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RESUMO 

A reabilitação de estruturas de betão armado com compósitos de FRP tem tido uma grande 

aceitação em especial devido às excelentes características de durabilidade dos materiais 

compósitos, ao seu baixo peso e às suas elevadas prestações mecânicas. Contudo, o 

comportamento elástico-linear dos compósitos de FRP e a sua forma de aplicação pode 

originar roturas prematuras, quer na técnica de reforço EBR (Externally Bonded 

Reinforcement), em que o compósito é colado externamente, quer na técnica NSM (Near 

Surface Mounted) em que o compósito é inserido na zona do recobrimento. No sentido de 

minimizar o risco de roturas prematuras e ao mesmo tempo aumentar a ductilidade dos 

elementos reforçados, desenvolveu-se um novo sistema de reforço estrutural em que as 

armaduras são ancoradas internamente por aderência. A fim de validar o novo sistema de 

reforço estrutural com compósitos de FRP foi realizado um programa experimental que incluiu 

o ensaio de vigas de betão armado (BA) reforçadas com as seguintes técnicas de reforço: 

EBR, NSM e pela nova técnica CREatE (Continuous Reinforcement Embedded at Ends). 

Neste artigo descrevem-se os ensaios experimentais realizados e analisam-se os resultados 

obtidos. As vigas de BA ensaiadas tinham seção em T, com um vão de 3,0 m e uma altura de 

0,32 m e foram solicitadas em flexão em 4 pontos e testadas até a rotura. A técnica CREatE 

provou ser a mais eficaz das três alternativas testadas mobilizando a totalidade do CFRP e 

apresentando a maior capacidade resistente e a ductilidade mais elevada. 
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CONCLUSÕES 

A análise dos ensaios das vigas reforçadas com as diferentes técnicas de reforço (EBR, NSM e CREatE) permite 
constatar que a técnica CREatE apresentou modos de rotura tradicionais em vigas de betão armado 
(esmagamento do betão e/ou rotura da armadura) ao contrário da técnica EBR, cuja rotura ocorreu por 
descolamento do FRP ou da técnica NSM, cuja rotura ocorreu por destacamento do recobrimento do betão. Além 
disso, quer seja sob carregamento monotónico ou cíclico, as vigas ensaiadas com a técnica CREatE melhoraram 
o comportamento à flexão e ao esforço transverso e apresentaram um aumento significativo da carga na cedência 
e na rotura, melhorando significativamente a ductilidade em deslocamento. Realça-se ainda a versatilidade da 
técnica CREatE (Franco et al. 2016) uma vez que permite, com as armaduras adequadas, aplicá-las coladas pelo 
exterior (EBR) ou inseridas no recobrimento (NSM), tirando partido das vantagens associadas a estes métodos de 
reforço.   
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