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RESUMO 

PIVATTO, Amanda Brandenburg. Análise Experimental e Computacional de Vigas 
Biapoiadas de Concreto Armado Reforçadas com CRFC. 2017. 227 p. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Curitiba, 2017.  

A falta de manutenção, a mudança de carregamentos, as deficiências de projeto, de 
execução e até mesmo dos materiais constituintes de uma peça estrutural podem 
levar à necessidade de aplicação de um reforço estrutural. Dentre estes métodos se 
destaca o reforço estrutural com Compósitos Reforçados com Fibra de Carbono 
(CRFC). Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento estrutural por 
meio de métodos experimentais e modelagem numérica de vigas biapoiadas de 
concreto armado reforçadas à flexão com CRFC, além de analisar a influência da 
adição de incrementos de ancoragem no comportamento da peça. O modelo 
computacional foi desenvolvido no software comercial ANSYS, por meio da utilização 
do Método dos Elementos Finitos. Foi avaliado o ganho de resistência com a 
implantação de uma e duas camadas de CRFC em comparação à viga sem reforço. 
A interface concreto – reforço foi considerada na simulação computacional, uma vez 
que os esforços atuantes nesta região geralmente são a causa da ruptura neste tipo 
de peça.  Para isso, foi utilizado o Modelo da Zona de Coesão como método de 
representação da interface. Em relação ao programa experimental, além da variação 
do número de camadas de reforço, também foi avaliada a influência da adição de 
incrementos de ancoragem lateral no comportamento das vigas estudadas. Como 
resultados, foi alcançada uma boa acurácia entre os modelos computacionais e a 
análise experimental em relação ao valor da carga última de cada situação analisada, 
bem como em relação ao valor de deslocamento encontrado para as vigas reforçadas. 
Entretanto, percebeu-se que os valores das deformações obtidos no modelo 
computacional foram superiores à média dos valores encontrados na análise 
experimental. Além disso, observou-se também que as vigas tiveram sua rigidez 
aumentada com o acréscimo de camadas de reforço. Ademais, foi verificado que a 
adição de incrementos de ancoragem levou a um acréscimo na resistência das peças, 
mais efetivo que o aumento do número de camadas, para o caso deste trabalho.  
 
Palavras-chave: Reforço estrutural. CRFC. Análise Numérica. Interface. 
Ancoragem.  

 

 



  

 

ABSTRACT 

PIVATTO, Amanda Brandenburg. Experimental and Computacional Analysis of 
Reinforced Concrete Beams Strengthened with CFRP. 2017. 227 p. Masters in 
Civil Engineering - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017.  

The lack of maintenance, the change in loadings, project and execution failures, and 
even failures of constituent materials of a structural part lead to the necessity of 
applying a structural reinforcement. Among these methods highlights the structural 
reinforcement with Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP). This research has the 
objective to examine whether there is a good relationship between laboratory tests and 
a simulation model of reinforced concrete beams strengthened in bending with CFRP, 
in addition to analyze the influence of anchorage increments application in the 
structural behavior. The computacional model was developed in the comercial 
software ANSYS, by the utilization of the Finite Element Modeling for the structural 
analysis. The resistance gain with the implementation of one and two layers of CFRP 
was evaluated compared with the reference beam. The concrete – reinforce interface 
was considered in the computacional simulation, since the active efforts in this area 
are the reason of this type of structure failure. Thus, the Cohesive Zone Model was 
used for the interface representation. In relation to the experimental tests, beyond the 
number of layers variation, it was also evaluated the influence of anchorage increments 
application in the structural behavior. As results, it was obtained a good accuracy of 
the computacional models and the experimental tests in relation to the rupture load, in 
addition to the displacements values for the reinforced beams. However, the strain 
values achieved by the computacional model were higher than the experimental 
analysis rate values. Besides, it was also noticed that the beams had an increase of 
the stiffness with the addition of the reinforced layers. Furthermore, it was verified that 
the anchorage increments application caused an increase of the resistance, even more 
efficient than the addition of layers, for this case of study. 
 
