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2. INTRODUÇÃO 

 Atualmente, um dos grandes desafios da engenharia está relacionado com a 

durabilidade das estruturas. (SHAMIM; KHARAL, 2017) infere que a corrosão das 

armaduras em estruturas de concreto armado, possui grande interferência nos 

critérios de durabilidade e desempenho.  

 O uso de barras de polímero reforçadas com fibra (PRF), de acordo com a ACI 

440.1R-14, deve ser considerado devido às propriedades de impermeabilidade à 

ataque químico, alta resistência à tração e baixo peso específico.  

 As barras de PRV são compostas de fibras envoltas por uma matriz polimérica. 

De acordo com NANI (2014), um dos processos mais utilizados para a fabricação de 

barras de PRF, é o processo de pultrusão, o qual permite a produção contínua de 

barras de uma mesma seção transversal, podendo ser fabricadas nas dimensões 

especificadas no projeto, evitando sobras. 

3. OBJETIVOS 

Calcular os momentos resistentes em uma viga de concreto armada com barras 

de aço e com barras de PRFV (Polímero Reforçado com Fibra de Vidro), considerando 

a mesma quantidade de barras para os dois casos.  

Analisar a abertura de fissuras e o deslocamento excessivo decorrentes do 

carregamento aplicado.  Ressalta-se que os efeitos de esforço cortante não serão 

analisados neste estudo. 

4. METODOLOGIA  

 Para avaliar o comportamento de uma viga de concreto armado (Figura 1), com 

reforço de aço e o mesmo modelo com reforço de PRFV, utilizou-se a mesma área de 

reforço, a fim de obter valores comparativos da capacidade resistente de cada 

sistema. As dimensões, carregamento aplicado e condição de exposição estão 

expressas na Tabela (1). 



 

Figura 1 – Modelo utilizado no cálculo 

 

Tabela 1 – Características do Modelo 

 

As propriedades mecânicas dos materiais utilizados nesta análise, estão 

descritas na Tabela (2). Os valores relacionados a barra de PRFV, foram obtidos de 

forma experimental de acordo com  ASTM D 3039/D 3039 M – 95. 

Tabela 2 – Propriedades mecânicas dos materiais 

 

 As análises para o modelo considerando o reforço com aço foram realizadas 

seguindo as diretrizes da ABNT NBR 6118-2014 e, considerando o reforço com PRFV, 

seguiram-se as recomendações da ACI 440.1R-15. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A fim de comparar o desempenho do modelo reforçado com aço e com PRFV, 

utilizou-se a mesma área de reforço equação (1) para os dois casos. 

Vão 1350 mm 

Altura (h) 200 mm 

Base (bw) 200 mm 

Área de reforço 201,06 mm² 

Carregamento 35 kN/m 

Carregamento Permanente 30 kN/m 

Carregamento Variável 5 kN/m 

Classe de Agressividade Ambiental II 

Material Concreto Aço PRFV 

Resistência Característica 35 Mpa 500 MPa 751,21 MPa 

Módulo de Elasticidade 33,13 GPa 210 GPa 63,90 GPa 

Deformação Específica Máxima (ε) 0,35 % 0,207 % 1,176 % 



𝐴 = 𝑛 .
𝜋 .𝑑²

4
     (1)  

Para que uma estrutura não atinja a ruína total ou parcial, de acordo com o 

Estado Limite Último (ELU), a resistência da peça deve ser maior ou igual às 

solicitações as quais estará submetida. 

𝑅𝑑  ≥  𝑆𝑑     (2) 

 

5.1 Reforço com barras de aço 

5.1.1 Momento resistente 

 O momento resistente de uma viga de concreto armado, pode ser determinado 

por meio da equação (), ou seja, é o maior momento fletor suportado que este 

elemento estrutural é capaz de suportar.  

(3) 

𝐴𝑠 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎ç𝑜 
𝑧 = 𝑏𝑟𝑎ç𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎  
𝑓𝑦𝑑 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑜 𝑎ç𝑜 

 

 A posição da linha neutra da seção transversal é calculada considerando a 

máxima deformação específica do concreto e a máxima deformação específica do aço 

(Figura). Essa equação é válida tanto para o reforço em aço como para o reforço 

PRFV. 

