximos. A Figura 21 apresenta graficamente a variação entre os valores 

apresentados pelas duas normas. 
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Figura 21: Diagrama Resistência à tração x fck 

 

(Fonte: autor) 

 

 Na Tabela 7 é possível observar a relação entre os valores de resistência à tração com 

a resistência à compressão pelas duas normas. Como já é sabido, para concretos usuais 

(            ), essa relação leva a valores de resistência à tração em torno de 10% da 

resistência à compressão. 

 

Tabela 7: Relação entre a resistência à tração e a resistência à compressão do concreto 

 

(Fonte: autor) 
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 Ainda em se tratando do concreto, dois coeficientes são de fundamental importância 

no dimensionamento das peças no ELU. O primeiro deles é o fator de redução da resistência 

do concreto (  , como nomeado pela norma brasileira). Quando comparadas as duas normas, 

os valores são dados conforme apresentado na Figura 22. 

 

Figura 22: Comparação entre os coeficientes de minoração do fck 

 

(Fonte: autor) 

 

 Observa-se que a norma americana prescreve um único valor para esse fator redutor, 

independentemente da classe de concreto. No entanto, a norma brasileira é relativamente mais 

prudente quando se tratando de concretos com     maior do que 50MPa. 

 Outro coeficiente também muito importante para o dimensionamento é o fator de 

correlação entre os diagramas parábola retângulo e retangular do concreto ( , como nomeado 

pela norma brasileira). A Figura 23 apresenta a diferença entre os valores prescritos pelas 

duas normas. Observa-se que existe um grande variação entre esses valores para as diversas 

classes de concreto. 
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Figura 23: Comparação entre os coeficientes de correlação entre  os diagramas parábola-

retângulo e retangular do concreto  

 

(Fonte: autor) 

 

 Agora, em se tratando das propriedades que dizem respeito ao aço, uma delas é de 

fundamental importância no dimensionamento no ELU, o Módulo de Elasticidade. A norma 

brasileira prescreve que           enquanto que pela norma americana          . 

Isso significa que, para uma mesma tensão, a norma americana considera que o aço se 

deforma um pouco mais do que o que é considerado pela norma brasileira. 

 Outra observação importante está relacionada à deformação última de tração do aço. A 

norma brasileira, em se tratando do dimensionamento no ELU, prescreve que a deformação 

do aço deve ser limitada à 0,001 mm/mm. No entanto, a norma americana não deixa clara essa 

e nenhuma outra restrição. Portanto, observar-se-á que nos exemplos apresentados no capítulo 

8, a deformação de tração do aço será limitada em 0,001 mm/mm, em conformidade com a 

norma brasileira. Tal limitação tem o objetivo de evitar os problemas de fissuração excessiva 

do concreto na zona tracionada a peça de concreto armado. 
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5 DIMENSIONAMENTO DO REFORÇO À FLEXÃO COM A UTILIZAÇÃO DE 

PRFC  

 Neste capítulo serão apresentados os critérios para dimensionamento do reforço de 

uma peça de concreto armado submetida à flexão com a aplicação de polímeros reforçados 

com fibra de carbono (PRFC).  

 Será feita uma revisão bibliográfica sobre o dimensionamento à flexão simples de 

acordo com a ACI 318:2014, seguida de uma revisão relativa ao dimensionamento de peças 

reforçadas à flexão com PRFC de acordo com a ACI 440.2R:2008. 

 Em seguida, serão abordados os critérios para dimensionamento à flexão simples de 

acordo com a NBR 6118:2014 para possibilitar, por fim, a apresentação de formulações para 

o dimensionamento de peças reforçadas à flexão com PRFC segundo as prescrições 

normativas brasileiras. 

5.1 Dimensionamento à Flexão Simples de Acordo com a ACI 318:2014 

 O capítulo 22 da norma americana ACI 318:2014 aborda as hipóteses assumidas para 

o cálculo da resistência das seções sob flexão. Entre essas hipóteses estão o fato de que o 

equilíbrio deve ser satisfeito em cada seção, a deformação varia proporcionalmente com a 

distância à linha neutra e a resistência à tração do concreto deve ser desprezada, assim como 

está apresentado pela NBR 6118:2014. Contudo, diferentemente da NBR 6118:2014, a 

deformação última do concreto é fixada em 0,003 ao invés de variar com os diferentes valores 

de resistência do concreto. 

 Além disso, a ACI 318:2014 permite que a relação entre tensão e deformação no 

concreto comprimido seja representada por um retângulo, trapézio, parábola ou qualquer outra 

forma que resulte em uma boa aproximação em relação aos resultados apresentados em 

ensaios de compressão (item 22.2.2.3 da ACI 318:2014). Contudo, a NBR 6118:2014 permite 

apenas que sejam usadas as aproximações descritas em norma para o diagrama tensão-

deformação do concreto, sendo elas retangular e parábola-retângulo. 

 Apesar de não impor o uso de um diagrama tensão-deformação especificado para o 

concreto comprimido, a norma americana ACI 318:2014 apresenta um diagrama retangular 
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equivalente no seu item 22.2.2.4.1 similar ao diagrama apresentado pela NBR 6118:2014.  

Este diagrama foi apresentado na Figura 16 deste trabalho. 

 Na Figura 24 observa-se a distribuição de deformações, tensões e forças numa seção 

transversal de viga com armadura simples, considerando o diagrama retangular do concreto. 

 

Figura 24: Distribuição de deformações, tensões e forças numa seção transversal de vigas com 

armaduras simples 

 

(Fonte: adaptada de MACGREGOR e WIGHT, 2012, p.125) 

  

 As forças internas resistentes do concreto (  ) e do aço (  
 ) são dadas então pelas 

equações: 

 

          
             (5.1) 

 

  
         (5.2) 

 

onde, como visto na Tabela 6, o valor de     é dado em função da resistência do concreto. 

 Quaisquer das forças resistentes da seção (        
 ) multiplicadas pela distância entre 

elas (braço de alavanca) formam um binário de módulo igual ao momento resistente nominal 

(  ) da peça naquela seção. 

 Assim, sabendo que, para o dimensionamento de vigas à flexão, deve-se satisfazer a 

condição de       , ou seja, a condição de que os momentos resistentes nominais 

minorados pelo fator de redução   devem ser superiores ao momento requerido atuante na 

viga, são dadas as seguintes equações de equilíbrio: 
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          (5.3) 

 

    
       (5.4) 

 

 Para efeito de dimensionamento, deve-se estimar um valor de   em função do tipo de 

solicitação predominante na peça. É usual que este valor seja assumido como 0,90, 

considerando que a peça está predominantemente tracionada. Então, a partir da primeira 

equação de equilíbrio (5.3), pode-se determinar a posição da linha neutra ( ) estimando 

também um valor para a altura útil ( ) em função da previsão da espessura do cobrimento de 

concreto, bitola do estribo e bitola das armaduras de flexão. Com isso, tem-se: 

 

         
          

      

 
      (5.5) 

 

 Agora, a partir da segunda equação de equilíbrio (5.4), fazendo                            

            
    

 
     , determina-se a área de aço através de:  

 

    
  

       
    
  

 
(5.6) 

 

 Determinada a área de aço, deve-se verificar se a deformação da armadura mais 

tracionada é maior ou igual a 0,005 para garantir que a seção está predominantemente 

tracionada (ruptura dúctil) e confirmar que o valor adotado para   é de fato igual à 0,90. Caso 

contrário, deve-se reavaliar o valor de  . Considerando que a deformação limite do concreto 

(     é de 0,003 e, fazendo uma distribuição linear de deformações, obtém-se a relação: 

 

        
    

 
  (5.7) 

 

sendo    a deformação na armadura mais tracionada e    a distância entre o ponto mais 

comprimido e a armadura mais tracionada. 
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 De acordo com Macgregor e Wight (2012), capítulo 4, a posição da linha neutra ( ) 

estará limitada à         para seções predominantemente tracionadas e        para seções 

predominantemente comprimidas, conforme apresentado na Figura 25. 

 

Figura 25: Distribuição de deformações de uma seção predominantemente tracionada (b) e de 

uma seção predominantemente comprimida (c) 

 

(Fonte: adaptada de MACGREGOR e WIGHT, 2012, p.134) 

 

 Quando o nível de esforço exigir que a linha neutra se localize à uma profundidade 

superior a        , pode-se utilizar armadura na zona comprimida (armadura dupla) para 

limitar a linha neutra nessa posição, garantindo que a peça permaneça predominantemente 

tracionada, e, consequentemente, mantendo a ductilidade das armaduras. 

 Assim, para o caso de utilização de armadura na zona comprimida, o equilíbrio é dado 

a partir das três forças internas existentes (  
    

       ), conforme apresentado na Figura 26, 

sendo   
  a força na armadura tracionada,    a força no concreto comprimido e   

   a força na 

armadura comprimida. 
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Figura 26: Distribuição de forças em uma seção duplamente armada  

 

(Fonte: autor) 

 

 As forças internas são dadas pelas equações: 

 

  
    

    
  (5.8) 

 

          
             (5.9) 

 

  
     

     
   (5.10) 

  

 Para a determinação das áreas de aço (tracionada e comprimida), é necessário 

inicialmente limitar a altura da linha neutra na posição conveniente (como dito anteriormente, 

é recomendável limitar na altura de         para garantir a ductilidade da peça). Assim, a 

partir do equilíbrio entre   
  e   , determina-se qual a máxima área de aço (   ) a ser utilizada 

como armadura simples respeitando o limite da linha neutra predefinido. 

 

      
         

             (5.11) 

 

 Assim, considerando a altura da linha neutra predefinida, deve ser calculada a parcela 

do momento resistente (   ) da peça através da equação: 

 

             (5.12) 

sendo z o braço de alavanca formado entre a armadura   
  e   , conforme apresentado na 

Figura 26. 
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 A resistência adicional necessária (   ) é obtida a partir do equilíbrio entre a 

armadura comprimida (    ) com a armadura adicional na zona tracionada que também é igual 

a     . Ou seja, a armadura     é uma composição entre a armadura simples calculada 

inicialmente e a armadura adicional     .  Assim, sendo           , determina-se a 

área de aço      pela equação: 

 

               (5.13) 

sendo z' o braço de alavanca formado entre as armaduras adicionais (    ) comprimidas e 

tracionadas, conforme apresentado na Figura 26. 

 

 Para vigas de seção retangular, de acordo com o item 9.6.1.2 da ACI 318:2014, a área 

de aço mínima na região tracionada que deve ser utilizada em elementos estruturais 

submetidos à flexão é igual a: 

 

       

 
 
 

 
        

     

   
       

  

  

      
         

(5.14) 

5.2 Dimensionamento de Peças Reforçadas à Flexão com PRFC de Acordo com a ACI 

440.2R:2008 

 A aplicação do sistema PRFC proporcionará um aumento de resistência às tensões de 

flexão quando as fibras de carbono estiverem posicionadas na face tracionada do elemento e 

orientadas ao longo de seu comprimento longitudinal. Levando em consideração os limites de 

ganho de resistência, os limites de ductilidade e a facilidade de manutenção, a ACI 

440.2R:2008 diz que é conveniente limitar os aumentos da resistência em 40%. 

 Para a verificação da peça à flexão, a resistência de cálculo deve ser maior que as 

solicitações ponderadas, ou seja,         , onde a resistência à flexão nominal (  ) 

multiplicada pelo fator de redução   deve ser superior ao momento solicitante ponderado   , 

que corresponde ao momento calculado com as cargas multiplicadas pelos fatores de 
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combinação exigidos pela ACI 318:2014, capítulo 5. Além disso, um fator de redução 

adicional,   , deve ser aplicado para a contribuição adicional de flexão,    , proporcionada 

pelo reforço com PRFC. Este fator é utilizado para levar em consideração os diferentes modos 

de ruptura observados nos elementos reforçados com PRFC. 

 É importante salientar que a resistência à flexão da seção transversal depende do modo 

de ruptura do elemento. Portanto, alguns modos de ruptura devem ser investigados em uma 

seção reforçada com PRFC, como: 

 

• Esmagamento do concreto na compressão antes do escoamento do aço; 

• Escoamento do aço seguido de ruptura do laminado PRFC; 

• Escoamento do aço seguido de esmagamento de concreto; 

• Delaminação da cobertura de concreto próxima ao PRFC; 

• Descolagem da PRFC do substrato de concreto; 

• Ruptura por cortante. 

 

 O esmagamento do concreto ocorre quando a deformação de compressão no concreto 

(   ) atinge sua deformação máxima de utilização (                ), que, diferente do 

previsto pela NBR 6118:2014, é igual a        mm/mm.  

 A ruptura do PRFC colado externamente ocorre quando a deformação atinge o valor 

da sua deformação de ruptura de cálculo antes do concreto atingir a sua deformação máxima 

utilizável (ou seja, quando         ). 

 O descolamento e a delaminação do sistema PRFC, ilustrados na Figura 27, ocorrem 

quando a força atuante no PRFC não pode ser suportada pelo substrato. Este comportamento 

geralmente é danoso e definitivo. 
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Figura 27: Descolamento e delaminação do sistema PRFC 

 

 

 

  

 

(Fonte: adaptada da ACI 440.2R:2008) 

 

 A delaminação da cobertura de concreto próxima ao PRFC é ocasionada quando o 

nível de tensão atuando no início ou final da tira de PRFC não pode ser resistida pelo 

concreto. Para evitar esse modo de ruptura, deve-se utilizar de ancoragem com tiras verticais 

de PRFC (que já são utilizadas normalmente para aumentar a resistência ao cortante da peça) 

e deve-se escolher os pontos inicial e final de colagem do PRFC o mais próximo possível dos 

pontos de momento nulo.  
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 Em pontos mais afastados das seções onde o reforço com PRFC começa e termina, o 

descolamento governante pode ocorrer em função da quantidade de fissuras abertas no 

substrato (item 10.1.1 da ACI 440.2R:2008). Para evitar este modo de ruptura (descolagem 

induzida pela abertura de fissuras), a deformação do reforço de PRFC deve ser limitada à    , 

conforme definido na equação (5.15). Esta é aproximadamente a deformação que ocorre 

quando o nível de tensão que provoca o descolamento do PRFC é atingido. 

 

         
   

     
          (5.15) 

sendo: 

  
   resistência característica à compressão do concreto; 

   número de camadas utilizadas para o reforço de PRFC; 

     módulo de elasticidade da tira de PRFC; 

    espessura da tira de PRFC; 

       deformação de ruptura de cálculo da fibra de PRFC; 

onde o valor de     é definido como sendo a multiplicação de um coeficiente de redução 

ambiental    (definido na tabela 9.1 da ACI 440.2R:2008 para levar em consideração as 

condições de exposição do meio) pelo valor de deformação de ruptura da fibra de PRFC 

informado pelo fabricante (       ), ou seja: 

 

                (5.16) 

  

 Na análise da resistência à flexão de uma seção reforçada com PRFC, os cálculos 

devem se basear nas dimensões, no arranjo interno das armaduras e nas propriedades dos 

materiais existentes do elemento a ser reforçado.  

 Algumas premissas devem ser pré-estabelecidas, como: 

 As deformações no aço e no concreto são diretamente proporcionais à sua distância da 

linha neutra; 

 Uma seção plana antes do carregamento permanece plana após o carregamento;  

 Não há deslizamento relativo entre reforço PRFC colado externamente e o concreto;  

 A deformação de cisalhamento no interior da camada adesiva é desprezada;  

 A deformação máxima de compressão utilizável no concreto, como dito 

anteriormente, é de 0,003mm/mm;  
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 A resistência à tração do concreto é desprezada;  

 O reforço PRFC tem um diagrama tensão-deformação elástico linear em relação a 

ruptura. 

 Embora algumas dessas premissas sejam necessárias por uma questão de facilidade 

computacional, de acordo a ACI 440.2R:2008, item 10.2.1, os pressupostos não alteram 

significativamente o comportamento real do PRFC no reforço à flexão. Os fatores adicionais 

de redução da resistência que serão vistos adiante, conservadoramente, compensam tais 

discrepâncias. 

 É importante observar que, quando utilizado reforço com PRFC para aumentar a 

resistência à flexão de um elemento, o mesmo deve ser capaz de resistir às forças de 

cisalhamento associadas com o aumento inerente do carregamento. A chance de ruptura por 

cisalhamento da seção deve ser verificada por comparação entre as tensões de cálculo ao 

cisalhamento e a resistência ao cisalhamento existente. Caso as tensões atuantes sejam 

superiores à resistência, pode ser concebida uma resistência adicional ao cisalhamento através 

da utilização de laminados de PRFC orientados transversalmente ao eixo longitudinal da viga, 

conforme será abordado no item 6. 

 A menos que todas as cargas, incluindo o peso próprio, sejam removidas antes da 

instalação do reforço com PRFC, o substrato ao qual o PRFC será aplicado estará previamente 

deformado. Tais deformações devem ser consideradas como deformações iniciais e devem ser 

excluídas da deformação no PRFC durante o processo de cálculo. De acordo com a ACI 

440.2R:2008, item 10.2.3, o nível de deformação inicial no substrato,    , pode ser 

determinado a partir de uma análise elástica do elemento existente, considerando todas as 

cargas que agem sobre o elemento durante a instalação do sistema PRFC. A análise elástica 

deve se basear nas propriedades da seção fissurada. 

 O nível de deformação no reforço de PRFC deve ser determinado no estado limite 

último. Como o PRFC é um material elástico-linear até a ruptura, o seu nível de deformação 

ditará o nível de tensão desenvolvido. 

 A deformação no reforço PRFC (   ) também pode ser limitada pelo ponto de 

esmagamento do concreto, ou pelo ponto em que o PRFC se descola do substrato. O nível de 

deformação do PRFC no estado limite último pode ser determinado a partir da Equação 

(5.17). 
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          (5.17) 

 

onde    é a profundidade efetiva de reforço de PRFC, conforme indicado na Figura 28. 

Figura 28: Profundidade efetiva do sistema PRFC 

 

(Fonte: adaptada da ACI 440.2R:2008, p.27) 

 

 O nível máximo de tensão no reforço com PRFC (   ) também pode ser determinado 

assumindo um comportamento perfeitamente elástico conforme equação a seguir: 

 

          (5.18) 

 

 O uso de PRFC colado externamente reduz a ductilidade original do elemento. Em 

alguns casos, tal redução pode ser desprezada. Em outros, onde é significativa a redução da 

ductilidade, o nível de deformação do aço no estado limite último deve ser verificado para que 

seja mantido um grau suficiente de ductilidade no elemento. 

 Para elementos de concreto armado com armadura passiva, a ductilidade adequada é 

alcançada quando a deformação do aço no ponto de esmagamento do concreto ou do fracasso 

do PRFC, incluindo a delaminação ou descolagem, for de pelo menos 0,005, como consta no 

ACI 318:2014. 

 A abordagem adotada pela ACI 440.2R:2008 já continha a mesma filosofia adotada 

pela ACI 318:2014, onde deve ser utilizado um fator de redução da resistência dado pela 

Equação (5.19), em que    é a deformação do aço na armadura mais tracionada com 

resistência nominal, conforme definido na Tabela 21.2.2 da ACI 318:2014. 
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  (5.19) 

 A equação 5.19 define um fator de redução de 0,90 para seções dúcteis e 0,65 para 

seções frágeis (onde o aço não escoa) e fornece uma transição linear para o fator de redução 

entre estes dois extremos, conforme representado na Figura 29. 

Figura 29: Fator de redução em função da ductilidade da peça 

 

(Fonte: adaptada da ACI 440.2R:2008, p.27) 

 

 A verificação em serviço (deflexões e dimensões de fissuras), sob cargas de serviço, 

deve satisfazer às prescrições da ACI 318:2014 (item 10.2.10.1). O comportamento do PRFC 

em serviço pode ser avaliado utilizando a análise de uma seção transformada. 

 Para evitar deformações plásticas do elemento de concreto armado e do reforço de 

PRFC, a armadura deve ser impedida de escoar sob níveis de carga de serviço, especialmente 

para os elementos submetidos a cargas cíclicas. A tensão no aço sob carga de serviço deve ser 

limitada a 80% da tensão de escoamento e, além disso, a tensão de compressão no concreto, 

sob carga de serviço, deve ser limitada a 45% da resistência à compressão. 

            (5.20) 

 

           
  (5.21) 
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 Para isto, o nível de tensão no aço sob cargas de serviço (    ) pode ser calculado com 

base na análise de uma seção fissurada de concreto armado com reforço PRFC, tal como 

indicado pela Equação (5.22). 

 

     
               

  
           

       
  
                 

  
         

 (5.22) 

 

 A distribuição de tensões e deformações na seção de concreto armado é apresentada na 

Figura 30. 

Figura 30: Deformações elásticas e distribuição de tensões 

 

(Fonte: adaptada da ACI 440.2R:2008) 

 Semelhante à análise do concreto armado convencional, a profundidade para a linha 

neutra em serviço,   , pode ser calculada tomando o primeiro momento das áreas da seção 

transformada. A área transformada do PRFC pode ser obtida multiplicando a área de PRFC 

pela relação modular do PRFC com o concreto. 

 Para evitar a ruptura do PRFC por fluência sob tensões constantes ou por fadiga sob 

tensões cíclicas, deve ser verificado o nível de tensão no reforço PRFC sob condições de 

serviço (    ). Tais tensões podem ser calculadas através de uma análise elástica, uma vez que 

nessas condições os elementos certamente estarão trabalhando dentro da gama de respostas 

elásticas do elemento. Níveis seguros de tensões cíclicas são apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8: Níveis seguros de tensões cíclicas 

 

(Fonte: adaptada da ACI 440.2R:2008) 

 

 O nível de tensão no reforço PRFC pode ser calculado a partir da Equação (5.23).  

          
  

  
 
     

    
       (5.23) 

 

 A Figura 31 apresenta a distribuição das deformações e o equilíbrio das forças internas 

de uma seção retangular sob flexão no estado limite último.  

