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COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS TÉCNICAS DE REFORÇO DE VIGAS DE 

CONCRETO ARMADO COM APLICAÇÃO EM UM ESTUDO DE CASO 

 

Elton Imbres Godoi  

  

RESUMO 
 

As estruturas de concreto armado são projetadas para resistir a uma vida útil predeterminada, 

contudo, muitas vezes não é atingida em decorrência de falhas causadas por diversos fatores. 

Ao longo do tempo, desenvolveram-se técnicas de reforço e recuperação, com o propósito de 

prolongar a vida útil de edificações executadas com o material. Todavia, existem lacunas em 

relação à aplicabilidade de cada uma delas. Dessa forma, o estudo objetivou comparar os 

principais métodos de reforço de vigas, em suas vantagens e desvantagens, a fim de se definir 

o procedimento mais adequado a ser implementado em um estudo de caso. Concluiu-se que o 

reforço com chapas metálicas seria o ideal. 

 

Palavras-chave: Estruturas de concreto. Reabilitação. Recuperação. 

 

 

COMPARISON OF THE MAIN TECHNIQUES OF REINFORCED CONCRETE 

BEAMS APPLIED IN A CASE STUDY 

 

ABSTRACT 
 

Reinforced concrete structures are designed to withstand a predetermined service life, 

however, often not reached due to failures caused by several factors. Over time, reinforcement 

and recovery techniques have been developed with the purpose of extending the service life of 

buildings made with the material. However, there are gaps in relation to the applicability of 

each one of them. In this way, the study aimed to compare the main methods of beams 

reinforcement, it’s advantages and disadvantages, in order to define the most appropriate 

procedure to be implemented in a case study. It was concluded that reinforcement with metal 

sheets would be ideal. 

 

Keywords: Concrete structures. Rehabilitation. Recovery. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A descoberta do concreto armado data do século XIX, quando o francês Joseph 

Louis Lambot construiu um barco utilizando argamassa, armada com uma malha de arame 

entrelaçada com barras mais grossas (KAEFER,1998).  A partir do século passado se tornou 

um dos materiais estruturais mais importantes da construção civil. Desde então, há uma busca 

crescente em desenvolver essa tecnologia para aumentar a eficiência e a durabilidade de 

edificações executadas com esse material (SANTOS, 2006). 

Atualmente, é a técnica mais utilizada no Brasil para construção de estruturas. Em 

função disso, elaborou-se em 1940 a NB-1, hoje denominada ABNT NBR 6118 “Projeto de 

estruturas de concreto – Procedimento”, composta por diretrizes, recomendações, bem como 

os requisitos mínimos de desempenho a serem considerados em um projeto estrutural em 

concreto. 

De acordo com a NBR 6118 (2014), as estruturas de concreto devem ser 

dimensionadas para resistir a uma vida útil de projeto, conservando suas características 

originais de segurança e funcionalidade, sem a necessidade de grandes intervenções. Porém, 

na prática, nem sempre essas condições são atendidas em virtude de manifestações 

patológicas, causadas por: falha na concepção do projeto, erro executivo, ausência de 

manutenção, uso inadequado, mudança da utilização prevista em projeto, dentre outras 

condições que podem afetar o desempenho da edificação (ALMEIDA, 2001). Adorno, Dias e 

Silveira (2015) citam também ações mecânicas, físicas e químicas como causadoras dessas 

patologias. 

Para contornar esse problema, foram desenvolvidas inúmeras técnicas de reforço 

e/ou recuperação, no entanto, pouco se sabe sobre o comportamento desses elementos em 

longo prazo. Segundo Soto (2013), a complexidade em se elaborar normas específicas para 

esse fim, evidencia a necessidade de se realizar estudos mais aprofundados sobre o tema. 

Embora, na maioria dos casos, se utilizem das mesmas técnicas, os conceitos de reforço e 

recuperação se diferem em sua finalidade, para Reis (1998):  

 

- Reforço é a correção de problemas patológicos com aumento da resistência 

ou ampliação da capacidade portante da estrutura. 