(4) 

 

5.1.2 Estado Limite de Serviço 

Verificação da abertura de fissuras 

 De acordo com a ABNT NBR 6118:2014, a fim de obter o carregamento de 

serviço para o estado limite de abertura de fissuras, é necessário utilizar a combinação 

frequente.  A partir, deste carregamento (𝑝𝑑), é possível calcular o momento fletor 

atuante na viga. 

𝑀𝑟𝑑 = 𝐴𝑠 . z. 𝑓𝑦𝑑  

𝑥 = (
휀𝑐𝑢

휀𝑐𝑢 + 휀𝑓𝑢
) . 𝑑 



 No Estádio de Deformação II inicia-se o processo de fissuração de um elemento 

estrutural. Logo, quando a primeira fissura surge em uma estrutura, suas propriedades 

de inércia e rigidez, são modificadas. A equação (5) permite o cálculo da inércia da 

peça no Estádio II. 

(5) 

 

𝑏𝑤 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙  
𝑥𝐼𝐼 = 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝐸𝑠𝑡á𝑑𝑖𝑜 𝐼𝐼  
𝑑 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ú𝑡𝑖𝑙  
𝛼𝑒 = 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑎ç𝑜 𝑒 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜  

 

 A ABNT NBR 6118:2014 estabelece critérios para a avaliação da abertura 

máxima de fissuras (w) que ocorre na estrutura conforme às equações (6) e (7). O 

valor encontrado deve respeitar os limites de acordo com a classe de agressividade 

ambiental (Tabela 3). 

(6) 

 

      (7) 

 

Classe de Agressividade Ambiental 

I II III IV 

𝑤𝑘 ≤ 0,4 𝑚𝑚 𝑤𝑘 ≤ 0,3 𝑚𝑚 𝑤𝑘 ≤ 0,3 𝑚𝑚 𝑤𝑘 ≤ 0,2 𝑚𝑚 

Tabela 3 - Abertura máxima de fissuras (Adaptado de NBR 6118:2014) 

 

Verificação da deformação excessiva 

Para determinar a deformação que ocorre em uma viga considerando um 

momento de serviço (𝑀𝑎), é necessário obter o momento de fissuração (𝑀𝑟). 

    

      (8) 

𝛼 =  1,5 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒çõ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

𝐼𝐼𝐼 =  
𝑏𝑤 .  𝑥𝐼𝐼³

12
+  𝑏𝑤.  𝑥𝐼𝐼 (

𝑥𝐼𝐼

2
)

2

+  𝛼𝑒 .  𝐴𝑠  (d −  𝑥𝐼𝐼)² 

𝜙

12,5 𝜂1
 
𝜎𝑠

𝐸𝑠
 

3𝜎𝑠

𝑓𝑐𝑡𝑚
 

𝜙

12,5 𝜂1
 
𝜎𝑠

𝐸𝑠
 ( 

4

𝜌𝑟
+ 45) 

𝑀𝑟 =   
𝛼 .  𝑓𝑐𝑡𝑚 .  𝐼

𝑦𝑡
  



𝑓𝑐𝑡𝑚 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 à 𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜  
𝑦𝑡 = 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 à 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 

 

A inércia equivalente da seção transversal da viga pode ser calculada por meio 

da equação (9).        

      (9) 

 

A deformação imediata considerando um carregamento distribuído (p), para 

uma viga bi-apoiada é determinado pela equação. 

       

           (10) 

𝑝 = 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒  
𝐿 = 𝑣ã𝑜 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎  
𝐸𝑐 =   𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜  

 

 

5.2 Reforço com barras de PRFV 

5.2.1 Momento Resistente 

A taxa de armadura de PRF (𝜌𝑓) é determinada por meio da equação (11), a 

qual expressa a relação entre a área de armadura e a área de concreto da seção 

transversal. 

