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RESUMO 

 

Esta publicação apresenta parte de uma dissertação de mestrado onde o objetivo foi 

analisar o desempenho estrutural de painéis de alvenaria de blocos de betão com dimensões 

de 120×120×14 cm solicitados à compressão e reforçados com polímero reforçado com fibras 

de carbono (PRFC). A justificativa dessa análise embasa-se no fato que o método construtivo 

em alvenaria estrutural não permite alterações em sua concepção arquitetônica, uma vez que 

os próprios elementos de vedação são elementos estruturais, necessitando então de estudos 

que indiquem a viabilidade técnica do reforço das paredes com PRFC para solução desse 

problema. Para isso, além da resistência, tal análise se concentrou em avaliar a variação da 

rigidez de painéis não reforçados e posteriormente reforçados, submetidos a um carregamento 

de compressão uniformemente distribuído equivalente a 60 % da carga prevista de ruptura e 

posteriormente à ruptura. Dentre diversas combinações de parâmetros interferentes no 

resultado, optou-se em focar a análise das interações entre a quantidade de faixas de PRFC e 

as posições de aplicação. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Entre as vantagens da alvenaria estrutural pode-se mencionar a economia de fôrmas e 

armaduras, a modularização da edificação desde o levantamento das primeiras paredes e a 

velocidade na construção. De outro lado, existem problemas inerentes ao método construtivo, 

como a difícil alteração da forma estrutural, onde na maioria das vezes uma parede de 

vedação também é um importante elemento estrutural, quebrá-lo para inserir uma janela ou 

mudar um ambiente não é uma opção. 

Algumas construtoras ainda utilizam blocos com resistência inferior ao especificado, 

os quebram para a passagem de tubulações, utilizam argamassa inadequada e ainda inserem 

elementos estranhos no corpo estrutural (como pedaços de pedras e azulejos entre os blocos). 
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Seja por imprudência ou desconhecimento, este é um cenário perfeito para o surgimento de 

patologias, que podem ir de pequenas fendas até a condenação da estrutura. 

Segundo Hendry et al (2004) são muitas as formas de reforço da alvenaria estrutural. 

Existem exemplos de alvenarias reforçadas com protensão, onde os vazios dos blocos são 

grauteados e as armaduras pré-tensionadas. Também existem exemplos em que as paredes são 

propositalmente carregadas lateralmente a fim de combater esforços advindos de ventos e 

sismos.  

Neste âmbito o reforço estrutural com polímeros reforçados com fibras de carbono 

(PRFC) surge como uma solução atraente, dado o alto desempenho, leveza, descrição e fácil 

aplicação. Assim, este trabalho busca responder algumas questões, como: qual a quantidade 

de faixas de reforço deve-se aplicar, onde e como deve-se aplicar e qual a efetiva contribuição 

desse reforço na alvenaria estrutural. 

 

 

2. POLÍMERO REFORÇADO COM FIBRAS (PRF) 

 

O material principal de um PRF são as fibras, pois é o elemento que confere ao 

material composto suas características mecânicas principais, podendo ser de carbono, vidro, 

boro etc. A Tabela 1 apresenta as principais propriedades das fibras comumente utilizadas. 

 

Tabela 1 - Propriedades das principais fibras utilizadas em sistemas PRF 

Tipo de fibra E (GPa) Tensão na tração (MPa) ε (%) g/cm³ 

Carbono  

Uso geral 220 a 240 2050 a 3790 1,2 

1,7 a 1,8 

Alta resistência 220 a 240 3790 a 4820 1,4 

Ultra-alta resistência 220 a 240 4820 a 6200 1,5 

Alto módulo 340 a 520 1720 a 3100 0,5 

Ultra-alto módulo 520 a 690 1380 a 2400 0,2 

Vidro  

Vidro E 69 a 72 1860,0 a 2680 4,5 
2,56 a 2,6 

Vidro S 86 a 90 3440,0 a 4140 5,4 

Aramida (kevlar)  