- Recuperação é a correção dos problemas patológicos de forma a restituir 

total ou parcialmente o desempenho original da peça (REIS, 1998, 24). 
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Ainda, segundo a autora, pode se utilizar também o termo reabilitação ou intervenção, 

que em sua definição engloba ambos os conceitos. De maneira geral, diz respeito à ação 

necessária para que uma estrutura se torne apta a receber solicitações pré-determinadas. 

Dentre as técnicas de reabilitação de estruturas de concreto, destaca-se: a protensão externa, a 

adição de chapas ou perfis metálicos, a colagem de materiais compósitos e o aumento de 

seção denominado encamisamento (SILVA; LISERRE; SILVA, 2012). 

Nesse sentido, objetivou-se nesse artigo comparar os quatro métodos de reforço de 

vigas citados anteriormente, em suas vantagens e desvantagens, a fim de se definir o 

procedimento mais adequado a ser implementado em um estudo de caso de uma edificação de 

dois pavimentos localizada no município de Borrazópolis - PR.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 REFORÇO POR AUMENTO DE SEÇÃO 

 

 Segundo Romero (2007), este é um dos métodos de reforço mais tradicionais 

utilizados em estruturas de concreto. Consiste na adição de concreto armado suplementar a 

um elemento estrutural. Destaca-se como uma das mais utilizadas no Brasil devido a sua 

simplicidade e baixo custo se comparado a outros métodos de reforço (SILVA; LISERRE; 

SILVA, 2012). Carvalho (2011) assevera que, embora seja um método antigo, ainda é muito 

utilizado atualmente por apresentar um resultado bastante eficiente quando bem empregado.  

 De acordo com Silva, Liserre e Silva (2012), no caso das vigas, geralmente é feito um 

encamisamento parcial da seção (Figura 1), adicionando-se uma nova camada de concreto 

com ou sem armadura na sua face tracionada ou comprimida.  
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Figura 1 – Esquema de viga reforçada por encamisamento parcial 

 

Fonte: Santos (2006). 

 

No entanto, se necessário, o encamisamento pode ser total, envolvendo todo o 

perímetro da viga (figura 2).  

 

Figura 2 – Viga sendo reforçada por encamisamento total 

 

Fonte: <http://sercpintonline.blogspot.com/2011_03_01_archive.html>. Acesso em 22/10/2018. 

 

Romero (2007) afirma que a adição de uma camada de concreto sobre uma laje 

existente pode aumentar a resistência das vigas que a suportam devido ao aumento de sua 

altura útil. De acordo com Ando, Moreno Junior e Oliveira (2012), em alguns casos, esse 

acréscimo de altura é limitado pela espessura do contrapiso da edificação que, geralmente, 

não ultrapassa cinco centímetros. Esse valor de incremento é relativamente pequeno se 
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considerarmos concretos convencionais, entretanto, com a utilização de concretos de alto 

desempenho o ganho de resistência é considerável.  

De acordo com Silva, Liserre e Silva (2012) o resultado desse processo são vigas 

compostas, pois são formadas por dois concretos com idades diferentes. Com isso um dos 

parâmetros mais importantes a ser considerado é a aderência entre o concreto novo e o velho, 

essencial para garantir eficiência para que as tensões sejam transferidas entre os mesmos 

(REIS, 2001). Conforme Soto (2013) isso garante a monoliticidade da peça, de modo que o 

reforço trabalhe em conjunto com a peça original.  

Segundo Almeida (2001) a aderência é alcançada tratando-se a superfície e garantindo 

uma rugosidade suficiente. Complementarmente, pode-se utilizar adesivos a base de epóxi. 

Para Santos (2006), dentre as vantagens desse método estão: a dispensa de mão de obra 

qualificada; a utilização de materiais convencionais (concreto e aço), e a maior possibilidade 

de se alcançar um modo de ruptura característico de elementos de concreto armado. 

