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RESUMO 

 

Com o atual processo de verticalização das moradias somadas as limitações encontradas 

no uso do concreto armado, faz-se necessário a busca por métodos que ajudem a 

reforçar as estruturas e agregar propriedades mecânicas capazes de diminuir a sessão de 

peças novas. O objetivo principal de se criar um compósito é melhorar as propriedades 

mecânicas do material isolado para que ele possa ser utilizado como elemento 

estrutural. Nesse trabalho serão apresentados os conceitos para se obter noções das 

propriedades mecânicas e aplicabilidades dos compósitos de fibras de carbono. 
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ABSTRACT 

 

With the current process of verticalization of dwellings added to the limitations found in 

the use of reinforced concrete, it is necessary to search for methods that help to 

reinforce the structures and add mechanical properties capable of reducing the number 

of new parts. The main objective of creating a composite is to improve the mechanical 

properties of the isolated material so that it can be used as a structural element. In this 

work, the concepts to obtain notions of the mechanical properties and applicability of 

carbon fiber composites will be presented. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

Desde os tempos remotos o homem vem se desenvolvendo, buscando novas técnicas 

em diferentes áreas, para obter uma melhor qualidade de vida, não sendo diferente na 

questão de moradia. Os primeiros humanos se abrigavam em refúgios oferecidos pela 

natureza, porém, com o passar do tempo, foram descobrindo formas de construir suas 

próprias casas.  Neste interim, essas técnicas construtivas foram evoluindo, surgindo 

diversas formas de se construir, até chegar nas construções mais atuais que se utilizam 

de concreto armado, pré-moldados de concreto ou metálicos.  

  Atualmente, o concreto armado é o principal elemento estrutural da construção 

civil, amplamente utilizado em todo mundo. Porém, como todo material, ele possui 

limitações de resistência, sendo necessária a utilização de agregados para o 

melhoramento de sua eficiência. Uma das formas de se aumentar a resistência de um 

material é empregar um material fibroso em sua composição (FORTES, 2000). 

O concreto, em geral, responde bem as solicitações de compressão, já o aço as de 

tração, porém estruturas de concreto armado não apresentam boa deformação plástica, 

rompendo com facilidade após a fissuração. Para isso, é possível adicionar fibras para 

melhorar a deformação plástica, resultando em uma melhoria no desempenho da peça 

após a fissuração, tardando o Estado limite último da estrutura. 

Com o crescimento das cidades e a verticalização das moradias, surgem diferentes 

técnicas para se reforçar as estruturas de concreto armado com o intuito de diminuir o 

peso sobre a mesma. Por isso, o estudo do tema se faz necessário, uma vez que, mesmo 

não sendo uma técnica nova, a utilização de fibras de compósitos de carbono ainda é 

pouco conhecida e utilizada entre os profissionais de nossa região. O objetivo deste 

trabalho é apresentar os conceitos e as propriedades dos materiais utilizados no reforço 

estrutural do concreto armado. 

 

 

 

 

2 – EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE REFORÇO DO 

CONCRETO ARMADO 
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 No final do período Neolítico entre 8000 e 4000 a.C. surgem as primeiras 

construções em pedra, na área do Mediterrâneo e na costa atlântica, porém tais 

construções ainda não tinham a função de moradia, eram apenas grandes monumentos 

que ficaram conhecidos como formações megalíticas. Por volta de 3500 a.C., na região 

mesopotâmica, povos sumérios começam a empregar materiais como o tijolo de barro 

cozido, uma vez que a região enfrentava escassez de outros materiais como pedras e 

madeira, assim essa civilização dominou a técnica da fabricação de tijolos, 

demonstrando a capacidade de adaptação do homem ao meio no qual está inserido. 

Também no Egito entre 3000 e 2500 a.C., começaram a utilizar barro misturado com a 

palha para fabricação de tijolos melhorados, pois comparando com o material da 

Suméria, não apresentavam grande resistência (KAEFER, 1998).  

