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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre reforços estruturais em pilares 

e vigas com aumento da seção, apresentando métodos corretos e práticos de reforços. 

 Recentemente tem se notado uma crescente demanda por projetos de reforços e 

recuperação estrutural de vigas e pilares de concreto armado. É importante ressaltar que com o 

passar do tempo, alguns fenômenos naturais podem intervir na saúde de pilares e vigas que 

estão expostos. 

Neste trabalho são utilizados métodos de reforço como o encamisamento, que consiste 

basicamente em envolver a seção existente com concreto novo e a armadura necessária para o 

reparo. Esta técnica é bastante utilizada por ter um custo mais acessível, tanto dos materiais 

quanto da mão de obra, podendo ser realizada, também, com concreto projetado. Em 

contrapartida sua principal desvantagem é a interferência arquitetônica do aumento da seção 

dos elementos reforçados, além de, em alguns casos, o tempo prolongado para que a estrutura 

possa ser liberada para serviço.  

Pretende-se despertar a curiosidade tanto do meio acadêmico quanto dos profissionais 

da área para o estudo das patologias da construção.  

 

Palavras-chave: reforços estruturais; encamisamento; interferência arquitetônica. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Serão apresentadas neste trabalho duas formas de reforço estrutural, e a 

os fundamentos de como seguir com um reforço. As formas apresentadas serão 
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a de aumento da seção dos pilares e das vigas, conhecidas, também, como 

encamisamento do elemento estrutural.  

Esses reforços estruturais devem ser adotados de acordo com a 

necessidade patológica da construção, pois podem ocorrer várias falhas durante 

todo o processo dela, falha essas que devem ser observadas e analisadas. 

Várias são as falhas possíveis de ocorrer durante a etapa de 

concepção da estrutura. Elas podem se originar durante o estudo 

preliminar (lançamento da estrutura), na execução do anteprojeto, ou 

durante a elaboração do projeto de execução, também chamado de 

projeto final de engenharia. (RIPPER, SOUZA, 2009 p.24) 

Várias são as causas que podem levar a uma doença patológica na 

estrutura, por isso deve ser feita a manutenção preventiva, ou seja, acompanhar 

a construção do início ao fim, sempre observar as cargas que colocará em cima 

da sua estrutura, respeitar as cargas de projeto, observar cotidianamente o 

comportamento das pequenas fissuras que aparecem nas construções e 

supervisionar locais onde possam ter vazamento de água, pois se em alguma 

determinada região de um pilar, por exemplo, estiver descascando, ao entrar em 

contato com a água pode começar a oxidação da armadura, situação essa que 

resultará em problemas patológicos futuros. 

Ao se analisar uma estrutura de concreto "doente" é absolutamente 

necessário entender-se o porquê do surgimento e do desenvolvimento 

da doença, buscando esclarecer as causas, antes da prescrição e 

consequente aplicação do remédio necessário. O conhecimento das 

origens da deterioração é indispensável, não apenas para que se 

possa proceder aos reparos exigidos, mas também para se garantir 

que, após reparada, a estrutura não volte a se deteriorar.(RIPPER, 

SOUZA,2009, p.27) 

Depois que a estrutura é analisada e apontado qual é o real problema, 

pode-se então indicar qual reforço poderá utilizar para atender ao problema 

solicitado. 

A qualidade dos serviços de recuperação ou de reforço de estruturas 

de concreto depende da análise precisa das causas que os tornaram 

necessários e do estudo detalhado dos efeitos produzidos. Definidos 

estes dois pontos, passa-se então à escolha da técnica adequada, que 
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inclui a cuidadosa seleção dos materiais e equipamentos a serem 

empregados e mesmo da mão-de-obra necessária 

para a execução do serviço. (RIPPER, SOUZA, 2009, p.105) 

Logo, com esses dados em mãos, deverá então começar os estudos para 

o início da aplicação do reforço, esse trabalho deverá ser feito pelo profissional 

da área, o engenheiro civil, dando preferência para o engenheiro especializado 

em estruturas, pois saberá ir ao ponto do problema com exatidão, é esse 

profissional que irá analisar a estrutura, seja ela executada através de um projeto 

estrutural ou não. 

