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RESUMO

Este trabalho apresenta estudos sobre o comportamento de pilares curtos de 
concreto armado confinados externamente com folhas unidirecionais de compósito 
de resina e fibras de carbono para instalações de infraestrutura de transportes. 
Abordam-se os tipos e propriedades dos materiais compósitos de resina e fibras 
de carbono, a influência de parâmetros no comportamento de pilares confinados e 
suas curvas tensão-deformação e modos de ruptura. Constata-se o efeito favorável 
do uso dos materiais compósitos de resina e fibras de carbono no confinamento do 
núcleo de concreto de pilares de concreto armado.
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ABSTRACT

This paper presents a bibliographic review about the behavior of reinforced 
concrete short columns externally confined with carbon fibers reinforced polymers 
unidirectional sheets for transportation infrastructure facilities. The types and pro-
perties of carbon fiber reinforced polymers materials, the influence of parameters on 
the columns confined behavior and their stress-strain curves and modes of rupture 
are showed. It is verified the favorable effect of the use of carbon fiber reinforced 
polymers materials on the concrete core confinement of the concrete columns.

Keywords: Strengthening, columns, reinforced concrete, carbon fibers.

INTRODUÇÃO

Quando uma estrutura não tem mais capacidade de resistir com segurança 
aos esforços a que está submetida ou quando há aumento do seu carregamento, é 
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necessário reabilitá-la ou reforçá-la.
O aumento da seção transversal, a protensão externa e a colagem da chapa 

de aço com resina epóxi são métodos convencionais de reforço estrutural. A aplica-
ção de estribos externos pré-tracionados, a adição de vergalhões ou perfis metáli-
cos colados com resina epóxi e a incorporação de novos elementos estruturais são 
métodos menos freqüentes, porém ainda utilizados.

A procura de materiais mais duráveis, resistentes e leves para serem utiliza-
dos no reforço estrutural tem se intensificado nas últimas décadas. Neste contexto, 
os materiais compósitos de resina e fibras, inicialmente desenvolvidos para aplica-
ções nas indústrias aeroespacial, automotiva, naval, de equipamentos esportivos e 
armamentos, passaram a ser, cada vez mais, utilizados nas obras de construção, 
em especial, no reforço de estruturas de concreto. Eles apresentam alta resistência 
e durabilidade, além de serem leves e fáceis de manusear e instalar.

A viabilidade técnico-econômica dos materiais compósitos tem sido compro-
vada em estudos teóricos e experimentais, bem como em aplicações práticas, as 
quais têm aumentado consideravelmente desde os anos 90, quando o Japão come-
çou a aplicar esta técnica em suas edificações para resistirem aos abalos sísmicos. 

Vários são os tipos de resinas e fibras cuja escolha deve ser feita em função 
das suas características e propriedades e da aplicação estrutural a que se destina. 

Os compósitos de resina e fibras apresentam diversas vantagens, dentre as 
quais, destacam-se: elevada resistência à tração na direção das fibras, boa re-
sistência à corrosão, aos ataques químicos e às cargas dinâmicas, baixo peso 
específico (cerca de um quarto do peso específico do aço), boa capacidade de 
deformação, e disponibilidade em várias formas, tipos e dimensões. Estas vanta-
gens facilitam e reduzem custos de aplicação desses materiais e permitem que os 
compósitos apresentem grande versatilidade para aplicações na Engenharia.

A rapidez na execução do reforço sem que seja necessário interromper com-
pletamente a utilização da estrutura é, sem dúvida, uma das maiores vantagens da 
utilização dos compósitos de resina e fibras.

Por outro lado, os materiais compósitos apresentam como desvantagens: 
comportamento linear–elástico até a ruptura, ao contrário do aço, causando possí-
vel redução de ductilidade em elementos estruturais; anisotropia; maior custo em 
relação ao aço; coeficiente de dilatação térmica bem diferente do concreto; e não 
podem ser expostos a altas temperaturas, já que as resinas utilizadas na sua cola-
gem ao elemento estrutural geralmente começam a perder resistência a tempera-
turas em torno de 70 oC (Carneiro, 2004).

Este trabalho aborda o comportamento estrutural de pilares de concreto ar-
mado reforçados externamente com folhas unidirecionais de compósito de resina e 
fibras de carbono.

MATERIAIS COMPÓSITOS DE RESINA E FIBRAS DE CARBONO

Materiais compósitos são materiais cuja estrutura é constituída por uma com-
binação de dois ou mais produtos não solúveis entre si. Um dos seus produtos é 
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chamado de fase de reforço e outro de matriz, que envolve o primeiro, podendo ter 
em sua composição adições tais como aditivos e materiais de enchimento (fillers), 
que modificam e melhoram suas propriedades (Carneiro, 2004).