Keywords: Structural reinforcement. CFRP. Numerical Analysis. Interface. 
Anchorage.  
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1 INTRODUÇÃO 

Com o passar do tempo, as estruturas de concreto armado podem sofrer uma 

redução no seu desempenho estrutural. Processos de deterioração das estruturas, 

falhas humanas durante a fase de projeto, de construção e de utilização, problemas 

de causas naturais (devido à sensibilidade dos materiais ao ambiente e aos esforços 

solicitantes), falta de manutenção e entre outros fatores podem contribuir para que a 

estrutura de concreto armado passe por esta redução em seu desempenho. Outro 

ponto importante a ser considerado é o possível aumento de cargas em uma estrutura 

ou a imposição de carregamentos não considerados na fase de dimensionamento, 

que fazem com que ela não se comporte conforme o previsto e acabe apresentando 

manifestações patológicas e sofrendo danos ao longo do tempo.  

Além disso, outro fator que pode contribuir para a redução da capacidade 

estrutural de uma peça é a ampliação ou mudança de finalidade de uma determinada 

edificação, ou a mudança do trem-tipo e/ou frequência no caso de pontes, por 

exemplo. Isto, muitas vezes, também pode levar ao aumento de cargas e, por 

consequência, a problemas estruturais na peça ou na estrutura como um todo. 

Segundo Sarturi (2014), as normas que orientam o processo de projeto e 

execução de edificações estabelecem condições mínimas de segurança e 

durabilidade de uma estrutura, para que ela atenda os critérios aos quais foi 

idealizada. Entretanto, para que isto aconteça, é necessário que se faça o tratamento 

preventivo de degeneração da peça, ou seja, a manutenção dos elementos 

estruturais. Tal manutenção muitas vezes é postergada, quando poderia auxiliar 

contra a ocorrência de problemas patológicos e de degenerações, caso o material 

recebesse o processo de tratamento e prevenção dos danos no período adequado. 

Quando a peça não está completamente comprometida, não havendo a 

necessidade ou a escolha por sua demolição, ela pode ter seu desempenho corrigido 

pelo restabelecimento de sua capacidade resistente: a chamada reabilitação 

estrutural. De acordo com Ripper & Souza (1998), o processo de reabilitação de uma 

peça estrutural pode ser realizado de três formas distintas, com a intenção de 

prolongamento da vida útil desta peça: por meio de sua recuperação, através de 

tratamento dos materiais danificados; pela limitação do uso de determinadas peças, 
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impondo condições de utilização; ou pelo reforço estrutural, promovendo a restituição 

ou a ampliação da capacidade de resistência a cargas. 

Se o reforço estrutural é escolhido como forma de reabilitação, existem 

diversas formas de se reforçar tal estrutura. O método de reforço que vem sendo mais 

utilizado atualmente é o reforço por meio de compósitos reforçados com fibras – CRF 

(ELSHAFEY ET AL., 2014). 

O CRF é um composto formado por dois elementos (a matriz polimérica e a 

fibra), podendo ser utilizada a fibra de aramida, vidro e carbono. De acordo com 

Emmons et al. (1998), a fibra de carbono foi alvo de amplo estudo dos Estados Unidos, 

Inglaterra e Japão e passou a ser comercializada na década de 1960. Primeiramente, 

a fibra de carbono era aplicada na indústria aeroespacial e automobilística, mas a 

partir de 1980 passou a ser utilizada em compósitos para a execução de reforço de 

estruturas de concreto armado no Japão, mostrando bom desempenho em peças 

danificadas por abalos sísmicos (SILVA FILHO, 2007). 

A partir destes benefícios, o CRF (com fibras de carbono, aramida ou vidro) 

passou a ter uma boa aplicação em peças estruturais (vigas, pilares, lajes, etc.), como 

reforço estrutural. Ademais, segundo Sayed-Ahmed et al. (2009), a incorporação 

deste material em estruturas novas pode proporcionar uma maior durabilidade e 

aumentar o prazo de possíveis reparos. Na Figura 1 é possível visualizar uma viga de 

concreto armado reforçada com o CRF. Esta viga é composta pela peça original de 

concreto, pelo CRF e o adesivo de aderência entre o reforço. 

 

 
Figura 1: Viga reforçada com CRFC. 

Fonte: Adaptado de Smith & Teng (2001). 
 

