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Abstract  

Resumo

The objective of this paper is to present a finite element model for the nonlinear analysis of reinforced concrete beams 
strengthened for flexure. The beams could be strengthened by the external bonding of steel plates or carbon fiber re-
inforced polymers (CFRP) to the beam tensile side. In the numerical simulation, the concrete was represented by bidi-
mensional, eight nodes, isoparametric elements, according to a plane stress formulation. The steel reinforcement was 
represented by an embedded model. Each bar was considered as a more rigid line inside the concrete element, which 
resists only to axial efforts. The system of external reinforcement was represented by three nodes, quadratic, truss ele-
ments. The shear deformation in the adhesive layer causes a relative displacement between the external reinforcement 
and the concrete substrate. A six nodes, quadratic, unidimensional interface element was used for the evaluation of this 
slip and the corresponding bond stress. The model results were compared with experimental and numerical tests carried 
out by other authors. In the beams strengthened with steel plates, the maximum bond stress occurred in the zone of the 
plate curtailment, near to the supports. In the beams strengthened with CFRP, the maximum bond stress was initially 
observed in the region close to the flexural cracks. However, the maximum bond stress moved towards the supports, 
with the increase of the fiber sheet thickness.

Keywords: structural reinforcement, finite element method, reinforced concrete beams, carbon fiber reinforced polymers.

O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de elementos finitos para a análise não-linear de vigas de concreto 
armado reforçadas à flexão. O reforço pode ser feito através da colagem, na face tracionada da viga, ou de chapas de 
aço, ou de lâminas de polímeros reforçados com fibras de carbono (PRFC). Na simulação numérica, o concreto foi repre-
sentado através de elementos isoparamétricos bidimensionais, de oito nós, para estado plano de tensão. A armadura 
foi representada através do modelo incorporado. Cada barra de armadura foi considerada como uma linha mais rígida 
dentro do elemento de concreto, que resiste apenas a esforços axiais. A discretização do sistema de reforço à flexão foi 
feita através de elementos de treliça plana, quadráticos, com três nós. A deformação por cisalhamento na camada de 
adesivo causa um deslocamento relativo entre o reforço e o substrato de concreto. Para o cálculo deste deslizamento, e 
das tensões de aderência, foi usado um elemento de interface unidimensional, de seis nós, com funções de interpolação 
quadráticas. O modelo foi testado através de resultados experimentais e numéricos realizados por outros autores. Para 
vigas reforçadas com chapas de aço, as maiores tensões de aderência ocorreram nas proximidades dos apoios. Nas 
vigas reforçadas com PRFC, as maiores tensões de aderência surgiram inicialmente na região das fissuras de flexão. 
Porém, com o aumento da rigidez do reforço, as máximas tensões de aderência deslocaram-se para os apoios.

Palavras-chave: reforço estrutural, método dos elementos finitos, vigas de concreto armado, compósitos de PRFC.



190 IBRACON Structural Journal • 2007 • vol. 3  • nº 2

Modelo de elementos finitos para análise numérica de estruturas de concreto armado reforçadas

1 Introdução

Apesar do reconhecido bom desempenho e larga utilização 
do concreto na construção civil, sua durabilidade é um as-
sunto em evidência nos dias atuais. Estima-se, inicialmen-
te, que seja longa a vida útil das estruturas de concreto. 
Entretanto, más concepções de projetos, problemas gera-
dos durante a fase de construção e materiais de qualidade 
inferior à necessária, aliados a uma falta de manutenção 
ou avaliação da integridade estrutural, podem conduzir a 
situações onde as estruturas acabam perdendo sua fun-
cionalidade, impondo sérias dúvidas ou restrições quanto 
ao seu uso. 
Deste modo, o desenvolvimento coloca, à frente da indús-
tria da construção civil, o desafio de manter a infra-estru-
tura de um país, conservando pontes, portos, aeroportos, 
barragens, prédios públicos, etc.
Após a fase de avaliação da integridade, e diagnosticados 
os causadores dos problemas estruturais, parte-se para 
uma importante fase de recuperação das condições ini-
ciais para as quais as estruturas tinham sido anteriormen-
te projetadas. Ademais, alterações no uso das estruturas 
podem gerar situações onde a capacidade resistente deva 
ser aumentada, necessitando, assim, de um projeto de 
reforço. 
Existem hoje diferentes técnicas e materiais para o de-
senvolvimento de um projeto de recuperação ou reforço 
estrutural. Dentre as principais metodologias podem ser 
citadas a colagem de chapas de aço com resina epóxi e 