A Figura 01 apresenta curvas tensão–deformação de espécimes de concreto 
não confinado, confinado com chapas de aço e confinado com material compósito 
de resina e fibras (MCRF), sendo fcu a resistência última do concreto à compressão, 
fco  a resistência do concreto não confinado à compressão, fcc a resistência do 
concreto confinado à compressão e εcu, εco, e εcc as deformações longitudinais cor-
respondentes.

Verifica-se que a tensão de ruptura do concreto confinado com MCRF é supe-
rior às tensões de ruptura do concreto não confinado e do concreto confinado com 
aço. Além disso, o reforço do concreto com MCRF proporcionou maior ductilidade 
ao concreto confinado. 

Os materiais compósitos de resina e fibras, conhecidos internacionalmente 
como fiber reinforced polymers (FRP) ou, em português, polímero (plástico) refor-
çado com fibras (PRF), são compostos basicamente por fibras de elevada resistên-
cia (reforço) envolvidas por resina polimérica (matriz).

Figura 01 – Diagrama tensão–deformação de concreto confinado com MCRF, aço e não confinado (Harajli, 2006).

Esses materiais, quando usados para reforço, são encontrados, comercial-
mente, na forma de tecidos bidirecionais, laminados pré-fabricados unidirecionais, 
tubos rígidos ou folhas flexíveis unidirecionais pré-impregnadas ou não por resina.

A Figura 02 mostra uma folha unidirecional de fibras de carbono. As fibras 
estão dispostas na direção vertical e são costuradas na direção horizontal.
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Figura 02. Folha unidirecional de fibras de carbono (Saraiva, 2011).

A aplicação dos materiais compósitos de resina e fibras como reforço 
pode ser feita de modo contínuo (confinamento total) ou em tiras (confinamen-
to parcial), e as fibras podem ser dispostas perpendicularmente ou de forma 
inclinada (helicoidal) em relação ao eixo longitudinal do pilar. O reforço reali-
zado de modo contínuo e com fibras perpendiculares ao eixo longitudinal do 
pilar é o que conduz a um confinamento mais eficiente (Carneiro, 2004).

As fibras têm a função de conferir rigidez e resistência ao PRF e por isso 
são apontadas como principal constituinte do compósito. Podem ser curtas 
ou longas. As fibras curtas apresentam menor custo e maior facilidade de 
processamento, porém é mais difícil controlar sua orientação no compósito e 
consequentemente otimizar suas propriedades mecânicas em uma direção. As 
fibras longas, embora mais difíceis de processar, são mais fáceis de orientar 
e resultam em compósito com menor retração e maior resistência ao impacto 
(Simões, 2007).

Existem quatro fatores principais das fibras que influenciam o desem-
penho de compósitos de resina e fibras, que são o comprimento (curtas ou 
longas), o grau de concentração, a orientação, a forma como se dispõem na 
matriz e o tipo de material. Em geral, compósitos de fibras unidirecionais lon-
gas, com elevados módulo de elasticidade e resistência, apresentam melhor 
desempenho.

As fibras são filamentos contínuos e rígidos que podem ser de carbono, 
de vidro ou de aramida. Têm em comum o comportamento linear da curva ten-
são–deformação até a ruptura, variando o módulo de elasticidade longitudinal 
e a resistência de acordo com o tipo e processo de fabricação.

As fibras de carbono têm peso específico entre 17 kN/m3 e 21 kN/m3, 
o que é cerca de quatro a cinco vezes menor que o peso específico do aço. 
Apresentam propriedades térmicas superiores às das resinas e, mesmo a altas 



38    – 4o Trimestre de 2013

temperaturas, resistem a tensões de tração na sua direção longitudinal. Têm 
elevada resistência mecânica, elevado módulo de elasticidade, bom compor-
tamento à fadiga e às variações térmicas e reológicas e resistem aos ataques 
químicos, tendo em vista que o carbono é um material inerte. 

Como desvantagens, as fibras de carbono têm alto custo e apresentam 
baixa resistência ao impacto e elevada condutibilidade elétrica.

A Tabela 01 reúne as propriedades das fibras de carbono disponíveis na 
literatura e a Tabela 02 mostra algumas propriedades de fibras de carbono 
encontradas no mercado.

Tabela 01 – Propriedades das fibras de carbono (Ceb, 2001; Aci 440.2r, 2002).