Para o instante de ruptura, muitas são as formas de levar a peça reforçada 

com CRF à ruína. O rompimento da peça pode acontecer por ruptura do próprio CRF, 

por esmagamento do concreto, por cisalhamento, por descolamento do reforço com 
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ou sem o destacamento da camada de cobrimento do concreto ou pela delaminação 

das camadas do compósito (TENG, 2001). Entretanto, segundo Sarturi (2014), 

Camanho & Dávila (2002), Ferracuti et al. (2007) e Teng (2001), a causa mais 

frequente do rompimento de vigas reforçadas com CRF é o descolamento do CRF, 

sendo este o mais importante modo de falha a ser considerado no projeto de reforço 

com CRF (FERRACUTI ET AL., 2007). 

A delaminação (ou dano interlaminar) acontece devido à falha entre as 

camadas de laminados, no meio adesivo (BALZANI & WAGNER, 2008), levando ao 

descolamento entre camadas (SAMWAYS, 2013). Este processo é resultado do 

impacto ou da geração de um defeito que pode causar uma redução significativa na 

capacidade de carga de uma estrutura (CAMANHO & DÁVILA, 2002).  

Já o descolamento do reforço é causado pelas tensões na interface concreto 

– reforço de CRF. Isto porque, devido à alta resistência das fibras, é na região de 

interface que prevalece a ocorrência de falhas, pois com o aumento dos 

deslocamentos, a interface vai se danificando até o ponto onde não consegue mais 

suportar tensão alguma (PANTANO & AVERILL, 2004). 

As regiões de interface de um sistema estrutural com reforço por meio de CRF 

podem ser vistas na Figura 2. São várias regiões de interface que envolvem um 

sistema estrutural como este, desde a interface entre o concreto e o aço, a interface 

entre o adesivo do reforço e o concreto, e a ligação entre o adesivo e o reforço 

estrutural.  
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Figura 2: Detalhes das interfaces 
Fonte: Perelles (2013) 

 

De forma a evitar a ruptura prematura de vigas reforçadas com CRFC, seja 

por destacamento do concreto ou do próprio reforço, é possível utilizar sistemas de 

incremento de ancoragem lateral nestas peças (FERRACUTI ET AL., 2007; 

SKUTURNA & VALIVONIS, 2016; CHEN & TENG, 2001). Estes sistemas podem ser 

elaborados por meio de parafusos ou por meio da utilização do próprio CRFC, 

implantado perpendicularmente a camada longitudinal de reforço à flexão, instalados 

no final do reforço, nos extremos das vigas (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Incremento de ancoragem lateral em viga de concreto reforçada com CRFC. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Desta maneira, este trabalho trata da análise do comportamento de vigas de 

concreto armado reforçadas à flexão com CRF, por meio experimental e por 

modelagem computacional. Com isto, procura-se obter um maior entendimento do 

comportamento destas peças estruturais frente a ruptura.  
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.2  Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho é verificar o comportamento de vigas 

biapoiadas de concreto armado reforçadas com compósitos de fibra de carbono 

(CRFC) por meio de análise experimental e por modelos numéricos. 

 

1.1.3  Objetivos Específicos 

Dentro da análise global da peça estrutural reforçada, para a parte 

experimental encontram-se os seguintes objetivos específicos: 
 

• Avaliar a taxa de aumento da resistência das vigas relacionada ao número de 

camadas de reforço aplicado; 

• Verificar a influência de incrementos de ancoragem no processo de ruptura da 

peça estrutural; 

• Analisar o possível aumento de rigidez da peça; 

• Avaliar a capacidade do modelo numérico na representação das vigas com e 

sem reforço estrutural; 

• Calcular os valores de resistência das vigas de estudo, por meio do método 

analítico proposto por Machado (2002); 

• Verificar a acurácia dos valores encontrados analiticamente, 

experimentalmente e por meio do modelo computacional. 
 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O estudo do reforço estrutural com compósitos de fibra de carbono tem 

recebido especial atenção devido aos benefícios que pode promover à peça 

reforçada. Dessa forma, é importante que seja feita a análise destes sistemas 

estruturais que necessitam de aumento de resistência, caso estes sistemas venham 

receber incrementos de carga. Entretanto, pelo CRFC ser um material de elevado 
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custo, é adequado que o comportamento do reforço seja estudado, de forma a garantir 

um maior custo-benefício. Soma-se a isso o fato de que programas experimentais 

voltados para este fim necessitam de um investimento econômico relevante e, nesse 

cenário, a modelagem computacional passa a ser uma alternativa para se estudar o 

comportamento do sistema estrutural reforçado. 