Figura 31: Distribuição de tensões e equilíbrio de forças internas de 

uma seção retangular reforçada com PRFC 

 

(Fonte: adaptada da ACI 440.2R:2008) 

 

 O método de cálculo utilizado para chegar à resistência última deve satisfazer a 

compatibilidade de deformação e o equilíbrio de forças e deve considerar o modo de ruptura 

governante no fracasso. Vários procedimentos de cálculo podem ser utilizados para satisfazer 

estas condições. O procedimento de cálculo descrito por esta norma consiste em um método 

de tentativa e erro. No entanto, pode-se também utilizar de algoritmos de otimização para o 

dimensionamento do elemento estrutural, tornando a análise mais eficiente e exata 

 O procedimento de tentativa e erro envolve a seleção de uma profundidade para a 

linha neutra  , o cálculo do nível de deformação em cada material através da compatibilidade 

PRF Vidro PRF Aramida PRF Carbono

Tensão cíclica limite 0,20 ffu 0,30 ffu 0,50 ffu

Tipo de fibra
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de deformações, o cálculo do nível de tensão associado em cada material e a verificação do 

equilíbrio de forças internas. Se as resultantes de forças internas não equilibrarem, a 

profundidade da linha neutra deve ser revista e o procedimento repetido.  

 Para qualquer profundidade assumida para a linha neutra, o nível de deformação no 

reforço PRFC pode ser calculado a partir da Equação (5.24). 

 

       
    

 
          (5.24) 

 

 A Equação (5.24) considera o modo governante de ruptura para a profundidade da 

linha neutra assumida. Se o termo esquerdo da desigualdade for maior, o esmagamento do 

concreto é o limitador da insuficiência de flexão da seção. Se o termo direita for maior, o 

fracasso do PRFC (ruptura ou descolamento) controla a insuficiência de flexão da seção. 

 O nível de tensão no reforço PRFC pode ser determinado a partir do nível de 

deformação no PRFC, assumindo um comportamento perfeitamente elástico, conforme 

equação a seguir: 

 

          (5.25) 

 

 Com base no nível de deformação no reforço de PRFC, o nível de deformação no aço 

passivo pode ser determinado fazendo-se uma compatibilidade de deformações. 

 

             
   

    
  (5.26) 

 

 Desta forma, a tensão no aço é determinada a partir do nível de sua deformação 

através do seu diagrama de tensão-deformação. 

 

           (5.27) 

 

 Determinados os níveis de deformação e tensão no PRFC e nas armaduras, pode ser 

determinada a profundidade da linha neutra assumida a partir do equilíbrio das forças 

internas, sendo: 
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 (5.28) 

 

onde os termos    e    são parâmetros que definem um bloco retangular equivalente de 

tensões no concreto para a distribuição não-linear de tensão. A ACI 440.2R:2008, item 

10.2.10, recomenda a adoção do valor de         e os valores de    correspondem àqueles 

definidos na seção 22.2.2.4.3 da ACI 318:2014 e apresentados na Tabela 6 do presente 

trabalho. 

 A profundidade da linha neutra   é definida quando satisfeitas simultaneamente as 

Eqs. (5.24), (5.25), (5.26), (5.27) e (5.28) estabelecendo um equilíbrio interno de forças e 

compatibilidade de deformações. 

 Portanto, deve ser utilizada uma solução iterativa para a determinação da profundidade 

da linha neutra. Ou seja, deve-se estimar um valor inicial para   e calcular as deformações e 

tensões usando das Eqs. (5.24), (5.25), (5.26) e (5.27) .Um valor para a profundidade da linha 

neutra   é então recalculado a partir da Equação (5.28). O valor recalculado e o assumido 

inicialmente para   são comparados. Se eles concordarem ou forem inferiores à uma 

determinada tolerância, seu valor real é atingido. Caso contrário, outro valor para   é 

assumido e o processo é repetido até que a convergência seja atingida.  

 A resistência à flexão nominal da seção com reforço externo de PRFC é calculada a 

partir da Equação (5.29). Um fator adicional de redução de PRFC,   , é aplicado como 

contribuição à resistência a flexão do reforço de PRFC. O valor recomendado para    é 0,85 

(item 10.2.10 da ACI 440.2R:2008). 

 

          
   

 
            

   

 
  (5.29) 

5.3 Dimensionamento à Flexão Simples Segundo a NBR 6118:2014 

 Para avaliar a resistência à flexão em peças de concreto armado, alguns conceitos 

básicos de dimensionamento devem ser pré-estabelecidos, tais como: 
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- prevalecem os critérios de Bernoulli, onde as seções são consideradas planas e permanecem 

planas após o carregamento, de forma que as deformações são linearmente proporcionais à 

sua distância à linha neutra; 

- despreza-se a resistência do concreto à tração; 

- considera-se a deformação limite do concreto igual à     (ver item 4.1.1) e a deformação 

limite do aço igual à 0,010 mm/mm; 

- considera-se perfeita a aderência entre o sistema compósito e a superfície de concreto. 

5.3.1 Estádios de Dimensionamento 

 A rigidez à flexão dos elementos de concreto armado depende do seu estágio de 

fissuração e varia em função do seu momento de inércia. Portanto, é necessário conhecer um 

pouco do comportamento das peças na presença de fissuras. A Figura 32 apresenta um 

diagrama momento-curvatura típico para elementos de concreto armado submetidos à flexão, 

onde é classificada a evolução do nível de fissuração em função do aumento das solicitações. 

Figura 32: Diagrama Momento-Curvatura de um elemento fletido  

 

(Fonte: GUARDA, 2005, p.14) 
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 Embora existam microfissuras na zona de transição entre a pasta e os agregados na 

composição do concreto, admite-se que a fissuração da peça inicia quando a resistência à 

tração na flexão é atingida. Observa-se no primeiro trecho do diagrama que a tensão máxima 

de tração é inferior à resistência do concreto à tração e, portanto, admite-se um 

comportamento elástico-linear em toda a seção, caracterizando-se o Estádio I. Neste estádio, a 

peça não apresenta fissuras e tanto o concreto da zona comprimida quanto o concreto da zona 

tracionada colaboram para a rigidez final. 

 Quando a tensão máxima de tração na flexão do concreto é atingida, ou seja, quando é 

atingido o momento de Fissuração (  ), surge teoricamente a primeira fissura na região onde 

o momento fletor é máximo e, a partir daí, inicia-se o Estádio II. Nesse Estádio, a 

contribuição do concreto da zona tracionada para a rigidez à flexão é reduzida, pois a inércia 

da seção passa a ser menor. 

 O Estádio II pode ser dividido em duas partes. A primeira é caracterizada pela 

formação de fissuras, e ocorre até que       (ponto B indicado na Figura 32). A partir daí, 

no segundo trecho do Estádio II, na região de momento máximo, não existirá mais a formação 

de nenhuma nova fissura, mas sim o aumento das aberturas e profundidades daquelas já 

existentes. 

 As estruturas de concreto armado trabalham predominantemente no Estádio II, pois 

caso seja atingido o Momento de Plastificação (  ) (início do Estádio III), os elementos 

passam a se deformar mesmo sem o acréscimo significativo de cargas. Dessa forma, a linha 

neutra começa a se aproximar da face comprimida, possibilitando uma ruína secundária por 

esmagamento do concreto (ao atingir o Momento último     ). 

 Antes da publicação da NBR 6118:2003 (versão anterior da NBR6118:2014), era 

usual a aplicação do momento de inércia no Estádio II puro, desconsiderando a variação do 

momento fletor ao longo das vigas submetidas à flexão. No entanto, esta variação existe e, 

portanto, existe uma variação na altura da linha neutra e da profundidade das fissuras ao longo 

da viga, como mostra a Figura 33: 
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Figura 33: Variação da altura da linha neutra e da profundidade das 

fissuras ao longo da viga 

 

(Fonte: autor) 

 

 Desta forma, deve ser calculado o Momento de Inércia Efetivo     , o qual inclui na 

rigidez global a contribuição das parcelas do concreto ainda não fissuradas, o que conduz a 

estimativas mais precisas do comportamento das peças em relação à fissuração. De acordo 

com Branson (1965),  o Momento de Inércia Efetivo (  ), para vigas submetidas a 

carregamentos uniformemente distribuídos e de curta duração, pode ser calculado por: 

 

     
  

    
 
 

        
  

    
 
 

      (5.30) 

onde: 

   = Momento de Fissuração; 

  = Momento de Inércia da seção de concreto; 

    = Momento de Inércia no Estádio II. 

     = Momento máximo solicitante 

 

 O Momento de Fissuração é dado a partir da expressão: 

  

   
        

  
 (5.31) 

sendo: 

                           = resistência do concreto à tração; 

  = 1,5 para seção retangular; 

   = distância da Linha Neutra no Estádio II à extremidade da peça.  
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 A Figura 34 ilustra a seção transversal de uma viga fissurada submetida à flexão 

simples, onde a região tracejada representa o concreto sob tração, o qual deve ser desprezado.  

 

Figura 34: Seção transversal de uma viga fissurada submetida à flexão simples 

 

(Fonte: autor) 

 De acordo com Guarda (2005), o Momento de Inércia no Estádio II é definido a partir 

da seguinte expressão: 

 

    
     

 

 
          

                           
  (5.32) 

 

sendo: 

   largura da seção; 

   altura útil da seção; 

    diferença entre a altura total e a altura útil da seção; 

    área de aço na zona tracionada da seção; 

  
   área de aço na zona comprimida da seção; 

   
  

   
; 

    = Posição da Linha neutra no Estádio II; 

 

 Ainda de acordo com esta autora, a posição da Linha Neutra no Estádio II é 

determinada a partir da equação de 2º grau apresentada abaixo: 
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              (5.33) 

5.3.2 Estado Limite de Fissuração 

 Como visto anteriormente, a abertura das primeiras fissuras em elementos de concreto 

armado submetidos à flexão inicia quando o momento de fissuração      é atingido, ou seja, 

quando a peça começa a trabalhar no Estádio II. Em estruturas usuais, a fissuração é 

praticamente inevitável devido à baixa resistência do concreto à tração. 

 Como prescrito na NBR 6118:2014, item 13.4.2, devido ao estágio atual dos 

conhecimentos e a alta variabilidade das grandezas envolvidas no cálculo da abertura de 

fissuras, o valor calculado e a grandeza dos limites devem ser vistos apenas como critérios 

para um projeto adequado, não devendo-se esperar que as aberturas reais das fissuras 

correspondam exatamente aos valores estimados. 

 Vale ressaltar que, conforme os critérios abordados no item 17.3.3 da NBR 6118:2014, 

a fissuração não acarretará perda de durabilidade ou de segurança quanto aos estados limites 

últimos quando respeitados os limites de abertura de fissuras estabelecidos por esta norma. 

 Para estimar a abertura de fissuras em uma viga de concreto armado submetida à 

flexão, a NBR 6118:2014, na Tabela 13.4, recomenda que a verificação seja feita para a 

Combinação Frequente de Carregamento, que de acordo com o a Tabela 11.4 desta norma 

deve ser: 

 

                              (5.34) 

 

sendo: 

       = valor de cálculo das ações para combinações de serviço; 

     = valor característico das ações permanentes; 

     = valor característico das ações variáveis principais diretas; 

     = valor característico das ações variáveis secundárias; 

  = fator de redução de combinação frequente para Estado Limite de Serviço; 

  = fator de redução de combinação quase permanente para Estado Limite de Serviço. 
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 Os valores de    e    são determinados a partir da Tabela 11.2 da NBR 6118:2014. 

 O valor estimado para a abertura das fissuras será o menor entre os dois calculados 

pelas seguintes fórmulas: 

 

 
 
 

 
    

   

       
 

   
 

       

   
  

       
 
   
   

  
 

   
    

  (5.35) 

sendo: 

   = diâmetro da barra (em mm) que protege a região de envolvimento considerada; 

   
  

    
 =  taxa de armadura em relação à área da região de envolvimento     ; 

    = módulo de elasticidade do aço da barra considerada; 

   = tensão de tração da armadura considerada, calculada no estádio II; 

                          = resistência do concreto à tração; 

    coeficiente de aderência em função do tipo de superfície das barras de aço (igual a 1,0 

para barras lisas, 1,4 para barras entalhadas e 2,25 para barras nervuradas). 

 

 O concreto de envolvimento da armadura para cálculo da      pode ser determinado 

conforme especificado na Figura 35: 

Figura 35: Concreto de envolvimento da armadura  

 

(Fonte: adaptada da NBR6118:2014, p.128) 

 

 De acordo com o item 17.3.3.2 da NBR 6118:2014, é conveniente que toda armadura 

de pele das vigas, na zona tracionada, limite a abertura de fissuras na região da sua      
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correspondente e que seja mantido um espaçamento menor ou igual a 15  entre elas. Esta 

norma, no item 17.3.3.3, permite que o controle da fissuração seja feito sem a verificação da 

abertura de fissuras quando o elemento estrutural for dimensionado respeitando as restrições 

apresentadas na Tabela 9 quanto aos diâmetros e espaçamentos máximos das armaduras em 

função das tensões (  ) apresentadas nas barras no estádio II. 

Tabela 9: Máximos diâmetros e espaçamentos em barras de alta aderência 

 

(Fonte: adaptada da NBR 6118:2014, p.129) 

5.3.3 Domínios de Deformação 

 O dimensionamento das armaduras longitudinais deve conduzir a um conjunto de 

esforços resistentes (         ) que sejam suficientemente superiores à envoltória de 

esforços solicitantes (         ) determinada na análise estrutural. Segundo Carvalho e 

Pinheiro (2009), p.262, os domínios de deformação representam as diversas possibilidades de 

ruína da seção onde cada par de deformações específicas de cálculo           correspondem a 

uma combinação de esforço normal e momento fletor atuante na seção, caracterizando 

situações desde tração uniforme até compressão uniforme. 

 A Figura 36 a seguir apresenta o diagrama dos domínios de deformações dos 

materiais.  

 

 

 

σsi ou Δσpi

MPa
Φmáx                                         

mm

S máx                                         

cm

Φmáx                                         

mm

S máx                                         

cm

160 32 30 25 20

200 25 25 16 15

240 20 20 12,5 10

280 16 15 8 5

320 12,5 10 6 -

360 10 5 - -

400 8 - - -

Tensão na         

barra

Valores máximos
Concreto sem armaduras ativas Concreto com armaduras ativas
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Figura 36: Domínios de deformações 

 

(Fonte: adaptada da NBR 6118:2014, p.122) 

 

 De acordo com a posição da linha neutra da peça no diagrama, pode-se classificar cada 

um dos domínios em função do tipo de ruptura apresentada, conforme descrito abaixo: 

 

a) Ruptura convencional por deformação plástica excessiva do aço: 

Reta a: tração uniforme; 

Domínio 1: tração não uniforme, sem compressão; 

Domínio 2: flexão simples ou composta sem ruptura à compressão do concreto. 

 

b) Ruptura convencional por encurtamento limite do concreto: 

Domínio 3: flexão simples (seção sub-armada) ou composta com ruptura à compressão do 

concreto e com escoamento do aço; 

Domínio 4: flexão simples (seção super-armada) ou composta com ruptura à compressão do 

concreto e aço tracionado sem escoamento; 

Domínio 4a: flexão composta com armaduras comprimidas; 

Domínio 5: compressão não uniforme, sem tração; 

Reta b: compressão uniforme. 
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 As peças podem ser classificadas como subarmadas, armadas ou superarmadas. As 

peças subarmadas são aquelas que, por apresentar uma baixa quantidade de armaduras, 

rompem por deformação excessiva do aço, enquanto que as peças superarmadas, em virtude 

do excesso de armação, rompem de forma frágil e bruscamente por esmagamento do concreto, 

antes do escoamento do aço. 

5.3.4 Dimensionamento à Flexão Simples 

 A compatibilização entre as deformações dos materiais (concreto e aço) condiciona a 

geração do diagrama de deformações em análise elástica, onde a peça se encontra parte 

comprimida e parte tracionada. Vale ressaltar que, para fins de cálculos analíticos no ELU, as 

tensões resistentes de tração do concreto, normais à seção transversal, podem ser totalmente 

desprezadas. 

 Assim, a partir do equilíbrio da seção transversal retangular esquematizada na Figura 

37, é possível determinar uma formulação para o dimensionamento das armaduras e 

classificar a peça em relação ao domínio de deformações que ela está trabalhando.  

 Figura 37: Seção genérica, diagrama de forças e diagrama de 

deformações para elemento submetido à flexão no ELU 

 

(Fonte: autor) 

  

 O equilíbrio de esforços da seção transversal é obtido a partir das seguintes 

expressões: 
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  (5.36) 

 

onde a força resultante de compressão do concreto é definida por                 , a força 

resultante de tração no aço é definida por    
    

       e o braço de alavanca por     
  

 
. 

 A partir da análise das deformações sofridas por cada material (aço e concreto), 

obtém-se as seguintes relações: 

 

 

   
 

   

   
 

 

       
 (5.37) 

 

 Definindo   
 

 
  como a linha neutra adimensional, e reescrevendo a expressão, 

 

  

   
 

    

   
 

 

       
 (5.38) 

 

 

   
 

   

   
 

 

       
 (5.39) 

 

 Portanto, 

 

  
   

       
 

   

    
   
  

 
 

  
   
   

 
(5.40) 

 

 Pode-se então definir a linha neutra adimensional limite para os domínios 2a, 2b, 3 e 4 

como: 

 

        
   

         
 (5.41) 
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 (5.42) 

 

       
   

    
   
  

 
(5.43) 

 

       
   

     
     (5.44) 

 

 Considerando, por exemplo, a utilização do aço CA50 e a utilização de concretos com 

resistência à compressão no intervalo de                , a linha neutra 

adimensional limite para cada um dos domínios citados é de: 

 

        
   

         
 

     

           
        (5.45) 

 

        
   

         
 

      

            
        (5.46) 

 

       
   

    
   
  

 
      

       

   
     

      

        
(5.47) 

 

           (5.48) 

 

 Salienta-se que, para garantir boas condições de ductilidade, os limites para a posição 

da linha neutra adimensional    
 

 
  devem respeitar os limites dados no item 14.6.4.3 da 

NBR 6118:2014, podendo ser adotada, se necessário, armadura de compressão. Para 

proporcionar um adequado comportamento dúctil em vigas e lajes, os limites para a linha 

neutra adimensional são dados por: 

 

 
    

                               
  

      

                                       
  (5.49) 
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 A partir da primeira equação de equilíbrio apresentada na Equação (5.36), obtém-se: 

 

                     (5.50) 

 

 A equação acima pode ser reescrita por: 

 

                
   

 
     (5.51) 

 

 Substituindo   por    : 

 

          
         

 

 
      (5.52) 

 

 Desta forma, 

 

     
   

 
  

  

          
 (5.53) 

 

 Reescrevendo: 

 

    
 

 
   

  

          
 (5.54) 

 

 Ou seja: 

  

 

 
       

  

          
   (5.55) 

 

 As raízes da equação definem a posição da linha neutra  : 

 

  
       

 
 

  

          
 

 
 

(5.56) 
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 Reescrevendo: 

 

  
 

 
       

 

  

  

        
   (5.57) 

 

 Definindo   
  

       
 , pode-se reescrever a Equação (5.57) como: 

 

  
 

 
       

 

  
    (5.58) 

 

 Ou, como: 

 

  
 

 
       

 

  
   (5.59) 

 

 Considerando a solução viável, 

 

  
 

 
       

 

  
   (5.60) 

 

 Outra forma de se reescrever a linha neutra adimensional é definindo uma variável   , 

sendo: 

 

   
    

  
 (5.61) 

 

 Desta forma, a Equação (5.60) pode ser rescrita como 

 

  
 

 
       

 

  

  

      
  (5.62) 
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 Agora, para a determinação da área de aço necessária, analisando a segunda equação 

de equilíbrio apresentada na Equação (5.36), obtém-se a seguinte expressão 

 

  
         

   

 
     (5.63) 

 

 Conhecendo-se a posição da linha neutra, 

 

  
  

  

         
 
   

 (5.64) 

 

 Assim, definindo uma outra variável    como 

 

   
  

       
 
   

 
(5.65) 

 

a área de aço, como apresentado nas tabelas de dimensionamento, pode ser obtida por: 

 

  
    

  

 
 (5.66) 

 

 Definindo a taxa de armadura de uma seção como    
  
 

  
, pode-se escrever: 

 

     

  

    
 (5.67) 

 

 A armadura mínima de tração deve ser determinada pelo dimensionamento da seção 

sob um momento fletor mínimo solicitante de cálculo dado pela expressão a seguir, respeitada 

a taxa de armaduras mínima absoluta de 0,15%. 

 

                       (5.68) 
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 Outra forma de determinação da área de aço necessária pode ser definida analisando a 

terceira equação de equilíbrio apresentada na Equação (5.36), sendo: 

 

  
                   (5.69) 

 

  
  

      
   

       (5.70) 

 

 Reescrevendo: 

 

  
  

      
   

         (5.71) 

 

 Apenas como conhecimento, existem na literatura tabelas de dimensionamento onde 

estão relacionadas a linha neutra adimensional     com as variáveis    e   . Conforme 

definido na Equação (5.65),    já está em função de  . No entanto, para a obtenção de    em 

função de  , faz-se necessário reescrever a expressão (5.62) como: 

 

   
 

  

  
      

       (5.72) 

 

 Elevando os dois termos ao quadrado, 

 

  
 

  
 

  

      
               (5.73) 

 

 Simplificando, 

 

 

  
 

  

      
             (5.74) 

 

 Assim, 
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 (5.75) 

 

 Desta forma, é possível determinar a área de aço necessária também a partir da 

geometria da seção e do esforço solicitante, sem a necessidade de determinação da posição da 

linha neutra, utilizando tabelas de dimensionamento com os parâmetros    e   . A Tabela 10 

apresenta as condições para determinação do valor   em função de    para concretos de 

resistência à compressão entre 20 e 90MPa. 

Tabela 10: Tabela para determinação do valor ξ em função de Kc para 

concretos de resistência à compressão entre 20 e 90MPa  

 

(Fonte: adaptada de BANDEIRA, 2015, p. 25) 

 

 Para aço do tipo CA50, por exemplo, a Tabela 11 que relaciona os valores de   e     

para concretos de resistência à compressão entre 20 e 90MPa é apresentada a seguir. 
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Tabela 11: Tabela para determinação do valor Ks em função de ξ para 

concretos de resistência à compressão entre 20 e 90MPa  

 

(Fonte: adaptada de BANDEIRA, 2015, p. 26) 

5.4 Dimensionamento de Peças Reforçadas à Flexão com PRFC Considerando as 

Prescrições da NBR 6118:2014 

 É sabido que, até então, nenhuma norma brasileira trata do dimensionamento de peças 

de concreto armado considerando essa tipologia de reforço. Geralmente, normas 

internacionais, a exemplo da norma americana ACI 440.2R:2008, são tomadas como 

referência para a realização desse tipo de dimensionamento. A bibliografia brasileira referente 

ao dimensionamento de peças reforçadas com PRFC, a exemplo de Machado (2002) ainda 

não abrange as diferenças necessárias para dimensionamento de peças com concretos de 

classe maior que C50. Assim, a fim de possibilitar um dimensionamento mais abrangente, 

claro e direcionado para o reforço à flexão de elementos estruturais com o uso de PRFC, 
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considerando as prescrições normativas brasileiras, serão apresentadas neste capítulo uma 

adaptação das prescrições já consolidadas pelas normas americanas ACI 318:2008 e ACI 

440.2R:2008 utilizando os conceitos da NBR 6118:2014. 