Zucchi (2015) ainda demarca que, antes de executar o reforço, é necessário o alivio 

das tensões atuantes no elemento, de modo que as novas armaduras sejam solicitadas 

juntamente com as pré-existentes. Para Almeida (2001), como não é possível haver um alívio 

total das cargas, no momento do calculo é preciso que se considere uma tensão inicial 

aplicada às armaduras originais. O autor destaca, ainda, que para o dimensionamento, devem 

ser adotados coeficientes de segurança criteriosamente estabelecidos.  

Para Reis (2001) e Zucchi (2015), as principais desvantagens desse método são: a 

interferência arquitetônica devido ao aumento da seção da peça e o tempo necessário para que 

a estrutura seja habilitada para serviço. Além disso, para Soto (2013), esse incremento de 

concreto armado pode gerar uma sobrecarga adicional à estrutura.  

 

2.2 REFORÇO POR COLAGEM DE CHAPAS METÁLICAS 

 

 Este método surgiu no final da década de 1960, quando Bresson e L’Hermite à 

apresentaram como uma alternativa para o reforço de estruturas de concreto armado 

(CARVALHO, 2011). 

 De acordo com Reis (2001), o principio básico é a colagem de chapas de aço com 

espessura apropriada na superfície da peça. A colagem é feita com adesivos e parafusos auto-

fixantes, isso cria uma armadura secundaria externa à peça, que contribui para resistência aos 

esforços. Geralmente, os adesivos utilizados são à base de resina epóxi, devido a sua grande 
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eficiência na união de concreto e aço, além de apresentar uma retração quase nula durante o 

processo de cura (SIMÕES, 2007).  

 Segundo Reis (1998) a espessura da chapa não deve exceder 3mm e a do adesivo 

1mm. Caso seja necessário utilizar chapas de espessuras maiores, deve-se implementar 

sistemas especiais de ancoragem, que permite a utilização de chapas de até 10mm de 

espessura. As chapas podem ser coladas na face tracionada da viga a fim de resistir aos 

esforços de tração ou então nas laterais (figura 3) para atuar contra o cisalhamento 

(ROMERO, 2011). Assim a técnica se aplica quando há apenas uma insuficiência de 

armadura, sem deficiência na qualidade do concreto e nas dimensões da peça (SIMÕES, 

2007). 

 

Figura 3 – Reforço ao cisalhamento por colagem de chapas metálicas 

 

Fonte: <https://www.ufrgs.br/eso/content/?cat=8>. Acesso em 25/10/2018. 

 

 Zucchi (2015) cita alguns aspectos que devem ser observados durante a execução do 

reforço. Segundo ele, a estrutura deve ser aliviada de suas cargas e a superfície de concreto 

preparada, removendo a camada deteriorada e aumentando sua rugosidade por meio de 

escarificação. Além disso, para que haja uma boa aderência do adesivo epóxi, não é permitido 

que haja umidade no local. Para Almeida (2001) deve-se remover qualquer imperfeição da 

superfície do concreto, tais como rebarbas ou saliências. Segundo Reis (1998) para evitar o 

descolamento das chapas, as regiões de ancoragem devem ser reforçadas por meio de 
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chumbadores ou então por meio da extensão da chapa até outras regiões onde ela não seja 

necessária. 

 Dentre as vantagens podemos sinalizar: simplicidade e rapidez na execução, dispensa 

de formas e demolições, pouca interferência arquitetônica, acréscimo de sobrecarga pequeno e 

não necessita de tempo para ser colocada em serviço (SOTO, 2013).  

Como desvantagens Soto (2013) aponta a necessidade de manutenção periódica para 

que não haja corrosão das chapas, a baixa resistência ao fogo, o impedimento de se visualizar 

fissuras sob as chapas, a probabilidade de haver destacamento das extremidades das chapas 

devido à concentração de tensões, a dificuldade no manuseio das chapas por conta do peso, o 

custo elevado do adesivo e a limitação no comprimento da chapa. 