Ademais, as peças reforçadas com CRFC recebem pouca alteração estética 

e estrutural. Isto contribui para que as mesmas não tenham suas dimensões e peso-

próprio aumentados significativamente e o ambiente onde a peça se localiza tenha 

sua arquitetura pouco alterada. 

Soma-se a isto o fato de que a intenção de se reforçar uma peça com CRFC 

para prolongar sua vida útil é uma forma de construção mais sustentável. Isto porque, 

além de evitar o descarte de resíduos, contribui para a redução da emissão dos níveis 

de dióxido de carbono gerados para a produção de materiais da construção civil. 

 

1.3 CONTEÚDO DO TRABALHO 

Primeiramente, a introdução do trabalho é exposta, apresentando-se o tema 

abordado, o surgimento do reforço estrutural e a sua necessidade de aplicação. Neste 

capítulo também são descritos os objetivos do trabalho e as principais justificativas de 

pesquisa nesta área. 

No capítulo 2 uma ampla revisão bibliográfica é apresentada, descrevendo 

desde a composição do método de reforço utilizado, o Compósito Reforçado com 

Fibra de Carbono (CRFC), até o processo de execução deste tipo de reforço, o método 

de dimensionamento utilizado e alguns modelos numéricos de destaque na 

representação do sistema estrutural com este material. Além disso, são descritos os 

modelos constitutivos que serão utilizados para representação dos materiais 

componentes da peça estrutural no modelo computacional. 

No capítulo 3 é descrita a metodologia empregada para o desenvolvimento do 

trabalho. São apresentados os cálculos para verificação analítica da resistência das 

vigas com e sem reforço estrutural. Descreve-se o processo de execução e 

preparação das vigas e posterior implantação do sistema de reforço estrutural. 
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Também são apresentados os ensaios dos corpos de prova de concreto e de aço, 

com a definição da resistência mecânica dos materiais. Por fim, descreve-se o modelo 

computacional das vigas com e sem reforço estrutural, descrevendo as características 

e comportamentos arbitrados para as simulações.  

No capítulo 4 estão abordados os resultados dos ensaios experimentais e dos 

modelos numéricos, e também a discussão e comparação com valores analíticos, da 

análise experimental e computacional. Além disso, apresenta-se uma comparação 

dos resultados encontrados nesse trabalho com alguns estudos semelhantes da 

bibliografia.  

No capítulo 5 estão apresentadas as conclusões e sugestões para os 

trabalhos futuros. 

Finalmente, apresentam-se as referências utilizadas para a elaboração deste 

trabalho e o Apêndice A e B, que contém as planilhas de dimensionamento das vigas 

reforçadas com 1 e 2 camadas de CRFC. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 REFORÇO ESTRUTURAL 

A necessidade de inovações frente ao crescimento das cidades influencia no 

desenvolvimento da construção civil e nas providências para a elaboração de 

estruturas adequadas às necessidades da sociedade. Este avanço, muitas vezes faz 

com que sejam admitidas certas considerações nas construções, dentro de critérios 

desvendados frente aos estudos impulsionados pela necessidade de crescimento e 

pelos avanços tecnológicos e científicos. Por este motivo, limitações no amplo campo 

científico e tecnológico, bem como o surgimento de falhas, o descumprimento de 

critérios de manutenção das peças estruturais, a possibilidade de ampliação dos 

carregamentos, além do processo de envelhecimento natural, pode contribuir para 

que uma estrutura possa ter seu desempenho insatisfatório se comparado com as 

finalidades iniciais a que foi proposta (RIPPER & SOUZA, 1998). Soma-se a isto a 

falta de elaboração de manutenções preventivas que, apesar de serem necessárias 

ao longo da vida útil de uma construção, acarretam em um custo 25 vezes maior que 

aquele relativo a uma decisão em fase de projeto para obtenção de mesmo nível de 

proteção e durabilidade da estrutura, segundo a lei de Sitter (HELENE, 1992). Tudo 

isto gera o que se chama de deterioração estrutural (RIPPER & SOUZA, 1998). 
 