Tabela 02 – Propriedades de fibras de carbono encontradas no mercado.
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A matriz polimérica dos compósitos é constituída de resinas, que geral-
mente são à base de epóxi e eventualmente de fenóis, acrílico, poliamido, 
poliéster ou poliuretano, e têm a função de envolver e aglutinar as fibras para 
garantir adequada transferência de tensões entre elas, além de protegê-las 
contra agressões ambientais e desgastes.

As resinas têm como objetivo proporcionar adequada aderência entre o 
concreto e o material de reforço, bem como durabilidade e aplicabilidade ao 
compósito. Podem ser divididas em: termoplásticas, como polietileno, poliesti-
reno ou metacrilato de polimetila e termorrígidas, como epóxi, fenol, poliéster, 
viniléster, poliuretano e silicone.

As resinas termoplásticas, quando aquecidas, apresentam estado semi-
-fluido e quando resfriadas endurecem. Apresentam vantagem sobre as termor-
rígidas por serem mais resistentes ao impacto e pela possibilidade de remode-
lagem, porém apresentam alta viscosidade e dificuldade na incorporação das 
fibras.

As resinas termorrígidas, quando aquecidas, não fundem, pois apresen-
tam endurecimento irreversível, ou seja, sofrem decomposição quando sub-
metidas a altas temperaturas. Apresentam boa resistência química e baixa flu-
ência, sendo ideais para a composição da matriz de compósitos para reforço 
estrutural.

A colagem do compósito no concreto ou de fibras sobre fibras, no caso de 
múltiplas camadas de reforço, também é função das resinas. Estas têm pouca 
influência na resistência à tração, porém têm papel importante nas resistências 
ao corte e à compressão dos compósitos.

Apesar do custo mais elevado, as resinas à base de epóxi são as mais 
utilizadas por apresentarem elevada resistência e baixa viscosidade, o que 
permite que as fibras sejam adequadamente impregnadas por resina e não 
apresentem desalinhamento entre seus fios, além de pequena volatilidade du-
rante o processo de cura e reduzida retração, o que evita a concentração de 
tensões na sua interface com as fibras (Carneiro, 2004).

Dentre as desvantagens das resinas que formam a matriz polimérica dos 
compósitos, podem ser citados os elevados coeficientes de dilatação térmica e 
de expansão devido à umidade e às baixas propriedades elásticas.

PARÂMETROS VARIADOS EM ESTUDOS

O comportamento do concreto confinado é influenciado por vários parâ-
metros, sendo mais relevantes as propriedades do concreto e do material de 
confinamento, o tipo de seção transversal, as dimensões dos espécimes, e as 
taxas de armaduras internas longitudinal e transversal do pilar.

A Tabela 03 apresenta os parâmetros analisados em diversos estudos 
encontrados na literatura para espécimes de pilares de concreto armado confi-
nados externamente com compósitos de resina e fibras de carbono.
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Tabela 03 – Parâmetros analisados pelos autores em ensaios de amostras de concreto armado confinado.

A seguir são apresentadas as principais conclusões de estudos existentes so-
bre a influência dos diferentes parâmetros no comportamento de pilares confinados 
externamente com materiais compósitos de resina e fibras.

Tipos de Resina e Fibras
Dependendo do tipo de material e do sistema de reforço com compósitos de 

resina e fibras, a deformabilidade e a resistência dos pilares podem aumentar consi-
deravelmente (Quiertant e Clement, 2011).

Estudos revelaram que uma boa ligação entre o pilar e o compósito, propor-
cionada pela resina, não aumenta significativamente a resistência à compressão da 
amostra, mas tem grande influência na rigidez do elemento reforçado.

A resistência do concreto tende a aumentar com a utilização de fibras de maior 
resistência, como carbono e aramida, para uma mesma espessura de compósito. Já 
a ductilidade aumenta com a utilização de fibras de menor módulo de elasticidade, 
como as fibras de vidro e de aramida.
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Taxa de Armadura do Reforço e Orientação das Fibras
Estudos realizados pelos autores pesquisados mostraram que o aumento da 

taxa de reforço de pilares de concreto com materiais compósitos de resina e fibras 
leva a maiores ganhos de resistência e de ductilidade. 

O confinamento do pilar, com as fibras orientadas transversalmente, aumenta 
a rigidez axial e a capacidade resistente à compressão do concreto. Além disso, a 
pressão lateral exercida pelo confinamento fornece um suporte adicional contra a 
flambagem das armaduras longitudinais (Quiertant e Clement, 2011).

