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1. Resumo 

A fibra de carbono (FRP) aplicada como reforço estrutural apresenta características 

interessantes no ramo da construção civil. 

Neste contexto, será elaborado um programa computacional em linguagem C# para 

otimizar o dimensionamento do FRP, minimizar o tempo de concepção do projeto e 

evitar possíveis erros de cálculos feitos manualmente. 

2. Introdução 

Uma das tecnologias cada vez mais utilizadas para aperfeiçoar o desempenho de 

estruturas de concreto é a fibra de carbono, interessante quando utilizada como 

reforço e recuperação de estruturas. Algumas das características são: alta 

resistência mecânica, baixo peso específico, bom comportamento à fadiga e 

facilidade de instalação.  

A fibra de carbono é um compósito constituído pela matriz polimérica, responsável 

por manter as fibras alinhadas na direção das maiores tensões, impedindo a 

flambagem, o aumento da capacidade resistente, ductilidade e proteção; aliada à 

fibra, elemento estrutural, responsável pela rigidez, baixo peso, alto módulo de 

elasticidade e elevada resistência à tração. 

Existem, atualmente, normas internacionais que regulamentam a aplicação da fibra 

de carbono e a verificação da estrutura reforçada por meio de cálculos numéricos. 

Podem ser dimensionados para concreto armado ou protendido, resistir à flexão, ao 

cisalhamento e à compressão por confinamento. Neste trabalho, será apresentado 

um programa computacional que otimize a verificação das estruturas reforçadas com 

fibra de carbono com base na norma americana ACI 440 2R, uma vez que na norma 

brasileira não está previsto este dimensionamento para flexão e cisalhamento de 

vigas de concreto armado. 

3. Objetivos 

O trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um Software em linguagem C# 

para o dimensionamento e elaboração de um relatório descritivo do reforço estrutural 

em concreto armado utilizando FRP. 

 



4. Metodologia 

Inicialmente, foram realizadas pesquisas em livros, normas, artigos, entre outras 

fontes e participação em palestras para aprofundar o conhecimento sobre a fibra de 

carbono, seguida pelo estudo do dimensionamento e aplicação do material para a 

implementação no modelo computacional.  

Após análise da metodologia de cálculo, o desenvolvimento do aplicativo foi iniciado 

pela definição de uma interface intuitiva, de modo a facilitar a entrada dos dados e 

garantir uma maior praticidade ao usuário. Em seguida, foi iniciada a programação 

do código fonte, utilizando a linguagem C#.  

Ao finalizar o programa, os resultados gerados serão comparados com os resultados 

calculados manualmente pelas expressões extraídas da norma ACI 440.2R (2008). 

Executando assim a validação do código e se necessário, a revisão do código fonte. 

5. Desenvolvimento 

A norma ACI 440.2R (2008) exige algumas verificações quanto à resistência da 

estrutura existente para posterior instalação do reforço. Devem ser analisadas: 

resistência mínima da estrutura existente, para garantir que, mesmo sem o reforço, a 

estrutura se mantenha; situação de incêndio, pois o reforço apresenta baixa 

resistência ao fogo; situação de neve com evento de incêndio; e por fim, a condição 

de exposição do reforço, que influencia na tensão atuante da fibra conforme a 

agressividade do ambiente. 

Realizadas as verificações, o primeiro passo para o dimensionamento do FRP é o 

cálculo da deformação inicial do reforço devido aos efeitos da instalação. A seguir, é 

calculada a deformação máxima do FRP que não deve ser ultrapassada, seguida de 

um processo iterativo de determinação da linha neutra. Adota-se um valor arbitrário, 

podendo, assim, calcular as deformações, tensões e forças de cada material. Pelo 

equilíbrio de forças, obtém-se a profundidade da linha neutra que deve ser 

comparada com aquela adotada inicialmente. Se os valores não coincidirem, deve-

se adotar um novo valor para a profundidade e refazer os cálculos até as forças se 

equilibrarem. Coincidindo, pode se calcular o momento resistente e, por fim, verifica-

se o aço no estado de serviço e do FRP na fluência. 

 



6. Resultados Preliminares  

O usuário deve inserir dados referentes à: propriedades dos materiais, geometria da 

seção, esforços solicitantes e ambiente de exposição. A seguir, o programa 

prossegue com cálculos e verificações e informa se a quantidade de reforço 

proposta contribui para uma força resistente acima dos esforços solicitantes. São 

ilustradas, também, são modelos esquemáticos da distribuição de deformações e de 

forças, com respectivos valores, bem como a profundidade da linha neutra. 
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