Uso geral 69 a 83 3440 a 4140 2,5 
1,44 a 1,45 

Alta performance 110 a 124 3440 a 4140 1,6 

Fonte: adaptado de ACI 440.2R (2002) e Rodrigues (2009) 

 

 

A matriz é o material que vai garantir a união e a orientação do reforço na estrutura, 

além de protegê-lo contra as intempéries. Recebe também parte das solicitações exercidas, 

transferindo-as para as fibras, sendo assim, também precisa possuir qualidades mecânicas 

mínimas conforme a solicitação. A principal matriz utilizada em reforço estrutural com PRFC 

é a epóxi. As principais características dos adesivos epóxis em relação ao betão e aço são 

apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Comparação das propriedades típicas dos adesivos epóxi, betão e aço macio 

Propriedades a 20 °C 
Adesivos epóxi de cura a 

frio 
Betão 

Aço 

macio 

Densidade (kg/m³) 1100 – 1700 2350 7800 

E (GPa) 0,5 – 20 20 – 50 205 

G (GPa) 0,2 – 8 8 – 21 80 

Coeficiente de Poisson 0,3 – 0,4 0,2 0,3 

Resistência à tração (MPa) 9 – 30 1 – 4 200 – 600 

Resistência ao corte (MPa) 10 – 30 2 – 5 200 – 600 

Resistência à compressão (MPa) 55 – 110 
25 – 

150 
200 – 600 

Deformação na ruptura por tração (%) 0,5 – 5 0,015 25 

Energia de ruptura (Jm
-2

) 200 – 1000 100 10
5
 – 10

6
 

Coeficiente de expansão térmica (10
-

6
/°C) 

25 – 100 11 – 13 10 – 15 

Absorção de água: 7 dias – 25 °C (%) 0,1 – 3 5 0 

Temperatura de transição vítrea (°C) 45 – 80 --- --- 

Fonte: Adaptado de CEP-FIB (2001) 

 

 

3. EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE REFORÇO EM ELEMENTOS DE ALVENARIA 

 

Krevaikas e Triantafillou (2005) reforçaram pilares de alvenaria estrutural de blocos 

maciços utilizando a técnica de confinamento. Foram utilizados 42 modelos com diversas 

geometrias e configuração de reforço. Uma, duas e três camadas unidirecionais de fibra de 

carbono ou fibra de vidro foram utilizadas. A região de ruptura do reforço se deu nas arestas 

dos pilares (Figura 1), obtendo-se melhores resultados com o abaulamento dessas arestas com 

um raio de 20 mm, resultando inclusive resistência à compressão 23,77 % maior em 

comparação com as arestas com raio de 10 mm, para uma faixa de reforço (Tabela 3). 

 

  
Figura 1 - Fratura do reforço de fibra de carbono no canto do pilar-parede (a); Ruptura do 

reforço de fibra de vidro no canto do pilar-parede Fonte: Krevaikas e Triantafillou (2005) 
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Tabela 3 - Confinamento dos pilares-parede de alvenaria estrutural reforçadas com fibras de 

carbono e vidro 

Raio de 

aresta 

(mm) 

Espécimes 

Tensão de 

compressão 

(MPa) 

Ganho de 

resistência 

(%) 

Deformação 

vertical (%) 

0 Sem reforço 12,07 1,0 0,18 

10 

1 faixa 

carbono 
13,63 12,92 1,90 

2 faixas 

carbono 
16,92 40,18 2,23 

3 faixas 

carbono 
25,42 110,60 3,73 

5 faixas 

vidro 
40,00 231,40 6,44 

20 

1 faixa 

carbono 
16,87 39,78 2,55 

2 faixas 

carbono 
23,91 98,09 3,75 

3 faixas 

carbono 
34,69 187,41 5,29 

5 faixas 

vidro 
44,87 271,75 6,23 

Fonte: Adaptada de Krevaikas e Triantafillou (2005) 

 

 

Outra aplicação do reforço utilizando PRF em alvenaria estrutural é sua eficiência para 

melhorar o desempenho da estrutura frente a ações sísmicas. Esse tipo de ação atua na 

estrutura adicionando esforços laterais, um ponto fraco da alvenaria estrutural. 