A disposição das fibras longitudinalmente, de acordo com o estudo de Fit-
zwilliam e Bisby (2008), melhora o comportamento dos pilares de concreto esbeltos 
confinados com compósitos de resina e fibras de carbono, permitindo que eles atin-
jam valores de resistência à compressão próximos aos de pilares curtos, embora 
com maior deformação lateral. Nos pilares curtos, as fibras na direção longitudinal 
parecem não exercer qualquer efeito sobre a capacidade resistente e deformação.

Quanto maior o número de camadas de reforço, maior a resistência à com-
pressão e maior a deformação última dos espécimes, porém a partir de certa quan-
tidade de camadas, o aumento não é significativo.

Forma e Dimensões da Seção Transversal do Pilar
De acordo com estudos realizados por diversos autores, os pilares com seção 

transversal circular apresentam melhor desempenho quando comparados com es-
pécimes com seções quadrada e retangular, todos confinados externamente com 
compósitos de resina e fibras e com a mesma taxa de reforço.

Fitzwilliam e Bisby (2008) ensaiaram pilares de altura variada (L = 300 mm,        
600 mm, 900 mm e 1200 mm) reforçados com uma camada de compósito de resina 
e fibras de carbono e compararam com espécimes sem reforço. Os autores cons-
tataram que os pilares mais curtos, quando reforçados com compósitos de resina e 
fibra de carbono, apresentam maior resistência à compressão, e os espécimes com 
maior índice de esbeltez tiveram maior deformação última do concreto do que os 
pilares de concreto não confinado, como pode ser visualizado na Figura 03.

Figura 03 – Curvas carga - deslocamento transversal de pilares de concreto: (a) curvas truncadas; (b) curvas 
completas (Fitzwilliam e Bisby, 2008).
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Raio das Arestas Arredondadas do Pilar
Para diminuir os efeitos da não uniformidade da tensão lateral de confinamen-

to nos elementos de concreto confinado de seção transversal quadrada ou retangu-
lar, recomenda-se o arredondamento das suas arestas (Carneiro, 2004).

Wang e Wu (2008) realizaram ensaios com espécimes de concreto simples 
com resistência média à compressão (fc) de 30 MPa e 50 MPa, sem arestas arre-
dondadas e com raios das arestas arredondadas de 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 
mm e 75 mm. As curvas tensão– deformação longitudinal e deformação transversal 
obtidas são mostradas na Figura 04. 

Figura 04 – Curvas tensão–deformação (transversal e longitudinal) de pilares com diferentes raios de arre-
dondamento (r= 0, 15, 30, 45, 60, 75 mm) (Wang e Wu, 2008).

Os resultados mostraram que quanto maior o raio das arestas arredondadas, 
maior o ganho de resistência dos pilares de seção transversal quadrada quando 
reforçados com compósitos de resina e fibras de carbono. No entanto, o confina-
mento, na maioria dos casos não melhora a resistência dos pilares sem arestas 
arredondadas.

Nos pilares com fc de 30 MPa, confinados com uma camada de compósito, 
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houve ganho de resistência para raios de arredondamento a partir de 30 mm. Nos 
pilares de mesma resistência, confinados com duas camadas, a resistência à com-
pressão aumentou para raios de arredondamento a partir de 15 mm.

Nos pilares com fc de 50 MPa confinados a resistência à compressão aumen-
tou para raios de arredondamento a partir de 15 mm em relação aos resultados 
obtidos para os pilares não confinados. Os pilares confinados com duas camadas 
apresentaram resistências à compressão superiores às dos pilares confinados com 
uma camada e comportamento mais dúctil.

Na Figura 05 é apresentada a influência do arredondamento das arestas na 
resistência à compressão de espécimes de seção transversal quadrada, confinados 
com uma e duas camadas de material compósito. No gráfico, r é o raio de arredon-
damento das arestas, b é o lado da seção transversal e fco e fcc são as resistências 
do concreto não confinado e confinado à compressão, respectivamente. Verifica-se 
que o aumento do raio de arredondamento das arestas possibilitou o aumento da 
resistência à compressão dos espécimes confinados e que esta influência é maior 
nos espécimes confinados com duas camadas.

Figura 05 – Influência do raio de arredondamento das arestas na resistência à compressão de espécimes de 
seção transversal quadrada, confinados com material compósito (Wang e Wu, 2008).

Resistência do Concreto à Compressão
A resistência à compressão relativa do concreto, isto é, a relação entre as 

resistências do concreto confinado e não confinado, é menor para concretos com 
maior resistência que para concretos com menor resistência, para uma mesma 
taxa de reforço, tendo em vista que o efeito do confinamento é menor para concreto 
com maior resistência (Wang e Wu, 2008).