a aplicação de materiais compósitos à base de fibras e 
resinas poliméricas. A primeira tem como vantagem a 
economia e simplicidade de execução, permitindo reforçar 
o elemento sem que haja um aumento significativo em 
suas dimensões (Beber [1]). No entanto, o elevado peso 
próprio das chapas de aço, o qual dificulta o manuseio e 
o transporte, aliado à corrosão após longos períodos de 
exposição, tornam-se um inconveniente desta técnica. 
A segunda técnica tem como principais vantagens o fato 
destes materiais não serem afetados pela corrosão e por 
possuírem extraordinária resistência à tração. Entretanto, 
seu alto custo acabou por restringir a sua utilização por 
um longo período (Garcez et al. [2]).
Existem ainda muitas incertezas quanto ao comportamen-
to das estruturas reforçadas à flexão. Neste contexto, uma 
das principais motivações de estudo é analisar a mudan-
ça do modo de ruptura dúctil para uma ruptura frágil por 
descolamento do sistema de reforço. As pesquisas sobre 
modelos numéricos de análise se justificam, pois antes de 
ser aplicado o reforço é necessário prever como será o seu 
comportamento sob cargas de serviço, bem como deter-
minar qual será o aumento de capacidade de carga atingi-
do. Entre os trabalhos já desenvolvidos sobre este assunto 
podem ser citados os de Ziraba e Baluch [3], Ascione e Feo 
[4] e Adhikary e Mutsuyoshi [5].
Este trabalho tem como objetivo apresentar um modelo 
computacional, baseado no método dos elementos finitos, 
para a análise não-linear de vigas de concreto armado re-
forçadas à flexão, buscando ampliar o conhecimento nesta 
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área. Considerando que o modo de ruptura por falha da 
aderência entre o concreto e o reforço é o mais observado 
em vigas de concreto armado reforçadas (Thomsen [6]), 
será introduzido no modelo computacional um elemento 
especial de interface para simular a ligação entre os mate-
riais, que permite a obtenção das tensões de aderência.
Através do modelo de elementos finitos apresentado neste 
trabalho é possível acompanhar a resposta estrutural de 
vigas de concreto armado reforçadas à flexão, desde o iní-
cio do carregamento até a ruptura. Utilizando-se elemen-
tos de interface entre o reforço externo e o substrato de 
concreto, a distribuição das tensões de aderência pode ser 
obtida ao longo do comprimento do sistema de reforço. 
Desta maneira, modos de ruptura prematuros, causados 
pelo descolamento do reforço, podem ser detectados.  

2 Representação da estrutura 
 em elementos finitos

O procedimento inicial do método dos elementos finitos 
consiste em dividir-se o plano médio da estrutura a ser 
analisada em pequenos elementos de superfície (elemen-
tos finitos), que são conectados entre si por meio de pon-
tos nodais. Na solução em deslocamentos, as incógnitas 
do problema são os deslocamentos dos pontos nodais, e 
a partir destes, as deformações são calculadas. Estabele-
cendo-se, então, relações constitutivas dependentes das 
deformações, as tensões podem ser determinadas. Final-
mente, o equilíbrio nodal entre forças externas aplicadas 
e esforços internos é obtido através de um procedimento 
iterativo. 

2.1 Elementos finitos para a    
 representação do concreto

Neste trabalho são utilizados elementos bidimensionais 
para análise de estados planos de tensão. Estes elemen-
tos são isoparamétricos quadráticos, com oito pontos no-
dais, sendo que cada nó possui dois graus de liberdade 
(as translações nas direções “x” e “y” do sistema global de 
referência). Estes elementos pertencem a família Seren-
dipity e permitem gerar elementos com lados curvos para 
modelar mais adequadamente os contornos irregulares 
das peças a serem analisadas.