Os serviços de reforço requerem sempre a prévia elaboração de 

trabalhos de cálculo estrutural, sejam estes serviços derivados de 

necessidade de alteração na funcionalidade da estrutura – aumento da 

carga de utilização, por exemplo - ou como consequência de 

danificação sofrida pela estrutura, casos em que o reforço estará 

inserido nos trabalhos de recuperação. (RIPPER, SOUZA, 2009, 

p.105) 

Ainda afirmam os autores:  

O projeto de reforço deve levarem conta uma série de fatores, entre os 

quais a concepção original da estrutura, sua história, os defeitos ou as 

novas exigências e a disponibilidade de mão-de-obra e de materiais, 

mas, antes de tudo, ele dependerá da formação técnica e da 

criatividade do projetista, devendo, portanto, ser confiado apenas a 

profissionais especializados em trabalhos desta natureza. (RIPPER, 

SOUZA, 2009, p.142) 

Expandir o conhecimento em relação aos reforços estruturais será sempre 

positivo, pois são com esses reforços que se restauram construções antigas, 

históricas e de muito valor, seja sentimental ou financeiramente, sem ter que 

demoli-las. 

Foi escolhido este tema a fim de aumentar o conhecimento e aprender 

com autores reconhecidos e bem embasados em suas obras publicadas sobre 

o assunto de reforços estruturais. 

Quando falamos de estruturas de concreto armado, pensamos logo no 

esqueleto da casa, edifício, mas lembramos principalmente na segurança da 

construção a ser feita. Muitas pessoas, leigas no assunto, tem a opinião de que 

se algum problema aparecer na estrutura, já não tem mais jeito de recuperar tal. 
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Porém, com a evolução e tecnologia que já temos no mercado da construção 

civil, temos sim como recuperar as estruturas que podem sofrer algum tipo de 

dano por inúmeros motivos com o passar dos anos. 

Tendo em vista um bom calculista estrutural, tal lhe apresentará qual o 

melhor reforço estrutural utilizar para atender o problema que está sendo 

causado na sua estrutura. Entre os tipos existentes, foi escolhido apresentar de 

forma detalhada o reforço estrutural com o aumento da seção do pilar e da viga. 

Se precisa de reforço estrutural, algum problema foi desencadeado para 

comprometer a estrutura, e segundo os autores: 

O surgimento de problema patológico em dada estrutura indica, em 

última instância e de maneira geral, a existência de uma ou mais falhas 

durante a execução de uma das etapas da construção, além de apontar 

para falhas também no sistema de controle de qualidade próprio a uma 

ou mais atividades. (RIPPER, SOUZA, 2009, p.23) 

Portanto, quando e como usar o reforço estrutural com o aumento da seção do 

pilar e da viga? 

Será apresentado um reforço estrutural, para correção de falhas nas 

estruturas, sejam elas antigas ou novas, em reformas ou até mesmo em 

construção, que é o aumento da seção do componente estrutural seja no pilar 

ou viga. 

 

O trabalho tem como objetivo, através da revisão bibliográfica de autores, 

apresentar como, onde e quando usar o reforço estrutural, bem como observar 

suas características. 

Os reforços estruturais que aqui serão apresentados, são soluções que 

evitam problemas futuros, por isso investir na correção de falhas estruturais com 

o aumento da seção de pilar e viga é plausível e recomendado. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 IMPORTÂNCIA DO REFORÇO ESTRUTURAL 

 Nos últimos tempos é nítido o aumento da população e 

consequentemente das construções. Entretanto, ao se decidir realizar uma obra, 

muitos não procuram um profissional da área para realização de projetos, dentre 
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eles o estrutural que podemos afirmar que é um dos projetos mais importantes 

de uma edificação. 