 As normas internacionais apresentam diferentes nomenclaturas em relação à 

usualmente encontrada em normas brasileiras e, além disso, prescrevem propriedades para os 

materiais (principalmente para o concreto) ligeiramente diferentes daquelas encontradas na 

NBR 6118:2014. Os limites de deformações nos materiais exemplificam tais discrepâncias. 

 Além disso, com a atualização da norma NBR 6118:2014 (antes, NBR 6118:2007), 

foram incluídas prescrições para utilização de concretos com classe até C90 (anteriormente a 

classe do concreto era limitada à C50).  

5.4.1 Adaptação das Equações Apresentadas no ACI 440.2R:2008 Utilizando os 

Conceitos da NBR 6118:2014 

 O procedimento de cálculo para o reforço com PRFC que será apresentado a seguir 

está embasado nas prescrições normativas da ACI 440.2R:2008, entretanto, está adaptado às 

recomendações da NBR 6118:2014 no que diz respeito às propriedades do concreto e do aço. 

Toda simbologia aqui utilizada está em conformidade com aquela usualmente encontrada nas 

normas brasileiras, exceto nos casos onde houver a introdução de parâmetros utilizados 

apenas pelas normas americanas.  

 A Figura 38 mostra esquematicamente a distribuição de deformações e forças em uma 

seção reforçada à flexão com PRFC. 

 

Figura 38: Distribuição de deformações e forças em uma seção reforçada à flexão com PRFC 

 

(Fonte: adaptada de MACHADO, 2002) 
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 Considerando a distribuição de deformações na seção, tem-se, para o ELU, que as 

deformações da seção no domínio 2 são relacionadas por: 

 

   
     

   
 (5.76) 

     
           

   
 (5.77) 

         (5.78) 

   
       

 
 (5.79) 

  

 Nos domínios 3 e 4, tem-se que: 

 

       (5.80) 

     
          

 
 (5.81) 

    
       

   
 (5.82) 

   
        

 
 (5.83) 

onde:            , sendo     a deformação efetiva no PRFC. 

 

     é a deformação pré-existente na viga antes da aplicação do reforço. De acordo com 

Machado (2002), essa deformação pode ser calculada a partir de uma análise elástica 

considerando o carregamento existente no momento de aplicação do reforço (geralmente são 

consideradas apenas as cargas permanentes atuantes, como o peso próprio e o revestimento, 

por exemplo). 

 Agora, considerando a distribuição de tensões na seção apresentada na 

Figura 38, pode-se obter as seguintes equações de equilíbrio: 

 

           
  

 
                       (5.84) 

            
  

 
        

  

 
             

  

 
  (5.85) 
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 O valor de      é obtido a partir do somatório de momentos no ponto de aplicação da 

fibra de carbono e o valor de      é obtido no ponto de aplicação da força   . 

 As forças   ,    ,      e     são definidas através do produto entre as suas áreas e as 

tensões resistentes de cada elemento. Desta forma, tem-se que: 

 

          (5.86) 

            (5.87) 

              (5.88) 

           (5.89) 

 

 No entanto, conforme recomendado por Machado (2002), a tensão resistente do 

concreto deve ser reduzida por um fator  , onde os valores de   variam em função da 

deformação do concreto (  ), conforme definido a seguir. 

 

   , para        

          
   

   
 , para            

  
   

 
  

  

   
, para        

(5.90) 

 

 Analogamente, para considerar a redução da ductilidade do elemento original 

provocada pelo uso de reforço com PFRC (ACI 440.2R:2008, item 10.2.7), é definido um 

fator   que reduz a tensão resistente da fibra de carbono. Esse fator varia em função da 

deformação do aço (    , conforme definido a seguir. 

 

      , para         

             
 
  
    

         
 , para               

     , para           

(5.91) 

 

sendo     a deformação de escoamento do aço definida por           . 

  

 Desta forma, dado que a área de concreto comprimida é igual a     , as equações 

(5.86) a (5.89) passam a ser: 
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                 (5.92) 

            (5.93) 

               (5.94) 

               , sendo                                          (5.95) 

 

 As tensões    ,      e     são, respectivamente, as tensões atuantes nas armaduras 

inferiores, nas armaduras superiores e no PRFC. 

 Considerando que            e, lembrando que           , pode-se definir     

como sendo igual a        
     

 
     , pois, a partir de uma relação direta de triângulos 

obtida da  

Figura 38, observa-se que       
     

 
. Então, desenvolvendo as equações (5.84) e (5.85), 

tem-se que: 

 

                     
  

 
                                (5.96) 

                
  

 
             

  

 
                        

  

 
  (5.97) 

 

 A profundidade da linha neutra ( ) poderia ser obtida igualando-se a equação de      

ao valor do momento solicitante de cálculo    . No entanto, as deformações utilizadas para 

cálculo das tensões nas armaduras também variam em função da profundidade da linha 

neutra, assim como o valor de  . Este valor depende da deformação do concreto e, além 

disso, pode ser definido por três equações distintas. Portanto, conforme recomendado por 

Machado (2002), para definir a profundidade aceitável da linha neutra, é necessário estimar 

um valor de   e, iterativamente, verificar se a diferença entre      e     está abaixo da 

tolerância adotada, sempre observando o modo de ruptura da peça. 

 Neste trabalho, a linha neutra foi obtida a partir da utilização do Método de Newton, 

fazendo           . O Método de Newton e suas variações (Métodos Quase Newton) 

são utilizados para resolver problemas não lineares sem restrições, como é o caso do problema 

encarado. 
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 Em uma análise numérica, o objetivo deste método é obter o valor da variável x de tal 

forma que      seja igual a 0, a partir de um processo iterativo. Para isso, é necessário que a 

equação seja diferenciável em   , onde   indica a  -nésima iteração do algoritmo. 

 O processo iterativo do Método de Newton para uma variável é ilustrado na Figura 39. 

A solução é calculada pelo método das tangentes. O novo ponto        é estimado pelo ponto 

no qual a tangente corta o eixo das abscissas x.  

Figura 39: Determinação das raízes de uma equação pelo Método de 

Newton 

 

(Fonte: autor) 

 

 Inicialmente, deve-se estimar um valor inicial para a variável x, por exemplo,   . A 

equação da reta tangente à curva      no ponto            tem inclinação        e é dada 

por: 

                      (5.98) 

 Sabendo que a reta passa pelo ponto       , tem-se que: 

                       (5.99) 
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 Então, 

      
     

      
 (5.100) 

  

Generalizando, 

        
     

      
 (5.101) 

 Desta forma, determinada a posição   , repete-se o procedimento até que a diferença 

entre os pontos encontrados entre duas iterações consecutivas sejam inferiores à tolerância 

adotada para o problema. É necessário que a derivada da função seja não nula pois, caso, 

contrário, a reta tangente à curva é horizontal e nunca encontrará o eixo das abscissas, 

ocorrendo uma indeterminação matemática.  

 Neste exemplo, podem ser observados os resultados das duas primeiras iterações 

          , determinadas a partir da estimativa inicial     . Este é um problema simples que 

pode ser resolvido utilizando-se o Método de Newton. 

 Outros problemas mais complexos envolvendo um sistema de equações da forma 

    , onde   é uma matriz e   e   são vetores, também podem ser resolvidos através do 

método de Newton. 

 Considerando, por exemplo, o sistema de equações: 

 

 
 
 

 
 
               

               

               
 

               

  (5.102) 

 

 Vetorialmente, é possível reescrevê-lo na forma 

  

     

 
 
 
 
 
             

             

             
 

              
 
 
 
 

   (5.103) 
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 Analogamente à resolução da equação       , o problema se resume em resolver a 

equação       . Sendo assim, 

        
     

      
 (5.104) 

 Como visto, é necessário definir a derivada de      , ou seja, definir a sua Matriz 

Jacobiana (    , a qual é formada pelas derivadas parciais das componentes de      . 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
   
   

   
   

 
   
   

   
   

   
   

 
   
       

   
   

   
   

 
   
    

 
 
 
 
 
 

 (5.105) 

 

 Assim, 

           
      

  

      (5.106) 

 O valor de     tem que ser menor ou igual à resistência de cálculo    , sendo que, 

conforme limitação apresentada na introdução do capítulo 10 da ACI 440-2R:2008, o 

momento resistente da peça reforçada (   ) não deve ter uma resistência superior a 40% do 

momento resistente inicial da peça (    ), antes do reforço, calculado considerando a 

armadura existente da seção transversal. Ou seja,             . 

 Sabendo que          , pode-se definir a força (   ) atuando na fibra de carbono 

considerando o valor de   previamente calculado. Como             , calcula-se a área de 

fibra de carbono necessária (  ) para o reforço, sendo: 

 

           (5.107) 

 

sendo    a largura do PRFC,    a espessura da camada e   o número de camadas. 

 É recomendado no item 10.2.10 da ACI 440-2R:2008 que a deformação da fibra de 

carbono (   ) seja limita a deformação última da fibra (    ), sendo: 
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        (5.108) 

 

 Se um elemento está sendo reforçado à flexão, parte-se do pressuposto de que houve 

um aumento do carregamento da viga em relação àquele estimado quando do 

dimensionamento inicial. Portanto, é fundamental que seja feita uma verificação da sua 

resistência ao cisalhamento para os novos esforços apresentados em função do aumento das 

cargas. 
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6 DIMENSIONAMENTO DO REFORÇO AO CISALHAMENTO COM A 

UTILIZAÇÃO DE  PRFC  

6.1 Dimensionamento ao Cisalhamento de Acordo com a ACI 318:2014 

 De acordo com o ACI 318:2014, item 9.5.1.1, o dimensionamento de vigas ao esforço 

cortante deve atender à relação       , onde    é a resistência do elemento ao esforço 

cortante ponderada pelo fator  , e    é o valor característico da força cortante na seção 

considerada. De acordo com o item 21.2.2 desta norma, o fator de redução   deve ser 

definido para considerar a variação das forças e das dimensões dos materiais, considerar a 

imprecisão das equações de projeto, garantir a ductilidade da peça e refletir o seu grau de 

importância na estrutura. Para peças solicitadas ao cisalhamento ou torção, o valor de   deve 

ser igual a 0,75. 

    é o valor final da resistência ao esforço cortante e, de acordo com o item 22.5 da 

ACI 318:2014, corresponde ao somatório entre a parcela resistente computada pelo concreto 

(  ) e a parcela resistente promovida pelas armaduras (  ), ou seja,         . 

 Para elementos submetidos ao cortante e flexão, a ACI 318:2014 prescreve no item 

22.5.5.1 que a parcela correspondente à contribuição do concreto equivale à: 

                (6.1) 

onde: 

  
   resistência característica do concreto à compressão, dado em MPa; 

   atura útil da viga, dado em cm; 

   constante de ponderação em relação à densidade do concreto utilizado; 

    largura da viga, em mm. 

 O termo       é dado como uma medida de resistência do concreto à tração, sendo o 

valor de   variável entre 0,75 e 1,0, como indicado no item 4.2.1 desse trabalho.  

 Quando o valor de    exceder a resistência ponderada do concreto    , deve-se utilizar 

uma área de aço    que seja suficiente para que       , sendo         . A força 

cortante resistida pelos estribos inclinados (item 22.5.10.5.4 da ACI 318:2014) é dada pela 
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Equação (6.2), onde seu valor, de acordo com o item 22.5.1.2 da ACI 318:2008 deve ser 

limitado a               . 

   
                 

 
 (6.2) 

onde: 

    área de aço do estribo; 

     resistência ao escoamento da armadura transversal;  

   espaçamento entre estribos; 

   ângulo de inclinação dos estribos,o qual pode variar de 45° a 90°. 

    largura da viga, em mm. 

  

 O valor de     não deve exceder 420MPa, exceto no caso da utilização de barras 

soldadas, onde     está limitado à 550 MPa. 

 O espaçamento ( ) entre estribos deve ser inferior à     ou 60cm, porém, para o caso 

onde    seja maior que        
    , o espaçamento máximo entre estribos está limitado à 

    ou 30cm (item 9.7.6.2.2 da ACI 318:2014). 

 Obviamente, no caso da utilização de estribos verticais, 

   
      

 
 (6.3) 

 Assim, considerando que       , ou seja,            , pode-se fazer: 

  

 
 

        

      
 (6.4) 

 As armaduras transversais restringem o crescimento das fissuras inclinadas e 

aumentam a ductilidade dos elementos. Desta forma, as armaduras transversais são 

fundamentais quando os elementos estão sujeitos à algum esforço inesperado de tração. A 

ACI 318:2014, item 10.6.2.1, prescreve que todas vigas submetidas ao esforço cortante e 

flexão, onde          , devem ter uma quantidade mínima de armaduras que evitem a 

propagação das fissuras e uma consequente ruptura sem aviso prévio (ruptura brusca). 
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Quando as armaduras de torção puderem ser desprezadas, a área de aço transversal mínima 

deve ser calculada de acordo com: 

               
     

   
 

         

   
 (6.5) 

onde: 

        área de aço mínima do estribo vertical; 

     resistência ao escoamento da armadura transversal;  

   espaçamento entre estribos; 

  
   resistência característica do concreto à compressão, dado em MPa; 

    largura da viga, em mm. 

6.2 Dimensionamento de Peças Reforçadas ao Cisalhamento com PRFC de Acordo com 

a ACI 440.2R:2008 

 De acordo com a ACI 440.2R:2008, os sistemas de PRFC têm sido utilizados para 

aumentar a resistência ao cisalhamento de vigas e pilares de concreto armado através do 

envolvimento total ou parcial destes elementos. É possível proporcionar uma resistência 

adicional ao cisalhamento quando as fibras são orientadas transversalmente ao eixo do 

elemento ou perpendicularmente a possíveis fissuras de cisalhamento. Esse aumento da 

resistência ao cisalhamento pode resultar em falhas de flexão, as quais são relativamente mais 

dúcteis quando comparadas com as falhas de cisalhamento. 

 A resistência adicional de cisalhamento que pode ser fornecida pelo PRFC baseia-se 

em muitos fatores, como a geometria da viga, o esquema de envolvimento e a resistência do 

concreto existente, mas deve ser sempre limitada a fim de evitar o colapso da estrutura ou 

outra falha do sistema de PRFC provocada por algum tipo de lesão ou vandalismo. Portanto, a 

estrutura existente deve ser suficientemente capaz de resistir a um nível de carregamento tal 

conforme descrito na Equação (6.6), onde o fator de majoração das cargas permanentes é de 

1,1 e o das cargas acidentais é de 0,75. Tais fatores foram determinados em função do alto 

grau de precisão na determinação das cargas permanentes e da chance das cargas acidentais  

ultrapassarem a média estatística anual máxima de 0,5, conforme especificado no item 9.2 da 

ACI 440.2R:2008. Assim,  
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                                       (6.6) 

onde: 

   = Resistência da estrutura existente antes da aplicação do PRFC; 

    = Solicitações provocadas pelas cargas permanentes durante a nova condição de 

carregamento e 

    = Solicitações provocadas pelas cargas acidentais durante a nova condição de 

carregamento. 

 

 O limite de reforço especificado na Equação (6.6) vai permitir que o elemento 

estrutural danificado mantenha uma capacidade estrutural suficiente para evitar a ruptura 

antes que o elemento seja novamente reparado. 

 Para reforço externo com PRFC na forma de tiras discretas, o espaçamento de eixo a 

eixo entre tiras não deve exceder a soma de      mais a largura da tira. 

 Existem basicamente três tipos de esquemas de envolvimento do PRFC utilizado para 

aumentar a resistência ao cisalhamento de vigas retangulares, os quais estão ilustrados na 

Figura 40. 

 

Figura 40: Esquemas típicos de envolvimento utilizados em vigas retangulares para aumento 

da resistência ao cisalhamento 

 

(Fonte: adaptado da ACI 440.2R:2008) 

 

 Envolver completamente o sistema de PRFC em torno da seção é a forma mais 

eficiente de envolvimento e a mais comumente aplicada em pilares, onde o acesso a todos os 

quatro lados geralmente está disponível. No caso de vigas, onde na grande maioria dos casos 

existe um feixe laje integrante em uma das faces, torna-se impraticável o envolvimento 

completo do elemento e, desta forma, a resistência ao cortante acaba sendo aumentada através 

do envolvimento do sistema de PRFC em torno de três lados (U-wrap) ou através da colagem 
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apenas nos dois lados opostos do elemento. Embora todas as três técnicas demonstrem 

melhorar a resistência ao cisalhamento de um elemento, a técnica envolvendo completamente 

a seção é a mais eficiente, seguido pela de três faces. A adesão a dois lados de um elemento é 

o regime menos eficiente. Em todos os regimes de envolvimento, o sistema pode ser instalado 

continuamente ao longo do comprimento de um elemento ou colocado como tiras. 

 De acordo com Spagnolo Jr. (2008), o reforço com PRFC pode ser aplicado em tiras 

ou de modo contínuo na alma da viga, conforme ilustrado na Figura 41. Contudo, é comum 

que este seja feito em tiras. 

 

Figura 41: Formas de distribuição do reforço com PRFC ao cisalhamento 

 

(Fonte: adaptado de SPAGNOLO JR., 2008, p.34) 

 

 A resistência ao cisalhamento de projeto para um elemento de concreto armado 

reforçado com um sistema de PRFC deve exceder a resistência ao cisalhamento necessária 

(      ). Essa resistência deve ser calculada com os fatores de carga exigidos pela ACI 

318:2014.  A resistência ao cisalhamento de projeto deve ser calculada multiplicando-se o seu 

valor nominal pelo fator de redução  , conforme especificado pela ACI 318:2014, item 

21.2.1. 

 A resistência nominal ao cisalhamento de um elemento reforçado com PRFC pode ser 

determinada por adição da contribuição do reforço externo do PRFC às contribuições do aço 

de reforço (estribos, ou espirais) e do concreto. Um fator de redução adicional    é aplicado à 

contribuição do sistema de PRFC. 

                  (6.7) 

    é calculado através da Equação (11-8) da ACI 318:2014, e    é calculado utilizando 

as prescrições da Seção 11.5.7.2 da ACI 318:2014. Um fator de redução da resistência do 

PRFC (       ) é recomendado quando o reforço for aplicado em três lados (U-wrap) ou 
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apenas nas duas laterais do elemento. Os dados experimentais são insuficientes para realizar 

uma análise de confiabilidade para seções totalmente envolvidas; no entanto, é recomendado 

pela ACI 440.2R:2008 a utilização de um fator de redução    de     . O fator    é calibrado 

com base nas propriedades do material. Estas recomendações são dadas na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Fatores adicionais de redução para o reforço com fibra de carbono PRFC 

 

(Fonte: autor) 

 

 A Figura 42 ilustra as variáveis utilizadas no dimensionamento da resistência para 

laminados de PRFC. A contribuição do sistema PRFC para resistência ao cisalhamento da um 

elemento está baseada na orientação das fibras e em um suposto padrão de fissuração. A 

resistência ao cisalhamento fornecida pelo reforço PRFC pode ser determinada através do 

cálculo da força resultante da tensão de tração no PRFC através da fissura assumida. A 

contribuição ao cisalhamento dada pelo PRFC é definida pela Equação (6.8). 

 

Figura 42: Variáveis utilizadas no dimensionamento da resistência ao cisalhamento com 

laminados de PRFC 

 

(Fonte: adaptado da ACI 440.2R:2008) 

 

   
                    

  
 (6.8) 

onde: 

   = resistência ao cisalhamento fornecida pelo PRFC  

    = área de PRFC dentro do espaçamento considerado 

    = tensão efetiva no PRFC 

Ψf = 0,95 Elementos completamentamente envolvidos

Ψf = 0,85 Elementos em duas ou três faces do elemento
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    = altura útil do PRFC (distância entre as armaduras e o final das tiras) 

   = espaçamento entre tiras medido paralelamente ao eixo da viga 

  = ângulo entre as tiras inclinadas e o eixo longitudinal da viga 

 

sendo que: 

           (6.9) 

onde: 

  = número de tiras por espaçamento; 

   = espessura da tira e 

   = largura da tira. 

  

 A tensão nominal de tração no reforço PRFC (   ) é diretamente proporcional ao nível 

de deformação (   ) que pode ser desenvolvido no reforço PRFC, conforme é dado pela 

equação (6.10). 

          (6.10) 

 A deformação efetiva é a máxima deformação que pode ocorrer no sistema de PRFC e 

depende do modo de ruptura predominante, o qual pode ocorrer no sistema de PRFC ou no 

elemento de concreto armado. De acordo com a ACI 440.2R:2008, item 11.4, o projetista 

deve considerar todos os possíveis modos de ruptura e usar uma deformação efetiva 

representativa do modo de ruptura crítico. 

 Para pilares e vigas de concreto armado completamente envolvidos por PRFC, a 

ocorrência de perda de engrenamento dos agregados do concreto tem sido observada para 

níveis de deformação menores que a deformação última. A fim de evitar este tipo de 

insuficiência, a deformação máxima utilizada para projeto deve ser limitada a 0,4% para os 

elementos que podem ser completamente envolvidos com PRFC, conforme equação (6.11). 

                  (6.11) 
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 Em sistemas PRFC que não cobrem a seção inteira (colagem em dois ou três lados), 

uma delaminação do concreto pode ocorrer devido à perda de engrenamento dos agregados da 

seção. Por esta razão, a deformação efetiva é calculada usando um coeficiente de redução de 

ligação    aplicável ao cisalhamento. 

                (6.12) 

 O coeficiente de redução de ligação é determinado em função da resistência do 

concreto, do sistema de envolvimento utilizado e da rigidez do laminado. O coeficiente de 

redução de ligação pode ser computado a partir da equação (6.13). 

   
      

        
      (6.13) 

 O comprimento da ligação ativa    é o comprimento ao longo do qual a maior parte 

das tensões de aderência são mantidas. Este comprimento é dado pela equação (6.14). 