Em sua análise experimental, Maria et al (2006) prepararam duas configurações de 

reforço com fibras de carbono (Figura 2) aplicado em paredes de alvenaria com dimensões 

nominais de 14×200×197,5 cm (largura, altura e comprimento), blocos com 11 MPa e 

argamassa com 25 MPa de resistência à compressão (não há explicações sobre o motivo da 

utilização de uma argamassa mais forte). A resistência média dos prismas à compressão foi de 

11 MPa. O projeto experimental é reproduzido na Tabela 4, duas paredes para controle, duas 

com reforço na diagonal e duas com reforço na horizontal. 

As paredes sofreram ciclos de carregamentos laterais, variando de 0 mm a 24 mm de 

deslocamento, juntamente com ciclos de carregamentos verticais até sua ruptura. O 

carregamento vertical padrão foi de 98 kN, equivalente a uma edificação de 3 pavimentos. O 

resultado do experimento apresenta-se na Tabela 5. A média da força vertical representa o 

valor médio da força aplicada dentro do ciclo de carregamento. O aumento da força máxima 

foi calculado com base na média das paredes não reforçadas. O ganho de força pela área 

reforçada é a diferença entre as forças máximas (obtida reforçada e média sem reforço) 

divididas pela área reforçada de cada parede, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4 - Configuração do reforço testado por Maria et al (2006) 

Nome do 

espécime 

Configuraçã

o de reforço 

Largura da 

faixa de 

reforço (mm) 

Área total 

reforçada 

(m²) 

Relação da área 

reforçada pela total 

(%) 

MLC-00-CA-SF-

01 
--- --- --- --- 

MLC-00-CA-SF-

02 
--- --- --- --- 

MLC-00-CA-FX-

01 
Diagonal 300 3,37 42,66 

MLC-00-CA-FX-

03 
Diagonal 200 2,25 28,48 

MLC-00-CA-FH-

02 
Horizontal 150 1,78 21,52 

MLC-00-CA-FH-

04 
Horizontal 100 1,19 15,06 

Fonte: adaptado de Maria et al (2006) 

 

Tabela 5 - Resultado experimental do ensaio de Maria et al (2006) 

Espécime 

Média 

da força 

vertical 

(kN) 

Primeiras fendass 

principais 
Força máxima Aumento 

da força 

máxima 

(%) 

Ganho de 

força pela 

área 

reforçada 

(kN/m²) 

Esp. 

(mm) 

Comp. 

(mm) 

Força 

(kN) 

Desl. 

Horiz. 

(mm) 

Força 

(kN) 

MLC-00-

CA-SF-01 
104,0 0,7 0,8 103,9 5,25 145,9 --- --- 

MLC-00-

CA-SF-02 
100,7 0,33 1,21 129,4 3,03 135,3 --- --- 

Média --- --- --- --- --- 140,6 --- --- 

MLC-00-

CA-FX-

01 

103,2 0,4 2,99 193,6 10,2 259,4 + 84,5 35,3 

MLC-00-

CA-FX-

03 

101,9 1,0 3,04 161,5 9,9 229,6 + 63,3 39,6 

Média --- --- --- --- --- 244,5 --- --- 

MLC-00-

CA-FH-

02 

101,2 0,5 2,96 179,5 8,23 226,7 + 61,24 48,4 

MLC-00-

CA-FH-

04 

100,6 0,5 2,98 156,4 9,41 220,2 + 56,61 66,9 

Média --- --- --- --- --- 223,45 --- --- 

Fonte: Adaptado de Maria et al (2006) 
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Figura 2 - Reforço em paredes de alvenaria estrutural para combater ações sísmicas; (a) com 

faixas na diagonal; (b) com faixas horizontais Fonte: Maria et al (2006) 

 

 

4. MÓDULO DE DEFORMAÇÃO LONGITUDINAL DA ALVENARIA ESTRUTURAL 

 

O módulo de deformação é um dos principais responsáveis pela rigidez da estrutura. 