(11) 

 

𝐴𝑓 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟ç𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑅𝑃  

𝑏 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎    

𝑑 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎    

   

 Afim de obter a taxa de armadura que caracteriza a condição de falha 

balanceada (𝜌𝑓𝑏) utiliza-se a equação (12). 

 

𝐼𝑒𝑞 = (
𝑀𝑟

𝑀𝑎
)

3

.  𝐼 + [1 − (
𝑀𝑟

𝑀𝑎
)

3

]  .  𝐼𝐼𝐼 

𝛿 =  
5 .  𝑝 𝐿4

384 .  𝐸. 𝐼𝑒𝑞
 

𝜌𝑓 =  
𝐴𝑓

𝑏. 𝑑
 



          (12) 

     

𝛽1 = 0,85 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑐
′ 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑜𝑢 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 28 𝑀𝑃𝑎  

𝑓𝑐′ = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜  

𝑓𝑓𝑢 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑅𝑃  

𝐸𝑓 = 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑅𝑃    

휀𝑐𝑢 = 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

 

A Tabela (4) apresenta a classificação em relação à falha da estrutura e o 

momento resistente de acordo com o tipo de ruína correspondente. 

𝜌𝑓 >  𝜌𝑓𝑏  Falha por esmagamento do concreto 
 

𝜌𝑓 <  𝜌𝑓𝑏 Falha por ruptura da barra 
 

𝜌𝑓𝑏 <  𝜌𝑓 < 1,4 𝜌𝑓𝑏 
Condição de falha balanceada 

 

Tabela 4 – Tipo de ruína e momento resistente associado 

 

5.2.2 Estado limite de serviço 

Abertura de fissuras 

A tensão de serviço é calculada, por meio da análise elástica de uma seção 

transversal. Onde a posição da linha neutra é obtida por meio de um coeficiente k 

multiplicado pela altura útil da seção. Este coeficiente é determinado de acordo com 

a equação (13). A força exercida pelo concreto possui distribuição linear conforme 

indicado na Figura (2).  

    (13) 

    (14) 

𝜌𝑓𝑏 = 0,85. 𝛽1.
𝑓𝑐

′

𝑓𝑓𝑢
 .

𝐸𝑓 .  휀𝑐𝑢

𝐸𝑓 .  휀𝑐𝑢 + 𝑓𝑓𝑢
 

𝑛𝑓 =
𝐸𝑓

𝐸𝑐
 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑓 . 𝑓𝑓𝑢.  (𝑑 −
𝛽1. 𝑐𝑏

2
) 

𝑀𝑛 = 𝜌𝑓 . 𝑓𝑓 .  (1 − 0,59.
𝜌𝑓 . 𝑓𝑓

𝑓𝑐
′

) . 𝑏. 𝑑² 

𝑀𝑛 = 𝜌𝑓 . 𝑓𝑓 .  (1 − 0,59.
𝜌𝑓 . 𝑓𝑓

𝑓𝑐
′

) . 𝑏. 𝑑² 

𝑘 =  √2 .  𝜌𝑓 .  𝑛𝑓 + (.  𝜌𝑓 .  𝑛𝑓)
2

 −  .  𝜌𝑓 .  𝑛𝑓 



 

 

 

 

Figura 2 – Seção com distribuição elástica de tensões 

 

A abertura de fissuras pode ser determinada por meio da equação abaixo: 

𝑤 =  
2 .  𝑓𝑓𝑠 .𝛽 .𝑘𝑏 .  𝑑𝑐

𝐸𝑓
    (15) 

𝛽 =
ℎ−𝑘.𝑑

𝑑−𝑘.𝑑
       (16) 

 
𝑘𝑏 =  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎 𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑅𝑃 𝑒 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

𝑑𝑐 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑎𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

 

Os valores máximos de abertura de fissuras devem estar entre 0,4 a 0,7 mm 

segundo recomendação da ACI 440.1R-15. 

 

Verificação da Deformação excessiva 

De acordo com a ACI 440.1R-15, para o cálculo da deformação excessiva, é 

fundamental que a inércia de fissuração seja conhecida, transformando a seção 

usando uma análise elástica. 