   
     

        
     (6.14) 

 O coeficiente de redução de ligação também depende de dois fatores de modificação, 

   e   , que levam em consideração a resistência do concreto e do sistema de envolvimento 

utilizado, respectivamente. Expressões para cálculo desses fatores de modificação são dadas 

nas equações (6.15) e (6.16). 

    
  
 

  
 

 
 

 (6.15) 

   

 
 
 

 
 
      

   
                                                 

       

   
                                                

  (6.16) 

 

 De acordo com a ACI 440.2R:2008, item 11.4.2, a metodologia para a determinação 

de    foi validada em regiões de alto cisalhamento e baixo momento para elementos como 

vigas simplesmente apoiadas e uniformemente carregadas. Embora a metodologia não tenha 
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sido confirmada para o ganho de resistência de cortante em áreas sujeitas a alta flexão 

combinada com tensões de cisalhamento, ou em regiões onde a zona inferior é principalmente 

comprimida (momento negativo), supõe-se que o valor de    seja suficientemente 

conservador para tais casos. 

 A resistência ao cisalhamento total fornecida pelo reforço deve ser tomada como a 

soma da contribuição do reforço PRFC ao cisalhamento com a contribuição de reforço 

fornecida pelas armaduras (estribos). Esta soma deve ser limitada com base nos critérios 

estabelecidos para as situações em que o aço resiste sozinho, conforme especificado na ACI 

318:2014. De acordo com o item 11.4.3 da ACI 440.2R:2008, este limite é dado na equação 

(6.17)  

                  (6.17) 

6.3 Dimensionamento ao Cisalhamento Segundo a NBR 6118:2014 

 O item 17.4 da NBR 6118:2014 trata do efeito do cisalhamento em elementos lineares 

no Estado Limite Último. Esta norma admite o dimensionamento das peças ao esforço 

cortante por dois modelos distintos de cálculo, o Modelo I e o Modelo II. O Modelo de 

Cálculo I tem como referência a análise da Treliça clássica de Ritter Mörsch e, portanto, 

presume que as bielas de compressão têm um ângulo fixo de 45º e as diagonais de tração 

podem variar a sua inclinação entre 45º e 90º, conforme será descrito no item 6.3.5. Por outro 

lado, o Modelo de Cálculo II admite que a biela de compressão pode ter uma inclinação 

inferior à 45º, podendo chegar à 30º, tomando como referência a análise da Treliça 

Generalizada descrita no item 6.3.6. 

 Como condição geral de segurança à força cortante, as verificações no Estado Limite 

Último devem atender às seguintes premissas: 

          

                 
(6.18) 

onde: 

     força cortante solicitante de cálculo; 

      força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína da biela comprimida; 
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       força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína por tração diagonal; 

      parcela da força cortante absorvida pelas armaduras transversais; 

     parcela da força cortante absorvida pelo concreto. 

 A parcela    refere-se à força cortante absorvida por mecanismos de resistência como 

o efeito de pino das armaduras longitudinais, a parcela absorvida pelo banzo superior de 

concreto comprimido em função das solicitações de flexão e o engrenamento dos agregados, 

tudo conforme apresentado no item 6.3.1. Este valor é determinado empiricamente a partir de 

estudos experimentais e apresenta valores que podem diferir de outras normas internacionais. 

 De acordo com Garcia (2002), deve ser posicionada uma quantidade mínima de 

armaduras transversais ao longo da viga a fim de evitar uma ocorrência brusca de ruptura 

quando da aplicação de cargas acima daquelas previstas em projeto, evitar a flambagem das 

armaduras longitudinais comprimidas,  limitar a abertura de fissuras e limitar a inclinação das 

bielas. De acordo com a NBR 6118:2014, todos os elementos lineares submetidos à força 

cortante devem conter uma taxa mínima de armaduras transversais igual a: 

        
   

        
    

     

    
      

    
  

    
  (6.19) 

onde: 

     área da seção transversal dos estribos;  

   espaçamento entre estribos;  

   inclinação dos estribos em relação ao eixo longitudinal do elemento;  

    largura média da alma, medida ao longo da altura útil da seção; 

      resistência característica ao escoamento do aço da armadura transversal. Lembrando 

que      
    

  
, sendo que      deve ser menor ou igual a 435MPa, limitado devido às 

questões de fissuração; 

       resistência média do concreto a tração especificada no item 8.2.5 da NBR6118:2014. 

 

 Os modelos de cálculo e verificação do cisalhamento descritos pela NBR 6118:2014, 

item 17.4, não contemplam os elementos onde        (os quais devem ser tratados como 

lajes), as nervuras de lajes nervuradas, os elementos de volume (blocos), pilares e elementos 

lineares de fundação onde predominem esforços de compressão. Estas restrições estão melhor 

esclarecidas no item 17.4.1.1.2 da NBR 6118:2014.  
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6.3.1 Considerações Gerais Relativas à Mecânica de Transferência da Força Cortante 

 Mecanismos resistentes das peças de concreto armado quando submetidas em conjunto 

à flexão e às forças cortantes ainda são difíceis de serem medidos ou identificados devido à 

complexa redistribuição das tensões que ocorre após a fissuração da peça. Essa redistribuição 

depende de uma série de fatores que dificultam o entendimento e criação de formulações que 

simulem perfeitamente o seu comportamento. 

 A resistência de um elemento de concreto armado aos esforços cortantes não 

dependem apenas da contribuição das armaduras transversais (estribos). De acordo com 

Macgregor e Wight (2012), outros mecanismos básicos de transferência de tensões também 

devem ser considerados de grande importância, dentre eles:  

1) o engrenamento dos agregados;  

2) a ação de pino (encavilhamento) da armadura longitudinal;  

3) o concreto situado na zona comprimida;  

4) a ação de arco das tensões cisalhantes;  

5) a tensão residual transversal existente nas fissuras inclinadas. 

 O engrenamento dos agregados, também chamado de atrito entre as superfícies (crack 

friction), ocorre devido à rugosidade existente entre os agregados na superfície das fissuras. 

Este efeito proporciona uma resistência ao deslizamento e contribui para o mecanismo de 

transferência da força cortante.  

 Segundo Bastos (2015), em ensaios experimentais realizados por POLI et al. (1987), 

verificou-se que cerca 33% a 50% da força cortante total em uma viga pode ser transferida 

pelo engrenamento dos agregados. De acordo com esses pesquisadores, a largura da fissura e 

o tamanho dos agregados são os fatores que mais influenciam no eficácia do mecanismo. 

Quanto menor a largura da abertura e quanto maiores os agregados, maior será a resistência 

ao esforço cortante adquirida devido à este fenômeno. 
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Figura 43: Engrenamento dos agregados 

 

(Fonte: PAPPALARDO JR., 2006) 

 

 A força cortante pode também ser resistida pelo efeito de pino provocado pelo 

encavilhamento da armadura longitudinal. Segundo Bastos (2015), este efeito depende de 

parâmetros como a quantidade de armaduras longitudinais, o diâmetro das barras, o 

espaçamento entre as barras, a espessura do cobrimento de concreto, as propriedades físicas 

do concreto, as tensões axiais nas armaduras longitudinais e a existência de armadura 

transversal que impeça o deslocamento das barras longitudinais. Estudos experimentais 

realizados por Fenwick e Paulay (1968), indicam que este fenômeno proporciona uma 

resistência em torno de 15% a 25% da força cortante total em uma viga. 

 

Figura 44: Ação de pino da armadura longitudinal 

 

(Fonte: PAPPALARDO JR., 2006) 

 

 A região de concreto comprimido não fissurada é um outro fator que contribui 

significativamente para a resistência à força cortante. Esta contribuição depende da altura da 

zona comprimida e pode alcançar valores entre 20% a 40% da resistência à força cortante 

total na seção, de acordo com estudos realizados por Fenwick e Paulay (1968). 
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Figura 45: Concreto situado na zona comprimida 

 

(Fonte: PAPPALARDO JR., 2006) 

 

 A resistência ao cisalhamento proporcionada pelo efeito de arco da zona comprimida 

de concreto ocorre em função do espraiamento ou acomodação das tensões de compressão na 

direção ao apoio. A ocorrência deste mecanismo dependente da distância entre o apoio e o 

ponto de aplicação da carga, assim como da altura útil da viga. A ação de arco é bastante 

significativa em vigas paredes, caso em que o esforço cortante é rapidamente direcionado para 

o apoio. A Figura 46 ilustra a inclinação do banzo comprimido em direção ao apoio 

provocado por duas cargas concentradas ou por uma carga linearmente distribuída. 

Figura 46: Ação de arco ou de pórtico atirantado nas proximidades 

dos apoios 

 

(Fonte: adaptada de LEONHARDT E MÖNNIG, 1982) 

 

 Em vigas onde a abertura das fissuras é pequena, algumas partículas ainda ligam as 

duas zonas fissuradas do concreto, as quais continuam contribuindo para a transferência das 

tensões residuais de tração. De acordo com o Bastos (2015), na aplicação da mecânica da 
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fratura, a tensão de residual transversal é considerada como o principal mecanismo de 

transferência da força cortante. 

6.3.2 Redução da Força Cortante 

 De acordo com o Bastos (2015), ensaios experimentais comprovam que as armaduras 

próximas aos apoios apresentam tensão menor do que as armaduras ligeiramente distantes 

desta região. Neste caso, é razoável que as tensões nas armaduras destas regiões sejam 

reduzidas conforme é tratado no item 17.4.1.2.1 da NBR 6118:2014.  

 De acordo com esta norma, a força cortante oriunda de carregamento distribuído pode 

ser considerada constante no trecho entre o apoio e uma distância d/2, reduzindo-se o esforço 

cortante máximo para o valor encontrado nesta posição (ver Figura 47). 

 

Figura 47: Redução do esforço cortante devido a cargas distribuídas 

próximo ao apoio 

 

(Fonte: autor) 
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 Ainda de acordo com o item 17.4.1.2.1, no caso em que existam carregamentos 

concentrados a uma distância a menor ou igual a 2d do eixo teórico do apoio, pode-se aplicar 

um fator de redução do esforço cortante provocado por esta carga, multiplicando-o por a/2d. 

Figura 48: Redução do esforço cortante devido a cargas concentradas 

próximo ao apoio 

 

(Fonte: autor) 

6.3.3 Disposições Construtivas 

 Para atender ao esforço cortante, as armaduras transversais devem ser constituídas 

preferencialmente por estribos fechados, envolvendo a armadura longitudinal e formando um 

ângulo entre 45º e 90º em relação ao eixo longitudinal da peça. O diâmetro dos estribos deve 

ser maior ou igual a 5mm e não deve exceder 1/10 da largura da viga. No sentido longitudinal 

da peça, o espaçamento mínimo entre as armaduras (    ) deve ser maior ou igual à largura 

suficiente para passagem do vibrador. O espaçamento máximo entre estribos (    ) é 

determinado em função da relação de     com     , tal como: 

 

 Se               ,                    

 Se              ,                   . 

 

já o espaçamento máximo entre ramos de estribos (      ), é determinado como: 
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 Se              ,                   

 Se             ,                      

 

 A NBR 6118:2014, item 9.4.6, prescreve que a ancoragem das armaduras transversais 

deve ser garantida por meio de ganchos ou de barras longitudinais soldadas. O item 9.4.6.1 

desta norma diz que os ganchos podem ser semicirculares, em ângulo de 45º ou em ângulo 

reto (90º), conforme apresentado na Figura 49. Para o primeiro caso, o comprimento reto após 

à dobra deve ser de no mínimo 5 vezes o diâmetro do estribo e não inferior a 5cm, e no 

segundo caso, o comprimento reto deve ser de no mínimo 10 vezes o diâmetro do estribo e 

não inferior a 7cm. O diâmetro do pino de dobramento das armaduras transversais deve ter no 

mínimo o comprimento definido pela Tabela 13, onde    é igual ao diâmetro da armadura 

transversal. 

Tabela 13: Diâmetro dos pinos de dobramento para estribos  

 

(Fonte: adaptada da NBR 6118:2014, pág. 40) 

 

Figura 49: Tipos de ganchos para estribos 

 

(Fonte: adaptada de BASTOS, 2015) 

CA-25 CA-50 CA-60

Φt ≤ 10 3 Φt 3 Φt 3 Φt

10 < Φt < 20 4 Φt 5 Φt  -

Φt ≥ 20 5 Φt 8 Φt  -

Bitola do 

estribo (mm)

Tipo de aço
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6.3.4 Modos de Ruptura devido ao cisalhamento 

 Estudos realizados por Leonhardt e Mönnig (1982) identificaram formas de ruptura de 

vigas de concreto armado sob efeito da força cortante. Segundo os autores, as primeiras 

fissuras apresentadas por consequência da força cortante surgem quando as tensões principais 

de tração inclinadas atingem a resistência do concreto à tração. A partir daí, existe um 

aumento no número de fissuras, perpendiculares às tensões principais citadas, e uma posterior 

redistribuição dos esforços internos. Com isso, as armaduras transversais e as diagonais 

comprimidas do concreto começam efetivamente a trabalhar. A quantidade e a direção das 

armaduras transversais influenciam na forma como as tensões são redistribuídas, provocando 

diversos tipos de ruptura.  

 A ruptura pode ocorrer de maneira brusca devido à quantidade insuficiente ou 

inexistência de armaduras, com consequente ruptura do banzo comprimido. Neste caso, nas 

regiões onde o esforço cortante é maior, devem surgir as primeiras fissuras de flexão com 

cortante que se propagam em trajetória inclinada. As armaduras transversais começam a 

trabalhar e atingem rapidamente a deformação de início de escoamento. As fissuras se 

desenvolvem rapidamente em direção ao banzo comprimido, diminuindo a seção resistente e 

provocando a ruptura. A fissura também se propaga em direção à armadura longitudinal 

próximo ao apoio, podendo separá-la do restante da viga. A Figura 50 mostra a forma como a 

fissura se propaga e a redução do banzo superior comprimido. 

Figura 50: Ruptura de viga por ruptura do banzo superior de concreto  

 

(Fonte: LEONHARDT E MÖNNIG, 1982) 

 

 A ruptura também pode ocorre devido ao rompimento das armaduras transversais 

antes da ruptura do banzo comprimido ou da ligação entre o banzo comprimido e as diagonais 

comprimidas. Neste caso, ela ocorre de forma dúctil e tem como consequência a deformação 

excessiva ou ruptura das armaduras. 
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Figura 51: Ruína por rompimento dos estribos 

 

(fonte: LEONHARDT E MÖNNIG, 1982) 

 

 O esforço cortante está limitado pela resistência das bielas de compressão, as quais 

dependem resistência do concreto. As tensões de compressão na biela dependem também da 

inclinação dos estribos como será visto adiante. 

 Vigas que possuam armadura transversal reforçada, mas que tenham uma seção de 

concreto reduzida, como uma viga de seção I, por exemplo, podem apresentar grande 

formação de fissuras e estarão sujeitas à uma ruptura brusca quando a biela de compressão 

atingir a resistência de compressão do concreto.  

 

Figura 52: Ruptura das diagonais comprimidas no caso de armadura transversal reforçada  

 

(Fonte: adaptada de LEONHARDT E MÖNNIG, 1982) 
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6.3.5 Modelo de Cálculo I - Treliça de Ritter Mörsch 

 A analogia de entre uma viga fissurada e uma treliça foi introduzida por Ritter em 

1899 e serviu de base para analisar o comportamento das vigas submetidas ao esforço 

cortante. Para esta treliça, foi admitido que as diagonais comprimidas faziam um ângulo de 

45º com o banzo inferior tracionado e que as diagonais tracionadas podiam ter seu ângulo 

variando entre 45º e 90º em função da disposição das armaduras. Essa treliça é conhecida 

como Treliça Clássica de Ritter Mörsch. 

 Neste modelo de treliça, algumas considerações foram tomadas e, como consequência, 

alguns mecanismos de resistência existentes em viga de concreto armado, conforme será 

descrito adiante deixaram de ser considerados. A primeira consideração foi a de desprezar as 

tensões de tração existentes transversalmente às bielas de compressão, fazendo com que o 

ângulo de inclinação das tensões principais de compressão fosse considerado menor do que o 

ângulo efetivo de inclinação das fissuras. Esta consideração geralmente é desprezada nos 

modelos de treliça. A inexistência de tensões de cisalhamento entre as faces das fissuras 

também foi uma outra consideração adotada, o que resulta na desconsideração do 

engrenamento dos agregados e, consequentemente, na desconsideração de uma componente 

vertical de resistência ao longo da fissura que contribui na resistência à força cortante. 

 Vale salientar que a contribuição do concreto na resistência ao esforço cortante é 

considerada de forma diferente nas normas de concreto armado de cada país. 

 

Figura 53: Modelo da Treliça Clássica de Ritter Mörsch 

 

(Fonte: autor) 
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 A Figura 53 mostra o modelo representativo da Treliça de Ritter Mörsch para uma 

viga biapoiada com uma carga concentrada de valor P no meio do vão, onde o ângulo de 

inclinação das diagonais de compressão (θ) é igual a 45º e o ângulo das diagonais tracionadas 

é dado por α. 

 A partir do equilíbrio dos nós na seção 1-1 da Figura 53, podem ser determinadas as 

forças atuantes em cada uma das barras. Considerando que o esforço cortante tem o valor V, a 

força na barra diagonal comprimida (   ) é:  

    
 

     
      (6.20) 

Figura 54: Treliça Clássica de Ritter Mörsch - Força atuante na 

diagonal comprimida 

 

(Fonte: autor) 

 Como mostra a Figura 53, a distância entre duas diagonais comprimidas é de 
 

  
   

      . A área de cada diagonal comprimida pode então ser admitida como    
 

  
   

      . Desta forma, a tensão média de compressão da biela       é: 

 

    
   

   
 

  
         

 
  

             
  (6.21) 

 Analogamente, é feito o equilíbrio para determinar a força atuante na diagonal 

tracionada (    ): 
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 (6.22) 

Figura 55: Treliça Clássica de Ritter Mörsch - Força atuante na 

diagonal tracionada 

 

(Fonte: autor) 

 

 A diagonal tracionada representa um comprimento da viga dado pela distância 

          , como mostra a Figura 56. Quaisquer armaduras transversais compreendidas 

neste comprimento são consideradas na área resistente da diagonal tracionada e devem estar 

espaçadas de um comprimento  . 

Figura 56: Armadura transversal Asw,α resistente na diagonal 

tracionada 

 

(Fonte: autor) 
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 Sendo       a área de um estribo, a área total de estribos       compreendida no 

comprimento            é igual a      
          

 
. Desta forma, a tensão resultante em 

cada armadura transversal         é dada por: 

 

      
 

 
     

      
          

  
 

 

            
  

 

     
 (6.23) 

 

  O modelo de cálculo I da NBR6118:2014 para o dimensionamento ao cisalhamento, 

toma como referência a treliça clássica de Ritter-Morsch. Apesar de serem permitidos no 

modelo o uso de estribos inclinados em ângulos de 45 a 90º, usualmente, são utilizados 

estribos com inclinação igual a 90º. 

 A partir das formulações apresentadas, observa-se que as armaduras inclinadas a 45º 

apresentam tensões    vezes menor do que as armaduras verticais (90º). No entanto, estas 

armaduras apresentam um comprimento    vezes maior, o que leva a um consumo de 

armaduras aproximadamente iguais. 

 Por outro lado, a tensão na biela comprimida é 2 vezes maior quando utilizadas 

armaduras a 90º quando comparado com a situação onde as armaduras estão inclinadas a 45º, 

o que leva à necessidade de utilização de concretos com o dobro de resistência à compressão  

Figura 57: Treliça Clássica de Ritter-Morsch com diagonais 

tracionadas a 90º 

 

(Fonte: autor) 

 

 Conforme demonstrado, o valor da tensão de compressão atuante nas bielas 

comprimidas pode ser determinado pela equação: 
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  (6.24) 

 Segundo Bastos (2015), a NBR 6118:2014 adota a prescrição do código MC-90 do 

CEB (1991), onde valor da tensão de compressão está limitado por        
   

   
    , de 

forma que: 

       
   
   

     
  

             
  (6.25) 

Substituindo   pela força máxima cortante (    ) e admitindo   igual a     , obtém-se: 

 

       
   
   

     
     

                
 (6.26) 

 

 Assim, fazendo      , ou seja, para estribos verticais, chega-se a seguinte equação: 

                  , onde        
   

   
 , (            (6.27) 

 Com isso, atendendo às premissas gerais de segurança ao cisalhamento, faz-se a 

verificação          para garantir que não haja ruína da biela comprimida. 

 A verificação da diagonal tracionada e a consequente determinação da armadura 

transversal necessária parte do atendimento à segunda premissa (           ) , onde: 

 

  

 
 
 

 
                                                                       

        
  

       
                         

                                         

  (6.28) 

sendo                , onde      
        

  
      

    
  

  
 

 O valor de bw deve ser tomado como a menor largura da seção compreendida ao longo 

da altura útil d. O valor de s corresponde ao espaçamento entre armaduras transversais no 

sentido longitudinal do elemento.    é o momento que anula a tensão normal de compressão 

atuante na borda da seção (tracionada pelo momento de flexão) e é provocado pelas diversas 
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forças normais atuantes concomitantemente com    . O termo         corresponde ao 

momento fletor de cálculo máximo atuante no trecho em análise. E, por fim,      é o valor de 

cálculo da tensão na armadura transversal, que está limitada ao valor de     ou        para o 

caso de barras dobradas, nunca ultrapassando 435MPa. 

 Determinado o valor de   , calcula-se o valor de     fazendo           . 

 Como demonstrado, a tensão na diagonal tracionada é definida pela equação: 

      
 

            
  

 

     
 (6.29) 

 

 Substituindo   pela força máxima a ser resistida pela armadura (   ), a tensão       

por      e admitindo   igual a     , obtém-se: 

     
   

               
  

 

     
 (6.30) 

 

 Por fim, 

     

 
 

   
                   

 (6.31) 

6.3.6 Modelo de Cálculo II - Treliça Generalizada 

 Ao contrário do que está idealizado na treliça clássica de Ritter Mörsch, a inclinação 

das fissuras e, consequentemente, a inclinação da biela de compressão, podem variar entre 30º 

e 45º em função da quantidade de armaduras transversais e da relação entre a largura da alma 

e a largura da mesa de concreto, em seções do tipo T ou do tipo I, por exemplo. As vigas de 

almas espessas apresentam ângulos em torno de 30º a 38º, enquanto as vigas de almas 

delgadas apresentam ângulos que variam entre 38º a 45º. A determinação exata do ângulo é 

muito complexa e depende de diversos fatores, como foi descrito anteriormente no item 6.3.1. 