 É no projeto estrutural que tudo será detalhado, dimensionado e 

explicado. Um bom projeto estrutural alinhado a uma boa execução, dificilmente 

dará problemas em sua estrutura, salvo casos que possuem ação do tempo. 

Precisamos nos preocupar também em relação a patologias das estruturas, 

sinais que podem aparecer aos poucos, observar esses sinais e aplicar o reforço 

com aumento da seção do pilar ou viga para recuperar a estrutura, assim diz a 

didática: 

A preferência pelo complemento das seções existentes, com adição de 

concreto e de aço, deriva justamente do baixo custo dos materiais de 

reposição e da tradição de uso dos mesmos. No Brasil desenvolveu-se 

particularmente a utilização do concreto projetado como metodologia 

básica para a recuperação e complementação das seções de concreto 

existentes. (RIPPER, SOUZA, 2009, p.215-216) 

É de suma importância contratar um bom engenheiro e uma boa execução 

para evitar problemas como: falha na execução do projeto, cobrimento 

insuficiente das armaduras deixando em contato com agentes químicos, físicos 

e biológicos (o que pode causar a oxidação do aço), trincas, fissuras, rachaduras 

entre outros problemas que pode desenvolver. Vale ressaltar que a trinca deve 

ser observada desde o início de sua aparição, pois ela pode ser a causadora de 

algo que está acontecendo na estrutura, a trinca começa com uma pequena 

fissura, passa para a trinca e desenvolve para a rachadura, disto isso o autor 

afirma: 

 Dentre os inúmeros problemas patológicos que afetam os edifícios, 

sejam eles residenciais, comerciais ou institucionais, particularmente 

importante é o problema das trincas, devido a três aspectos 

fundamentais: o aviso de um eventual estado perigoso para a estrutura, 

o comprometimento do desempenho da obra em serviço 

(estanqueidade à água, durabilidade, isolação acústica etc.), e o 

constrangimento psicológico que a fissuração do edifício exerce sobre 

seus usuários. (ÉRCIO THOMAZ, 2009, p.4) 

Mas é importante considerar também que com o passar do tempo, 

fenômenos naturais podem interferir na patologia da construção, assim como diz 
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Ripper, Souza (2009), que mesmo construções bem projetadas e construídas 

podem apresentar problemas patológicos. E muito acontece, de por algum 

motivo, a estrutura precisar de ter sua capacidade aumentada, é aí então que 

entram os trabalhos de recuperação ou reforços na estrutura, por isso deve-se 

conhecer os procedimentos e técnicas para tal, sendo de fundamental 

importância para devolver à estrutura sua capacidade original.        Saber analisar 

e identificar o problema é importantíssimo, antes de aplicar o reforço estrutural. 

Abaixo, imagens de problemas patológicos que necessitam do aumento da 

seção, também chamado de encamisamento. 

Figura 1 – Processo para realização do encamisamento de pilar 

 

Fonte: Disponível em: https://resimat.com.br/o-que-e-recuperacao-estrutural/  

 

 

 

 

https://resimat.com.br/o-que-e-recuperacao-estrutural/
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Figura 2 – Limpeza para o início do encamisamento de viga 

  

Fonte: Disponível em: https://docplayer.com.br/59500664-Recuperacao-de-estruturas.html  

 

O método do encamisamento é considerado um dos que apresenta o 

menor custo de execução. Mas requer cuidado e estudo para execução, pois 

deve-se se atentar aos riscos que todo reforço pode oferecer. Para execução de 

reforço deve-se fazer o devido escoramento ao redor do elemento estrutural a 

ser reforçado, fazer a limpeza corretamente das armaduras, caso estejam 

expostos provavelmente estarão em processo de oxidação, lixar e assim fazer 

toda manutenção necessária para então começar com o aumento da seção do 

pilar ou viga, entretanto as construções não são eternas, e devem ser feitas as 

manutenções preventivas pois segundo Ripper, Souza, (2009), as estruturas 

podem se deteriorar com o passar do tempo, e assim não alcançar a vida útil 

prevista em projeto, se tal não for bem projetado, executado e obter 

manutenções preventivas. 

