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RESUMO
Neste artigo apresentam-se e analisam-se um conjunto de ensaios realizados em vigas de
betão armado reforçadas com armaduras pós-instaladas de aço ou de FRP, incluindo os
referentes a uma nova técnica (CREatE) desenvolvida na FCT NOVA. Os resultados
experimentais permitiram concluir que a técnica CREatE possibilita aumentos de resistência
e ductilidade consideráveis face às técnicas tradicionais.
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SUMMARY
This paper presents and analyses some tests on reinforced concrete beams, which had been
previously strengthened with post-installed steel bars or FRP composites, and also a new
technique (CREatE) developed in the FCT NOVA. The experimental results led to the
conclusion that CREatE enables considerable increases in strength and ductility when
compared with traditional techniques.
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CONCLUSÕES
Da análise dos ensaios realizados constata-se que a técnica de reforço CREatE
proporcionou modos de rotura expectáveis pela armadura (c) ou pelo betão (f), melhorou o
comportamento à flexão e ao esforço transverso e permitiu um aumento significativo da
carga na cedência e na rotura, tendo melhorado significativamente a ductilidade em
deslocamento das vigas reforçadas com esta técnica. A versatilidade de aplicação desta
nova técnica (CREatE) permite aplicar as armaduras de reforço coladas pelo exterior (EBR)
ou inseridas no recobrimento (NSM), tirando assim partido das vantagens associadas a
cada um destes métodos de reforço.
O trabalho desenvolvido permitiu obter as seguintes conclusões principais:
As técnicas NSM e EBR, nas condições em que foram executadas, tendem a apresentar
roturas prematuras e, por isso, não permitem tirar o total desempenho das soluções de
reforço com armadura de aço inox ou de laminados de CFRP. Em ambos os casos as
roturas foram frágeis;
A técnica CREatE permite mobilizar totalmente a armadura de reforço. Apesar das grandes
deformações a que as vigas reforçadas com este sistema estiveram sujeitas e da abertura
de fendas significativa dai resultante, constatou-se que o sistema de ancoragem era
totalmente eficaz evitando roturas prematuras;
A técnica de reforço CREatE utilizando dois tipos diferentes de armadura de reforço (aço
inox ou laminados de CFRP), apresentou globalmente um desempenho bastante superior ao
das técnicas EBR e NSM pois, ao contrário destas, apresentou roturas clássicas, aumentou
a rigidez elástica de flexão, permitiu aumentar a capacidade de carga na cedência e na
rotura e demonstrou elevada ductilidade pós-cedência; Face às vigas de referência não
reforçadas, as vigas reforçadas com a técnica CREatE permitiram aumentar a carga na
rotura em cerca de 50% quando se utilizaram armaduras de Aço Inox e em 80% quando se
utilizaram como armaduras de reforço os laminados de CFRP. Em termos de ductilidade em
deslocamento o aumento também foi significativo, para valores superiores a 270% no caso
do reforço com Aço Inox e 230% no reforço com laminados de CFRP.
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