O mesmo fato também foi observado por Ilki et al. (2008) em seus experimen-
tos. Segundo esses autores, esse fenômeno pode ser atribuído à menor capacida-
de de expansão do concreto de maior resistência.

Na Figura 06 são mostradas as curvas tensão–deformação transversal dos 
espécimes estudados por Ilki et al. (2008), onde LSR são pilares de concreto com 
resistência à compressão baixa, 15 MPa, e NSR são pilares de concreto com re-
sistência à compressão normal, 30 MPa. A letra R representa os espécimes com 
seção transversal retangular e a C, circular. Os espécimes com seção transversal 
retangular podem ter relação entre os lados igual a 1 (quadrada) ou 2 e o raio de 
arredondamento utilizado foi de 40 mm. Os resultados apresentados referem-se a 
3 e 5 camadas de reforço com compósito de resina e fibras de carbono.
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Da análise dos resultados, verificou-se que os espécimes circulares confi-
nados foram os que apresentaram as maiores resistências relativas, sendo que 
esse valor foi maior para os espécimes LSR, de concreto com menor resistência 
à compressão do concreto. Os resultados obtidos para os espécimes confinados 
de geometria quadrada e retangular em que um dos lados é o dobro do outro, 
foram similares para uma mesma resistência do concreto e para raio de arredon-
damento das arestas de 40 mm. O confinamento de espécimes de concreto de 
baixa resistência (LSR) resultou em resistências relativas superiores às obtidas no 
confinamento de espécimes de média resistência (NSR) nos três tipos de seções 
transversais analisadas.

Taxa de Armadura Interna
De acordo com os estudos realizados por Turgay et al. (2010), o aumento do 

diâmetro da armadura transversal geralmente levou a uma maior ductilidade no 
comportamento dos pilares, não exercendo influência significativa na resistência à 
compressão dos mesmos. Os autores constataram ainda que não há efeito eviden-
te da taxa de armadura longitudinal sobre a ductilidade.

Figura 06 – Curvas tensão–deformação de espécimes com: (a) 3 camadas de reforço e (b) 5 camadas de 
reforço (Ilki et al, 2008).

As Figuras 07 a 11 apresentam as curvas tensão–deformação dos espécimes 
estudados por Turgay et al. (2010) e comparadas com o modelo de Koksal. Con-
forme a mostra a Figura 12, foram variados o tipo de reforço com compósitos de 
resina e fibras de carbono, (C1 – não-confinado; C2 – confinado parcialmente com 
1 camada; C3 – confinado totalmente com 1 camada; C4 – confinado parcialmente 
com 2 camadas; C5 – confinado totalmente com 2 camadas), a armadura longitudi-
nal com barras de 10 mm de diâmetro (L4 – 4 barras; L8 – 8 barras) e a armadura 
transversal com espaçamento de 100 mm (S8 – barras com 8 mm de diâmetro; S12 
– barras com 12 mm de diâmetro). O confinamento parcial da amostra foi realizado 
ao longo de 100 mm de comprimento, a partir de suas extremidades.
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Figura 07 – Curvas tensão–deformação de espécimes de pilares de concreto armado não confinados com 
compósito (Turgay et al., 2010).

Figura 08 – Curvas tensão–deformação de espécimes de pilares de concreto armado  confinados parcialmen-
te com 1 camada de compósito (Turgay et al., 2010).
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Figura 09 – Curvas tensão–deformação de espécimes de pilares de concreto armado confinados totalmente 
com 1 camada de compósito (Turgay et al., 2010).

Figura 10 – Curvas tensão–deformação de espécimes de pilares de concreto armado confinados parcialmen-
te com 2 camadas de compósito (Turgay et al., 2010).
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Figura 11. Curvas tensão–deformação de espécimes de pilares de concreto armado confinados totalmente 
com 2 camadas de compósito (Turgay et al., 2010).

Figura 12. Tipos de espécimes ensaiados (Turgay et al., 2010).

Com base nos gráficos apresentados, ainda foi possível verificar que, para 
uma mesma taxa de armadura transversal, o aumento do número de camadas de 
reforço levou a maiores ganhos de resistência e de ductilidade. 

Condição de Carregamento Antes do Reforço
Estudos mostraram que o confinamento externo de pilares de concreto arma-

do com compósito de resina e fibras de carbono, após o carregamento dos espéci-
mes, é capaz de restaurar a resistência do concreto, chegando a uma resistência 
próxima à de projeto.