A técnica de reforço com aumento de seção, também chamada 

encamisamento, consiste em envolver a seção existente com concreto 

https://docplayer.com.br/59500664-Recuperacao-de-estruturas.html
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novo e a armadura necessária para o reparo. É uma técnica bastante 

utilizada por ter preço mais acessível dos materiais e mão de obra, 

podendo ser realizada, também, com concreto projetado. A principal 

desvantagem é a interferência arquitetônica do aumento da seção dos 

elementos reforçados, além de, em alguns casos, o tempo prolongado 

para que a estrutura possa ser liberada para serviço. (ZUCCHI, 2015, 

p. 14-15) 

 

2.2 PROCEDIMENTOS 

 

2.2.1 AUMENTO DA SEÇÃO EM PILARES 

 Considerando que ao ponto de vista estrutural o reforço de pilares 

costuma ser mais complexo, pois o pilar é o último elemento estrutural de 

sustentação, antes das fundações, a receber cargas vindas de diversos 

pavimentos, diferente das vigas por exemplo, que absorve cargas apenas do teto 

de sua locação, (RIPPER, SOUZA, 2009). 

Assim sendo, se no caso das vigas o descarregamento é relativamente 

simples de ser executado, total ou parcialmente, sendo portanto fácil 

forçar a entrada em carga do reforço, para os pilares, e especialmente 

para os que estão localizados nos pavimentos inferiores de edifícios 

altos, descarregar é inviável economicamente, pois para se aliviar o 

pilar das cargas oriundas de vários pavimentos seria necessário que 

se construísse uma estrutura auxiliar provisória capaz de absorver 

estas cargas e transmitidas adequadamente para o elemento estrutural 

permanente de sustentação que se encontra imediatamente abaixo do 

pilarem que se está realizando o trabalho. Isto equivale a dizer que 

dimensionamento do reforço nos pilares deve ser feito sem que se 

considere a descarga. (RIPPER, SOUZA, 2009, p.2160) 

Não é recomendado desprezar a capacidade resistente da seção do pilar 

já existente pois seria um desperdício já que isso pode ser evitado. Uma possível 

solução é o cintamento do pilar, aumentando a carga de ruptura inicial e fazendo 

com que se possa contar com a colaboração da seção já existente na sua 

resistência global, (RIPPER, SOUZA, 2009). 

Podemos afirmar então que o projeto de reforço com o aumento da sessão 

em pilares consiste em calcular um novo pilar cintado, que irá absorver a carga 
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que se quer obter no elemento estrutural mais ao carregamento existente, 

fazendo então, a conversão do pilar existente em um pilar cintado. As armaduras 

longitudinais existentes irão ser consideradas como uma contribuição para a 

resistência total do pilar cintado, isso se faz necessário considerar um coeficiente 

de majoração, (RIPPER, SOUZA 2009). 

Vale ressaltar o que afirma os autores Ripper, Souza (2009, p.216) “é 

importante notar-se que o pilar original é normalmente um pilar de seção 

quadrada ou retangular, que deve ser transformado em um pilar de seção circular 

para, com isto, o cintamento ser o mais eficiente possível.” 

Mas podem ser feitos também da geometria original, há controversas entre 

autores pelo fato de ser mais econômico ou não a realização do reforço partir 

para forma cilíndrica. 

Na figura a seguir, poderemos ver uma importante significância na 

economia de material fazendo essa transferência de pilar quadrado ou retângulo 

para circular (RIPPER, SOUZA, 2009).  