2.2 Elementos finitos para a    
 representação da armadura

Utiliza-se neste trabalho, para a representação da armadu-
ra, o modelo incorporado proposto por Elwi e Hrudey [7] . 
Através desta formulação, supõe-se que haja aderência per-
feita entre a barra de armadura e o concreto que a envolve, 
assim, o deslocamento em um ponto qualquer do elemento 
de armadura é obtido interpolando-se os deslocamentos dos 
pontos nodais do elemento de concreto no qual a barra está 
inserida. Considera-se, também, que a armadura resista 
apenas a esforços axiais na sua direção longitudinal. 
Uma das principais vantagens deste modelo é que as bar-
ras podem ser dispostas arbitrariamente no interior do 
elemento de concreto, sem gerar novas incógnitas para 
o problema.
Usando o modelo incorporado, a matriz de rigidez da ar-
madura possui as mesmas dimensões da matriz de rigidez 
do elemento de concreto, sendo a matriz de rigidez do 
elemento de concreto armado a soma das duas. 

2.3 Elementos finitos para a    
 representação do reforço

O reforço é modelado através de elementos discretos de 
barra de treliça plana, quadráticos, com três pontos no-
dais. Estes elementos são capazes de absorver somente 
esforços na direção do seu eixo longitudinal.

2.4 Elementos finitos para a representação  
 da interface concreto/reforço

A transferência de esforços entre o sistema de reforço e o 
concreto gera tensões de cisalhamento na interface entre 
os dois materiais, assim, para o cálculo destas tensões de-
vem ser conhecidos os deslocamentos relativos entre eles. 
Para tal, é incluído no modelo de elementos finitos um ele-
mento especial de interface para simular a aderência entre 
o substrato de concreto e o sistema de reforço estrutural, 
baseado no trabalho de Adhikary e Mutsuyoshi [5].
O elemento finito isoparamétrico, que é aqui apresenta-
do, consiste em um elemento de interface unidimensional, 
com seis pontos nodais, funções quadráticas de interpola-
ção e espessura nula, conforme apresentado na Figura 1.
Pelo fato da espessura do elemento de interface ser nula, 
é suficiente representá-lo através de equivalentes pseudo 
nós 1’, 2’ e 3’ conforme a Figura 2. Assim, a definição do 
elemento é feita através da coordenada “x” dos pseudo 
nós no sistema global da estrutura.
No processo de discretização em elementos finitos, os nós da 
face inferior do elemento de interface serão comuns aos nós 
do elemento de reforço adjacente, enquanto que os nós da 
face superior do mesmo elemento de interface serão comuns 
aos nós da face inferior do elemento adjacente de concreto. Na 
Figura 3 é ilustrado como os elementos adjacentes de reforço e 
concreto são conectados através do elemento de interface.
Diferentemente dos casos onde as tensões são funções das 
deformações, as tensões de aderência geradas entre o subs-
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trato de concreto e o reforço são funções dos deslocamentos 
relativos entre os dois materiais. Assim, sabendo-se que o 
deslocamento em um ponto qualquer do elemento é obtido 
mediante a interpolação dos deslocamentos dos pontos no-
dais do elemento, o deslocamento relativo “s” em um ponto 
qualquer pode ser obtido através de:

3 Modelos constitutivos dos materiais

Uma representação consistente do comportamento mecâ-
nico dos materiais envolvidos na análise estrutural é de 
grande importância para um bom desempenho da análise 
numérica através do método dos elementos finitos. As-
sim, modelos matemáticos devem ser estabelecidos para 
o desenvolvimento das relações constitutivas (leis tensão-
deformação) dos materiais concreto, aço e do sistema de 
reforço, tanto para a parte estrutural do sistema (compó-
sito com fibras ou chapa de aço) quanto para a parte res-
ponsável pela transferência das tensões entre concreto e 
compósito com fibras de carbono/chapa de aço (adesivo).
Estas relações constitutivas devem modelar o comporta-
mento físico real dos materiais quando submetidos a ten-

sões e deformações devidas às condições de carregamen-
to que a estrutura apresenta.