Entretanto, de acordo com Silva e Santos (2001), pilaretes de seção trans-
versal circular de concreto simples, que foram previamente carregados até 40% da 
sua resistência e reforçados com compósito de resina e fibras de carbono colado, 
apresentaram resistência do concreto pré-carregado e confinado 7% menor que a 
do sem carregamento prévio.
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Estudos que trataram do efeito do carregamento antes da execução do con-
finamento com materiais compósitos de resina e fibras no comportamento de pi-
lares de concreto são poucos e tiveram o intuito de procurar simular o caso real 
de reforço, ainda que, em nenhum destes, o reforço sob carregamento tenha sido 
executado (Carneiro, 2004).

CURVAS TENSÃO–DEFORMAÇÃO E MODOS DE RUPTURA

A investigação das curvas tensão–deformação do concreto e do seu modo de 
ruptura possibilita uma boa avaliação do comportamento dos pilares.

O confinamento do concreto com compósitos de resina e fibras, ultrapassado 
o estágio inicial de carregamento, cresce continuamente com o aumento da tensão 
longitudinal e da deformação transversal do concreto.

Estudos mostraram que pilares de concreto de seção transversal circular con-
finados com compósito de resina e fibras, na maioria dos casos, não possuem ramo 
descendente como os pilares de concreto não confinados (ver Figura 13).

No primeiro trecho, as curvas do concreto sem e com confinamento são simi-
lares, pois, para baixos níveis de tensão longitudinal, a deformação transversal do 
concreto é insuficiente para ativar o confinamento. Com o aumento da tensão longi-
tudinal e das deformações transversais do concreto, este passa a ficar num estado 
triaxial de compressão. Para níveis de tensão longitudinal próximos à resistência 
do concreto não confinado à compressão, como conseqüência da fissuração do 
concreto, há o início da curva de transição e da ação do confinamento por parte do 
compósito. A terceira região corresponde à total ação de confinamento e depende 
principalmente da rigidez do compósito (Carneiro, 2004).

Figura 13. Curvas de tensão–deformação (longitudinal e transversal) de pilares de concreto não confinado e 
confinado com materiais compósitos de resina e fibras (Carneiro, 2004).

O estudo de Chastre e Silva (2010) comprova a não existência de ramo des-
cendente para pilares de seção transversal circular, tanto simples como armado 
com diferentes taxas de armadura transversal, como pode ser verificado na Figura 
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14, onde C4 corresponde ao concreto simples, C10 e C11 ao concreto armado com           
6 ø 6 mm longitudinal e ø 3 mm a cada 10 cm transversal, C15 ao concreto armado 
com 6 ø 6 mm e ø 3 mm a cada 15 cm e C19 ao concreto armado com 6 ø 6 mm e 
ø 3 mm a cada 5 cm, todos com duas camadas de reforço.

Figura 14. Curvas de tensão–deformação (longitudinal e transversal) de espécimes com 2 camadas de refor-
ço de compósito de resina e fibra de carbono (Chastre e Silva, 2010).

A ruptura dos pilares de concreto confinados com compósitos de fibras de 
carbono ensaiados por Benzaid et al. (2010) deu-se pela ruptura do compósito de 
forma súbita e explosiva, sendo precedida apenas por alguns estalos durante a fis-
suração interna do concreto. O compósito rompeu em forma de aros concentrados 
na zona central dos espécimes.

Não foi verificado descolamento no traspasse da fibra, o que confirmou uma 
transferência de tensões adequada na região de emenda. 

Nos pilares de seção transversal quadrada e retangular, o modo de ruptura é 
similar ao apresentado para pilares de seção transversal circular.

Figura 15. Ruptura típica de cilindros de concreto confinados com CFRP: (a)              fco = 26 MPa; (b) fco = 50 
MPa; (c) fco = 62 MPa (Benzaid et al., 2010).
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CONCLUSÕES

De posse de diversos estudos, nos quais se investigou a influência de dife-
rentes parâmetros no comportamento de pilares curtos de concreto armado confi-
nados externamente com folhas unidirecionais de compósito de resina e fibras de 
carbono para instalações de infraestrutura de transportes,  pôde-se concluir que: 

- o desempenho do concreto aumenta com o aumento do número de camadas 
de reforço, mas também é influenciado pela qualidade do compósito e do confina-
mento;

- a existência de armadura longitudinal aumenta a capacidade resistente do 
pilar;

- os benefícios da armadura longitudinal e do reforço com compósito de resina 
e fibras parecem ser lineares, sendo possível somar seus efeitos para inferir a resis-
tência do pilar de concreto armado longitudinalmente e reforçado com compósito;