Figura 3 - Reforço de pilar por encamisamento  

 

Fonte: Ripper, Souza, 2009, p.217 
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Como dito os reforços também podem ser feitos com a sua geometria 

original, retangular ou quadrada, abaixo uma figura exemplificando como é o 

procedimento. 

 

 

Figura 4: Reforço por encamisamento retangular de concreto armado. 

 

Fonte: Araldi, 2013, p. 37. 

 

No caso (A) da figura 4 o reforço do pilar é feito em um único 

pavimento, sendo que a transferência de esforços se dá através das 

vigas e da aderência entre o pilar original e o de reforço. A armadura 

longitudinal do reforço é ancorada superiormente na viga e 

inferiormente na laje, podendo ser executado capitel no pilar do 

pavimento subjacente abaixo para uma melhor transferência dos 

esforços. Superiormente, a armadura longitudinal deve ser estendida 

até a face inferior da laje do pavimento acima. Já no caso (B) o reforço 

é contínuo, atingindo mais de um pavimento de forma ininterrupta. 

Nessa solução, a armadura longitudinal precisa ser contínua, sendo o 

único impedimento atravessar o concreto das lajes. (Araldi, 2019, p.36) 

Segundo Ripper, Souza (2009), há algumas considerações a serem feitas 

em relação ao reforço, pois os autores afirmam que não há estrutura que 

trabalhe, na prática, todo o tempo solicitada pela carga igual ao projeto, portanto 
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haverá sempre uma parcela do carregamento que irá atuar em determinadas 

ocasiões. Diante disto os autores também refletem: 

No caso de edifícios residenciais, comerciais e industriais, que têm 

suas estruturas projetadas para cargas "acidentais" (cargas não-

permanentes) normatizadas e que são em geral muito superiores às 

que realmente as solicitam, pode-se estimar a "sobra" de resistência 

do pilar e, com isto, considerar uma carga reduzida [...] (RIPPER, 

SOUZA, 2009, p.217) 

Uma sugestão do autor ZUCCHI (2015, p.15) “o concreto de alto 

desempenho no reforço como uma alternativa ao concreto convencional, pois 

resulta na adoção de espessuras menores, podendo não ser necessárias 

alterações significativas nas dimensões dos elementos reforçados.” 

 

Figura 5: Sequência de fotos de encamisamento de pilar. 

 

 

Fonte: ZUCCHI, 2015, p. 15. 

 

Uma importante observação do autor sobre a aderência do concreto é: 

O sucesso do reparo depende da boa aderência entre o concreto novo 

e o velho, e da capacidade de transferência de tensões entre os 

mesmos. A incompatibilidade entre o concreto velho e o material a ser 

aplicado podem gerar falhas nos reparos, principalmente devido a 

diferenças de deformação e retração. Cuidados devem ser tomados 

quanto à limpeza da superfície das armaduras antes da colocação do 

novo material, retirando-se todos os produtos da corrosão. Todo o 

concreto alterado deverá ser removido e também aquele em volta do 
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perímetro da armadura na região da corrosão. A lavagem das 

superfícies do concreto tem por objetivo a remoção de resíduos de toda 

natureza tais como ferrugens e graxas, de forma a preparar o substrato 

para a recepção do material do reparo. As lavagens podem ser feitas 

com jatos d’água e com utilização de soluções alcalinas (ZUCCHI, 

2015, p. 16) 

O autor defende como conceito de tal reforço:  

O conceito básico do reforço por encamisamento consiste em criar uma 

área adicional, ou aumento de seção, com objetivo de diminuir a tensão 

solicitante no trecho reforçado. Esse método também, quando 

empregado em todo o contorno do elemento, aumenta as condições 

de confinamento da seção original. A Fig. 4 mostra as configurações 

típicas de reforço por aumento de seção.(COUTO et al., 2016, p. 3)  

Figura 6: Configurações típicas de reforço de pilar por aumento da seção. 

 

Fonte: COUTO, 2016, p. 3. 