3.1 Modelo constitutivo bidimensional  
 para o concreto

Para a representação do comportamento do concreto sob car-
gas monotônicas de curta duração, é empregado um modelo 
constitutivo bidimensional desenvolvido por Darwin e Pecknold 
[8], que é apropriado para o emprego na análise não-linear 
de estruturas através do método dos elementos finitos, sen-
do também recomendado pelo Código Modelo CEB-FIP 1990 
[9]. Emprega-se, também, o conceito de deformação uniaxial 
equivalente e o critério de ruptura bidimensional de Kupfer e 
Gerstle [10] para o cálculo dos módulos secantes do concreto 
nas direções principais de deformação. Conhecidos, então, os 
módulos secantes do concreto, que são funções do estado 
de deformação do ponto considerado, através de equações 
constitutivas ortotrópicas as tensões nas direções principais 
de deformação podem ser obtidas.
Para a representação da fissuração do concreto é empre-
gado o modelo de fissuras distribuídas, que tem como 
vantagem não ser necessário redefinir-se a malha de ele-
mentos finitos a cada nova fissura que surge na estrutura. 
Apenas é necessário definir uma equação constitutiva adi-
cional para o concreto no estado fissurado.
Desta maneira, para a contribuição do concreto entre fissu-
ras na absorção dos esforços de tração, é adotado um ramo 
linear descendente no diagrama tensão-deformação do con-
creto tracionado, após a deformação de fissuração do con-
creto ser atingida.
Considera-se, também, que uma certa parcela de esforço 
cortante continua a ser transmitida no plano da fissura, atra-
vés dos mecanismos de engrenamento dos agregados e do 
efeito de pino da barra de armadura que atravessa a fissura. 
Para incluir-se este efeito, é introduzido um módulo de de-
formação por corte reduzido para o concreto fissurado.
Se em algum ponto submetido à combinação de tensões de 
compressão-compressão ou tração-compressão a resistên-
cia à compressão do concreto sob solicitação biaxial for atin-
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gida, este ponto é considerado como esmagado, e somente 
consegue suportar um acréscimo de deformação mediante 
um alívio da tensão de compressão aplicada. Assim sendo, 
após o esmagamento do concreto adota-se para a equação 
constitutiva do concreto comprimido um ramo descendente, 
cujo módulo de deformação tangente é negativo.
Uma vez determinada a equação constitutiva segundo 
os eixos principais de deformação, conforme o estado do 
concreto, seja íntegro, fissurado ou esmagado, a equação 
constitutiva no sistema de referência global da estrutura é 
obtida através de uma transformação de rotação.   

3.2 Modelo constitutivo para a armadura

O modelo de elementos finitos incorporado para a armadura 
considera que as barras de aço resistem apenas a esforços nor-
mais na direção tangente de seu eixo. Portanto, é necessário 
um modelo constitutivo uniaxial para modelar o comportamen-
to do aço. Deste modo, o aço é modelado segundo um esque-
ma elástico bilinear. Após atingida a deformação de escoamen-
to, é possível, ainda, considerar-se um certo enrijecimento do 
material até ser alcançada a deformação de ruptura.
Por simplicidade, o comportamento do material em compres-
são é simulado da mesma maneira que quando tracionado.

3.3 Modelo constitutivo para o reforço

Os materiais compósitos à base de fibras de carbono se carac-
terizam por atingir a ruptura sem apresentar qualquer escoa-
mento, e as propriedades mecânicas são sempre obtidas com 
referência ao eixo longitudinal. Conseqüentemente, adota-se 
para o PRFC um comportamento elástico linear até ser atingi-
da a sua tensão de ruptura.
Quando o reforço é feito através da colagem de chapas de aço, 
considera-se que este material tenha um comportamento elás-
tico linear até ser atingida a tensão de escoamento, sendo que 
após este limite, o aço deforma-se plasticamente até atingir a 
ruptura com uma tensão constante e enrijecimento nulo.