 

2.3 REFORÇO POR COLAGEM DE FIBRA DE CARBONO 

 

Diante do grande salto tecnológico das ultimas décadas, inúmeros materiais foram 

desenvolvidos, no campo da engenharia o grupo dos compósitos de alta resistência tem se 

apresentado como um dos mais importantes (CARVALHO, 2011). Conforme Almeida (2001) 

“compósitos são produtos constituídos por dois ou mais materiais diferentes, claramente 

identificáveis, que possuem em conjunto propriedades superiores às de cada material 

isoladamente”. 

Dentre estes compósitos, os polímeros reforçados com fibra (PRF) são os materiais 

aplicados no reforço estrutural (SIMÕES, 2007). As fibras podem ser de aramida, vidro ou 

carbono, a mais utilizada na construção civil devido a suas características excepcionais, tais 

como: elevado módulo de elasticidade, baixo coeficiente de expansão térmica, além de grande 

resistência a fadiga e ataques químicos (ALMEIDA, 2001). Os polímeros reforçados com 

fibra de carbono (PRFC) são produzidos na forma de manta, tecidos ou laminados (ZUCCHI, 

2015).  

Segundo Almeida (2001), a execução do reforço de vigas por colagem de PRFC é 

dividida em duas etapas: a preparação do substrato e a colagem da manta. O tratamento do 

substrato consiste na remoção da camada superficial de nata de cimento, de modo que todas 

as partículas não aderentes, bem como substâncias oleosas e graxas, sejam totalmente 

removidas (FERRARI, 2007). A superfície deve estar livre de imperfeições e as fissuras 

existentes devem ser tratadas (SOUZA; RIPPER, 1998). Ferrari (2007) destaca a importância 

de atentar-se com os cantos vivos e arredondados, a fim de evitar a concentração de tensões 

na região, assim como a deficiência na colagem. 
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Geralmente, os adesivos utilizados na colagem da manta são as resinas epóxi, exceto 

quando a manta tem função confinante. Nesse caso, são recomendadas as resinas de 

poliuretano (ALMEIDA, 2001). Conforme Ferrari (2007) antes da aplicação do adesivo pode-

se promover a imprimação a fim de garantir a aderência entre o substrato e a manta de 

reforço, contudo, para Fortes (2004) apud Ferrari (2007) essa etapa pode ser dispensada 

quando a superfície do concreto é bem tratada e apresenta boa resistência. De acordo com 

Ferrari (2007) após cerca de duas horas pode se proceder com a colagem da manta da seguinte 

forma: primeiramente aplica-se a resina, em seguida a manta de fibra sintética e por fim uma 

camada resina de recobrimento. Caso se faça necessário à aplicação de outras camadas, 

podem ser executadas imediatamente após a conclusão da anterior. 

 

Figura 4 – Viga reforçada com fibra de carbono 

 

Fonte: <http://techniques.com.br/wp-content/uploads/2013/07/60.jpg>. Acesso em 29/10/2018. 

 

De acordo como Ferrari (2007) a colagem de PRF sobre elementos estruturais é uma 

técnica consolidada internacionalmente com inúmeras aplicações. Para Romero (2007), as 

vantagens desse método são a simplicidade, agilidade e limpeza da execução, o grande 

aumento de resistência sem aumento de peso e a invulnerabilidade do material a corrosão.  

Dentre as desvantagens, o autor cita a impossibilidade de se identificar fissuras sob o 

reforço, o custo elevado, a diferença entre o coeficiente de dilatação térmica do concreto e da 

manta, a concentração de tensões nos bordos que pode causar seu destacamento e a 
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necessidade de proteção contra incêndio e radiação UV. Soto (2013) menciona também como 

desvantagem a necessidade mão de obra especializada e a impossibilidade de se adquirir o 

material em pequenas quantidades.  

 

2.4 REFORÇO POR PROTENSÃO EXTERNA 

 

 O concreto apresenta um ótimo desempenho no combate a esforços de compressão, no 

entanto, para esforços de tração sua resistência varia entre 10% e 15% a de compressão 

(BASTOS 2018). Segundo Verissimo e Cesar Junior (1998) fissuras devido à retração podem 

anular completamente a resistência à tração do concreto, e, por esse motivo, normalmente, é 

desconsiderada nos cálculos. Para compensar essa deficiência, são adicionadas barras de aço 

nas zonas tracionadas dos elementos de concreto.  