No entanto, cabe ressaltar que a treliça clássica de Ritter Mörsch se faz bastante conservadora 

quando fixa a inclinação das bielas a 45º, pois isto conduz, em parte das situações, a um 

dimensionamento exagerado das armaduras transversais. 
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 A Figura 58 mostra uma viga biapoiada com carga concentrada de valor P no meio do 

vão para o modelo representativo da Treliça Generalizada, onde o ângulo de inclinação das 

diagonais de compressão (θ) pode variar entre 30º e 45º e o ângulo das diagonais tracionadas 

(α) pode variar de 45º a 90º. 

Figura 58: Modelo da Treliça Generalizada 

 

(Fonte: autor) 

 

 A partir do equilíbrio da seção 1-1, observa-se que a força da diagonal comprimida 

(   ) é igual a: 

    
 

    
 (6.32) 

Figura 59: Treliça Generalizada - Força atuante na diagonal comprimida 

 

(Fonte: autor) 
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 A Figura 58 mostra ainda que a distância entre duas diagonais comprimidas é de 

                  , e portanto, a tensão média de compressão da biela       deve ser 

igual a: 

    
 

                      
  (6.33) 

 

 A força na diagonal tracionada (    ) é determinada de forma análoga através do 

equilíbrio de uma seção para o valor de cortante máximo e é dada por: 

     
 

    
 (6.34) 

Figura 60: Treliça Generalizada - Força atuante na diagonal tracionada 

 

(Fonte: autor) 

 

 Assim, considerando que a área total de estribos compreendida no comprimento 

               é de      
              

 
, a tensão resultante em cada armadura transversal 

        é dada por: 

      
 

                  
  

 

     
 (6.35) 

 No Modelo de Cálculo II, algumas restrições impostas na treliça de Ritter Mörsch são 

condicionadas. Admite-se, por exemplo, que a inclinação das fissuras pode ser inferior à 45º 

e, portanto, as diagonais de compressão inclinadas podem formar um ângulo que varia entre 

30º e 45º em relação ao eixo longitudinal do elemento. Além disso, admite-se que os banzos 
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inferior e superior não são paralelos, havendo um arqueamento do banzo comprimido em 

relação aos apoios. Admite-se ainda que a treliça é hiperestática, ou melhor, há um 

engastamento dos nós.  

 A parcela   , neste caso, sofre uma redução quando         e as diagonais 

tracionadas podem variar a sua inclinação entre 45º e 90º em função da disposição das 

armaduras. 

 O valor da tensão de compressão atuante nas bielas comprimidas foi determinado pela 

equação e equivale a: 

      
 

                  
  

 

     
 (6.36) 

   

 Da mesma forma que para o Modelo de Cálculo I, este valor deve ser limitado por 

       
   

   
    , de forma que: 

 

       
   
   

     
 

                  
  

 

     
 (6.37) 

 

 Substituindo   pela força máxima cortante (    ) e   por     , obtém-se: 

       
   
   

     
    

                     
  

 

     
 (6.38) 

 

 Assim, fazendo      , ou seja, para estribos verticais, chega-se a seguinte equação: 

 

                      
                (6.39) 

onde        
   

   
  , com           . 

 Com isso, atendendo às premissas gerais de segurança ao cisalhamento, faz-se a 

verificação          para garantir que não haja ruína da biela comprimida. 
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 A verificação da diagonal tracionada e consequente determinação da armadura 

transversal necessária parte do atendimento à segunda premissa (           ) , onde: 

 

   

 
 
 

 
                                                                      

       
  

       
                         

                                        

  (6.40) 

 

      

   

     
        
        

 

 

     

               
                   

               

  (6.41) 

 

                          
        

  
      

    
  

  
 

(6.42) 

 

 A Figura 61 apresenta que relaciona     com    . 

Figura 61: Gráfico Vc1 x VSd 

 

(Fonte: autor) 

 

Determinado o valor de   , calcula-se o valor de     fazendo           . 

 Como demonstrado, a tensão na diagonal tracionada é definida pela equação: 

      
 

                  
  

 

     
 (6.43) 
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 Substituindo   pela força máxima a ser resistida pela armadura (   ), a tensão       

por      e   por     , obtém-se: 

     
   

                     
  

 

     
 (6.44) 

 

 Por fim, 

     

 
 

   
                         

 (6.45) 

6.4 Dimensionamento de Peças Reforçadas ao Cisalhamento com PRFC Considerando 

as Prescrições da NBR 6118:2014 

 Assim como foi abordado para o reforço à flexão com PRFC, o procedimento de 

cálculo para o reforço ao cisalhamento com PRFC está embasado nas prescrições normativas 

da ACI 440.2R:2008, mas adaptado às recomendações da NBR 6118:2014 no que diz respeito 

às propriedades do concreto e do aço. Toda simbologia aqui utilizada também está em 

conformidade com aquela usualmente encontrada em normas brasileiras, exceto nos casos 

onde houver a introdução de parâmetros utilizados apenas pelas normas americanas. 

6.4.1 Adaptação das Equações Apresentadas na ACI 440.2R:2008 

 De acordo com a equação 11-2 da ACI 440.2R:2008, o dimensionamento do reforço 

ao cisalhamento de vigas de concreto armado com a utilização de PRFC supõe que seja 

atendida a seguinte premissa: 

 

                    (6.46) 

onde: 

   = resistência do concreto ao cisalhamento 

   = resistência das armaduras (estribos) ao cisalhamento 

   = resistência requerida do PRFC 
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  = valor de minoração da resistência definido na tabela 21.2.1 da ACI318:2014 (para 

elementos submetidos ao esforço cortante, o valor recomendado para   é de 0,75); 

   = valor de minoração da resistência adicional fornecida pelo reforço com fibra de carbono. 

Varia em função do tipo de envolvimento utilizado.         para elementos 

completamente envolvidos e         para elementos envolvidos em 2 ou 3 lados. 

 

 Quando calculados a partir das prescrições da NBR 6118:2014, item 17.4.2, os valores 

da força resistente da biela comprimida (  ) e da força resistente suportada pelos estribos 

(   ) já são valores de cálculo, ou seja, já são valores minorados pelos coeficientes definidos 

na própria norma brasileira. Assim, para que não haja uma dupla minoração, a equação (6.46) 

precisa ser corrigida, de forma que: 

 

                   (6.47) 

  

 Considerando a geometria da seção resistente (dimensões e arranjo das armaduras) e 

as propriedades dos materiais que a compõe (concreto e aço), é possível definir a força 

resistente da biela comprimida (  ) e a força resistente suportada pelos estribos (   ) a partir 

de dois modelos de cálculo distintos (Modelo I e Modelo II), conforme descritos nos itens 

6.3.5 e 6.3.6 deste trabalho. 

 O esforço resistente inicial da viga (    ), antes da utilização da fibra de carbono, é 

dado como a soma das contribuições de    e    , ou seja: 

 

            (6.48) 

 

 Quando da utilização de PRFC, o item 11.4.3 da ACI 440.2R:2008 prescreve que a 

resistência da parcela relativa à fibra de carbono deve ser limitada à                    , 

ou seja: 

                   
   
  

  (6.49) 

com         

 

 A Figura 40 mostra os esquemas típicos de envolvimento utilizados em vigas 

retangulares para aumento da resistência ao cisalhamento com a utilização de PRFC. 
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 A seguir estão resumidas as formulações para determinação da força atuante no 

concreto e da força atuante nas armaduras para os modelos de cálculo I e II da NBR 

6118:2014. 

 

Para o Modelo de Cálculo I: 

 

                           
   

 
 (6.50) 

                     (6.51) 

 

 

Para o Modelo de Cálculo II: 

                                  
   

 
 (6.52) 

         

   

     
        
        

 

 

     

               
                   
               

  (6.53) 

 

sendo: 

             
   
   

              
                 (6.54) 

                  (6.55) 

 

 Como                 na situação de força cortante máxima atuando na peça, 

observa-se que, para o Modelo de Cálculo 2, o valor de    depende de    , e vice-versa. 

Portanto, para a determinação da força no concreto   , é proposto neste trabalho que seja 

criada uma variável    ', de forma que             . Isso resulta em: 

 

      

   

     
               

        
 

 

     

               
                   
               

  (6.56) 

 

 O valor de      deve ser calculado iterativamente até que o seu valor se iguale ao valor 

de     . Quando isto acontecer, está definido o valor de    . 
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 Dessa forma, definidas as resistências    e     por algum dos modelos de cálculo, 

pode-se determinar a resistência requerida pelo PRFC (  ) a partir da equação (6.47) 

apresentada anteriormente. Lembrando que, para uma dada resistência total requerida    , o 

valor de    deve ser limitado conforme especificado na equação (6.49). 

 A área de PRFC necessária por um determinado espaçamento é definida como: 

 

  

  
 

  

                  
 (6.57) 

 

sendo: 

   = área de reforço de com PRFC; 

   = espaçamento entre tiras de PRFC; 

    = tensão efetiva atuante no PRFC; 

   = distância do início da fibra até o eixo da armadura mais tracionada, conforme 

apresentado na Figura 42; 

   = ângulo de inclinação das tiras de PRFC. 

 

 A tensão atuante no PRFC é definida como: 

 

           (6.58) 

  

 O valor de     é definido no item 11.4 da ACI 440.2R:2008 e foi descrito 

anteriormente nas equações (6.11) e (6.12). Este valor deve ser calculado em função do tipo 

de envolvimento definido para o reforço com PRFC. 

 Sabendo que: 

 

                    
                                     
                             

  (6.59) 

 

 Ou seja, 

 
  

  
              (6.60) 
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 Portanto, definindo-se uma largura (  ) para a tira de PRFC, pode-se determinar o 

espaçamento mínimo necessário entre as tiras como sendo: 

 

   
        

       
 (6.61) 
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7 METODOLOGIA 

 Neste trabalho será apresentado um estudo de caso para a verificação de seções de 

vigas de concreto armado reforçadas à flexão e ao cisalhamento com PRFC. 

 A fim de simular a situação onde se fará necessário o uso de reforço estrutural, será 

concebido um edifício modelo, onde,  em um dos pavimentos, será alterada a sobrecarga de 

utilização, que passará a ser superior àquela inicialmente prevista. No item 7.1 serão definidas 

as características adotadas para o edifício modelo, o qual terá uma de suas vigas adotadas 

como referência para todo o estudo. 

 Inicialmente, este estudo será feito a partir da elaboração do dimensionamento da viga 

de referência reforçada à flexão e ao cisalhamento com PRFC, considerando as formulações 

apresentadas nos capítulos 5 e 6. Todo o processo de análise que será utilizado no 

dimensionamento estão melhor descritos no item 7.2. 

 Por fim, através do software ANSYS, será realizada a modelagem da viga de 

referência para possibilitar a comparação entre os resultados numéricos gerados neste 

software com os resultados analíticos obtidos através dos exemplos de cálculo. 

7.1 Edifício Modelo 

 Este edifício é composto por 4 pavimentos: fundação, térreo, superior e cobertura. As 

distâncias entre estes pavimentos estão apresentadas na Figura 62. 

Figura 62: Elevação do edifício modelo 

 

(Fonte: autor) 
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 Em planta, cada pavimento tem a sua fôrma de acordo com o ilustrado na Figura 63 e 

na Figura 64. Não foi apresentada a fôrma do pavimento da fundação, onde considerou-se que 

todos os pilares estão engastados na sua base. 

Figura 63: Fôrma do pavimento térreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: autor) 
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Figura 64: Fôrma dos pavimentos superior e cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: autor) 

 

 No pavimento térreo não existem lajes estruturadas, sendo este pavimento composto 

apenas por vigas de travamento entre os pilares. 

 Considerando que o edifício modelo funciona, inicialmente, como um prédio 

residencial, as lajes do pavimento superior estão submetidas a uma sobrecarga de 2,0KN/m² e 

o pavimento de cobertura a uma sobrecarga de 0,5 KN/m², tudo conforme recomendações da 

NBR 6120:1980
12

. Tanto no pavimento superior quanto no pavimento de cobertura, será 

considerada uma carga permanente de 1,5KN/m² que representará o revestimento do piso.

 Além disso, serão contempladas cargas de paredes com 15cm de espessura sobre todas 

as vigas dos pavimentos térreo e superior, adotando-se para estas um peso específico aparente 

de 15 KN/m³.  

                                                 
12

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), NBR 6120:1980 - Cargas para o 

cálculo de estruturas de edificações. 
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 No entanto, para simular a necessidade de reforço estrutural, consideremos, neste 

trabalho, que no pavimento superior do edifício modelo passou a funcionar uma academia, 

onde a sobrecarga de utilização é de 5,0 KN/m² . 

 Considerando que este edifício estará em uma região de classe de agressividade 

ambiental Moderada, então, em conformidade com a NBR 6118:2014, Tabela 7.2, o 

cobrimento de concreto adotado para as vigas será de 3,0 cm. 

7.2 Processo de Análise 

 Será adotada a viga V2 do pavimento superior do edifício modelo como viga de 

referência para os estudos feitos neste trabalho.  

 Nos itens  7.2.1 e 7.2.2 estão descritos, passo a passo, os processos de análise adotados 

para o dimensionamento do reforço à flexão e ao cisalhamento, respectivamente. 

7.2.1 Processo de Análise do Reforço à Flexão 

 Abaixo está definido passo a passo o processo de análise do reforço à flexão que será 

adotado neste trabalho: 

 

1º) Verificar a capacidade resistente da viga na seção de momento fletor máximo. Para esta 

situação, calcular a posição da linha neutra e os valores das forças e deformações de cada 

material ao longo da seção transversal, conforme ilustrado na Figura 65 a seguir. 

Figura 65: Diagramas de forças e deformações 

 

(Fonte: autor) 
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2º) Calcular os novos esforços atuantes na viga V2 em função do acréscimo de sobrecarga 

sobre as lajes do pavimento superior. Observar que o novo esforço atuante não pode ser 

superior à 1,4 vezes o esforço resistente inicial, pois, neste caso, conforme descrito no item 

5.2, a ACI 440.2R:2008 não recomenda a utilização do PRFC como reforço para a viga de 

concreto armado; 

 

3º) Na seção de momento máximo, calcular o valor da deformação inicial (   ) no ponto de 

aplicação do PRFC considerando apenas o carregamento devido ao peso próprio e às cargas 

permanentes. Esta deformação será subtraída da deformação final      na posição de 

aplicação do reforço. Isto é feito para obter a deformação efetiva do PRFC, uma vez que a 

deformação     já existia no momento de aplicação do reforço. 

 

4º) Calcular a quantidade de PRFC necessária a partir das formulações prescritas pela ACI 

440.2R:2008 e a partir das formulações propostas utilizando os conceitos da NBR 6118:2014. 

 

5º) Verificar se a tensão e a deformação do PRFC são menores do que as recomendadas como 

limite pela ACI 440.2R:2008, a qual se baseia na informações fornecidas pelo fabricante. 

 

7.2.2 Processo de Análise do Reforço ao Cisalhamento 

 Abaixo está descrito passo a passo o processo de análise do reforço ao cisalhamento 

que será adoto neste trabalho: 

 

1º) Verificar a real competência (capacidade resistente) da viga de concreto armado na seção 

de esforço cortante máximo.  

 

2º) Calcular os esforços cortantes solicitantes na viga V2 após o acréscimo de sobrecarga 

sobre as lajes. 

 

3º) Após o acréscimo de sobrecarga, verificar se, na seção de cortante máximo, a viga de 

concreto armado (sem a utilização do reforço) é capaz de resistir aos esforços cortantes 
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calculados considerando as cargas permanentes majoradas por 1,1 e as cargas acidentais por 

0,75, conforme definido no item 6.2. 

 

4º) Para a seção de cortante máximo, calcular a quantidade de PRFC necessária a partir das 

formulações prescritas pela ACI 440.2R:2008 e a partir das formulações propostas utilizando 

os conceitos da NBR 6118:2014. 

 

5º) Verificar se a tensão e a deformação do PRFC são menores do que as recomendadas como 

limite pela ACI 440.2R:2008, a qual se baseia na informações fornecidas pelo fabricante. 
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8 ESTUDO DE CASO 

 O estudo de caso realizado neste trabalho é feito para vigas onde o     é igual a 

30MPa, o aço é do tipo CA50A e a classe de agressividade ambiental é Moderada. 

 É importante salientar que a obtenção dos carregamentos e diagramas de esforços 

solicitantes é de conhecimento dos engenheiros e não é o objetivo deste trabalho. Portanto, os 

procedimentos para obtenção dos mesmos não serão discutidos nesta seção. 

 Considerando a situação de carregamento inicial (projeto original) definida no item 

7.1, a viga V2 do pavimento superior do edifício modelo (viga de referência para este estudo), 

calculada através do software TQS, apresenta o carregamento e os diagramas de esforços 

solicitantes ilustrados na Figura 66 a seguir. 

Figura 66: Viga de referência - carregamento e diagramas de esforços 

solicitantes (p=g+q) antes do aumento da sobrecarga 

 

(Fonte: autor) 

 

 Para as solicitações apresentadas, é feito o seu dimensionamento e proposto o 

detalhamento apresentado na Figura 67. 
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Figura 67: Detalhamento da viga de referência 

 

(Fonte: autor) 

 

 Após a mudança de utilização do pavimento, onde a sobrecarga passou de 2,0 KN/m² 

para 5,0 KN/m², a viga de referência passou a apresentar o carregamento e os diagramas de 

esforços solicitantes apresentados na Figura 68 

Figura 68: Viga de referência - carregamento e diagramas de esforços 

solicitantes (p=g+q) após o aumento da sobrecarga 

 

(Fonte: autor) 
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 Na situação onde o carregamento é decorrente do peso próprio da estrutura e das 

cargas permanentes devido ao revestimento e paredes, a viga V2 apresenta o carregamento e 

os diagramas de esforços solicitantes apresentados na Figura 69. Esta situação precisa ser 

calculada para a obtenção da deformação efetiva no PRFC. 

 

Figura 69: Viga de referência - carregamento e diagramas de esforços 

solicitantes (p=g) considerando apenas as cargas permanentes 

 

(Fonte: autor) 

 

 A seguir será apresentado o desenvolvimento dos processos de cálculo, onde o 

objetivo é determinar a área de PRFC necessária para o reforço de vigas de concreto armado à 

flexão e ao cisalhamento. Os dimensionamento realizados a seguir, em ordem, serão relativos 

ao: 

 Reforço à flexão a partir das prescrições da ACI 440.2R:2008; 

 Reforço à flexão a partir das formulações propostas utilizando os conceitos da NBR 

6118:2014; 

 Reforço ao cisalhamento a partir das prescrições da ACI 440.2R:2008; 

 Reforço ao cisalhamento a partir das formulações propostas utilizando os conceitos da 

NBR 6118:2014. 
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8.1 Reforço à Flexão a partir das prescrições da ACI 440.2R:2008 

 Pretende-se determinar a área de PRFC necessária para resistir ao momento fletor 

negativo máximo (            ) da viga V2 (viga de referência para o estudo), após o 

aumento da carga acidental de 2,0 KN/m² para 5,0 KN/m². A seção transversal da viga na 

posição de momento fletor negativo máximo apresenta a disposição de armaduras ilustrada na 

Figura 70. Esta mesma figura apresenta esquematicamente as forças e deformações da seção 

transversal. 

Figura 70: Esquema de forças e deformações da seção transversal de 

momento máximo antes da aplicação do reforço na viga de referência 

 

 (Fonte: autor) 

 

São dados: 

PROPRIEDADES DO CONCRETO 

  
                    

                                  

        

PROPRIEDADES DO AÇO 
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PROPRIEDADES DA FIBRA (utilizando a CF-130 do Sistema Mbrace
TM

) 

                    

                                      

                              

            

                                                        

                              

                                             

 

 Inicialmente, é necessário determinar a capacidade resistente da seção transversal 

antes da aplicação do reforço com o PRFC, pois, conforme orientação da ACI 440.2R:2008, 

não é recomendada a utilização desse tipo de reforço nos casos onde o novo esforço atuante 

for superior à 40% da capacidade resistente da peça de concreto armado (peça sem a 

utilização do PRFC). 

 Neste exemplo, considerando as propriedades dos materiais apresentadas 

anteriormente e a posição das armaduras ao longo da seção transversal, as deformações e 

forças de cada elemento na seção transversal analisada podem ser calculadas a partir das 

seguintes expressões: 
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pois, para   
       ,          

       
     

 
      

           

 
      

 

  
   

  
     

                     
                

      
  

  
 

  

      
     

  
                                 

          

  

 

  
    

  
      

                
                

           

  
                            

           
  

 

 No entanto, para definir alguns destes valores, é necessário que seja definida 

anteriormente a posição da linha neutra  .  

 Sabendo que o somatório de momentos resistentes em relação a qualquer ponto da 

seção transversal deve ser igual ao momento resistente da peça de concreto armado (   ), 

então, seja       o somatório de momentos em relação à posição da armadura tracionada e 

      o somatório de momentos em relação ao ponto de aplicação da força   , pode-se 

dizer que           e           . Assim, analisando a Figura 70 temos: 

 

           
                 

    

 
       

 

           
    

    

 
        

     
    

 
       

 

onde: 
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em que    é a deformação do aço na armadura mais tracionada com resistência nominal. 

 

 Desta forma, fazendo            , ou melhor, reescrevendo       

         , tem-se: 

 

     
    

    

 
        

     
    

 
        

                 
    

 
     

 

 Estimando-se um valor inicial para a linha neutra  , é possível encontrar o seu valor 

real a partir de um processo iterativo. Isso pode ser feito utilizando o Método de Newton, 

conforme descrito no item 5.4.1. 

 Após o processo iterativo, encontra-se então          . 

 Assim, os valores de forças e deslocamentos passam a ser iguais a: 

 

  
                          

 

   
  
   

       
 

        

          
                            

 

  
   

          

   
 

              

          
                           

 

   
         

 
 

               

    
        

 

          
                                         

 

  
                 

        

 

  
                                        

         

 

 Sendo       
       , então      . 

 

 Portanto, como                , então: 
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 Com isso, calcula-se o novo esforço solicitante                         . 