A deterioração de peças estruturais pode resultar no aparecimento de fissuras 

e no aumento da vulnerabilidade da peça a agentes agressivos (SOUSA, 2008) 

surgindo processos de manifestações patológicas. De acordo com Helene (1992), os 

principais agentes que colaboram para a formação de problemas patológicos são as 

cargas, a variação da umidade, as variações térmicas intrínsecas e extrínsecas ao 

concreto, agentes biológicos, incompatibilidade de materiais, agentes atmosféricos, 

entre outros. Segundo ele, as fissuras, as eflorescências, as flechas excessivas, a 

corrosão das armaduras e as manchas no concreto são as manifestações patológicas 

mais comuns encontradas nas estruturas de concreto. 
 

Quando a peça não está completamente comprometida, não havendo a 

necessidade ou a escolha por sua demolição, esta pode ter seu desempenho corrigido 
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pelo restabelecimento de sua capacidade resistente: a chamada reabilitação 

estrutural. De acordo com Ripper & Souza (1998), no processo de reabilitação de uma 

peça estrutural existem três alternativas de intervenções, para prolongamento de sua 

vida útil: a recuperação da peça, por meio de tratamento dos materiais danificados; a 

limitação do uso de determinadas peças, impondo condições de utilização; e o reforço 

estrutural, promovendo a restituição ou a ampliação da capacidade de resistência a 

cargas. 
 

De acordo com Juvandes (1999), uma das primeiras formas de reforço 

estrutural surgiu nos anos de 1960, com a utilização de chapas metálicas coladas 

externamente em vigas. Na década de 70, centenas de pontes da Inglaterra passaram 

pelo processo de reforço estrutural, onde se utilizavam destas chapas metálicas para 

o ganho na resistência a flexão e, posteriormente, também para o ganho de resistência 

ao cisalhamento. 
 

Entretanto, com o passar do tempo, desvantagens como a baixa resistência a 

corrosão e o peso próprio do aço, acabaram por limitar a aplicação de chapas 

metálicas como reforço estrutural. Além disso, outros métodos de reforço estrutural 

foram sendo desenvolvidos, como a protensão externa e a adição de compósito 

reforçados com fibras na peça a ser reforçada. 

 

2.2 O COMPÓSITO REFORÇADO COM FIBRA DE CARBONO 

Os compósitos reforçados com fibras de carbono já vinham sendo utilizados 

amplamente na indústria aeronáutica, aeroespacial, naval e automobilística 

(JUVANDES, 1999). Mas, foi na década de 1980 que este material passou a ser 

utilizado também nas estruturas de edifícios. Isto porque, nesta época, cientistas 

japoneses passaram a pesquisar novas tecnologias para garantir, em princípio, maior 

segurança às estruturas com risco de sofrer abalos sísmicos (RIPPER & SOUZA, 

1998). Além disso, com o desenvolvimento de estudos no campo dos Compósitos 

Reforçados com Fibras (CRF – não necessariamente de carbono) e por meio da maior 

facilidade de aquisição do material frente à redução dos custos, com o passar do 

tempo, passou-se a ter uma maior utilização do material também na construção civil. 



33 
 
 
 
 
 

De acordo com Jones (1998) e Mitchell (2003), o compósito é um material 

formado por uma combinação, em escala macroscópica, de materiais que diferem em 

sua composição ou forma, com o propósito de se obter um novo material com 

características e propriedades específicas. Os constituintes de um compósito são a 

matriz e o componente estrutural. 

A matriz tem a função de conectar o componente estrutural e de dar forma ao 

material compósito. Além disso, a matriz permite que haja a transferência de tensões 

para o componente estrutural e também o protege de agentes agressivos ou de algum 

outro dano (MITCHELL, 2003; BEBER, 2003). Já o componente estrutural é o membro 

do compósito que proporciona a resistência mecânica (JONES, 1998). 

O compósito reforçado com fibras (CRF) é um exemplo de material compósito, 

onde a matriz é formada por uma resina polimérica e as fibras constituem o 

componente estrutural. Uma representação de um CRF pode ser visualizada na 

Figura 4. 

 

 

Figura 4: Material compósito formado por resina (matriz) polimérica e fibras de carbono 
Fonte: Machado (2002). 