O aço é utilizado por apresentar uma alta resistência aos dois tipos de esforços. O 

resultado é uma estrutura mista, capaz de resistir a tensões de tração e compressão. Nesse 

sistema o concreto presente na região tracionada não é solicitado, havendo, portanto, um 

desperdício de material, que surge, como complemento, a protensão. 

 Para Pfeil (1984) “Protensão pode ser definida como o artifício de introduzir, numa 

estrutura, um estado prévio de tensões capaz de aprimorar sua resistência ou seu desempenho, 

sob diversas condições de cargas”. Possibilita que toda a seção do concreto passe a trabalhar 

comprimida, reduzindo ou até anulando as tensões de tração, que ocorrem quando a estrutura 

é solicitada. Contribui, também, para o combate aos esforços de cisalhamento, de uma forma 

mais modesta, reduzindo a fissuração do concreto e sua importância no dimensionamento do 

elemento (VERISSIMO; CESAR JUNIOR, 1998). Ainda, de acordo com os autores, 

utilizando-se a protensão, é possível dobrar o momento resistente sem aumento da seção de 

concreto. 

 Em vigas de concreto armado, a protensão é realizada acrescentando-se armaduras 

ativas, geralmente, cordoalhas ou barras de aço, longitudinalmente à peça. Existem duas 

maneiras de se executar a protensão: com pré-tração ou pós-tração (BASTOS,2018). 

 Conforme Verissimo e Cesar Junior (1998) a pré-tração é geralmente empregada na 

produção peças pré-moldadas de concreto protendido. Nesse processo, são utilizadas pistas de 

protensão, cujo aço é fixado em uma das extremidades e na outra é tracionado por um macaco 

hidráulico conforme mostra a figura 5, até que atinja uma tensão próxima do seu limite 

elástico. Em seguida, o concreto é lançado na forma envolvendo e aderindo ao aço de 

protensão. Após a cura do concreto, as ancoragens são retiradas, e, com isso, o aço tende a 
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voltar a sua deformação inicial, aplicando uma força de compressão em toda ou parte da seção 

transversal da peça (BASTOS, 2018). 

 Segundo Bastos (2018), no processo de pós-tração, a peça é fabricada com adição de 

bainhas ao longo do seu comprimento. Essas bainhas funcionam como dutos, por onde 

passam as cordoalhas de aço. As cordoalhas são ancoradas em uma das extremidades e 

tracionadas na outra com uso de um macaco hidráulico especial para esse fim.  

 

Figura 5 – Aplicação da protensão pelo conjunto bomba e cilindro hidráulico (macaco)  

 

Fonte: Catalogo Rudloff 

 

O passo seguinte ocorre de duas maneiras: com aderência ou sem aderência. No 

primeiro caso, a bainha é preenchida com nata de cimento que após o endurecimento 

funcionará como ancoragem para o aço de protensão, dessa forma a ancoragem se da por toda 

a extensão da peça. No sistema sem aderência, são utilizadas cordoalhas engraxadas e sua 

ancoragem acontece apenas nas extremidades da peça por meio de dispositivos projetados 

para esse fim. Dessa forma, o cabo fica livre para se deslocar no interior da peça e pode ser 

reprotendido, caso seja necessário. 

 De acordo com Almeida (2001), o uso da protensão externa como método de reforço é 

amplamente utilizado desde os anos 1950 em pontes executadas com diversos materiais que 

vão do concreto até o aço. De acordo com a autora, a protensão aumenta a capacidade 
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portante, bem como a rigidez das pontes, que propicia uma redução nas flechas, na vibração e 

na variação de tensões da estrutura. 

 De maneira geral, as vigas reforçadas com protensão externa podem ser avaliadas 

como as vigas executadas com protensão não aderente (ALMEIDA, 2001). Segundo Romero 

(2007) e Simões (2007), dependendo da situação e do esforço que se deseja introduzir na 

estrutura, os cabos podem ser dispostos de forma reta ou poligonal, sua ancoragem pode 

ocorrer em pilares, vigas e lajes, com ou sem desviadores, conforme mostra a figura 6.  