 

2.2.2 AUMENTO DA SEÇÃO EM VIGAS 

Será abordado também o aumento da sessão nas vigas, aumentando sua 

altura transversal, acrescentando concreto em sua face superior, aumentando 

assim o braço de alavanca do momento resistente, consequentemente a 

capacidade portante das vigas, (RIPPER, SOUZA, 2009). 

Sempre com os escoramentos em seu entorno para garantir a segurança, 

principalmente se forem realizados nos primeiros pavimentos. Os autores ainda 

afirmam que: 

Esta técnica, combinada com o descarregamento parcial ou total da 

viga para execução do reforço (e neste caso, é possível descarregar a 

viga facilmente), é bastante eficiente, de rápida execução e de baixo 

custo, tendo como inconveniente maior o fato de que o piso do 

pavimento estrutural onde o reforço está sendo executado ficará com 

saliências. (RIPPER, SOUZA, 2009, p.218) 
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Figura 7 – Reforço de vigas por aumento da altura h 

 

Fonte: Ripper, Souza, 2009, p.218 

 

Neste caso, é mais simples para a interação entre o concreto existente e 

o de reforço, já que há apenas justaposição entre os dois, isso nos leva a refletir 

quanto à união entre os dois concretos, pois isto pode ser o grande fator de 

encarecer a obra com esta técnica de reforço, ou seja, há que se poder garantir 

a aderência entre os dois concretos de forma que a seção de ligação tenha a 

capacidade de resistir às tensões de deslizamento existentes. (RIPPER, 

SOUZA, 2009). 

Por meio de estudos os autores constaram que este reforço pode ser feito 

de 3 maneiras, são eles, “apicoamento, limpeza a seco, aplicação de resina 

epóxi e concretagem; apicoamento, furação da peça para encaixe de novos 

estribos em forma de U invertido, limpeza e concretagem; combinação das duas 

soluções anteriores”. (RIPPER, SOUZA, 2009, p. 218-219). 

Segundo Ripper, Souza, (2009, p.219) “o custo de qualquer destas 

soluções é elevado, seja pelo alto preço da resina epóxi, seja pelo gasto com 

mão de obra, especificamente para o segundo dos casos citados, que no 

entanto, oferece a vantagem de combater a fissuração ocasionada por 

cisalhamento. Evidentemente, a última das três soluções é a mais onerosa.” 
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3. CONCLUSÃO 

 

Conforme exposto, as estruturas de concreto armado podem sofrer 

patologias ao passar dos anos e apresentar grandes ricos aos usuários. Para a 

segurança da construção, há a necessidade de manutenção preventiva.  

Para realizar o reforço estrutural necessário, seja em pilares ou em vigas, 

é de suma importância que os projetistas avaliem toda a construção para se 

definir a técnica mais eficiente a ser usada. 

Embora interfira na arquitetura da construção e que é preciso a suspensão 

do uso da estrutura enquanto houver a execução, o reforço com o aumento da 

seção ainda é a técnica mais barata, o qual a mão de obra não exige muita 

complexidade e nem equipamentos que não seja de uso corriqueiro da 

construção civil. 

Nos reforços com o aumento de seção em pilares, ocorre a necessidade 

de cintamento do pilar, é o aumento da carga de ruptura inicial, fazendo com que 

se possa contar com a colaboração da seção já existente na sua resistência 

global. O projeto para esse tipo de reforço consiste em calcular um novo pilar 

cintado para absorver a carga que se quer obter no elemento estrutural. 

Nos reforços com o aumento da seção em vigas, há o aumento de sua 

altura transversal, sendo acrescido concreto em sua face superior, sempre com 

os escoramentos para garantir a segurança. 

Portanto, durante e após a execução do reforço estrutural, é fundamental 

a monitoração da estrutura para evitar futuros problemas, sendo indispensável 

um profissional devidamente qualificado para realizar a devida análise estrutural.  
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