Dada a complexidade da determinação do módulo de deformação é grande a variedade de 

valores considerados por cada pesquisador, como mostra a Tabela 6. No caso específico da 

alvenaria estrutural, este sofre influência da resistência do bloco e argamassa, espessura da 

junta e geometria do bloco. 

 

Tabela 6 - Módulo de deformação da alvenaria estrutural  

Autores / Normalizações Módulo de deformação da alvenaria estrutural 

Amrhein (1998)          

Pedreschi (1998)          

Gallegos (1989) 

                        Drysdale (1994) 

Gomes (1983) 

Hendry et al (2004)              
  

EUROCODE 6:2005               

ABNT NBR 10837:1985          

ABNT NBR 15961-1:2011           

   = resistência à compressão do prisma de 2 blocos; 

       = resistência característica da parede; 

    = resistência característica à compressão dos prismas; 

  
  = resistência última da alvenaria. 

Fonte: Ramalho e Corrêa, 2008; Hendry et al, 2004; EUROCODE 6:2005; ABNT NBR 

10837:1985; ABNT NBR 15961-1:2011 

 

 

5. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL, MATERIAIS E MÉTODO DE ENSAIO 

 

Entre os ensaios normalmente realizados para determinar as características da 

alvenaria estrutural pode-se mencionar a compressão axial em blocos, prismas de dois blocos 

e pequenas paredes, onde o comprimento mínimo é de dois blocos e altura equivalente a cinco 

vezes a espessura do bloco, não inferior a 70 cm, detalhados na ABNT NBR 15961-2:2011, e 

ainda paredes de 120×260 cm, conforme ABNT NBR 8949:1985. A utilização de paredes 
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com 260 cm de altura requer uma infraestrutura laboratorial robusta, além de cuidados 

especiais com a segurança, dada a magnitude dos corpos-de-prova. Assim, para este trabalho, 

optou-se pela utilização de painéis com 120×120×14 cm (Figura 3), uma pequena parede, 

possibilitando maior facilidade de execução dos ensaios e locomoção dentro do laboratório, 

com resultados aceitáveis. 

 

 

    
Figura 3 – Modelos dos painéis ensaiados 

 

 

Segundo Peleteiro (2002), uma força de 60 % da de ruptura para a alvenaria estrutural 

resulta em níveis de tensão ainda no regime linear, o que caracteriza uma estrutura ainda sem 

fissuras. Este então foi o valor limite definido para os ensaios antes da aplicação do reforço 

nos painéis, permitindo uma avaliação do comportamento pré e pós-reforço de cada painel 

ensaiado. Assim, com base em estudos anteriores em blocos e prismas, Rangel (2013), a força 

equivalente a 60 % da carga de ruptura aplicada nos painéis foi definida em 300 kN.  

A nomenclatura dos painéis utilizados no projeto experimental foi definida conforme 

Figura 4. Na Tabela 7 apresenta-se o planejamento de ensaio dos painéis. 

Para medir os deslocamentos verticais foram empregados 2 transdutores de 

deslocamentos (LVDT) com cursor de 10 mm. Já para os deslocamentos no sentido 

horizontal, transdutores com cursor de 50 mm e 100 mm em quantidade igual ao número de 

faixas de reforço (Figura 5-c). Os transdutores foram fixados na alvenaria por meio de apoios 

metálicos parafusados nos blocos, distantes 1 m um do outro, permitindo o cálculo da 

deformação (Figura 5-a e Figura 5-b). 

O cintamento de um painel caracteriza que a faixa de reforço completou uma volta no 

perímetro da seção transversal do elemento, inclusive com traspasse de 10 cm do PRFC. 

Painéis sem cintamento possuem PRFC apenas nas faces frontal e traseira. Todos os 

elementos reforçados possuíam faixas de PRFC com 5 cm de largura em ambas as faces, de 

forma simétrica em apenas 1 camada. 