 

Figura 6 – Geometria dos cabos de protensão 

 

Fonte: Almeida (2001). 

 

 Para Soto (2013) o reforço com protensão externa é um método bastante eficiente e 

adapta-se facilmente às peculiaridades de cada estrutura. Ele ainda cita como vantagens: 

 

Não exige o descarregamento parcial ou total da estrutura, pode aumentar a 

resistência à flexão e ao cortante sem aumento significante de peso, fissuras 

existentes podem se fechar, a perda por atrito pelos cabos externos é menor do 

que nos cabos internos, os cabos podem ser reprotendidos, pode ser feito sem 

interrupção do uso da edificação, equipamento leve e de fácil operação 

(SOTO, 2013, p. 18). 
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No entanto, para o autor supracitado, algumas condições devem ser observadas como: 

as tensões presentes no concreto para que não ocorra sua ruptura devido ao acréscimo de força 

axial, a proteção dos cabos contra agentes externos e redução na ductilidade das vigas.  

 Romero (2007) aponta as principais desvantagens: a exigência de que o concreto seja 

capaz de resistir aos esforços adicionais, o relaxamento do cabo e consequente perda de 

protensão, a necessidade de uma proteção eficiente contra a corrosão dos cabos, a ductilidade 

da viga que provoca a ruptura por esmagamento do concreto e a vulnerabilidade dos cabos em 

relação ao fogo e impactos. Para Verissimo e Cesar Junior (2007), outro fator negativo é a 

necessidade de equipamentos especiais e mão de obra qualificada para aplicação da protensão. 

 

Figura 7 – Viga de ponte reforçada com protensão externa poligonal 

 

Fonte: Vitório e Barros (2011) apud Mariano (2015). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 A metodologia deste estudo consiste em uma revisão bibliográfica sobre os principais 

métodos utilizados no reforço de vigas de concreto armado. Em seguida foram analisadas suas 

características mais relevantes e com isso implementou-se um quadro comparativo que serviu 

de base para se definir o método mais adequado a ser aplicado em um estudo de caso. O 

objeto de estudo deste trabalho é uma viga de uma edificação residencial de dois pavimentos, 

localizada no município de Borrazópolis - PR na Mesorregião Norte Central Paranaense. 
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3.1 ESTUDO DE CASO 

 

A viga a ser reforçada situa-se na primeira laje da residência e possui um vão de 

quatro metros. Abaixo dela encontra-se uma garagem e acima será construída uma suíte. Sua 

seção é de 20x35cm com área de aço total de 5cm², sendo duas barras de 12,5mm na parte 

tracionada e duas barras porta estribo também de 12,5mm. 

 

Figura 8 – Planta de forma da garagem 

 

Fonte: Autor (2018).  

  

Nota-se na figura 9 que ocorreram falhas na concretagem causadas por sujeira nas 

formas e deficiência na vibração do concreto. Contudo, essas patologias não causaram 

prejuízos à integridade e resistência da peça, tendo consequências apenas estéticas. 
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Figura 9 – Viga a ser reforçada 

 
Fonte: Autor (2018).  

 

Também foram identificadas fissuras na face tracionada da viga. Inicialmente, 

acreditava-se que estas haviam sido causadas pela retração do concreto e foram reparadas com 

uma argamassa forte de areia e cimento. Contudo, algum tempo depois essas fissuras voltaram 

a aparecer sobre o reparo. 

 

Figura 10 – Fissuras ocorridas após o reparo 

 
Fonte: Autor (2018).  
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Após uma analise detalhada, foram refeitos os cálculos de dimensionamento da viga e 

então se constatou que as fissuras haviam sido causadas por insuficiência na armadura 

longitudinal de tração, sendo necessária a implementação de um reforço. 