3.4 Modelo constitutivo para a interface  
 concreto/reforço

O modelo de aderência entre os materiais adotado neste 

trabalho segue a relação tensão de aderência-desliza-
mento, para carregamento monotônico, indicado pelo 
Código Modelo CEB-FIP 1990 [9], como mostrado na 
Figura 4. Portanto, a tensão de aderência “τ” entre o 
substrato de concreto e o sistema de reforço pode ser 
calculada em função do deslocamento relativo “s”, de 
acordo com o modelo apresentado na Figura 4, usando 
as expressões 2, 3, 4 e 5.
Os parâmetros necessários para o cálculo da tensão de 
aderência quando o reforço é feito em chapa de aço são 
tomados conforme fornecido pelo Código Modelo CEB-FIP 
1990 [9], para o caso de tensão de aderência entre o con-
creto e barras lisas de armadura. Na Tabela 1 são mostra-
dos os valores destes parâmetros.
Para o cálculo da tensão de aderência entre o concre-
to e o reforço em material compósito à base de fibras 
de carbono, os parâmetros adotados foram retirados de 
estudos realizados por Silva [11] e encontram-se na Ta-
bela 2.
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4 Aplicação do modelo 
 de elementos finitos

Um eficiente modelo de elementos finitos para a análise não-
linear de estruturas de concreto armado reforçadas deve re-
presentar corretamente a resposta do problema que se de-
seja estudar, desde o início do carregamento até a ruptura.
Com a finalidade de comprovar a eficiência do modelo nu-
mérico, foram simulados diversos casos de vigas de con-
creto armado reforçadas à flexão com material compósi-
to ou chapa de aço. Os resultados de algumas das vigas 
analisadas, que comprovaram a validade do modelo, são 
mostrados aqui. Trata-se de vigas que foram ensaiadas ex-
perimentalmente e/ou numericamente por seus autores, e 
estão apresentados em trabalhos publicados na literatura.

4.1 Viga simulada por Ascione e Feo [4]

Esta viga foi ensaiada por Jones et al. [12] e foi utilizada 
para verificação do modelo numérico proposto por Ascione 
e Feo [4]. Trata-se de uma viga biapoiada de seção trans-

versal de 15,5 x 22,5 cm2 e 230 cm de comprimento, que 
foi reforçada à flexão pela colagem, na face tracionada, de 
uma chapa de aço de seção 12,5 x 0,6 cm2 e comprimento 
de 220 cm. A viga foi submetida a um carregamento com-
posto por duas cargas concentradas nos terços médios. A 
armadura longitudinal inferior é composta por três barras 
de aço de 20 mm de diâmetro. Duas barras de aço de 6 
mm de diâmetro compõe a armadura superior de com-
pressão. Para evitar a ruptura da viga por cisalhamento, a 
armadura transversal é composta por barras de 6 mm de 
diâmetro, espaçadas uniformemente de 7,5 cm.
Na Figura 5 é apresentada a viga em concreto armado re-
forçada à flexão, ensaiada experimentalmente por Jones 
et al. [12] e simulada numericamente por Ascione e Feo 
[4]. Aproveitando a simetria do problema em termos de 
geometria e carregamento, foi discretizada apenas me-
tade da viga. Foi utilizada uma malha de oito elementos 
ao longo do comprimento, por dois elementos ao longo 
da altura para representar o concreto. Para a interface e 
para o reforço foram usados sete elementos, conforme é 
mostrado na Figura 6. Na Tabela 3 são apresentadas as 
propriedades dos materiais envolvidos no problema.
As distribuições das tensões de aderência ao longo do com-
primento do reforço são apresentadas nas Figuras 7, 8 e 
9. A Figura 7 representa um nível de carregamento de 60 
kN, correspondendo a aproximadamente 33% da carga de 
ruptura observada experimentalmente. A Figura 8 corres-
ponde a um carregamento de 77% da carga de ruptura 
experimental, enquanto que as tensões de aderência apre-
sentadas na Figura 9 foram obtidas próximo da ruptura. 
Segundo Jones et al. [12] a falha ocorreu subitamente 
pela separação da chapa de aço do substrato de concreto 
sob uma carga P de 182 kN. Na análise numérica foi em-
pregado um incremento de carga de 1 kN, iterando-se até 
ser atingido o equilíbrio ou a ruptura, sendo que para P 
igual a 178,25 kN não foi mais possível atingir uma con-
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dição de equilíbrio através do modelo, indicando assim, a 
ruptura, com uma diferença de -2,06% em relação a carga 
de ruptura observada experimentalmente.
A Figura 10 serve para comparar os resultados obtidos 
pelo modelo numérico com os dados do ensaio experimen-
tal, para as deformações no reforço ao longo do seu com-
primento, para três níveis do carregamento (33%, 77% e 
próximo da ruptura).