 

 

Figura 4 – Nomenclatura definida aos painéis
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Tabela 7 – Planejamento de ensaio dos painéis 

Grupo 
Nome da 

amostra 

Faixa de reforço 
Área 

reforçada (%) 

Posição do reforço: 

bloco (B) ou junta 

(J) 
Nº de 

faixas 
Cintado? 

G1 
P01N2NJ 

2 

Não 7,46 
J: 5ª  6 fiada 

J: 4ª  5ª fiada 

P02N2NJ 

G2 
P03N2SJ 

Sim 8,33 
P04N2SJ 

G3-A 

P05N3NJ 

3 

Não 11,19 

J: 4ª  5 fiada 

J: 3ª  4ª fiada 

J: 2ª  3ª fiada 
P06N3NJ 

G3-B 
P07N3NJ 

J: 5ª  6 fiada 

J: 4ª  5ª fiada 

J: 3ª  4ª fiada 

P08N3NJ 

G4 
P09N3SJ 

Sim 12,5 

P10N3SJ 

G5 

P11N3SB B: 6ª fiada 

B: 5ª fiada 

B: 4ª fiada 
P12N3SB 

 

 

Figura 5 – (a) Transdutor posicionado; (b) Barra fixada; (c) Vista dos elementos de medição 

   
 

Realizados os ensaios não destrutivos, a próxima fase foi levar os painéis até a ruptura 

com o objetivo de avaliar o ganho de resistência. Todos os transdutores foram retirados a fim 

de evitar danos aos equipamentos e extensômetros de resistência elétricos com grade de 20 

mm foram aplicados na região central de cada faixa de reforço. 

Nos transdutores de deslocamento o comprimento de referência para a medida da 

deformação foi de 1000 mm, enquanto que o extensômetro usado tinha uma grade de 20 mm. 

A utilização de dois métodos de medição diferentes foi adotado para preservar os 

equipamentos, pois durante a ruptura dos painéis os pontos de ruína são aleatórios e o risco de 

dano aos transdutores de deslocamento é alto. Procedimento semelhante foi adotado por Silva 

et al (2007), porém com 50 % da carga prevista de ruptura. 

A ABNT NBR 12118:2011 recomenda velocidade de aplicação de carga igual a 0,05 ± 

0,01 MPa/s. Tal velocidade não pôde ser controlada no ensaio, pois o macaco hidráulico 

utilizado é manual. Procurou-se então seguir um mesmo ritmo de aplicação de carga, que, 

considerando a média de duração dos ensaios, resultou em velocidade de média de 0,03 

MPa/s. 

Todos os dados foram obtidos através de sistema de aquisição a frequência de 10 Hz. 
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Conforme a ABNT NBR 15961-2:2011, o módulo de deformação dos painéis deve ser 

calculado no intervalo correspondente à curva secante entre 5 % e 30 % da tensão de ruptura 

de cada corpo de prova. Neste caso, todos os painéis rompidos são reforçados, podendo haver 

aumento de resistência e consequente variação da inclinação da reta secante. 

 

5.1 Argamassa de assentamento e blocos 

 

Na confecção dos painéis foram utilizados blocos de betão inteiros com fundo, tais 

blocos foram adquiridos por licitação, possuindo dimensões comerciais 14×19×39 cm e 

resistência de 4 MPa. A resistência média à compressão de 6 blocos medida em laboratório 

foi de 3,06 MPa, desvio padrão de 0,79 MPa. 

A argamassa utilizada para o assentamento dos blocos possuiu traço 1:0,25:3:0,66 

(cimento CPII E-32, cal hidráulica, areia fina lavada e água em massa). Três corpos-de-prova 

em moldes cilíndricos de 5×10 cm para cada painel e com idade de 7 dias de idade resultaram 

na resistência média à compressão de 14,96 MPa, desvio padrão 1,55 MPa. 

Todos os painéis possuíam a mesma argamassa, o que não impactou na análise 

comparativa. Além disso, conforme estudos apresentados na BS 5628:1992, ao se aumentar a 

resistência da argamassa de 6,5 MPa para 16,6 MPa, poderá haver um aumento na resistência 

à compressão da parede de apenas 6,0 %. 

