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Resumo:  

 

Polímeros reforçados com fibras (de sigla internacional - FRP) se apresentam 

como uma opção atrativa para o reforço de estruturas na construção civil 

devido às características como baixo peso próprio, facilidade e versatilidade de 

aplicação, elevada resistência à tração, à corrosão e à fadiga. Dentre as 

principais técnicas de aplicação de reforço com FRP ressalta-se a técnica EBR 

(Externally Bonded Reinforcement, em língua inglesa), que consiste em 

aplicação de reforço por meio de colagem externa, o que causa a exposição a 

agentes agressivos (como a umidade) e a consequente perda de durabilidade. 

Visando avaliar o comportamento e a degradação ao longo do tempo de pilares 

curtos de concreto armado reforçados externamente com mantas de fibra de 

carbono quando submetidos à umidade, este projeto baseia-se em uma análise 

experimental e analítica. Os pilares submetidos à compressão axial foram 

confinados com manta de fibra de carbono aplicadas segundo a técnica EBR. 

Também foi realizada a análise do comportamento dos materiais constituintes, 

por meio de ensaios de tração uniaxial de corpos de prova de resina epoxídica 

e de compósito de CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer, em língua 

inglesa), os quais foram submetidos a ciclos de umidade e a umidade 

constante. Os resultados obtidos indicam que as resinas epoxídicas 



apresentaram redução em suas propriedades mecânicas quando expostas aos 

ambientes de degradação estudados neste trabalho. Verificou-se degradação 

por umidade para os materiais constituintes com redução de até 51,3% e 

75,9% na resistência à tração das resinas de laminação em ciclos de umidade 

e umidade constante, respectivamente e 75,3% e 62,2% na resistência à tração 

das resinas primer. Quanto ao módulo de elasticidade para as resinas de 

laminação, constataram-se reduções nos percentuais de 42% e 60,6% em 

ciclos de umidade e umidade constante, respectivamente e de 69,5% e 56,7% 

para as resinas primer. O CFRP sofreu decréscimos de tensão máxima, após 

exposição à umidade, em percentuais de 17,2% e 18,8%, para ciclos de 

umidade e umidade constante, respectivamente. Quanto aos pilares, 

constatou-se melhoria das propriedades mecânicas conforme o aumento do 

número de camadas de reforço e maior confinamento. Entretanto, reduções 

nas propriedades mecânicas foram observadas após exposição a umidade. Em 

ciclos de umidade, houve redução da tensão média máxima em 8,3% e 7,3%, 

para confinamento discreto de uma e duas camadas, respectivamente. Já para 

confinamento contínuo houve acréscimo de tensão média máxima nos 

percentuais de 2,6% e 1,53%. Em umidade constante, também se observou 

redução da tensão média máxima em 2,7% e 10,1%, para confinamento 

discreto de uma e duas camadas, respectivamente. Contudo, para 

confinamento contínuo houve acréscimo de tensão média máxima nos 

percentuais de 3,0% e 6,0%. Quanto ao modelo analítico, observou-se que o 

modelo proposto pela ACI 440.2R (2017) demonstrou bons resultados para 

previsão de tensões últimas para os modelos de confinamento contínuo, porém 

para confinamento discreto notou-se que apenas na série de referência o 

modelo apresentou resultados semelhantes aos obtidos experimentalmente. 

Quanto as deformações axiais, observou-se que o modelo não representa 

satisfatoriamente o observado nos ensaios experimentais. 

 