4.2 Vigas ensaiadas por Beber [13]

Beber [13] testou experimentalmente vigas de concreto 
armado reforçadas à flexão com camadas de tecidos de 

fibra de carbono. Os protótipos reforçados com uma ca-
mada de PRFC receberam a designação de VR3 e VR4, 
com área da seção transversal do reforço de 0,1332 cm2, 
enquanto que os reforçados com dez camadas foram cha-
mados de VR9 e VR10, com 1,332 cm2 de área da seção 
transversal do reforço.
As vigas possuem seção transversal de 12 x 25 cm2 e 
comprimento de 250 cm. A armadura longitudinal inferior 
é composta por duas barras de aço CA-50, com 10 mm 
de diâmetro, correspondendo a uma taxa de armadura 
ρ=0,58%. Esta taxa de armadura, relativamente peque-
na, permitiu avaliar o desempenho do reforço sem que as 
vigas apresentassem ruptura frágil por esmagamento do 
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concreto (Beber [13]). A armadura superior, por sua vez, é 
composta por duas barras de aço CA-60, com diâmetro de 
6 mm. A armadura transversal consiste de estribos de aço 
CA-60, com 6 mm de diâmetro e espaçamento uniforme 
de 11 cm, ao longo de todo comprimento da viga.
Na Figura 11 pode ser observado o detalhamento das vigas 
ensaiadas e o carregamento imposto a elas. Na Tabela 4 es-
tão apresentadas as propriedades mecânicas dos materiais 
concreto, aço e lâmina de fibra de carbono. Guardadas as 
proporções de cada exemplo, a malha de elementos usada 
na simulação numérica das vigas ensaiadas por Beber [13] 
apresenta o mesmo aspecto daquela da Figura 6, a qual foi 
usada na simulação da viga de Ascione e Feo [4].
A resposta carga x deslocamento, obtida numericamente, 
é comparada com os resultados dos ensaios experimentais 
das vigas VR3 e VR4, através da Figura 12.
A carga de ruptura numérica obtida pelo modelo foi de 
65,25 kN. A carga de ruptura experimental da viga VR3 foi 
de 65,2 kN, enquanto que a carga que causou o colapso 
da viga VR4 foi de 62 kN. 

A comparação entre os resultados numéricos e experimen-
tais da máxima deformação no reforço em PRFC, conforme 
é incrementado o carregamento externo, é feita na Figura 
13, para as vigas reforçadas com uma camada de PRFC.
A distribuição das tensões de aderência obtidas numeri-
camente para diferentes níveis do carregamento é apre-
sentada na Figura 14. De acordo com Beber [13], a falha 
das vigas reforçadas com uma camada de PRFC se deu 
por deformação plástica excessiva da armadura longitu-
dinal de tração, não havendo o descolamento do reforço. 
Através da Figura 14 pode ser observado que as tensões 
de aderência não atingem a tensão última de aderência 
conforme apresentado na Tabela 4, mostrando assim, a 
concordância com o modo de ruptura experimental.
A apresentação da Figura 15 permite a avaliação, em um mes-
mo diagrama, da evolução e da interação existente entre as 
tensões normais no reforço e na armadura, e as tensões de 
aderência na interface entre o reforço e o concreto. Para o nível 
de carga igual a 65 kN, as tensões ao longo do comprimento 
da armadura, do reforço e da interface concreto/PRFC, são nor-
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malizadas pelo seu máximo valor obtido ao longo do seu com-
primento. Deste modo, é possível que se obtenha um indicativo 
de tendência do comportamento das vigas reforçadas. 
A avaliação dos diagramas da Figura 15 permite identifi-
car, facilmente, que o nível da tensão normal no reforço 