- o confinamento por meio do uso de compósitos colados aumenta a resis-
tência e a deformação última tanto para pilares curtos como para pilares esbeltos, 
porém os ganhos de resistência são maiores em pilares curtos e os de deformação 
são maiores em pilares esbeltos;

- os pilares com seção circular apresentam maiores ganhos de resistência e 
os pilares com seções quadrada e retangular têm maiores ganhos de deformação;

- o confinamento com compósito de resina e fibra de carbono ajuda a evitar a 
flambagem da armadura longitudinal e mantém duplo confinamento com a armadu-
ra transversal, além de impedir o destacamento do cobrimento de concreto;

- o arredondamento das arestas nos pilares de seção retangular aumenta 
significativamente a resistência dos mesmos, mas não tem influência sobre a de-
formabilidade;

- na maioria dos casos, a curva tensão-deformação do concreto confinado 
com compósito de resina e fibra de carbono é aproximadamente uma curva bilinear 
crescente com zona de transição, na qual o ramo elástico não sofre alteração subs-
tancial em relação à curva do concreto não confinado, enquanto o ramo plástico é 
função do nível de confinamento;

- a ruptura dos pilares ocorre com o rompimento do compósito, o que ocorre 
prematuramente com nível de carga bem menor que a resistência última do com-
pósito; e

- quanto maior o diâmetro da seção transversal, menor o efeito do confina-
mento.



51 4o Trimestre de 2013 – 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American Concrete Institute, ACI 440.2R, “Guide for The Design and Construction of Externally 
Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures”, ACI COMMITTEE 400, Farmington 
Hills, Michigan, USA, 45 p., Oct., 2002.

- Benzaid, R., Mesbah, H., Chikh, N.E., “FRP-confined Concrete Cylinders: Axial Compression Ex-
periments and Strength Model”, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2010, v. 29, n. 4, 
pp. 2469-2488.

- Bisby, L., Ranger, M., “Axial-flexural interaction in circular FRP-confined reinforced concrete col-
umns”, Construction and Building Materials, 2010, v. 24, n. 9, pp. 1672-1681.

- Carneiro, L. A. V., “Reforço de Vigas e Pilares de Concreto com Materiais Compósitos de Resina e 
Fibras”. Tese de Doutorado COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, 2004.

- Carrazedo, R., Hanai, J. B., Takeuti, A. R., “Efeitos do Confinamento em Pilares Circulares de Con-
creto Armado Encamisados com Compósitos de Fibras de Carbono”, In: Anais do 44o Congresso 
Brasileiro do Concreto, Belo Horizonte/BH, Brasil, Ago., 2002.

- Chastre, C., Silva, M. A. G., “Monotonic axial behavior and modelling of RC circular columns con-
fined with CFRP”, Engineering Structures, 2010, v. 32, n. 8, pp. 2268-2277.

- Cole, C., Belarbi, A., “Confinement Characteristics of Rectangular FRP-Jacketed RC Columns”, 
Fibre-Reinforced Plastics for Reinforced Concrete Structures, In: Proceedings of the Fifth Interna-
tional Conference on FRPRCS, v. 1, pp. 823-832, Cambridge, UK, Jul., 2001.

- Comité Euro-International Du Béton, CEB-FIP TG 9.3 FRP, “Design and Use of Externally Bonded 
Fibre Reinforced Polymer Reinforcement (FRP EBR) for Reinforced Concrete Structures”, Techni-
cal Report Bulletin n.14, Lausanne, Switzerland, 138 p., Jul., 2001.

- Demers, M., Neale, K., W., “Confinement of Reinforced Concrete Columns with Fibre-Reinforced 
Composite Sheets – An Experimental Study”, Canadian Journal of Civil Engineering, 1999, v. 26, 
n. 2, pp. 226-241, Apr.

- Fitzwilliam, J., Bisby, L. A., “Slenderness Effects on Circular CFRP Confined Reinforced Concrete 
Columns”, Journal of Composites for Construction, 2010, v. 14, n. 3, pp. 280-288.

- Harajli, M. H., “Axial stress–strain relationship for FRP confined circular and rectangular concrete 
columns”, Cement and Concrete Composites, 2006, v. 28, n. 10, pp. 938-948.

- Hosotani, M., Kawashima, K., Hoshikuma, J., “A Study on Confinement Effect of Concrete Cyl-
inders by Carbon Fiber Sheets”, Non-Metallic (FRP) Reinforcement for Concrete Structures, In: 
Proceedings of the Third International Symposium, 1997, v. 1, pp. 209-216, Oct.