 

 

4 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

4.1 COMPARATIVO DOS MÉTODOS DE REFORÇO  

 

Embora existam vários estudos relacionados ao reforço de estruturas de concreto 

armado, ainda existem lacunas no que se refere à escolha do método mais adequado para cada 

situação. Isto se deve a ausência de normas especificas sobre o tema, o que inviabiliza a 

padronização desses procedimentos. Por este motivo, até mesmo os modelos de calculo são 

imprecisos e cada autor adota um critério, geralmente, utilizando a NBR 6118 como premissa 

de dimensionamento. 

O estudo possibilitou identificar alguns parâmetros importantes, citados por diversos 

autores, que devem ser considerados e podem auxiliar no momento desta decisão: 

compensação de armadura, compensação de concreto, interferência arquitetônica, necessidade 

de mão de obra qualificada, velocidade de execução, custo do reforço, a sobrecarga adicional 

e a interrupção no uso da estrutura. 

Detectada a necessidade de reforço, primeiramente deve-se avaliar se é consequência 

de falta de armadura ou de seção de concreto. Alguns tipos de reforço são capazes dede 

compensar apenas uma dessas carências, como é o caso da colagem de chapa metálica e da 

colagem de PRFC. 

A interferência arquitetônica diz respeito à alteração sofrida pelo ambiente em que se 

encontra a viga após a execução do reforço. A protensão externa e o encamisamento 

apresentam tal característica, em que no primeiro caso devido à presença dos cabos e 

dispositivos de ancoragem que são posicionados na parte externa da viga, enquanto no 

segundo por conta do aumento na seção. 

O objetivo de qualquer reforço é aumentar a capacidade portante da estrutura. Sendo 

assim, é importante avaliar se o aumento de resistência da viga sobressai ao incremento de 

sobrecarga gerado pelo reforço. O método de encamisamento é o único que gera um aumento 

considerável de sobrecarga na estrutura.  



18 

 

Em qualquer intervenção deve-se levar em conta o uso da estrutura e se pode ser 

interrompido. A protensão externa possibilita que o reforço seja executado sem essa 

interrupção. Nesse sentido, é muito utilizado em vigas de ponte onde o trafego é constante e a 

sua paralisação muitas vezes é inviável. 

Outro ponto importante é o tempo de execução do reforço, em algumas situações pode 

ser necessário que a estrutura seja colocada em uso o mais rápido possível para que não haja 

prejuízos em decorrência da paralização das atividades. Nestes casos, o método de 

encamisamento não é recomendado por demandar um longo tempo até que a cura do concreto.  

Dependendo da complexidade do método, necessita-se que a mão de obra empregada 

seja preparada para que não ocorram falhas que prejudiquem o desempenho do reforço. A 

protensão externa exige uma mão de obra especializada por fazer uso de equipamentos 

específicos em sua execução, já a colagem de PRFC tem essa demanda por necessitar de um 

tratamento minucioso do substrato antes da colagem da manta. 

Ao analisar a viabilidade de qualquer tipo de obra, o custo é sempre importante. Nesse 

ponto, a protensão externa e a colagem de PRFC se destacam como sendo os métodos mais 

caros devido ao uso de equipamentos e materiais específicos. Por isso, a implementação 

destes métodos fica restrita á casos onde não é possível utilizar outros tipos de reforço. 

Com base nesses dados, elaborou-se o quadro 1, para comparação dos métodos com 

relação aos aspectos que devem ser observados antes da execução do reforço.  
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Quadro 1 – Comparativo dos métodos 

CARACTERÍSTICAS 

TIPOS DE REFORÇO 

PROTENSÃO 

EXTERNA 

COLAGEM 

DE CHAPAS 

COLAGEM 

DE PRFC 

AUMENTO 

DE SEÇÃO 

COMPENSA FALTA 

ARMADURA 

COMPENSA FALTA 

DE CONCRETO 

INTERFERÊNCIA 

ARQUITETÔNICA 

ACRÉSCIMO NA 

SOBRECARGA 

INTERRUPÇÃO DO 

USO NA EXECUÇÃO 

EXECUÇÃO RÁPIDA 

MÃO DE OBRA 

ESPECIALIZADA 

CUSTO ELEVADO 

Fonte: Autor (2018).  