cresce, a partir da extremidade, em direção ao meio do 
vão. Outro aspecto importante está associado ao pico na 
curva da tensão de aderência. O máximo valor é devido 
ao aumento súbito das tensões de tração no reforço, na 
região próxima da carga concentrada, em conseqüência 
do estado de fissuração do concreto e do escoamento da 
armadura de tração. Isso faz com que haja uma elevada 
variação de tensões no PRFC, sendo que o equilíbrio é sa-
tisfeito pelo surgimento das tensões de aderência.
Segundo relatos de Beber [13], os protótipos reforçados 
com dez camadas de PRFC (VR9 e VR10) apresentaram 
ruptura relacionada ao descolamento do sistema de refor-
ço próximo ao apoio. A viga VR9 atingiu a ruptura sob um 
carregamento de 129,6 kN. A carga que causou o descola-
mento do reforço na viga VR10 foi de 137 kN. A carga de 
ruptura obtida numericamente pelo modelo de elementos 
finitos foi de 131,75 kN.
Podem ser feitas as comparações dos máximos desloca-
mentos, experimentais e numéricos, para as vigas refor-
çadas com dez camadas de PRFC através da Figura 16. E 
na Figura 17 é apresentada a evolução da máxima defor-
mação no reforço com o incremento no carregamento.
Na Figura 18 são apresentadas as distribuições das ten-
sões de aderência obtidas numericamente para diferen-
tes níveis das cargas concentradas. A interação entre as 
tensões normais no reforço e na armadura, e as tensões 
de aderência, normalizadas pelo seu máximo valor obtido 



198 IBRACON Structural Journal • 2007 • vol. 3  • nº 2

Modelo de elementos finitos para análise numérica de estruturas de concreto armado reforçadas

O aumento na tensão de aderência na região próxima à 
carga concentrada (Figura 19) ocorre devido ao escoa-
mento da armadura de tração. No trecho em que a arma-
dura não está escoada, o reforço possui sua parcela na 
absorção dos esforços de tração, bem como a armadura. 
Porém, quando se entra no trecho de armadura escoada, 
o reforço passa a contribuir com uma parcela maior na 
absorção dos esforços de tração, assim, há um aumento 
no gradiente de tensões no reforço. Como as tensões de 
aderência estão ligadas às variações de tensões no re-
forço, elas sofrem um aumento significativo. Contudo, as 
tensões de aderência caem a valores próximos de zero no 
trecho central (Figura 19), pois não há mais variações das 
tensões de tração no PRFC. 

ao longo do seu comprimento, para o nível de carga de 
131,50 kN, é apresentada na Figura 19. Assim, obtém-se 
um indicativo de tendência do comportamento da viga re-
forçada com dez camadas de PRFC.   
O modo de ruptura frágil apresentado pelas vigas VR9 e 
VR10 está relacionado à redução na ductilidade que a apli-
cação do sistema de reforço conduz. A descontinuidade na 
geometria da seção transversal próxima ao apoio, de uma 
seção não reforçada para uma seção reforçada, pode cau-
sar uma concentração de tensões nesta região, que junta-
mente com a transferência de tensões entre o reforço e o 
concreto podem levar ao descolamento do reforço a partir 
da sua extremidade (Thomsen [6]). Este fato foi observado 
experimentalmente e detectado pelo modelo numérico.
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5 Conclusões

O principal objetivo deste trabalho foi mostrar a impor-
tância de se considerar o efeito do deslizamento entre o 
reforço e a viga de concreto armado na modelagem de 
estruturas de concreto armado reforçadas e demonstrar a 
adequação da formulação do modelo de elementos finitos 
apresentado. A inclusão desse efeito conduz a resultados 
numéricos mais precisos comparados aos resultados obti-
dos através de um modelo que considera aderência perfei-
ta entre os dois materiais.
Os resultados aqui apresentados mostraram boa concor-
dância em rigidez, resistência e modo de ruptura. Assim, 
mostraram a validade do modelo apresentado.
A análise dos resultados apresentados mostra que os valo-
res máximos das tensões de aderência podem ser obtidos 
em diferentes localizações ao longo do comprimento do 
reforço. Para o reforço em chapa de aço, a tendência é do 
descolamento iniciar na sua extremidade. Para o reforço 
em material compósito, pode-se notar que o aumento na 
área da seção transversal de PRFC fez com que a tensão 
máxima de aderência se deslocasse de uma zona interme-
diária para a extremidade (Figuras 14 e 18).
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