 
 

Machado (2002) destaca que a deformação de ruptura da matriz deve ser maior 

do que a da fibra, fazendo com que a primeira continue suportando a carga solicitada 
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depois de a fibra ter atingido sua tensão limite. Para isso, os sistemas compostos com 

fibras devem ter a fibra com ruptura frágil e a matriz com ruptura dúctil, conforme a 

Figura 5 (a). Desta maneira, desconsidera-se a possibilidade de colapso por ruptura 

frágil da matriz, conforme a Figura 5 (b).  

 

Figura 5: Ilustração dos diagramas de tensão x deformação de um compósito reforçado com 
fibras de carbono 

Fonte: Machado (2002). 

 

Perelles (2013) afirma que, em se tratando do compósito em si (união da 

fibra e matriz), a ruptura é do tipo frágil, mantendo-se o comportamento elástico até 

a ruptura, sendo esta uma das desvantagens deste material. Além disso, Wu (1990) 

afirma que, para esforços de compressão, o material não possui resultados tão 

satisfatórios, com uma tensão de ruptura da ordem de 78% da tensão de ruptura à 

tração. 
 

Quanto à resistência ao fogo, esta depende do tipo de matriz envolvente. O 

material utilizado para formação do composto, em geral, passa a um estado frágil 

vitrificado quando em alta temperatura. A temperatura em que se inicia a formação 

do estado vitrificado é conhecida como temperatura de transição vítrea, que no caso 

de resinas epoxídicas estão próximas a 90 oC. Em temperaturas superiores à de 

transição vítrea a matriz passa a perder a adesão das fibras ao composto, 

comprometendo a capacidade estrutural do material. Deste modo, é importante 

ressaltar a necessidade de um projeto adequado de prevenção contra incêndios 

quando há a utilização desta solução de reforço (MACHADO, 2002). 
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De acordo com o American Concrete Institute (ACI) (2008), o comportamento 

de um compósito reforçado com fibras depende dos materiais que o constituem, da 

interação entre eles e da disposição das fibras dentro da matriz.  

 

2.2.1 A MATRIZ POLIMÉRICA 

Segundo Beber (2003), a matriz é o corpo do compósito, unindo os macro-

componentes e dando forma ao material. É a matriz que passa os esforços solicitantes 

à fibra, sendo que uma parcela muito pequena dessa solicitação é absorvida pela 

própria matriz. 
 

A matriz polimérica também tem por função proteger as fibras de meios 

agressivos, como abrasão, umidade, oxidação, entre outros (REIS, 2001). É a matriz 

que mantem as fibras posicionadas corretamente. Além disso, as propriedades das 

matrizes são afetadas diretamente pelo tipo de resina a qual a matriz é composta. Por 

isso, é importante que a matriz e as fibras sejam compatíveis química e termicamente 

(GARCEZ, 2007). 
 

Pode-se classificar a matriz em termoplástica e termorrígida, sendo a primeira 

caracterizada pela tenacidade e ductilidade, e a segunda pela resistência, rigidez e 

fragilidade (ALMEIDA, 2005, apud BEIM, 2008). De acordo com o ACI (2008), as 

matrizes termorrígidas representam o componente ideal para a confecção de 

compósitos reforçados com fibras, pois proporcionam estabilidade térmica, resistência 

química e baixa fluência, além da possibilidade de sua aplicação em diferentes tipos 

de ambientes (PERELLES, 2013). 
 

Segundo Garcez (2007), o rompimento das moléculas de um polímero 

termorrígido só ocorre com a aplicação de considerada quantidade de energia, que 

pode inclusive deteriorar o polímero em questão. Já os polímeros termoplásticos, de 

acordo com o autor, são extremamente maleáveis, podendo ser moldados depois da 

fabricação por meio do acréscimo de temperatura e possuem alta viscosidade, o que 

pode provocar dificuldade de aplicação da matriz e formação de bolhas em seu interior 

além do desalinhamento das fibras. 
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De acordo com Garcez (2007), dentre as termorrígidas se destacam as resinas 

a base de poliéster, epóxi e éster vinílicas. As resinas epoxídicas têm sido 

comercializadas desde a década de 1940, possuem boa aderência ao concreto, bom 

desempenho para diversos climas, capacidade de preenchimento de vazios, ligação 

adequada entre a resina e a fibra (DE LUCA, 2006) e baixa retração durante o 

processo de endurecimento (PERELLES, 2013). Além disso, elas se destacam por 

apresentar boa estabilidade térmica e boa resistência química (BEBER, 2003). 

