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1 RESUMO 

 
 As ocorrências de patologias em estruturas de concreto armado são provenientes de 

uma série de fatores, entre eles erros de projeto, má execução da estrutura, alteração 

e falta de manutenção. Neste trabalho estuda-se o comportamento de vigas de 

concreto armado reforçadas com compósitos de fibras de carbono, designada fita de 

fibra de carbono. Inicialmente, elaborou-se uma revisão bibliográfica dos principais 

materiais e procedimentos utilizados em reparo e reforço de elementos estruturais de 

concreto armado, no que concerne ao dimensionamento de reforços com materiais 

compósitos de FRP. O trabalho irá apresentar ensaios experimentais, no qual 

realizaremos, em três vigas de concreto armado, com o comprimento de 2 metros 

cada viga, bem como, 15 corpos de provas cilíndricos para determinação do módulo 

de elasticidade, ABNT NBR 8522 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TECNICAS, 2007; 2008b). Os resultados experimentais e numéricos obtidos, 

indicarão a viabilidade técnica dos procedimentos de reforços propostos, 

representando um ganho significativo da capacidade de carga e da rigidez à flexão 

das peças. 

 

2 INTRODUÇÃO 

O compósito fibra de carbono, é um material híbrido, sua estrutura é composta 

por uma combinação de dois ou mais produtos não solúveis entre si, um denomina-

se de fase de reforço e outro de matriz. A matriz envolve o reforço, sua composição 

pode ter adições de materiais de enchimento (fillers), que transformam e melhoram 

suas propriedades. Na literatura internacional, os materiais compostos de resinas e 

fibras, são chamados de fiber-reinforced plastics ou polymers (FRP), onde 

basicamente são compostos por fibras de resistência elevada envolvidas em uma 

resina (matriz polimérica). (CARNEIRO, 2004). 

As fibras de carbono tem sido uma atração para os pesquisadores em 

consultoria estrutural, pelo fato de ser um material de baixo peso próprio, de fácil 

manuseio e grande resistência, esse método tem sido utilizado nas indústrias 

aeroespacial, naval e automotiva. (PALIGA, 2008).  

Atualmente a área do reforço e reabilitação de estruturas de concreto armado 

tem tido forte desenvolvimento em relação a técnicas e métodos, devido a 

necessidade sentida em relação a diversos fatores, destacam-se, má execução, 



constantes alterações de uso, bem como as ações não consideradas em projeto, 

deterioração dos materiais ou mesmo acidentes. (AZEVEDO, 2008).  

 

3 OBJETIVOS 

 O objetivo geral desse trabalho é, através de ensaio experimental, validar o 

uso de fibras de carbono com objetivo de reforço em vigas de concreto armado. 

Os objetivos específicos compreendem: 

Através de ensaio experimental dos corpos de prova cilíndricos, e das vigas de 

concreto armado, padronizados pela ABNT NBR 5738, validar as contribuições 

mecânicas que a fibra de carbono poderá aferir ao concreto.  

 

4 METODOLOGIA 

Assim como a moldagem, o ensaio será realizado no laboratório de engenharia 

da Faculdades Integradas Maria Imaculada (FIMI), seguindo os procedimentos das 

NBRs:5739/2015 e 7215/2002. Optou-se pela utilização de materiais como cimento 

CPII, pedra britada tipo 1, areia média e aço CA50, comuns na prática de obras 

convencionais de concreto armado. Com isso, pretende-se atender à boa parte das 

edificações executadas nas últimas décadas, algumas necessitando de intervenção 

imediata, quer seja para reabilitá-las ou para atender a novas condições de 

carregamento. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 Foram moldados quinze corpos de prova cilíndricos com dimensões de 100mm 

de diâmetro e 200mm de altura, sendo cinco amostras de referência, cinco amostras 

com uma camada do compósito de fibra de carbono e cinco amostras contendo duas 

camadas, e três vigas com seção transversal retangular de 2000mm de comprimento, 

200mm de altura e 100mm de largura, o compósito de fibra de carbono será colado 

na região tracionada, centralizada com 1500mm de comprimento. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

As referências utilizadas para o tema, indicam as alterações nas propriedades 

mecânicas do concreto com a adição das fibras. Com isso, pretendemos, através dos 

ensaios, comprovar o porcentual ganho com adição de fibras em relação ao concreto 



convencional.  Desta forma, comprovaremos que o dimensionamento do reforço 

estrutural visa o acréscimo de propriedades mecânicas do concreto. 
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