 

 O quadro foi utilizado para definir o método que mais se adequa ao estudo de caso 

desse artigo, e, para, além disso, auxiliar outros pesquisadores em futuras pesquisas 

relacionadas ao tema. 

 

4.2 PROGNÓSTICO 

 

 Tomando como base o quadro 1 e os dados levantados in loco, é possível definir o 

método que mais adequado para a situação.  

Como a falha foi causada por insuficiência na armadura, todos os métodos estão aptos 

a serem utilizados neste caso. Também há espaço suficiente para um aumento na seção de 

seção da viga, além disso, o aumento na sobrecarga não seria um problema, pois a viga de 

transição localizada em uma das extremidades esta superdimensionada com uma seção de 
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20x70, assim como os pilares de sustentação que possuem uma seção de 20x20 e, portanto, 

são capazes de resistir ao incremento de peso. 

Contudo, por se tratar de uma edificação localizada em um município pequeno, o 

reforço por protensão externa e por colagem de PRFC são descartados, devido à dificuldade 

de se encontrar uma mão de obra especializada e os custos gerados para busca-las em cidades 

mais distantes. Resta-se então a colagem de chapas metálicas e o encamisamento. 

 O parâmetro decisivo neste caso é a velocidade de execução. Por se tratar de uma viga 

de garagem, a interrupção do uso da edificação impossibilita que os automóveis sejam 

guardados no local, tendo de ser alocados em ruas ou estacionamentos privados. O ideal que a 

intervenção seja a mais rápida possível. 

Com isso, a solução encontrada é a colagem de chapas metálicas. De acordo com 

Carvalho (2011), o dimensionamento do reforço pode ser realizado por meio de uma analise 

clássica de seções de concreto armado, admitindo-se um coeficiente de monoliticidade. Para 

Reis (1998) conhecendo-se as características mecânicas do aço que compõe a chapa, pode-se 

determinar a área da seção transversal da chapa, de modo que a peça reforçada atinja a ruína 

por plastificação do concreto na zona comprimida e escoamento das barras e da chapa de aço 

sem que ocorra ruptura frágil entre o reforço e o substrato. 

 

Figura 11 – Croqui do reforço 

 

Fonte: Autor (2018).  
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A Figura 11 ilustra a proposta de reforço, nota-se que a chapa deve ser prolongada até 

as laterais para garantir uma boa aderência ao substrato, conforme recomenda Reis (1998). 

Recomenda-se também adicionar chumbadores em suas extremidades para evitar o 

destacamento devido ao acumulo de tensões.  

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Quando é identificada a necessidade de reforço de uma estrutura, em sua maioria de 

forma equivocada, considera-se o custo como sendo o fator determinante dessa escolha. Isso 

pode ocasionar a implementação de um reforço inadequado para a situação, provocando 

falhas ou até a ruina da estrutura. O presente estudo possibilitou levantar alguns aspectos 

importantes a serem considerados quando se pretende reforçar uma viga de concreto armado, 

para que o método escolhido seja o mais adequado e eficiente possível.  

Embora existam inúmeros métodos comprovadamente eficientes no reforço de vigas 

de concreto armado, cada um deles possuem peculiaridades que influenciam diretamente em 

sua aplicação. Dessa forma, o quadro comparativo permitiu visualizar de forma simplificada e 

sucinta, algumas destas características e quais métodos as possuem.  

Assim o objetivo do trabalho foi atingido com a definição do método mais apropriado 

para o caso estudado proposto. O método de colagem de chapas metálicas é simples, possui 

baixo custo, rápida execução e não causa interferência arquitetônica, além disso, não exige 

mão de obra especializada e os materiais empregados são de fácil aquisição, sendo assim ideal 

para o caso proposto. 

Ademais, nota-se a necessidade de se realizar pesquisas mais aprofundadas sobre o 

tema, a fim de se avaliar o comportamento em longo prazo de estruturas submetidas a estes 

reforços e, com isso, possibilitar a criação de uma norma especifica para este tipo de 

intervenção. 
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