 Com o decorrer dos tempos, em distintas regiões do mundo, foram surgindo 

técnicas cada vez mais revolucionárias, de acordo com os materiais disponíveis. Em 

Atenas percebe-se uma grande evolução no ano de 437 a.C., onde passam a utilizar 

argamassa de cal e cimento para revestimento de suas construções. No império Romano 

com o início da aplicação da pozzolanna, o concreto foi amplamente utilizado para 

construção de aquedutos e estradas, passando a ser utilizado posteriormente nas 

edificações, acarretando num aumento no interesse pelo uso do concreto (KAEFER, 

1998).  

  De acordo com Beber (2003), o interesse pelo concreto perdurou-se por toda era 

renascentista, porém sem grandes evoluções sobre seu estudo. O avanço considerável se 

deu a partir do final do século XIX, com a introdução do concreto armado e no século 

XX com o concreto protendido.  

 De acordo com a NBR 6118/2014, norma que regulamenta projetos de estruturas 

de concreto, elementos de concreto armado são aqueles cujo comportamento estrutural 

está correlacionado com a aderência entre a armadura e o concreto, onde não se aplica o 

alongamento inicial do aço, fato que caracteriza o concreto protendido. 

 A vida útil da estrutura de concreto é definida através dos estados limites de 

utilização, onde de acordo com a NBR 6118, folhas 4 e 5 (2014), estão descritos como: 
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● “Estado-limite último ELU estado-limite: relacionado ao colapso, ou a 

qualquer outra forma de ruína estrutural, que determine a paralisação 

do uso da estrutura; 

● Estado-limite de formação de fissuras ELS-F: estado em que se inicia a 

formação de fissuras. Admite-se que este estado-limite é atingido quando 

a tensão de tração máxima na seção transversal for igual a fct,f;  

● Estado-limite de abertura das fissuras ELS-W: estado em que as 

fissuras se apresentam com aberturas iguais aos máximos especificados; 

● Estado-limite de deformações excessivas ELS-DEF: estado em que as 

deformações atingem os limites estabelecidos para a utilização normal”. 

 Além de analisar os limites de utilização, deve se levar em conta que uma 

estrutura de concreto está exposta a diversas solicitações de esforços, como por exemplo 

compressão e tração. A compressão define-se como a solicitação que tende a encurtar a 

estrutura no sentido da reta da força aplicada, já a tração tende a esticar a peça no 

sentido da força (FERNADES, 2006). 

 Quando combinados esses dois esforços, temos sob a peça uma solicitação axial, 

a qual faz com que a estrutura não possua uma boa deformação plástica, fazendo com 

que ela se rompa com facilidade ao atingir o ELS-DEF. Para isso pode se agregar a 

estrutura um reforço para que este estado limite seja retardado, aumentando assim sua 

vida útil..  

 

2.1. Materiais compósitos  

 De acordo com Beber (2003), o termo material compósito não possui um 

significado universal, porém para efeito deste estudo, tal expressão pode ser definida 

como uma combinação macroscópica composta por dois ou mais materiais. Em geral, 

temos dois componentes, sendo o principal denominado de matriz e o secundário 

denominado de componente disperso. As combinações dos componentes, embora 

hipoteticamente sejam ilimitadas, na sua forma real são mais restritas, sendo as mais 

utilizadas partículas, fibras, lâminas, fillers e flocos.  

 O objetivo principal de se criar um compósito é melhorar as propriedades 

mecânicas do material isolado, agregando diferentes características dependendo da 

finalidade para sua utilização (MOREIRA, 2009). 
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 De acordo com Barros (2004), os principais materiais compósitos utilizados 

como reforço em estruturas no Brasil são as fibras podendo ser de vidro, aramida ou 

carbono. Cada fibra apresenta uma característica distinta, o que define suas limitações 

de uso, como segue: 

● Fibras vidro:  possuem o menor custo, porém apresentam maior peso 

específico, além de ter a menor resistência a ações de fadiga. Em ambientes 

alcalinos apresenta grande sensibilidade; 

● Fibras aramida: apresentam resistência a compressão baixa e são sensíveis a 

fluência, a ação dos raios ultra-violetas e a temperaturas elevadas, além de 

serem de difícil moldagem; 

● Fibras de carbono: apresentam características mecânicas melhores que as 

demais, como por exemplo, mais resistentes a ação de agentes químicos, 

sendo imunes a corrosão e não absorvem água. 