 

5.2 Características e procedimento de aplicação do PRFC 

 

A fibra de carbono utilizada foi a SikaWrap® 300, tecido unidirecional com espessura 

de 0,17 mm, tensão resistente à tração de 3900 MPa e módulo de elasticidade de 230 GPa. 

Machado (2002) sugere as seguintes etapas de aplicação do reforço ao betão 

(incrementadas): 

a) Recuperação do substrato para que o material possa ser aderido com segurança (etapa 

não executada neste trabalho); 

b) Imprimação da superfície com imprimador expoxídico com elevado teor de sólidos 

para estabelecer uma ponte de aderência entre o substrato e o compósito além da 

regularização das imperfeições superficiais, melhorando a aderência entre a superfície 

e o reforço (Figura 6-b); 

c) Aplicação da primeira camada de resina para impregnar (saturar) a lâmina de fibra de 

carbono e aderi-la à superfície; 

d) Aplicação da lâmina (ou tecido) de fibra de carbono que irá reforçar o sistema (Figura 

6-c). Retirada do excesso de resina com a espátula e aplicação de uma leve pressão 

com rolo ou com as mãos; 

e) Aplicação de segunda camada de resina para completar a impregnação e terminando 

de conformar a matriz que envelopa o sistema (idem a alínea c); 

f) (Opcional) Aplicação de película de acabamento, alto brilho e resistente à corrosão, 

com o objetivo de proteção e/ou acabamento estético (etapa não executada neste 

trabalho). 
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Figura 6 - (a) Painel sendo lixado; (b) Preparação da base com resina epóxi e carga quartzosa, 

área delimitada; (c) Posicionamento da faixa de fibra de carbono. 
 

No entanto, além das principais etapas listadas, algumas outras foram consideradas: 

a) Lixamento de toda região de aplicação do reforço (Figura 6-a). A adesão do tecido de 

fibra de carbono na alvenaria estrutural requer uma superfície livre de partículas e 

imperfeições que possam impedir um contato eficiente entre a matriz e o betão.  

b) Delimitação da área de contato do PRFC com a estrutura para evitar o posicionamento 

do reforço ou aplicação da matriz além da largura da faixa definida, o que 

influenciaria na área efetiva de reforço (Figura 6-b); 

c) Espera de no mínimo um dia antes do ensaio do elemento reforçado. 

 

 

6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 Painéis do grupo G1 e G2 

 

A relação entre estes dois grupos tem por objetivo avaliar painéis com 2 faixas de 

reforço, cintadas e não cintadas, aplicadas sobre a junta de assentamento. Conforme Tabela 8, 

percebe-se que para 2 faixas de reforço a opção de cintamento do painel é irrelevante, 

existindo ainda a tendência da uniformidade do módulo de deformação dos painéis reforçado, 

uma vez que o coeficiente de variação desses exemplares é menor. O ganho de desempenho 

para 2 faixas de reforço é de aproximadamente 15 %. Para o teste de confiabilidade t de 

Student para duas médias considerou-se os grupos G1 e G2 simultaneamente. 

A ruptura dos painéis do grupo G1 são apresentadas na Figura 7. O painel P01N2NJ 

sofreu uma ruptura atípica em relação aos demais painéis reforçados, uma vez que houve 

fissuras em 45° na base do painel. Na grande maioria dos ensaios as fissuras ficaram 

concentradas no topo do painel na região reforçada. 

No painel P02N2NJ percebe-se a ocorrência de fissuras verticais na lateral do painel. 

Tais fissuras também ocorreram internamente ao longo do comprimento. 
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Tabela 8 - Módulo de deformação e resistência à compressão dos painéis dos grupos G1 e G2 

Grupo Painel 

Módulo de deformação (GPa) Resistência à 

compressão última 

(MPa) 
Sem 

reforço 
Reforçado 

Desempenho 

(%) 

G1 
P01N2NJ 4,63 5,12 + 10,58 2,99 

P02N2NJ 3,54 4,54 + 28,25 2,73 

G2 
P03N2SJ 3,37 3,99 + 18,40 3,37 

P04N2SJ 4,73 4,82 + 1,90 2,81 

 

Média 4,07 4,62 + 14,78 2,98 

Desv. 