Conclui-se então que este é 
     

    
      vezes maior do que a capacidade resistente da viga 

de concreto armado e, portanto, é permitida a utilização do PRFC como reforço para esta 

viga, pois o novo esforço solicitante é inferior a 1,4 vezes a capacidade resistente da viga de 

concreto armado. 

 Agora, pode-se determinar a capacidade resistente da peça reforçada com PRFC 

fazendo-se          , sendo       o somatório de momentos em relação ao ponto de 

aplicação do PRFC. A Figura 71 apresenta um esquema da seção de concreto armado 

reforçada com o PRFC. 

Figura 71: Esquema de forças e deformações da seção transversal de 

momento máximo após a aplicação do reforço na viga de referência 

 

 (Fonte: autor) 

 

 Observando a Figura 71, temos: 
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sendo: 

 

    

  
   

   
 

  
   

       
                        

                                

  

 

  
   

                           
        

   
 

            

    
                        

  

 

  
   

 
 

 
          

   
 

           

       
                        

          

 
 

           

 
                        

  

 

   
       

 
 

         

 
 

 

          
                                

 

  
   

  
     

                     
                

      
  

  
 

  

      
     

  
                                 

          

  

 

  
    

  
      

                
                

           

  
                            

           
  

 

 Fazendo-se            , tem-se: 

 

             
    

 
    

             
        

 

 Com isto, deve-se estimar valores de   e encontrar o seu valor real a partir de um 

processo iterativo, onde calcula-se           
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 Desta forma, definido o valor da linha neutra  , os valores de deslocamentos para o 

caso onde a viga está reforçada com PRFC são calculados como: 

 

  
                          

   
  
   

       
 

        

          
                           

 

  
   

          

   
 

              

          
                           

 

   
         

 
 

               

    
        

 

                                 

 

  
                 

        

 

  
              

                                                
         

 

 Por fim, para definir a área de fibra de carbono necessária, é preciso calcular os 

valores de tensão e deformação na fibra de carbono e verificar se estes valores são inferiores 

aos limites definidos por norma.  

 No entanto, no momento de aplicação do reforço, a viga já está submetida a um 

determinado carregamento. Esse carregamento é decorrente do peso próprio da estrutura, 

inclusive o seu, além das cargas permanentes provenientes de revestimento e paredes já 

existentes. Sendo assim, a viga já apresenta um quadro de deformações iniciais na seção 

transversal em análise.  

 Na face mais tracionada, ou melhor, no ponto onde o PRFC é aplicado, a deformação 

pré-existente pode ser chamada de    . Esta deformação precisa ser determinada pois a 

deformação efetiva do PRFC será igual a: 
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 As peças de concreto armado trabalham usualmente no Estádio 2, ou seja, trabalham 

em uma situação onde ela já está fissurada, no entanto, não estão com as solicitações máximas 

permitidas pela sua capacidade resistente. Nesta condição, a linha neutra no Estádio 2 (   ) 

pode ser calculada a partir de uma equação do segundo grau, conforme visto no item 5.3.1, da 

seguinte forma: 

  

     
 

 
       

     
     

           
            

         
        

 

 Resumidamente, pode-se fazer: 

 

     
            

 

onde: 

 

  
 

 
 

        
     

     
     

     
            

         
      

 

de modo que: 

 

    
            

  
 

 

    é dado pela relação: 

 

   
  

   
 

      

     
      

 

 Como: 
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então, 

 

    
                              

      
         

 

 A Figura 72 apresenta esquematicamente a disposição das deformações e forças desta 

seção: 

Figura 72: Esquema de forças e deformações da seção transversal de 

momento máximo quando solicitada apenas pelas cargas permanentes 

 

 (Fonte: autor) 

 

 Observa-se que a distância entre o centroide das armaduras tracionadas e o ponto de 

aplicação da força   , conhecido como braço de alavanca ( ), pode ser dado por: 

 

    
 

 
       

     

 
         

 



154 

 

 

 O braço de alavanca é definido para se obter a resistência da peça, a qual pode ser 

dada por       
    ou por         . Os valores devem ser característicos pois a análise 

está sendo feita para cargas em serviço. 

 Com isso, fazendo         , então, a partir da expressão       
   , pode dizer 

que: 

 

  
  

   
 

 
    

     
           

 

 Fazendo: 

  
 

  
 
       

  

 

obtém-se 

 

  
  

  
 

   
     

 
      

          
       

 

 Logo, analisando a Figura 75, observa-se que a deformação     pode ser dada por: 

 

      
  
       

       
 

 

ou seja, 

 

          
        

           
       

 

 Dessa forma, 

 

                              

 

 A tensão na fibra de carbono pode ser determinada por: 
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 Por fim, para determinar a área de fibra de carbono necessária, faz-se: 

   
   

     
 

 

onde, a partir do somatório de momentos no ponto de aplicação da força   , tem-se       , 

o qual é dado por: 

 

        
     

    

 
    

    
    

 
                

    

 
  

 

 Agora, fazendo          , pode-se determinar a força     como sendo: 

 

    

  

    
     

    
     

    
    
      

      
    
  

 

 

 Sabendo que o fator de redução da tensão resistente da fibra de carbono é dado por: 

 

   

           
     

           
  
     

         
            

    

     
    

 ,  

 

então, se   
     , então   

    , logo: 

 

      

 

 Assim, 
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 Agora, fazendo: 

 

           

 

tem-se: 

 

                                  

 

 Então, a área de fibra de carbono necessária é definida como:  

 

   
   

        
 

   

        
          

 

 Como a viga tem 15cm de largura e a espessura do PRFC é de 0,165mm, 

posicionando-se o PRFC em toda a sua largura, seriam necessárias 1,30 camadas de PRFC 

para  contemplar a área de fibra de carbono calculada. Na prática, seriam necessárias 2 

camadas de PRFC. 

 Agora, duas análises precisam ser feitas. Primeiro é necessário verificar se a 

deformação da fibra de carbono é inferior à admissível, ou seja, se          . Em seguida, é 

necessário verificar se a tensão atuante na fibra carbono é inferior à admissível, ou seja, se 

          . 

 Verificando a tensão na fibra de carbono, tem-se que: 

 

                                , então satisfaz a condição. 

 

 A ACI 440.2R:2008 limita a deformação da fibra de carbono em: 
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 Sabendo que              e que, de acordo com o dimensionamento feito, o 

número de camadas de PRFC é igual a 2, então: 

            
   

     
       

  

                   
      

                  

  

 

ou seja,                       , então satisfaz a condição. 

  

 Cabe salientar que o dimensionamento foi feito para a seção de momento máximo 

negativa, no entanto, com o aumento do carregamento, houve aumento de esforço em todo o 

comprimento da viga, portanto, na prática, deveria ser verificada a necessidade de reforço em 

toda região tracionada da viga, seja na face inferior, quando o momento for positivo, ou na 

face superior, quando o momento for negativo. Além disso, considerando que houve um 

aumento no carregamento, certamente houve um aumento nos esforços cortantes. Assim, é 

necessário também que seja feita uma verificação da necessidade de reforço ao cisalhamento 

para esta viga. 

  



158 

 

 

8.2 Reforço à Flexão a Partir das Formulações Propostas Utilizando os Conceitos da 

NBR 6118:2014 

 Pretende-se determinar a área de PRFC necessária para resistir ao momento fletor 

negativo máximo (            ) da viga V2 do pavimento Superior do Edifício Modelo, 

após o aumento da carga acidental de 2,0 KN/m² para 5,0 KN/m². A seção transversal da viga 

na posição de momento fletor negativo máximo apresenta a disposição de armaduras ilustrada 

na Figura 73. Esta mesma figura apresenta esquematicamente as forças e deformações da 

seção transversal. 

Figura 73: Esquema de forças e deformações da seção transversal de 

momento máximo antes da aplicação do reforço na viga de referência 

 

(Fonte: autor) 

São dados: 

PROPRIEDADES DO CONCRETO 

                    

                                      

                                                   
        

  
         

           

PROPRIEDADES DO AÇO 
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PROPRIEDADES DA FIBRA (utilizando a CF-130 do Sistema Mbrace
TM

) 

                      

                                        

                              

            

                                                        

                                

                                               

 

 Inicialmente, é necessário determinar a capacidade resistente da seção transversal 

antes da aplicação do reforço com o PRFC, pois, conforme orientação da ACI 440.2R:2008, 

não é recomendada a utilização desse tipo de reforço nos casos onde o novo esforço atuante 

for superior à 40% da capacidade resistente da peça de concreto armado (peça sem a 

utilização do PRFC). 

 Neste exemplo, considerando as propriedades dos materiais apresentadas 

anteriormente e a posição das armaduras ao longo da seção transversal, as deformações e 

forças de cada elemento da seção transversal analisada podem ser calculadas a partir das 

expressões dadas a seguir.  
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 No entanto, para definir alguns destes valores, é necessário que seja definida 

anteriormente a posição da linha neutra  .  

 Sabendo que o somatório de momentos resistentes em relação a qualquer ponto da 

seção transversal deve ser igual ao momento resistente da peça de concreto armado (   ), 

então, seja       o somatório de momentos em relação à posição da armadura tracionada e 

      o somatório de momentos em relação ao ponto de aplicação da força   , pode-se 

dizer que           e           . Assim, analisando a Figura 73 temos: 

 

            
  

 
                   

 

            
  

 
             

  

 
      

 

 Desta forma, fazendo            , ou melhor, reescrevendo       

        ,  tem-se: 
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 Estimando-se um valor inicial para a linha neutra  , é possível encontrar o seu valor 

real a partir de um processo iterativo. Isso pode ser feito utilizando o Método de Newton, 

conforme descrito no item 5.4.1. 

 Após o processo iterativo, encontra          . 

 Para          , a peça se encontra no DOMÍNIO 2 de dimensionamento. Assim, os 

valores de deslocamentos e forças passam a ser iguais a: 

 

  
                          

 

   
  
   

       
 

        

          
                            

 

  
   

          

   
 

              

          
                           

 

   
         

 
 

               

    
        

 

        
 

   
               

 

   
                    

 

  
                 

        

 

  
                                        

         

 

 Portanto, como                , então: 

 

                
  

 
               

 

                
        

 
                             

 

 Com isso, calcula-se o novo esforço solicitante                          . 

Conclui-se então que este é 
     

    
      vezes maior do que a capacidade resistente da viga 
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de concreto armado e, portanto, é permitida a utilização do PRFC como reforço para esta 

viga, pois o novo esforço solicitante é inferior a 1,4 vezes a capacidade resistente da viga de 

concreto armado. 

 Agora, pode-se determinar a capacidade resistente da peça reforçada com PRFC 

fazendo-se          , sendo       o somatório de momentos em relação ao ponto de 

aplicação do PRFC. A Figura 74 apresenta um esquema da seção de concreto armado 

reforçada com o PRFC. 

Figura 74: Esquema de forças e deformações da seção transversal de 

momento máximo após da aplicação do reforço na viga de referência 

 

(Fonte: autor) 

 

 Observando a Figura 74, temos: 

 

            
  

 
                       

 

sendo: 
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onde: 

  

 
 
 

 
 

            

        
   

   
                

   

 
  

  

   
           

 ,  

 

  
  

 
 

   
     

                     
                

       
   

  
 

       

      
      

  
                  

  

    
              

            

  

 

  
    

  
      

                  
                 

             

  
               

  

    
              

             
  

 

 Fazendo-se            , tem-se: 

 

          
  

 
                         

 

 Com isto, deve-se estimar valores de   e encontrar o seu valor real a partir de um 

processo iterativo, onde calcula-se           
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 Desta forma, definido o valor da linha neutra  , os valores de deslocamentos para o 

caso onde a viga está reforçada com PRFC são calculados como: 

 

  
                          

 

   
  
   

       
 

        

          
                           

 

  
   

          

   
 

              

          
                           

 

   
         

 
 

               

    
        

 

 Como         , então                    , então: 

 

          
   
   

           
  

        
        

 

 Portanto, os valores das forças ficam: 

 

                
 

   
                      

  
                 

        

  
              

                                              
         

 

 Por fim, para definir a área de fibra de carbono necessária, é preciso calcular os 

valores de tensão e deformação na fibra de carbono e verificar se estes valores são inferiores 

aos limites definidos por norma.  

 No entanto, no momento de aplicação do reforço, a viga já está submetida a um 

determinado carregamento. Esse carregamento é decorrente do peso próprio da estrutura, 

inclusive o seu, além das cargas permanentes provenientes de revestimento e paredes já 

existentes. Sendo assim, a viga já apresenta um quadro de deformações iniciais na seção 

transversal em análise.  
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 Na face mais tracionada, ou melhor, no ponto onde o PRFC é aplicado, a deformação 

pré-existente pode ser chamada de    . Esta deformação precisa ser determinada pois a 

deformação efetiva do PRFC será igual a: 

 

            

 

 As peças de concreto armado trabalham usualmente no Estádio 2, ou seja, trabalham 

em uma situação onde ela já está fissurada, no entanto, não estão com as solicitações máximas 

permitidas pela sua capacidade resistente. Nesta condição, a linha neutra no Estádio 2 (   ) 

pode ser calculada a partir de uma equação do segundo grau, conforme visto no item 5.3.1, da 

seguinte forma: 

  

     
 

 
       

     
     

           
            

         
        

 

 Resumidamente, pode-se fazer: 

 

     
            

 

onde: 

 

  
 

 
 

        
     

     
     

     
            

         
      

 

de modo que: 

 

    
            

  
 

 

    é dado pela relação: 
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 Como: 

 

  
  

 
     

                         

                                                    

 

então, 

 

    
                           

      
         

 

 A Figura 75 apresenta esquematicamente a disposição das deformações e forças desta 

seção: 

Figura 75: Esquema de forças e deformações da seção transversal de 

momento máximo quando solicitada apenas pelas cargas permanentes 

 

 (Fonte: autor) 
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 Observa-se que a distância entre o centróide das armaduras tracionadas e o ponto de 

aplicação da força   , conhecido como braço de alavanca ( ), pode ser dado por: 

 

    
   
 

       
     

 
         

 

 O braço de alavanca é definido para se obter a resistência da peça, a qual pode ser 

dada por       
    ou por         . Os valores devem ser característicos pois a análise 

está sendo feita para cargas em serviço. 

 Com isso, fazendo         , então, a partir da expressão       
   , pode dizer 

que: 

 

  
  

   
 

 
    

     
           

 

 Fazendo: 

  
 

  
 
       

  

 

obtém-se 

 

  
  

  
 

   
     

 
      

           
       

 

 Logo, analisando a Figura 75, observa-se que a deformação     pode ser dada por: 

 

      
  
       

       
 

 

ou seja, 
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 Dessa forma, 

 

                              

 A tensão na fibra de carbono pode ser determinada por: 

 

           

 

 Por fim, para determinar a área de fibra de carbono necessária, faz-se: 

 

   
   

     
 

 

onde, a partir do somatório de momentos no ponto de aplicação da força   , tem-se       , 

o qual é dado por: 

 

        
     

   

 
    

    
   

 
                

   

 
  

 

 Agora, fazendo          , pode-se determinar a força     como sendo: 

 

    
      

     
   
     

    
   
      

      
   
  

 

 

ou seja, 

 

    
                 

         
       

           
       

          
         

  
       

 

 Sabendo que o fator de redução da tensão resistente da fibra de carbono é dado por: 
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 ,  

 

então, se   
     , então   

    , logo: 

      

 

 Agora, fazendo: 

 

           

 

tem-se: 

 

                                  

 

 Então, a área de fibra de carbono necessária é definida como:  

 

   
   

     
 

  

       
          

 

 Como a viga tem 15cm de largura e a espessura do PRFC é de 0,165mm, 

posicionando-se o PRFC em toda a sua largura, seriam necessárias 1,33 camadas de PRFC 

para  contemplar a área de fibra de carbono calculada. Na prática, seriam necessárias 2 

camadas de PRFC. 

 Agora, duas análises precisam ser feitas. Primeiro é necessário verificar se a 

deformação da fibra de carbono é inferior à admissível, ou seja, se          . Em seguida, é 

necessário verificar se a tensão atuante na fibra carbono é inferior à admissível, ou seja, se 

          . 

 Verificando a tensão na fibra de carbono, tem-se que: 

 

                                , então satisfaz a condição. 

 

 A ACI 440.2R:2008 limita a deformação da fibra de carbono em: 
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 Sabendo que              e que, de acordo com o dimensionamento feito, o 

número de camadas de PRFC é igual a 1, então: 

 

            
   

     
       

  

                   
       

                  

  

 

ou seja,                       , então satisfaz a condição. 

  

 Cabe salientar que o dimensionamento foi feito para a seção de momento máximo 

negativo, no entanto, com o aumento do carregamento, houve aumento de esforço em todo o 

comprimento da viga, portanto, na prática, deveria ser verificada a necessidade de reforço em 

toda região tracionada da viga, seja na face inferior, quando o momento for positivo, ou na 

face superior, quando o momento for negativo. Além disso, considerando que houve um 

aumento no carregamento, certamente houve um aumento nos esforços cortantes. Assim, é 

necessário também que seja feita uma verificação da necessidade de reforço ao cisalhamento 

para esta viga. 

 Ver Tabelas comparando os resultados obtidos nos dois dimensionamentos à flexão no 

item 9.1. 
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8.3 Reforço ao Cisalhamento a Partir das Prescrições da ACI 440.2R:2008. 

 Pretende-se determinar a área de PRFC necessária para resistir ao esforço cortante 

máximo (            da viga V2 do pavimento Superior do Edifício Modelo, após o 

aumento da carga acidental de 2,0 KN/m² para 5,0 KN/m². A seção transversal da viga na 

posição de esforço cortante máximo apresenta a disposição de armaduras ilustrada na Figura 

76. 

 

Figura 76: Seção transversal da viga de referência na posição de 

esforço cortante máximo 

 

(Fonte: autor) 

 

São dados: 

PROPRIEDADES DO CONCRETO 

                      

PROPRIEDADES DO AÇO 

                      

PROPRIEDADES DA FIBRA (utilizando a CF-130 do Sistema Mbrace
TM

) 
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 Inicialmente, é necessário determinar a capacidade resistente da seção transversal de 

concreto armado antes da aplicação do reforço com PRFC, pois, conforme orientação da ACI 

440.2R:2008, se houver falha no reforço, a viga ainda deve ser capaz de resistir aos esforços 

cortantes calculados considerando as cargas permanentes majoradas por 1,1 e as cargas 

acidentais por 0,75. 

 Conforme detalhamento da viga, os estribos estão dispostos verticalmente ao longo do 

seu comprimento, ou seja, o ângulo de inclinação dos estribos em relação ao eixo da viga ( ) 

é de 90º. 

 De acordo com a ACI 318:2014, o dimensionamento ao cisalhamento de vigas de 

concreto armado deve atender à seguinte premissa: 

 

                 

 

 Os estribos são compostos por barras de 6,3mm de diâmetro espaçadas a cada 20cm. 

Sabendo que a barra de 6,3mm tem 3,12cm², a área de aço por espaçamento desta seção 

 
   

 
   é de 0,0312cm²/cm, pois verticalmente os estribos detalhados possuem dois ramos.  

 Considerando a utilização de concretos normais (   ), a força resistente da biela 

comprimida (  ) é igual a: 

 

                         
   

  
                     

 A força resistente suportada pelos estribos (  ), para a situação de estribos verticais, é 

igual à: 

 

   
      

 
                             

 

 Assim, a resistência de cálculo             pode ser dada por: 



173 

 

 

                     

 

 Para elementos solicitados ao cisalhamento, o valor de   é igual a 0,75. Assim, 

 

                                                  

 

 A ACI 440.2R:2008 prescreve que o dimensionamento ao cisalhamento contemplando 

o reforço com PRFC deve satisfazer a seguinte premissa: 

 

                     

 

sendo         o fator de redução recomendado para as situações onde o PRFC em for 

aplicado apenas nas duas laterais do elemento. 

 Definidos os valores de     e    e sabendo que o esforço cortante solicitante máximo 

da viga é                        , a resistência requerida pelo PRFC (    pode ser 

definida como: 

 

   
           

       
 

            

            
          

 

 Antes de prosseguir com o dimensionamento, é necessário verificar se: 

 

                     

 

 Verificando, temos: 

 

                 
   

  
                          

 

portanto, a condição está satisfeita. 

 

 A área de PRFC (  ) necessária por um determinado espaçamento (  ) é definida 

como: 



174 

 

 

  

  
 

  

                  
 

     

               
 

 

sendo    a distância do início do PRFC até o eixo da armadura mais tracionada, conforme 

apresentado na Figura 42 (neste exemplo, consideremos que as tiras de PRF estarão 

posicionadas em toda a altura da viga, portanto,    será igual à própria altura útil   da viga) 

e   o ângulo de inclinação das tiras de PRFC. 

 

 Observa-se, no entanto, que é necessário antes determinar a tensão atuante no PRFC, a 

qual é dada por: 

 

           

 

 O valor de     corresponde à deformação efetiva do PRFC, que, para o caso onde o 

reforço é posicionado apenas nas duas laterais, é calculada como: 

 

                  

 

 O coeficiente de redução de ligação    aplicável ao cisalhamento é dado por: 

  

   
      

          
      

 

sendo    o comprimento ao longo do qual a maior parte das tensões de aderência são 

mantidas e os dois fatores de modificação,    e   , parâmetros que levam em consideração a 

resistência do concreto e a resistência do sistema de envolvimento utilizado, respectivamente. 

Considerando uma camada de PRFC, estes valores são calculados como: 
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 Com isso, temos: 

 

   
                 

               
      

 

 Portanto, temos: 

 

                        

 

e 

 

                            

 

 Assim, considerando que as tiras de PRFC estão posicionadas à 90º do eixo 

longitudinal da viga, tem-se que: 

 

  

  
 

     

                
                

  

 Considerando, por exemplo, uma largura de fibra (  ) igual a 15cm, o espaçamento 

entre fibras pode ser determinado por: 

 

   
        

       
 

                

       
       

 

 Por fim, é necessário verificar se a tensão e a deformação do PRFC são inferiores 

àquelas recomendadas como limite pela ACI 440.2R:2008, a qual se baseia na informações 

fornecidas pelo fabricante. Como: 
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então, a condição para a primeira verificação está satisfeita. 

 

 Considerando, agora, que: 

 

      

 
 

 
     

   
     

       
   

               
       

                             

  

 

então, 

 

             

 

 Portanto, 

 

                       

 

 Desta forma, a condição está satisfeita e a segunda verificação também é atendida. 
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8.4 Reforço ao Cisalhamento a Partir das Formulações Propostas Utilizando os 

Conceitos da NBR 6118:2014. 