Segundo Beber (2003), as resinas epóxi empregadas na engenharia estrutural 

são geralmente formulações bi-componente, compostas por um agente principal (a 

resina) e um catalisador, que promove o seu endurecimento. 

 

2.2.2 A FIBRA DE CARBONO 

A fibra é um material filamentar, em que a razão entre o comprimento e o 

diâmetro é maior ou igual a 100 (BEBER, 2003). 
 

De acordo com Hollaway (1993) apud Beber (2003), as fibras utilizadas em 

compósitos devem apresentar: elevada resistência e módulo de elasticidade; reduzida 

variação de resistência entre as fibras individuais; estabilidade e capacidade de 

manutenção de suas propriedades ao longo do processo de fabricação e aplicação; e 

uniformidade de diâmetro e superfícies. 
 

As fibras de alto desempenho mais utilizadas para o reforço estrutural são as 

de vidro, aramida e carbono. Entretanto, as fibras de boro, poliéster, polietileno, 

poliamida e basálticas já estão sendo, em alguns casos, utilizadas (GARCEZ, 2007). 

Porém, as fibras de carbono vêm se destacando frente às suas propriedades, como 

pode ser visualizado na Figura 6 a seguir. São as fibras de carbono que apresentam 

maior resistência à tração com menor deformação, se comparadas com as fibras de 

aramida, vidro e polietileno (BEBER, 2003). 
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Figura 6: Relação da tensão de tração x deformação de diferentes tipos de fibras (HS – Alta 

resistência; HM – Alto módulo de elasticidade). 
Fonte: Beber (2003). 

 

Jones (1998) afirma que as fibras de carbono resultam da queima em 

temperatura de 1700 °C de fibras orgânicas (poliacrilonitril – PAN), de fibras de rayon 

ou com base no alcatrão derivado do petróleo ou do carvão. Posteriormente a esta 

carbonização, Machado (2011) afirma que “os átomos de carbono se apresentam 

totalmente alinhados ao longo da fibra precursora, conferindo extraordinária 

resistência mecânica ao produto final”. 
 

A fibra de carbono se destaca pelo seu alto desempenho mecânico, pela sua 

resistência à corrosão, alta resistência à tração (com sistema compósito reforçado 

com fibras de carbono alcançando até 3800 MPa (MACHADO, 2002)), por seu alto 

módulo de elasticidade e por ser um material de baixo peso específico (1,8 kN/m³) o 

que não leva a um aumento considerável do peso da estrutura a se reforçar (FERRARI 

ET AL., 2002). Garcez (2007) também relata muitas vantagens do uso da fibra de 

carbono em compósitos, dentre elas: resistência à tração até dez vezes maior que a 

do aço e cinco vezes mais leve; maior módulo de elasticidade específico se 

comparada a outras fibras, como a aramida e a de vidro; elevada resistência à fadiga; 

e imunidade à corrosão. 
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Quanto às propriedades físicas da fibra de carbono, Perelles (2013) que as 

fibras possuem excelente características de amortecimento às vibrações. Além disso, 

apresentam estabilidade dimensional ao possuírem elevada rigidez, tornando as 

deformações menores – o que confirma a colocação de Garcez (2007) - preservando 

as dimensões das peças. 
 

Em relação ao seu comportamento térmico, as fibras possuem coeficiente de 

dilatação térmica longitudinal de valor negativo (cerca de -10-6/oC). Isto significa que, 

com o aumento de temperatura a fibra retrai e com diminuição da temperatura, ela 

expande. Esta característica pode ser prejudicial já que o concreto tem coeficiente da 

mesma ordem, mas positivo, deformando de maneira oposta à fibra com a variação 

de temperatura (MACHADO, 2011). 
 

Segundo Beber (2003) e Arduini & Nanni (1997), a resistência das fibras de 

carbono e seu elevado módulo de elasticidade dependem da orientação das fibras, do 

paralelismo entre os seus eixos. Conforme o seu posicionamento, as fibras podem ser 

descontínuas (aleatórias ou unidirecionais –  Figura 7 (a)) ou contínuas – Figura 7 (b). 