  (17)  

  

   (18) 

O momento de fissuração (𝑀𝑟) de um elemento estrutural reforçado com PRF 

é calculado por meio da equação (19). 

(19) 

 

𝐼𝑐𝑟 =  
𝑏 .  𝑑 ³

3
.  𝑘3 +  𝑛𝑓 .  𝐴𝑓 .  𝑑2.  (1 − 𝑘)² 

𝑛𝑓 =
𝐸𝑓

𝐸𝑐
 

𝑀𝑐𝑟 =  
0,62 .  𝜆.  √𝑓𝑐

′ .  𝐼𝑔

𝑦𝑡
 



𝜆 =  𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑒, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑡𝑎 − 𝑠𝑒 1. 

𝐼𝑔 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 

O momento de inércia equivalente, segundo a ACI 440.1R-15, calculado em 

função do momento de fissuração e do momento de serviço. 

   (20) 

 

 

A flecha total da viga com reforço de PRFV, pode ser calculada por meio da 

equação (23), onde 𝛥𝑖 é a flecha imediata. 

                                                      (22)  

 

𝛥𝑡 = 2,2 . 𝛥𝑖   (23) 

6. RESULTADOS  

Conforme a rotina de cálculo apresentada no Item 5, foram obtidos os 

momentos resistentes da seção para os dois materiais utilizados. 

Reforço Aço PRFV 

Momento Resistente  11,90 kN.m 17,42 Kn.m 

Tabela 5 – Momentos resistentes 

 

O resumo dos resultados obtidos nas verificações do Estado Limite de Serviço 

(ELS), estão descritas na Tabela (6). 

 

 
Flecha  

Flecha 

máxima  

Abertura de 

Fissura  

Abertura 

máxima  

Norma 

Utilizada 

Aço 0,88 mm 5,400 mm 0,060 mm 0,300 mm NBR 6118-14 

PRFV 4,82 mm 5,625 mm 0,094 mm 0,700 mm ACI 440.1R-15 

Tabela 6 – Flechas e abertura de fissuras. 
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De acordo com a Tabela (6), percebe-se que o fator mais influente no ELS, é a 

flecha decorrente do carregamento aplicado. Na Figura (3) é possível visualizar a 

diferença entre as flechas ocorridas na viga o reforço de aço e de PRFV, bem como 

analisar a proximidade com os valores máximos permitidos por suas respectivas 

normas vigentes. 

  

Figura 3 – Análise da flecha 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse estudo, foi proposta uma taxa de armadura de flexão para uma viga de 

seção definida, variando apenas o material de reforço, aço ou PRFV. Calculando o 

momento resistente à flexão para as duas condições, a viga armada com barras de 

PRFV expressou um valor superior em comparação com a viga armada com barras 

de aço. 

Para um mesmo carregamento, os requisitos de deformação excessiva e 

abertura máxima de fissuras foram analisados. A abertura máxima de fissuras para os 

dois casos, não ultrapassaram os valores máximos. As barras de PRFV possuem uma 

maior resistência à corrosão em comparação com o aço, desse modo, a ACI 440.1R-

14 estabelece limites de abertura de fissuras superiores ao previstos pela ABNT NBR 

6118:2014.  
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Apesar de um melhor desempenho no Estado Limite Último (ELU), a viga com 

reforço de barras de PRFV, apresentou valor de flecha consideravelmente maior do 

que que a flecha ocorrida na viga reforçada com barras de aço. Além disso, para as 

condições de exposição e carregamento, a flecha ocorrida na viga com PRFV 

aproximou-se do seu valor máximo permitido enquanto o modelo com aço divergiu do 

seu valor máximo. 

Por todos esses aspectos, ressalta-se a importância da verificação do Estado 

Limite de Serviço (ELS), de acordo com o critério de desempenho das estruturas. O 

fator limitante para o dimensionamento de vigas armadas com barras de PRFV 

encontra-se nas deformações excessivas. 
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