 Pretende-se determinar a área de PRFC necessária para resistir ao esforço cortante 

máximo (            da viga V2 do pavimento Superior do Edifício Modelo, após o 

aumento da carga acidental de 2,0 KN/m² para 5,0 KN/m². A seção transversal da viga na 

posição de esforço cortante máximo apresenta a disposição de armaduras ilustrada na Figura 

76. 

 

São dados: 

PROPRIEDADES DO CONCRETO 

                    

PROPRIEDADES DO AÇO 

                       

      
      

                   
  , portanto                             

PROPRIEDADES DA FIBRA (utilizando a CF-130 do Sistema Mbrace
TM

) 

                      

                                        

                              

            

                                                        

                                   

                                                 

 

 Inicialmente, é necessário determinar a capacidade resistente da seção transversal de 

concreto armado antes da aplicação do reforço com PRFC, pois, conforme orientação da ACI 

440.2R:2008, se houver falha no reforço, a viga ainda deve ser capaz de resistir aos esforços 

cortantes calculados considerando as cargas permanentes majoradas por 1,1 e as cargas 

acidentais por 0,75. 

 Pode-se verificar a capacidade resistente da seção transversal a partir de quatro opções 

distintas, as quais consideram o: 
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a) Modelo de Cálculo I, desprezando a resistência do concreto; 

b) Modelo de Cálculo I, considerando a resistência do concreto; 

a) Modelo de Cálculo II, desprezando a resistência do concreto; 

b) Modelo de Cálculo II, considerando a resistência do concreto; 

 

 Neste exemplo, será calculada a capacidade resistente a partir de duas situações: 

primeiro utilizando o Modelo de Cálculo I e depois utilizando o Modelo de Cálculo II. No 

entanto, nas duas situações será considerada a contribuição da resistência do concreto. 

 

Procedimento considerando o Modelo de Cálculo I 

 

 Conforme detalhamento da viga, os estribos estão dispostos verticalmente ao longo do 

seu comprimento, ou seja, o ângulo de inclinação dos estribos ( ) em relação ao eixo da viga 

é de 90º. Além disso, considerando a utilização do Modelo de Cálculo I, o ângulo de 

inclinação da biela comprimida é de 45º. 

 Pela proposta feita considerando os conceitos da NBR6118:2014, o dimensionamento 

ao cisalhamento de vigas de concreto armado reforçadas com PRFC deve atender à seguinte 

premissa: 

 

                   

 

 Os estribos são compostos por barras de 6,3mm de diâmetro espaçadas a cada 20cm. 

Sabendo que a barra de 6,3mm tem 3,12cm², a área de aço por espaçamento desta seção 

 
   

 
   é de 0,0312cm²/cm, pois verticalmente os estribos detalhados possuem dois ramos.  

 Pelo Modelo de Cálculo I, considerando a geometria da seção resistente (dimensões e 

arranjo das armaduras) e as propriedades dos materiais que a compõe (concreto e aço), a força 

resistente da biela comprimida (  ) é igual a: 
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e a força resistente suportada pelos estribos (   ), calculadas pelo Modelo de Cálculo I, deve 

ser igual à: 

 

                           
   

 
 

 

                                                    

 

 Assim, definidos os valores de     e     , a resistência conferida pela estrutura de 

concreto armado (      pode ser definida como: 

 

                             

 

 Com isso, determina-se a  força resistente requerida pelo PRFC (  ), fazendo: 

 

   
        

     
 

 

onde     é a capacidade resistente final da peça após o posicionamento do PRFC. 

 

 Fazendo            , para                             (máximo cortante 

da viga), então,              . Assim, 

  

   
          

          
          

 

 Antes de prosseguir com o dimensionamento, é necessário verificar se: 
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 Verificando, temos: 

 

           
   

  
            

    

    
            

 

portanto, a condição está satisfeita. 

 

 A área de PRFC (  ) necessária por um determinado espaçamento (  ) é definida 

como: 

 

  

  
 

  

                  
 

sendo    a distância do início do PRFC até o eixo da armadura mais tracionada, conforme 

apresentado na Figura 42 (neste exemplo, consideremos que as tiras de PRF estarão 

posicionadas em toda a altura da viga, portanto,    será igual à própria altura útil   da viga) e 

  o ângulo de inclinação das tiras de PRFC. 

 

 Observa-se, no entanto, que é necessário antes determinar a tensão atuante (   ) no 

PRFC, a qual é dada por: 

 

           

 

 O valor de     corresponde à deformação efetiva do PRFC, que, para o caso onde o 

reforço é posicionado apenas nas duas laterais, é calculada como: 

 

                  

 

 O coeficiente de redução de ligação    aplicável ao cisalhamento é dado por: 
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sendo    o comprimento ao longo do qual a maior parte das tensões de aderência são 

mantidas e os dois fatores de modificação,    e   , parâmetros que levam em consideração a 

resistência do concreto e a resistência do sistema de envolvimento utilizado, respectivamente. 

Considerando uma camada de PRFC, estes valores são calculados como: 

 

   
     

                      
         

 

    
   
  

 

 
 
  

  

  
 

 
 
      

 

   
      

  
 

              

     
      

 

 Com isso, temos: 

 

   
                 

               
      

 

 Portanto, temos: 

 

                        

 

e 

 

                            

 

 Assim, considerando que as tiras de PRFC estão posicionadas à 90º do eixo 

longitudinal da viga, tem-se que: 
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 Considerando, por exemplo, uma largura de fibra (  ) igual a 15cm, o espaçamento 

entre fibras pode ser determinado por: 

 

   
        

       
 

                

       
      

 

 Por fim, é necessário verificar se a tensão e a deformação do PRFC são inferiores 

àquelas recomendadas como limite pela ACI 440.2R:2008, a qual se baseia na informações 

fornecidas pelo fabricante. Como: 

 

                                 

 

então, a condição para a primeira verificação está satisfeita. 

 

 Considerando, agora, que: 

 

      

 
 

 
     

   
     

       
 

               
       

                              

  

 

portanto, 

 

             

 

então, 

 

                       

 

 Desta forma, a condição está satisfeita e a segunda verificação também é atendida. 
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Procedimento considerando o Modelo de Cálculo II 

  

 Conforme detalhamento da viga, os estribos estão dispostos verticalmente ao longo do 

seu comprimento, ou seja, o ângulo de inclinação dos estribos ( ) em relação ao eixo da viga  

é de 90º. Além disso, considerando a utilização do Modelo de Cálculo II, o ângulo de 

inclinação da biela comprimida pode variar entre 30º e 45º. Neste exemplo, adotaremos, assim 

como foi adotado para o procedimento considerando o Modelo de Cálculo I, o ângulo da biela 

comprimida como 45º. 

 Pela proposta feita considerando os conceitos da NBR6118:2014, o dimensionamento 

ao cisalhamento de vigas de concreto armado reforçadas com PRFC deve atender à seguinte 

premissa: 

 

                   

 

 Os estribos são compostos por barras de 6,3mm de diâmetro espaçadas a cada 20cm. 

Sabendo que a barra de 6,3mm tem 3,12cm², a área de aço por espaçamento desta seção 

 
   

 
   é de 0,0312cm²/cm, pois verticalmente os estribos detalhados possuem dois ramos.  

 Pelo Modelo de Cálculo II, considerando a geometria da seção resistente (dimensões e 

arranjo das armaduras) e as propriedades dos materiais que a compõe (concreto e aço), a força 

resistente da biela comprimida (  ) é igual a: 

 

         

   

     
        
        

 

 

     

               
                   

               

  

 

  Desta forma, é necessário calcular anteriormente os valores de      e     para que 

comparemos com o valor de     e, por fim, determinemos o valor de    . 

 Pelo Modelo de Cálculo II, o valor de      é calculado como: 

 

             
   
   

            
                

 

ou seja, 
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 O valor de     é calculado como: 

 

                
    

  

  
              

 
 
 
       

    
 

   

  
 

 
 
 
 
                   

 

 Agora, considerando que         , ou seja, que a máxima solicitação permitida 

pela viga é exatamente a sua capacidade resistente, então, é necessário definir o seu valor pois 

para se determinar o valor de       é necessário saber a relação de     com      e    . 

 No entanto, a capacidade resistente      é justamente o somatório de    com    . 

Portanto, o valor de      depende de    e vice-versa. Com isso, é necessário que seja feito um 

processo iterativo estimando-se valores de     até que seja encontrada a solução para o 

problema. 

 A solução iterativa deste problema leva à um valor de resistência do concreto igual a: 

 

               

 

 A força resistente suportada pelos estribos (   ), calculadas pelo Modelo de Cálculo 

II, deve ser igual à: 

 

                                  
   

 
 

 

                                                             

 

 Assim, definidos os valores de     e     , a resistência conferida pela estrutura de 

concreto armado (      pode ser definida como: 

 

                                 

 

 Com isso, determina-se a  força resistente requerida pelo PRFC (  ), fazendo: 
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onde     é a capacidade resistente final da peça após o posicionamento do PRFC. 

 

 Fazendo            , para                             (máximo cortante 

da viga), então,              . Assim, 

  

 

   
            

          
          

 

 Antes de prosseguir com o dimensionamento, é necessário verificar se: 

 

                   
   
  

  

 

 Verificando, temos: 

 

            
   

  
            

     

    
            

 

portanto, a condição está satisfeita. 

 

 A área de PRFC (  ) necessária por um determinado espaçamento (  ) é definida 

como: 

 

  

  
 

  

                  
 

 

sendo    a distância do início do PRFC até o eixo da armadura mais tracionada, conforme 

apresentado na Figura 42 (neste exemplo, consideremos que as tiras de PRF estarão 
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posicionadas em toda a altura da viga, portanto,    será igual à própria altura útil   da viga) e 

  o ângulo de inclinação das tiras de PRFC. 

 

 Observa-se, no entanto, que é necessário antes determinar a tensão atuante (   ) no 

PRFC, a qual é dada por: 

 

           

 

 O valor de     corresponde à deformação efetiva do PRFC, que, para o caso onde o 

reforço é posicionado apenas nas duas laterais, é calculada como: 

 

                  

 

 O coeficiente de redução de ligação    aplicável ao cisalhamento é dado por: 

  

   
      

          
      

 

sendo    o comprimento ao longo do qual a maior parte das tensões de aderência são 

mantidas e os dois fatores de modificação,    e   , parâmetros que levam em consideração a 

resistência do concreto e a resistência do sistema de envolvimento utilizado, respectivamente. 

Considerando uma camada de PRFC, estes valores são calculados como: 

 

   
     

                      
         

 

    
   
  

 

 
 
  

  

  
 

 
 
      

 

   
      

  
 

             

     
      

 

 Com isso, temos: 
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 Portanto, temos: 

 

                        

 

e 

 

                            

 

 Assim, considerando que as tiras de PRFC estão posicionadas à 90º do eixo 

longitudinal da viga, tem-se que: 

 

  

  
 

    

                 
               

  

 Considerando, por exemplo, uma largura de fibra (  ) igual a 15cm, o espaçamento 

entre fibras pode ser determinado por: 

 

   
        

       
 

                

       
      

 

 Por fim, é necessário verificar se a tensão e a deformação do PRFC são inferiores 

àquelas recomendadas como limite pela ACI 440.2R:2008, a qual se baseia na informações 

fornecidas pelo fabricante. Como: 

 

                                 

 

então, a condição para a primeira verificação está satisfeita. 

 

 Considerando, agora, que: 
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portanto, 

 

             

 

então, 

 

                       

 

 Desta forma, a condição está satisfeita e a segunda verificação também é atendida.

 Ver Tabelas comparando os resultados obtidos nos dois dimensionamentos ao 

cisalhamento no item 9.2. 
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8.5  Modelagem no Software ANSYS 

 O software ANSYS utiliza do método dos elementos finitos para a resolução de 

aproximações matemáticas de problemas reais da engenharia. Neste trabalho, foi utilizada 

versão V16 do software ANSYS para a avaliação da viga proposta como referência para o 

estudo de caso. 

 Na modelagem foram definidos três tipos de elementos discretos para representar o 

comportamento dos materiais que compõe a viga de concreto armado reforçada com PRFC. 

Para representar o concreto, adotou-se o elemento SOLID 65; para representar as armaduras, 

o elemento BEAM 188; e,  para representar o PRFC, o elemento SHELL 181. As principais 

características de cada um destes elementos estão melhor definidas no Anexo I. 

 A ligação entre os materiais (concreto-aço ou concreto-fibra) é feita considerando uma 

perfeita integração entre eles. Não foi introduzida na modelagem nenhuma zona de transição 

na região de ligação, como por exemplo a resina existente na ligação entre o concreto e o 

PRFC. Dessa forma, foi imposto na modelagem que não há a ruptura por descolagem ou 

desplacamento. 

 Vale ressaltar que o objetivo desta dissertação não é apresentar as formulações 

utilizadas no software ANSYS, assim como a metodologia aplicada através do Método dos 

Elementos Finitos. A apresentação realizada no Anexo I é conceitual e serve apenas para 

justificar os elementos que foram introduzidos na obtenção das soluções numéricas 

encontradas. 

 O modelo criado permite que a análise seja feita para pórticos com diferentes números 

de vãos e diferentes números de pavimentos. Além disso, é possível variar a geometria dos 

elementos estruturais, assim como as propriedades dos materiais utilizados. 

 A estrutura do pórtico formado pelas vigas V2 de cada pavimento e pelos pilares P5, 

P6, P7 e P8 foi modelada no software ANSYS, conforme ilustrado na Figura 77. O 

carregamento imposto está em conformidade com o descrito no item 8 para a situação onde a 

sobrecarga é de 5KN/m² (ver Figura 68). Como o modelo já calcula o peso próprio do 

elemento, esta parcela foi subtraída do carregamento imposto na estrutura. 

 Todo o detalhamento das armaduras, assim como as características dos reforços com 

PRFC modelados estão em conformidade com o definido durante o dimensionamento 

realizado através das formulações que levam em consideração os conceitos da NBR 

6118:2014 (ver itens 5.4 e 6.4). 
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Figura 77: Pórtico modelado no software ANSYS 

 

(Fonte: autor) 

 

 Desta forma, foram definidas as seguintes entradas de dados: 

 

Dados Gerais do Pórtico 

Quantidade de pavimentos = 3 

Número de pilares = 4 

Pé-direito para o primeiro lance = 1,5m 

Pé-direito para o segundo lance = 3,0m 

Pé-direito para o terceiro lance = 3,0m 

Vãos das vigas (distância entre as faces internas dos pilares) = 4,7m 

 

Geometria dos Elementos  

Dimensões da seção transversal dos pilares = 30cm x 30cm 

Cobrimento das armaduras dos pilares = 3cm 

Dimensões da seção transversal das vigas = 15cm x 50cm 

Cobrimento das armaduras das vigas = 3cm 

Espessura da manta de PRFC = 0,165mm 
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Propriedades dos Materiais 

Resistência característica à compressão do concreto = 30 MPa 

Tensão de escoamento do aço = 500 MPa 

Densidade do concreto = 25 KN/m³ 

Densidade do aço = 78,5 KN/m³ 

Densidade do PRFC = 15 KN/m³ 

Aceleração da gravidade = 9,8 m/s² 

Coeficiente de Poisson para o concreto = 0,20 

Coeficiente de Poisson para o aço = 0,30 

Coeficiente de Poisson para o PRFC = 0,15 

Módulo de Elasticidade do aço = 210.000 MPa 

Módulo de Elasticidade do PRFC = 228.000 MPa 

Tensão limite do PRFC = 3.600 MPa 

 

Obs.: Outras propriedades são necessárias para a análise, no entanto, são definidas 

internamente no programa a partir de algumas das propriedades acima. 

 

Coeficientes de Ponderação 

Coeficiente de minoração da resistência do concreto (γc) = 1,4 

Coeficiente de minoração da resistência do aço (γs) = 1,15 

Coeficiente de majoração das solicitações (γf) = 1,4 

 

Carregamento dos Pilares 

Carga sobre os pilares P5 e P8 no Pavimento Térreo  = 34 KN 

Carga sobre os pilares P5 e P8 no Pavimento Superior  = 56 KN 

Carga sobre os pilares P5 e P8 no Pavimento Cobertura  =36 KN 

Carga sobre os pilares P6 e P7 no Pavimento Térreo  = 34 KN 

Carga sobre os pilares P6 e P7 no Pavimento Superior  = 118 KN 

Carga sobre os pilares P6 e P7 no Pavimento Cobertura  = 74 KN 

 

obs.: As cargas mencionadas acima são referentes aos carregamentos provenientes das outras 

vigas (que não a do pórtico) que chegam nestes pilares. 
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Carregamento das Vigas 

Carga sobre a viga do pavimento Térreo = 6,6 KN 

Carga sobre os vãos de extremidade da viga do Pavimento Superior = 25,2 KN 

Carga sobre o vão central da viga do Pavimento Superior = 21,6 KN 

Carga sobre os vãos de extremidade da viga do Pavimento Cobertura = 16,1 KN 

Carga sobre o vão central da viga do Pavimento Cobertura = 13,3 KN 

 

Obs.: O peso próprio dos elementos modelados é calculado automaticamente. 

 

Armaduras dos Pilares 

Armadura longitudinal dos pilares P5, P6, P7 e P8 = 4  20mm 

Estribos dos pilares P5, P6, P7 e P8 =  5mm c20cm 

 

Armaduras das Vigas 

Armadura longitudinal das vigas do Pavimento Térreo e da Cobertura = 4  12,5mm 

Estribos das vigas do Pavimento Térreo e da Cobertura =  5mm c20cm 

 

Obs.: As armaduras da viga de referência (viga V2 do Pavimento Superior) foram definidas 

conforme Figura 67. 

 

Reforço com PRFC 

Número de camadas de reforço com PRFC à flexão na face inferior da viga = 2 

Espessura por camada de reforço com PRFC à flexão na face inferior da viga = 0,165mm 

Largura da tira de reforço com PRFC à flexão na face inferior da viga = 15cm 

Número de camadas de reforço com PRFC à flexão na face superior da viga = 2 

Espessura por camada de reforço com PRFC à flexão na face superior da viga = 0,165mm 

Largura da tira de reforço com PRFC à flexão na face superior da viga = 15cm 

Número de camadas de PRFC ao cisalhamento lateral da viga = 1 

Espaçamento entre camadas de PRFC ao cisalhamento na lateral da viga = 45cm 

Largura da tira de reforço com PRFC ao cisalhamento na face superior da viga = 15cm 
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 A Figura 78 ilustra o posicionamento do reforço com PRFC utilizado para a flexão na 

face superior da viga e para o cisalhamento nas faces laterais da viga. 

Figura 78: Posicionamento do reforço com PRFC - Vista superior 

 

(Fonte: autor) 

 

 Observa-se que o reforço à flexão na face superior da viga foi disposto apenas na parte 

do trecho onde a viga está submetida à tração. Neste exemplo, adotou-se o comprimento da 

faixa de reforço superior como 1/4 do vão entre pilares.  

 Para que houvesse uma representação real do comportamento da estrutura, foi 

posicionado o reforço também na face inferior da viga, no trecho onde as seções transversais 

encontram-se tracionadas. A disposição do PRFC foi feita entre 1/4 e 3/4 do vão, conforme 

apresentado na Figura 79. 

Figura 79: Posicionamento do reforço com PRFC - Vista inferior 

 

(Fonte: autor) 



194 

 

 

 As armaduras, representadas no ANSYS pelo BEAM 188, estão ilustradas na Figura 

80. 

Figura 80: Vista das armaduras dos elementos modelados na ligação 

viga-pilar 

 

(Fonte: autor) 

 

 A Figura 81 ilustra a modelagem de todos os elementos na ligação viga-pilar. Nesta 

figura foi ocultada uma parte do concreto para possibilitar a visualização das armaduras. 

Figura 81: Vista dos elementos modelados na ligação viga-pilar 
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(Fonte: autor) 

 Para evitar a instabilidade lateral do pórtico, foi restringido o deslocamento na direção 

do eixo X em todos os elementos dos pilares. Definiu-se também que os pilares estão 

totalmente engastados em sua base, de forma que foram impedidas quaisquer translações ou 

rotações nestes pontos. 

 Para analisar o comportamento da viga em função do tipo de reforço empregado (à 

flexão e ao cisalhamento), foram rodados quatro modelos, conforme descritos a seguir: 

 

 1º Modelo: Viga sem reforço com PRFC; 

 2º Modelo: Viga reforçada com PRFC apenas à flexão; 

 3º Modelo: Viga reforçada com PRFC apenas ao cisalhamento; 

 4º Modelo: Viga reforçada com PRFC à flexão e ao cisalhamento. 

 

 Em todos os modelos, a geometria dos elementos, o detalhe das armaduras, o 

carregamento empregado e as propriedades dos materiais foram mantidas. 

 No software ANSYS, o carregamento é aplicado gradativamente à estrutura até que 

seja atingido o limite de ruptura de algum dos elementos finitos. Buscou-se, desta forma, 

verificar, para cada modelo analisado, as tensões e a deformações de cada material na seção 

de momento máximo. O objetivo é comparar estes valores obtidos numericamente com 

aqueles obtidos a partir das formulações analíticas. 

 Observou-se que o 1º Modelo (viga sem reforço com PRFC) e o 3º Modelo (viga 

reforçada com PRFC apenas ao cisalhamento) não suportaram o carregamento total imposto, 

rompendo com aproximadamente 67% da carga total, o que corresponde aproximadamente à 

carga inicial utilizada para o dimensionamento das armaduras da estrutura concebida 

inicialmente. O 2º e o 4º Modelos suportaram o carregamento total imposto, não entrando em 

ruptura em virtude do reforço à flexão. 

 A ruptura dos modelos 1 e 2 se deram em função do esmagamento do concreto nas 

regiões próximas ao apoio, conforme ilustrado na Figura 82 e melhor detalhadas nas Figura 

83 e 84. Essa figura apresenta os pontos de fissuras ("cracks") e esmagamento do concreto 

("crushing").  
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Figura 82: Pontos de fissura e esmagamento do concreto no instante 

da ruptura (1º e 3º Modelos) e no instante do incremento final de 

carregamento (2º e 4º Modelos) 

(Fonte: autor) 

 

 As regiões em vermelho representam as fissuras na região tracionada e o esmagamento 

do concreto na região comprimida. A região A identificada na Figura 82 está detalhada, para 

cada modelo, na Figura 83. 