Padrão 
0,71 0,48 11,23 0,28 

Coef. Var. 

(%) 
17,50 10,41 75,94 9,58 

Teste t de Student para média de duas amostras (p-valor) = 0,0305, α = 96,95 % 

 

 

  

Figura 7 - Grupo G1: (a) ruptura do painel P01N2NJ; (b) ruptura do painel P02N2NJ 

 

 

A forma de ruptura dos dois painéis do grupo G2 foi semelhante (Figura 8). Ambos os 

painéis apresentaram destacamento do reforço que levou consigo parte do betão do bloco. 

Observa-se também fissuras em torno do reforço, no bloco de betão, caracterizando 

concentrações de tensões nesta região. 

 

    
Figura 8 - Grupo G2: (a) ruptura do painel P03N2SJ; (b) ruptura do painel P04N2SJ 
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6.2 Painéis do grupo G3-A, G3-B, G4 e G5 

 

Os painéis desses grupos apresentam 3 faixas de reforço, sendo o objetivo avaliar a 

posição do reforço no painel, o cintamento e a variação do desempenho entre painéis com 2 e 

3 faixas de reforço. 

A principal diferença entre os grupos G3-A e G3-B é a posição das faixas no painel, 

sempre aplicadas sobre as juntas de assentamento. No grupo G3-A as faixas estão dispostas 

no centro do painel (simetricamente), enquanto no grupo G3-B as faixas de reforço estão 

dispostas no topo do painel. 

Em ambos os grupos G4 e G5 as faixas de reforço foram cintadas, no entanto no grupo 

G5 as faixas foram aplicadas sobre a região central do bloco, diferindo do restante, onde o 

reforço foi aplicado sobre as juntas de assentamento. 

Conforme apresentado na Tabela 9, não existe diferença significativa no ganho de 

desempenho entre os grupos G3-A e G3-B (em relação à média), sendo numericamente 

irrelevante a aplicação de faixas de reforço nas fiadas superiores ou nas fiadas centrais do 

painel. 

Averiguando o resultado do grupo G4, constata-se que não há ganho de rigidez quando 

as faixas de reforço são cintadas para uma configuração de 3 faixas. 

Como o desempenho do grupo G5 foi muito baixo ou até negativo, conclui-se que não 

há ganho de rigidez quando as faixas de reforço são aplicadas na região central da face do 

bloco, mostrando mais uma vez que a região de transição entre bloco e a argamassa é quem 

rege o comportamento da estrutura. Assim como nos grupos G1 e G2 com 2 faixas de reforço, 

o ganho de desempenho médio para 3 faixas de reforço é de aproximadamente 15 %. 

A ruptura dos painéis do grupo G3-A (Figura 9) ocorreu sempre acima das 3 faixas de 

reforço, não havendo propagação de fendas abaixo dessa região. Já nos painéis do grupo G3-

B houve a predominância de ruptura que ultrapassasse internamente as duas primeiras faixas 

de reforço (Figura 10).  

 

Tabela 9 - Módulo de deformação e resistência à compressão dos painéis dos grupos G3-A, 

G3-B, G4 E G5 

Grupo Painel 

Módulo de deformação (GPa) Resistência à 

compressão última 

(MPa) 
Sem 

reforço 
Reforçado 

Desempenho 

(%) 

G3-A 
P05N3NJ 5,44 6,58 + 20,96 3,36 

P06N3NJ 5,39 5,97 + 10,76 2,93 

G3-B 
P07N3NJ 6,08 7,09 + 16,61 3,06 

P08N3NJ 6,03 6,85 + 13,60 2,67 

G4 
P09N3SJ 4,12 4,54 + 10,19 3,19 

P10N3SJ 7,45 8,54 + 14,63 2,79 

 

Média 5,75 6,60 + 14,46 3,00 

Desv. 