Por apresentar propriedades mecânicas superiores as demais fibras, as de carbono 

são as mais utilizadas no campo estrutural, porém existem inúmeros tipos e aplicações, 

de acordo com a necessidade do reforço a ser executado.  

 

2.2. Fibras de carbono 

As fibras compósitas vêm sendo utilizadas em diferentes áreas, apresentando-se um 

material promissor quanto a utilização como reforço estrutural, onde as fibras de 

carbono são baseadas nas ligações de carbono-carbono e na leveza dos átomos, fato que 

caracteriza a alta rigidez, elevada resistência, baixo peso e a facilidade em tomar 

diferentes formas (FIORELLI, 2002). As matérias-primas utilizadas para a fabricação 

de fibras de alta resistência podem se dividir em três gerações rayon, PAN e o piche. 

Fibras produzidas por meio de rayon, perderam espaço no mercado devido ao seu alto 

custo e dificuldade em obtção do material, dando fim a primeira geração.  

A segunda geração são as fibras produzidas através da PAN (Poliacrilonitrila). Por 

serem obtidas através de um processo de baixo custo e com um bom resultado 

mecânico, essas fibras ganharam grande espaço no mercado da Construção Civil 

(FIORELLI, 2002). 
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 As fibras produzidas a partir do piche marcam a terceira geração, por possuir um 

custo consideravelmente baixo, se comparado as produções anteriores e por isso ganhou 

grande espaço no mercado. Também é marcado por ser um material isotrópico e com 

pouca orientação preferencial, além de possuir baixa resistência e módulo de 

elasticidade (BEBER, 2003). 

 

2.3. Compósitos CFRP 

Carbon Fibre Reinforced Polymers (CFRP), são os polímeros reforçados com fibras 

de carbono, sendo um sistema composto por basicamente dois elementos, como 

demonstrado na figura 1 abaixo: 

Figura 1 - Esquema da composição de um sistema composto 

 

Fonte: Machado, 2002 

 

● Matriz polimérica: tem por função garantir a coesão entre as fibras e a 

transferência das solicitações de cisalhamento entre o concreto e a fibra;  

● Elemento estrutural: composto pelas fibras dispostas unidirecionalmente 

dentro da matriz, tem por função absorver as solicitações de tração da peça.  

 De acordo com Beber (2004), este composto é marcado pelo alto desempenho 

mecânico, sendo o material nessa categoria, mais indicado para a aplicação como 

reforço estrutural, uma vez que além das já citadas propriedades mecânicas, também é 

um material de fácil manuseio e com baixo peso, não sendo necessária a utilização de 

escoras para sua aplicação, como nos métodos de reforços tradicionais (aplicações de 

chapas de aço, como por exemplo). 

  

2.4. Propriedades mecânicas 
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 As fibras passam por um processo de oxidação, onde ocorre o tratamento térmico. 

Tal tratamento pode atingir temperaturas entre 1000ºC e 1500ºC, uma vez que o módulo 

de elasticidade da fibra produzida dependerá a da temperatura onde o processo 

industrial se dá, variando entre 100GPa e 300GPa (MACHADO, 2002).   

Outra característica notável do composto de fibras de carbono é a temperatura de 

transição vítrea (  ), na qual o polímero passa a “amolecer”, tendo assim seu módulo de 

elasticidade reduzido. Segundo Machado (2002), a    depende do tipo de material 

utilizado, porém estudos apontam que varia entre 80°C a 100°C. Acima dessa 

temperatura o módulo de elasticidade pode reduzir em até 20%.  