Figura 83: Região A 

(Fonte: autor) 

 

 A região B identificada na Figura 82 está detalhada, para cada modelo, na Figura 84.  
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Figura 84: Região B 

(Fonte: autor) 

 

 Para os Modelos 1 e 3, onde não houve reforço à flexão, observa-se que na região 

tracionada existem aberturas de fissuras que comprovam que a resistência à tração na flexão 

do concreto foi atingida. Ainda para estes modelos, observa-se que o esmagamento do 

concreto na zona comprimida está excessivamente alto. 

 No entanto, para os Modelos 2 e 4, onde houve reforço à flexão, as aberturas de 

fissuras existentes são significativamente menores e totalmente aceitáveis em uma estrutura 

de concreto armado. Observa-se, neste caso, que o concreto esmagado se limita 

aproximadamente à região de cobrimento das armaduras. 

 Na seção de momento máximo, a viga apresenta as deformações no concreto ilustradas 

na Figura 85. 

Figura 85: Deformações no concreto na seção de momento máximo 

 

 (Fonte: autor) 
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 Na seção de momento máximo, a viga apresenta as deformações no aço ilustradas na 

Figura 86. 

Figura 86: Deformações no aço na seção de momento máximo 

 

 (Fonte: autor) 

 

 Na seção de momento máximo, a viga apresenta as deformações no PRFC ilustradas 

na Figura 87. 

Figura 87: Deformações no PRFC na seção de momento máximo 

 

 (Fonte: autor) 
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 Na seção de momento máximo, a viga apresenta as tensões no concreto ilustradas na 

Figura 88. 

 

Figura 88: Tensões no concreto na seção de momento máximo 

 

(Fonte: autor) 

 

 Na seção de momento máximo, a viga apresenta as tensões no aço ilustradas na Figura 

89. 

Figura 89: Tensões no aço na seção de momento máximo 

 

(Fonte: autor) 
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 Na seção de momento máximo, a viga apresenta as tensões no PRFC ilustradas na 

Figura 90. 

Figura 90: Tensões no PRFC na seção de momento máximo 

 

(Fonte: autor) 

  

 É esperado que o 1º Modelo tenha rompido antes de atingir o carregamento máximo. 

Portanto, para verificar se a modelagem numérica está em conformidade com as formulações 

analíticas, este mesmo modelo foi rodado novamente, no entanto, com o carregamento 

previsto para o dimensionamento da estrutura de concreto armado (ver Figura 66). Observou-

se, neste caso, que a estrutura suportou o carregamento máximo, implicando que a carga de 

ruptura das formulações numéricas estão em conformidade com o previsto pelas prescrições 

analíticas. 
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9 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A seguir estão apresentadas as discussões sobre os dimensionamentos realizados nos 

itens 8.1 ao 8.4 e na modelagem computacional apresentada no item 8.5. 

9.1 Discussão Sobre o Dimensionamento do Reforço à Flexão com PRFC. 

 De acordo com os dimensionamentos apresentados nos itens 8.1 e 8.2, os quais foram 

feitos de acordo com as prescrições da ACI 440.2R:2008 e com os conceitos da NBR 

6118:2014, respectivamente, foram elaboradas duas tabelas comparativas. A Tabela 14 

apresenta os valores dos principais parâmetros envolvidos no cálculo da capacidade resistente 

inicial da peça (antes da aplicação do reforço). A Tabela 15 apresenta os valores dos 

principais parâmetros envolvidos no cálculo da área de PRFC necessária para o reforço à 

flexão. 

 Os valores das forças obtidas através das formulações embasadas na NBR 6118:2014 

(item 8.2) já são valores de cálculo. Contudo, os correspondentes valores calculados pela ACI 

440.2R:2008 no item 8.1 são valores característicos. Desse modo, para possibilitar a 

comparação, as forças características provenientes da formulação americana foram 

multiplicadas pelo coeficiente de redução  . 

Tabela 14: Comparação entre parâmetros envolvidos no cálculo do 

momento resistente inicial da viga 

 

(Fonte: autor) 
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Tabela 15: Comparação entre parâmetros envolvidos no cálculo da 

área de PRFC necessária ao reforço 

 

 (Fonte: autor) 

 

 Analisando a Tabela 14, percebe-se que apesar de existir uma grande variação entre as 

forças e deformações calculadas, a capacidade resistente inicial da peça é bem próxima para 

ambas as normas (diferença de aproximadamente 4%).  

 Obviamente, pelo fato das duas normas empregam diferentes fatores de minoração 

para a resistência dos materiais, é esperável que diferentes resultados sejam encontrados para 

as forças e deformações calculadas. Tal diferença foi mais evidenciada para o aço localizado 

na zona comprimida, onde a diferença foi de 29% para a deformação e de 50% para a força 

resistente. Contudo, observa-se que a diferença absoluta não é tão considerável (0,13  para 

deformações e 16KN para a força). O que se vê é que a profundidade da linha neutra é maior 

quando consideradas as prescrições da NBR 6118:2014. Isso se deve ao fato de que os 

coeficientes de segurança utilizados pela norma brasileira para minorar as resistências (1,4 

para o concreto e 1,15 para o aço) são inferiores aos apresentados pela ACI 318:2014. 

Numericamente, se os coeficientes da NBR 6118:2014 obedecessem aos padrões americanos 

(onde deve-se multiplicar o coeficiente de segurança pela resistência e não dividir), eles 

seriam             para o concreto e              para o aço. Observa-se que ambos os 

valores são inferiores ao coeficiente       definido pela norma americana tanto para o aço 

quanto para o concreto. Como a NBR 6118:2014 minora a resistência do concreto mais do 

que a resistência do aço, certamente, para que haja equilíbrio na seção, a área de concreto 
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comprimida deverá ser maior no dimensionamento feito através dessa norma do que quando 

feito pela norma americana. Consequentemente, há uma tendência de aumento na altura da 

linha neutra para a norma brasileira em relação à norma americana. A posição da linha neutra 

é quem define as deformações dos materiais e, consequentemente, a sua força resistente. 

 Analisando a Tabela 15, observa-se que também existe uma grande variação entre os 

valores de forças e deformações calculadas. No entanto, as áreas de PRFC determinadas por 

ambas as normas são bem próximas (diferença de apenas 0,01cm²). 

 No dimensionamento do reforço, a profundidade da linha neutra calculada seguindo as 

recomendações da NBR 6118:2014 continua maior do que a calculada seguindo as 

prescrições da ACI 440.2R:2008. Isso se justifica, pois, da mesma forma, se os coeficientes de 

segurança da norma brasileira são mais conservadores, é esperado que no dimensionamento 

realizado através desta norma seja necessária uma maior seção de concreto comprimido para 

equilibrar a seção. 

9.2 Discussão Sobre o Dimensionamento do Reforço ao Cisalhamento com PRFC. 

 De acordo com os dimensionamentos apresentados nos itens 8.3 e 8.4, foram 

elaboradas três tabelas comparativas entre os resultados obtidos pela ACI 440.2R:2008 com 

aqueles obtidos pelos Modelos 1 e 2 da NBR 6118:2014.  

 Os valores das forças obtidas através das formulações embasadas na NBR 6118:2014 

(item 8.4) já são valores de cálculo. Contudo, os correspondentes valores calculados pela ACI 

440.2R:2008 no item 8.3 são valores característicos. Desse modo, para possibilitar a 

comparação, as forças características provenientes da formulação americana foram 

multiplicadas pelo coeficiente de redução       . 
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Tabela 16: Comparação entre os resultados de cálculo apresentados 

pela ACI 440.2R:2008 e pelos Modelos 1 e 2 da NBR 6118:2014 

 

 (Fonte: autor) 

Tabela 17: Comparação entre os resultados de cálculo apresentados 

pela ACI 440.2R:2008 e pelo Modelo 1 da NBR 6118:2014 

 

(Fonte: autor) 

Tabela 18: Comparação entre os resultados de cálculo apresentados 

pela ACI 440.2R:2008 e pelo Modelo 2 da NBR 6118:2014 

 

(Fonte: autor) 
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 De acordo com a Tabela 16, observa-se que, quando comparados os modelos de 

cálculo da NBR 6118:2014 com a ACI 440.2R:2008 , o dimensionamento realizado através 

do Modelo de Cálculo 2 da norma brasileira se aproxima mais daquele realizado pela norma 

americana. 

 Conforme esperado, em função das diferentes formulações empregadas no 

dimensionamento ao esforço cortante (Modelos de Cálculo 1 e 2 da NBR 6118:2014), as 

parcelas resistentes do concreto (  ) apresentaram resultados diferentes. Para os estribos 

inclinados à 90º e ângulo de biela comprimida à 45º, os valores de resistência do aço (  ) são 

iguais. A força a ser resistida pela fibra de carbono (  ) é dada pela diferença entre o esforço 

solicitante de cálculo e a soma das parcelas resistidas pelo concreto e pelo aço. Desta forma, 

como no Modelo 1 a parcela resistida pelo concreto é maior do que no Modelo 2, a força    

tende a ser maior para o Modelo 2. 

 Como consequência, verificando as Tabelas 16 e 17, observa-se que a área de fibra de 

carbono (PRFC) calculada pela norma americana é cerca de 61% maior do que aquela 

calculada pelo Modelo de Cálculo 1 da norma brasileira e 39% maior do que a calculada pelo 

Modelo de Cálculo 2 desta mesma norma. Desta forma, observa-se que o dimensionamento 

realizado pela ACI 440.2R:2008 é mais conservador do que aqueles realizados a partir dos 

conceitos da norma brasileira, independente do modelo de cálculo utilizado. 

9.3 Modelagem Computacional no Software ANSYS 

 Durante a modelagem numérica no software ANSYS, foram observados alguns 

conceitos que levaram a questionamentos sobre as hipóteses de dimensionamento definidas a 

partir das formulações analíticas. 

 É importante mencionar que a modelagem no ANSYS é feita de forma não linear, 

física e geométrica. O material do concreto é representado pelo elemento SOLID 65, 

associado com a equação constitutiva definida em WILLAM, K.J.; WARNKE, E. D (1975), 

p.174. Esta lei de material tem o objetivo de representar o comportamento físico do concreto, 

estabelecendo um critério de resistência para o mesmo. Este critério leva em consideração a 

máxima tensão de tração estabelecida nas normas, neste caso pela NBR6118:2014, que é 

definida por         
   

 . Além disso, leva em consideração a máxima tensão de compressão, 
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definida por         . Isso implica que, quando a tensão de tração ou compressão do concreto 

atingir o limite máximo, haverá a ruptura do material. 

 É importante mencionar que o programa ANSYS é baseado na formulação do Método 

dos Elementos Finitos, e portanto, não consegue obter convergência em suas análises quando 

a matriz de rigidez não é suficiente para suportar os esforços. Neste caso, a perda da 

resistência da matriz de rigidez está associada à fissuração (tração) e ao esmagamento do 

concreto (compressão). Esta é uma das limitações do modelo numérico proposto neste 

trabalho. 

 No dimensionamento das armaduras no ELU previsto pela NBR6118:2014, 

subentendesse que a armadura esteja em escoamento, atingindo as suas tensões máximas com 

toda a sua capacidade resistente, desprezando-se completamente a resistência do concreto na 

zona tracionada. No entanto, pela formulação numérica, parte da tensão de tração é absorvida 

pelo concreto, de forma que a tensão resistente nas armaduras é aliviada.  

 A norma brasileira não avalia a peça de uma forma global, avaliando apenas a 

capacidade resistente das seções mais solicitadas. Quando as armaduras atingem a tensão de 

cálculo de 435MPa (no caso do aço CA50), ou seja, quando estiverem em regime de 

escoamento, a região tracionada da peça já apresenta uma abertura excessiva de fissuras. Isso 

não consegue ser representado no modelo físico utilizado no ANSYS, já que o programa 

entende que a peça entrou em ruptura, pois com a fissuração excessiva do material, não há 

convergência para se obter uma solução numérica. 

 As formulações analíticas levam a resultados de falhas semelhantes àqueles esperados 

pela modelagem numérica, uma vez que o carregamento suportado por esta modelagem é bem 

semelhante àquele utilizado no dimensionamento. Isso é comprovado quando analisado o 1º 

Modelo, onde a estrutura rompeu com aproximadamente 67% da carga na situação onde não 

havia reforço. Quando rodado o mesmo modelo para o carregamento inicial (carregamento 

utilizado quando do dimensionamento), este já suportou a carga total. 

 O elemento SHELL 181 representou bem o comportamento do PRFC. É importante 

mencionar que o material foi definido como ortotrópico, pois as suas propriedades físicas na 

direção longitudinal (no sentido das fibras) são diferentes daquelas definidas para a direção 

transversal. 

 Os valores de tensões e deformações na seção de momento máximo são diferentes 

quando comparada a teoria analítica com a modelagem numérica. Considerando que as 

formulações analíticas são feitas para a fase última de ruptura do elemento, pode-se dizer que 
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o modelo numérico representa melhor a situação da estrutura em utilização, respeitando as 

máximas aberturas de fissuras e tensões admissíveis de tração e compressão, já que a peça é 

avaliada de uma forma global, considerando-se a perda gradativa da capacidade resistente de 

cada elemento em função do incremento de cargas. 

 Os modelos 1 e 3 analisados rompem quando é atingida a tensão de tração do concreto 

e a abertura de fissuras está excessiva. Como consequência, há uma redução da linha neutra e 

o esmagamento da região comprimida, conforme apresentado na Figura 82. Nesta situação, o 

ANSYS considera que a estrutura entra em colapso. Diferentemente, a NBR6118:2014 

apresenta na formulação analítica a imposição de que a resistência à tração do concreto deve 

ser desprezada. Sabe-se, no entanto, que o concreto desta região trabalha até que seja atingido 

o seu limite de resistência à tração, momento no qual a peça começa a fissurar. O que a 

NBR6118:2014 faz é controlar o limite da abertura destas fissuras a partir de uma análise em 

Estado Limite de Serviço. 
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10 CONCLUSÕES 

 De acordo com os  dimensionamentos realizados, com a análise computacional e com 

as discussões sobre os resultados comentadas no item 9, pode-se chegar a algumas conclusões 

com relação ao dimensionamento do reforço de vigas de concreto armado com PRFC, 

conforme apresentado a seguir. 

 Como esperado, os dimensionamentos realizados a partir das prescrições da ACI 

440.2R:2008 fornecem resultados diferentes daqueles obtidos a partir das formulações 

adaptadas considerando os conceitos da NBR 6118:2014.  No dimensionamento do reforço à 

flexão, a diferença entre as áreas de PRFC obtidas se deram, em grande parte, devido à 

variação entre os coeficientes empregados por ambas as normas. A ACI 440.2R:2008 utiliza 

fatores de minoração das resistências diferentes do que os aplicados pela NBR 6118:2014, de 

forma que, pela norma americana, os materiais resistem mais do que o permitido pela norma 

brasileira. Com isso, o dimensionamento realizado pela norma brasileira fornece resultados 

mais conservadores, gerando áreas de reforço necessárias  ligeiramente superiores àquelas 

obtidas através do dimensionamento pela ACI.  

 Para a NBR 6118:2014, a deformação última do concreto (particularmente para os 

concretos de classe C20 a C50) tem um valor de 3,5  enquanto que pela ACI 440.2R:2008 

essa deformação tem um valor de 3 . Isso faz com que a capacidade resistente do concreto 

seja maior pela norma brasileira, uma vez que a tensão no concreto é uma função da sua 

deformação. Assim, a profundidade da linha neutra poderia ser menor pela norma brasileira. 

No entanto, isto não acontece, pois a influência provocada pelos fatores de segurança 

utilizados por ambas as normas é mais significativa. Sendo os fatores de segurança da NBR 

6118:2014 mais conservadores, a tensão resistente do concreto acaba sendo menor por esta 

norma. Por esta razão, a área de concreto comprimida precisa ser maior, fazendo com que a 

linha neutra, consequentemente, tenha uma profundidade maior. 

 Contudo, apesar das discrepâncias abordadas anteriormente, observa-se que as 

formulações embasadas nos princípios da NBR 6118:2014 apresentaram resultados 

satisfatórios em virtude da proximidade dos resultados encontrados em ambas as normas, 

tanto para o momento resistente inicial da peça de concreto armado quanto para a área de 

PRFC necessária para o reforço. 

 Com relação ao cálculo do reforço ao cisalhamento, observou-se que o 

dimensionamento realizado a partir do Modelo de Cálculo 2 da NBR 6118:2014 se aproxima 
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mais daquele realizado de acordo com a ACI 440.2R:2008 do que os apresentados pelo 

Modelo de Cálculo 1 da norma brasileira. No entanto, independente do modelo de cálculo, a 

área de fibra de carbono (PRFC) calculada pela norma americana é significativamente maior, 

sendo cerca de 57% maior do que a calculada pelo Modelo de Cálculo 1 da norma brasileira e 

33% maior do que a calculada pelo Modelo de Cálculo 2 desta mesma norma. Desta forma, o 

dimensionamento realizado pela ACI 440.2R:2008 apresenta resultados mais conservadores 

do que os realizados pela norma brasileira. Vê-se, portanto, que a adaptação da norma 

americana utilizando os conceitos da NBR6118:2014 não apresentou valores aceitáveis de 

dimensionamento ao cisalhamento quando comparados com a norma americana. 

 Portanto, conclui-se que as formulações geradas a partir da compilação entre as 

prescrições da ACI 440.2R:2008 com a prescrições da NBR 6118:2014 geraram resultados 

satisfatórios no que diz respeito ao dimensionamento do reforço à flexão, no entanto não 

geraram resultados satisfatórios no que diz respeito ao dimensionamento ao cisalhamento. 

 O programa ANSYS é baseado na formulação do Método dos Elementos Finitos, e 

portanto, não consegue obter convergência em suas análises quando a matriz de rigidez não é 

suficiente para suportar os esforços. Desta forma, quando a tensão de tração ou compressão 

do concreto atinge o limite máximo determinado, haverá a ruptura do material. Com a 

fissuração excessiva do material, não há convergência para se obter uma solução numérica. 

Nesta situação, o ANSYS considera que a estrutura entra em colapso. 

 Assim, pode-se concluir ainda que a modelagem numérica realizada nesse trabalho 

representou bem o comportamento da estrutura, pois as cargas de ruptura foram 

aproximadamente iguais àquelas esperadas pelas formulações analíticas. No entanto, 

avaliando apenas a seção de momento máximo, observou-se que as forças e deformações 

apresentadas pelo modelo numérico são significativamente diferentes daquelas apresentadas 

pelo modelo analítico.  

10.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 Com o intuito de dar continuidade a esta dissertação, são apresentadas algumas 

sugestões para trabalhos futuros: 

 estudar o dimensionamento de vigas reforçadas com PRFC com diferentes resistências 

à compressão do concreto, comparando os resultados obtidos pelas diferentes normas; 
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 estudar o dimensionamento de vigas reforçadas com PRFC com diferentes taxas de 

armaduras longitudinais das vigas, comparando os resultados obtidos pelas diferentes 

normas; 

 verificar experimentalmente os resultados obtidos analítica e numericamente neste 

trabalho. 
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13 ANEXO 1 - ELEMENTOS DISCRETOS UTILIZADOS PARA MODELAGEM NO 

SOFTWARE ANSYS. 

BEAM 188 

 

 O BEAM 188 é um elemento unidimensional que se baseia na teoria de vigas de 

Timoshenko, a qual leva em consideração as deformações da seção transversal provocadas 

pelos esforços cisalhantes do elemento. Esse elemento é linear, possuindo 2 nós (I e J) com 6 

graus de liberdade cada (três translações em x, y e z, e três rotações em x,y e z).  

 Este elemento se enquadra bem em problemas lineares e em problemas não lineares 

que envolvam grandes deslocamentos e rotações. O elemento pode ser empregado para 

análise de problemas envolvendo instabilidade de flexão, lateral e de torção.  

 A geometria do elemento é ilustrada na Figura 91 onde os nós são representados pelas 

letras "I" e "J", sendo o nó "K" necessário para indicar a orientação do elemento. 

Figura 91: Elemento BEAM 188 

 

(Fonte: ANSYS, 2013, p.598) 

 

 O elemento apresenta uma aproximação razoável para vigas esbeltas ou 

moderadamente compactas, contudo, é utilizado nesse trabalho apenas para a modelagem  das 

barras de aço que reforçam o concreto na flexão e no cisalhamento. 
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SOLID 65 

  

 O SOLID 65 é um elemento utilizado para modelagem tridimensional de sólidos com 

ou sem barras de reforço. O elemento é composto por 8 nós (I, J, K, L, M, N, O, P) com três 

graus de liberdade cada (translações em x, y e z), conforme ilustrado na Figura 92. 

Figura 92: Elemento SOLID 65 

 

(Fonte: ANSYS, 2013, p.468) 

 

 Este elemento é muito utilizado para representar o concreto, pois possui a capacidade 

de simular as fissuras decorrentes dos esforços de tração e o esmagamento decorrente dos 

esforços de compressão. O aspecto mais importante deste elemento é a consideração das 

propriedades não lineares dos materiais. O material deve ser isotrópico. 

 O SOLID 65 é capaz de apresentar fissuras em três direções ortogonais, além de 

esmagamento, deformações plásticas e fluência. Sua modelagem permite a definição de até 3 

elementos diferentes de barras de reforço, contudo, estas barras só são capazes de resistir aos 

esforços de tração ou compressão, mas não ao cisalhamento. 
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SHELL 181 

 

 O SHELL 181 tem capacidade de representar a flexão e o comportamento de 

membrana de um determinado material. É permitido o lançamento de cargas normais e no 

plano deste elemento. Este elemento possui 4 nós (I, J, K e L) , conforme ilustrado na Figura 

93. Em cada nó existem 6 graus de liberdade cada (três translações e três rotações). 

Opcionalmente, o elemento pode ser triangular, quando igualadas as coordenadas de 2 pontos. 

Figura 93: Elemento SHELL 181 

 

 (Fonte: ANSYS, 2013, p.586) 

 

 O elemento pode ser ortotrópico, ou seja, as suas propriedades nas diversas direções 

podem ser diferentes. Tal capacidade faz com que este elemento represente bem os PRFC, os 

quais possuem as principais propriedades ao longo da direção longitudinal das fibras e 

capacidade resistente bem inferior na direção transversal, conforme comentado no item 3.1. 

 