Padrão 
1,09 1,32 3,99 0,26 

Coef. Var. 

(%) 
18,98 20,01 27,59 8,53 

Teste t de Student para média de duas amostras (p-valor) = 0,0004, α = 99,96 % 

G5 
P11N3SB 5,67 5,23 - 7,76 2,80 

P12N3SB 6,77 6,82 + 0,74 3,39 
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Figura 9 - Grupo G3-A: (a) ruptura do painel P05N3NJ; (b) ruptura do painel P06N3NJ 

 

 

 

 
Figura 10 - Grupo G3-B: (a) e (b) ruptura do painel P08N3NJ 

 

Quando a configuração de reforço do grupo G3-B é cintada (grupo G4), verifica-se 

mudança na forma de ruptura (Figura 11a-b). Agora ocorre o descolamento apenas da faixa de 

reforço entre as fiadas 5 e 6, e não há mais a propagação de fissuras para a parte de baixo do 

painel. Toda a parte interna do painel nessa região fica comprometida. 

No caso dos painéis do grupo G5, onde as faixas de reforço foram aplicadas nos 

blocos, a ruptura ocorreu predominantemente na junta horizontal entre as fiadas 5 e 6 (Figura 

11c-d). 
 

 

 

   

Figura 11 - (a) ruptura do painel P09N3SJ; (b) ruptura do painel P10N3SJ; (c) ruptura do 

painel P11N3SB; (d) ruptura do painel P12N3SB 
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7. CONCLUSÕES 

 

Com base nos ensaios dos painéis sem reforço, constatou-se que as maiores 

deformações horizontais ocorrem entre a quarta e sexta fiada do painel (parte superior da 

estrutura), principalmente na quinta fiada, onde a diferença de deformação horizontal em 

relação à primeira fiada chegou a 125 %, sendo então a região mais propícia à aplicação do 

reforço de PRFC. 

A maior eficiência do reforço aplicado na região da junta em relação ao reforço 

aplicado em uma região fora da junta é comprovada pela comparação do ganho de rigidez nos 

painéis dos grupos G3, G4 e G5 (ambos com 3 faixas de reforço). No grupo G5 (reforço fora 

da junta) o ganho de rigidez médio foi nulo, enquanto nos demais grupos a média foi de 

aproximadamente 15 %.  

Analisando os grupos G3 e G4, conclui-se que o cintamento da estrutura é irrelevante, 

pois não há diferença significativa entre os painéis cintados e não cintados. 

O aumento predominante do módulo de deformação da alvenaria nos ensaios em 

painéis com 2 e 3 faixas de reforço foi de aproximadamente 15 %, todos estes grupos 

receberam reforço na parte superior. Apesar de não haver diferença significativa do aumento 

de rigidez médio entre os grupos com 2 e 3 faixas de reforço, a utilização de 3 faixas de 

reforço sem cintamento é a mais aconselhável, uma vez que o coeficiente de variação do 

desempenho dos grupos com 3 faixas foi de aproximadamente 48 % menor em relação aos 

grupos com 2 faixas de reforço. 

Não houve variação significativa de resistência entre elementos reforçados e não 

reforçados. Mesmo havendo reforço na alvenaria, a ruptura ocorre na região não reforçada da 

estrutura, como na parte interna dos blocos, pontos de vulnerabilidade que entram em colapso, 

deixando toda estrutura comprometida. 

Quando um elemento de alvenaria confinado com PRFC está sobre ação de uma força 

axial, o bloco de betão se expande lateralmente tracionando o reforço, que reage na estrutura, 

restringindo sua deformação transversal. Logo, o ganho de resistência fornecido pelo PRFC 

(confinando parte da estrutura) deve ser considerado em uma seção transversal infinitesimal 

ao longo da altura do elemento. Assim, teoricamente, segmentos de seção transversal 

reforçadas possuem maior resistência do que segmentos não reforçados, levando a estrutura à 

ruptura nas regiões mais fracas (Figura 12). 

 

 

 
Figura 12 - Área de influência das faixas de PRF 
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