Como mencionado anteriormente, a leveza do material é algo que chama atenção. O 

peso específico dos CFRP está na ordem de 1,6 g/cm³ a 1,9 g/cm³, fato que demonstra 

sua vantagem na aplicação, onde seu peso chega a ser cerca de cinco vez menor se 

comparado ao aço estrutural.  

Quando falamos em estruturas é de extrema importância levar em consideração os 

coeficientes de dilatação dos materiais utilizados, uma vez que a partir da temperatura 

de dilatação a estrutura sofrerá mudanças em suas dimensões. Em compostos de 

carbono essa dilatação varia em duas direções, longitudinal e transversal. No quadro 1 

abaixo, estão demonstradas as variações para um tipo típico de fibra de carbono, 

produzida a partir da PAN:  

Quadro 1 - Coeficientes de dilatação 

DIREÇÃO 
COEFICIENTE DE DILATAÇÃO 

TÉRMICA 

LONGITUDINAL (  ) -10-6/ °C a 0 

TRANVERSAL (  ) 22x10-6/ ° a 23x10-6/ °C 

Fonte: Machado, 2002 

 

 É válido ressaltar que os sistemas compostos de fibras devem trabalhar seguindo 

o princípio de fibra com ruptura frágil e matriz com ruptura dúctil, uma vez que a matriz 

necessita ter um alongamento muito maior que a fibra, para que o sistema não entre em 

colapso e rompa (MACHADO, 2002). 

 

2.5. Aplicação como reforço estrutural 
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Dentre as diferentes aplicações, o foco será nos reforços aplicados a estruturas de 

concreto armado, sendo eles vigas, pilares e lajes. De acordo com Serra e Silva (2021), 

atualmente no Brasil, existem três produtos disponíveis no mercado, sendo eles os fios 

de fibra de carbono, chapas pultrudadas e os tecidos de fibras de carbono.  

Em vigas que sofrem as solicitações de tração e cisalhamento é possível aplicar o 

reforço nas faces inferiores e laterais da peça, para a diminuição da deformação. Nessa 

aplicação, podem ser utilizados compósitos de carbono, como demonstrado na figura 2 

abaixo:  

 

Figura 2- Reforço aplicado a vigas de concreto armado 

 

Fonte: Machado, 2002 

 

De acordo com Machado (2002), a lâmina compósita pode ser aplicada a 90° ou a 0° 

do sentido da força, para absorver os esforços de corte, como demonstrados na figura 

acima. Ainda segundo Barros (2004), um reforço aplicado a viga é capaz de duplicar a 

capacidade máxima de carregamento da peça.  

Em pilares, o reforço é aplicado para vencer aos esforços de compressão axial 

(confinamento) e flexão. Para isso são revestidas todas as faces a 90° ou a 0° 

dependendo de qual resistência se deseja aumentar, conforme figura 3 abaixo:   

Figura 3- Reforço aplicado a pilares de concreto armado  
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Fonte: Machado, 2002 

 

Segundo Machado (2002), é de extrema importância que incialmente se faça o 

reforço a flexão, para posteriormente executar o reforço ao corte, onde essa sequência 

garante a condição de colagem crítica. Em países com grandes possibilidades de eventos 

sísmicos, o reforço a pilares é muito utilizado, para evitar o colapso da estrutura 

mediante a essas situações.  

Nas lajes, o reforço segue o princípio do reforço a flexão aplicados em vigas para, 

onde as lâminas podem ser dispostas nas duas direções, dependendo da necessidade, 

criando uma espécie de malha de compósitos de carbono, conforme figura 4:   

Figura 4- reforço aplicado em lajes 

 

Fonte: Machado, 2002 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se com esse trabalho que a técnica de aplicação de reforços utilizando 

compósitos de carbono é eficaz e existem inúmeros trabalhos e estudos experimentais 

para comprovar. Porém como qualquer outro método, requer prévio estudo do caso, 
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para identificar, dentre as diferentes opções de produtos, qual se encaixa da melhor 

forma ao seu problema. Embora seja um serviço de fácil execução, requer mão de obra 

especializada para se obter resultados satisfatórios. 
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