52    – 4o Trimestre de 2013

- Ilki, A., Peker, O., Karamuk, E., Demir, C., Kumbasar, N., “FRP Retrofit of Low and Medium Strength 
Circular and Rectangular Reinforced Concrete Columns”, Journal of Materials in Civil Engineering, 
2008, v. 20, n. 2, pp. 169-188, Fev.

- Karantzikis, M., Papanicolaou, C. G., Antonopoulos, C. P., Triantafillou, T. C., “Experimental In-
vestigation of Nonconventional Confinement for Concrete Using FRP”, Journal of Composites for 
Construction, 2005, v. 9, n. 6, pp. 480-487.

- Lin, H.-J., Liao, C.-I, “Compressive strength of reinforced concrete column confined by composite 
material”, Composite Structures, 2004, v. 65, n. 2, pp. 239-250.

- Maaddawy, T., Sayed, M., Abdel-Magid, B., “The effects of cross-sectional shape and loading 
condition on performance of reinforced concrete members confined with Carbon Fiber-Reinforced 
Polymers”, Materials and Design, 2010, v. 31, n. 5, pp. 2330-2341.

- Matthys, S., “Structural Behaviour and Design of Concrete Members Strengthened with Externally 
Bonded FRP Reinforcement”, D.Sc. Thesis, University of Ghent, Ghent, Belgium, 2000.

- Parreti, R., Nanni, A., “Axial Testing of Concrete Columns Confined with Carbon FRP: Effect of Fi-
ber Orientation”, In: Proceedings of International Conference on Composites in Infrastructure ICCI, 
University of Arizona, San Francisco, California, USA, Jun., 2002.

- Paula, R. F., Silva, M. G., “Sharp Edge Effects on FRP Confinement of RC Square Columns”, In: 
Proceedings of Composites in Infrastructure ICCI, University of Arizona, San Francisco, California, 
USA, Jun., 2002.

- Pessiki, S., Harries, K. A., Kestner, J. T., et al., “Axial Behavior of Reinforced Concrete Columns 
Confined with FRP Jackets”, Journal of Composites for Construction, 2001, v. 5, n. 4, pp. 237-245, 
Nov.

- Plakantaras, V. P., Akritidis, E. P., Zdoumba, D. P., et al., “Repair/Strengthening of Old-Type Re-
inforced Concrete Columns with FRP Jacketing”, In: Proceedings of The International Conference 
Composites in Construction, Porto, Portugal, pp. 269-274, Oct., 2001.

- Quiertant, M., Clement, J.-L, “Behavior of RC columns strengthened with different CFRP systems 
under eccentric loading”, Construction and Building Materials, 2011, v. 25, n. 2, pp. 452-460.

- Saraiva, R. M. D. C., “Reforço de Pilares de Concreto Armado com Folhas de Resina e Fibras de 
Carbono para Infraestrutura de Transportes”. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Gradua-
ção em Engenharia de Transportes, IME, Rio de Janeiro, Brasil, 2011.

- Silva, M. A. G., “Behavior of square and circular columns strengthened with aramidic or carbon 
fibers”, Construction and Building Materials, 2011, v. 25, n. 8, pp. 3222-3228.

- Silva, V. D., Santos, J. M. C., “Strengthening of Axially Loaded Concrete Cylinders by Surface 
Composites”, In: Proceedings of The International Conference Composites in Construction, Porto, 



53 4o Trimestre de 2013 – 

Portugal, pp. 257-262, Oct., 2001.

- Simões, M. l. F., “Reforço à flexão de vigas de concreto armado por encamisamento parcial”. Dis-Dis-
sertação de Mestrado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, 2007.

- Tan, K. H., “Strength Enhancement of Rectangular Reinforced Concrete Columns Using Fiber-
Reinforced Polymer”, Journal of Composites for Construction, 2002, v. 6, n. 3, pp. 175-183, Aug.

- Turgay, T., Polat, Z., Koksal, H. O., Doran, B., Karakoç, C., , “Compressive Behavior of large-scale 
square reinforced concrete columns confined with carbon fiber reinforced polymer jackets”, Materi-
als and Design, 2010, v. 31, n. 1, pp. 357-364.

- Wang, Y. C., Restrepo, J. I., “Investigation of Concentrically Loaded Reinforced Concrete Columns 
Confined with Glass Fiber-Reinforced Polymer Jackets”, ACI Structural Journal, 2001, v. 98, n. 3, 
pp. 377-385, May-Jun.

- Wang, L-M., Wu, Y-F., “Effect of corner radius on the performance of CFRP-confined square con-
crete columns: Test”, Engineering Structures, 2008, v. 30, n. 2, pp. 495-505.


