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Introdução: O concreto é o material estrutural mais aplicado no mundo. Esse material
possui boa resistência à compressão. Porém, apresenta limitações em relação à
resistência à tração.
Para vencer essas limitações o concreto pode ser reforçado com diferentes materiais.
Como exemplo, esse pode ser reforçado com barras de aço. O concreto armado pode
ser reforçado com tecido matricial juntamente com resina sintética nas partes laterais e
na parte inferior de vigas. Além disso, neste trabalho será proposto uma nova forma de
reforçar vigas de concreto usando resíduo de polímero reforçado com fibra de vidro
(PRFV) na região tracionada de vigas.
 Objetivo: Os objetivos deste trabalho são:
- Abordar sobre diferentes tipos de reforços para vigas de concreto;
- Propor uma nova forma de reforçar vigas de concreto utilizando resíduo de PRFV.

 Metodologia: Neste trabalho foi feita uma revisão de literatura sobre diferentes tipos
de reforços para vigas em relação à resistência à tração dessas na flexão. Além disso,
os métodos usados nos artigos serão discutidos. Há um artigo que fala sobre
ancoragem de manta de fibra de carbono em vigas de concreto armado. Isso, para o
reforço à flexão dessas. Outro artigo fala sobre vigas de concreto armado também
reforçadas à flexão com tecido de polímero reforçado com fibra. Nesse artigo são
mostradas diferentes formas de aplicar esse tipo de tecido e os resultados em relação à
resistência são discutidos. Resultados: Em relação ao primeiro artigo citado na
metodologia, a manta de fibra de carbono aplicada em vigas de concreto armado como
reforço estrutural na flexão dessas apresentou bom desempenho. Houve aumento
significativo na rigidez, na ductilidade e na capacidade última de carga nas vigas de
concreto armado. Ademais, no segundo artigo abordado na metodologia cita o tecido
usado para reforçar vigas de concreto armado. Nesse artigo são usados diferentes tipos
de tecidos e esses são aplicados de diferentes formas nessas vigas. Assim, o uso de
material compósito de fibras de vidro e carbono de camada dupla é muito eficiente no
reforço de vigas de concreto armado. Além disso, uma viga feita apenas de concreto
armado foi feita para servir como viga de referência. Comparando essa com as vigas
reforçadas com o material compósito de fibras de vidro e carbono de camada dupla
essas demonstraram em relação à capacidade resistente à flexão um aumento de 114%.
Além do mais, sobre a proposta de aplicação de resíduos de PRFV na zona de tração
de vigas de concreto, essas serão submetidas ao ensaio de flexão.
 Conclusão: O concreto armado é um material estrutural bem sucedido. Ademais, com
a aplicação de tecido matricial ocorre o aumento da resistência à flexão de vigas de
concreto armado. Além disso, este trabalho propõe uma forma inovadora de reforçar
vigas de concreto à flexão.
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