As descontínuas são usuais em situações de baixa solicitação mecânica. Já a 

disposição contínua apresenta fibras longas e contínuas, utilizadas quando se 

necessita de alta rigidez e resistência (ARDUINI & NANNI, 1997; ALMEIDA, 2005, 

apud BEIM, 2008). 
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Figura 7: Orientação das fibras dentro da matriz polimérica 
Fonte: Beim (2008). 

 
 

Além disso, fatores como a uniformidade ou homogeneidade do compósito 

estão relacionados diretamente à distribuição da fibra. Se a distribuição for mais 

uniforme, mais homogêneo torna-se o reforço e menores as chances de falhas nas 

áreas mais frágeis (BEIM, 2008). 
 

Ademais, o comprimento das fibras também pode alterar o resultado de 

resistência. Segundo Beber et al. (2001), fibras mais longas geram menor retração e 

maior resistência mecânica, pela maior facilidade de orientação dentro do compósito, 

entretanto são mais caras que as curtas. 
 

A forma como a fibra de carbono é obtida, anteriormente citada, é um dos 

motivos que torna seu preço menos atrativo. Pelo seu alto custo, quando os requisitos 

de desempenho não são tão exigentes, a competitividade de outras fibras em relação 

à de carbono aumenta (GARCEZ, 2007).  

 

2.3 ELABORAÇÃO DO REFORÇO COM CRFC 

O reforço com CRFC é caracterizado por apresentar um bom desempenho e 

rapidez de execução. Entretanto, necessita de mão de obra qualificada para a sua 

elaboração, tanto para evitar desperdícios quanto para garantir uma boa execução. 

O processo de execução a seguir se refere a polímeros curados in situ (onde 

todo o sistema é moldado no local a reforçar), uma vez que a aplicação de laminados 
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é muito simples, bastando apenas a colagem do compósito no substrato (MACHADO, 

2002; PERELLES, 2013). 

Para garantir o bom desempenho de um reforço estrutural, é fundamental que 

a superfície da peça a ser reforçada seja preparada adequadamente (HELENE, 1992). 

Isto porque resíduos e poeira podem impedir que a resina epoxídica seja aderente 

entre o compósito e o substrato (MACHADO, 2002). Deste modo, deve-se executar o 

apicoamento da superfície, retirando a camada de nata de cimento, fazendo com que 

a superfície seja o mais regular possível (FERRARI & PADARATZ, 2004). Esta 

regularização também pode ser obtida pela aplicação de argamassa niveladora 

(MACHADO, 2002). 

Ferrari et al. (2002) em seu estudo, perceberam que a preparação da superfície, 

para esta técnica, fazendo o apicoamento por meio de uma lixa acoplada à uma 

esmerilhadeira, com movimentos circulares, gera uma superfície regular, com 

exposição parcial dos agregados. Este tratamento originou, segundo os autores, 

acréscimos consideráveis nas cargas de ruptura à flexão. 

Machado (2002) e Arduini & Nanni (1997) afirmam que o método de colagem é 

a condição crítica. De acordo com Sayed-Ahmed (2009), a qualidade da interface 

depende do acabamento, da preparação da superfície e da qualidade do concreto. 

Para mais, o objetivo de se preparar a superfície é torna-la áspera, e devido a estas 

irregularidades raramente se obtém uma camada uniforme de adesivo. 

Machado (2002) recomenda que se deve efetuar a limpeza do substrato a ser 

reforçado por meio de jatos de água ou areia e utilização de abrasivos, expondo 

qualquer imperfeição e recobrindo-a corretamente. No caso de aplicação de CRF em 

mais de uma das superfícies laterais da peça estrutural, deve-se arredondar as quinas 

desta peça, evitando regiões de vazios entre o concreto e o reforço e reprimindo a 

concentração de tensões. Para mais, a superfície a receber o CRF deve estar seca, 

já que a água dificulta a ação das resinas de colagem. 

Depois disso, deve-se fazer a aplicação do imprimador primário (primer) 

garantindo aderência entre o componente novo e o antigo. Após, aplica-se a camada 

regularizadora de superfície, evitando a instalação do CRF em ondulações. Na 

sequência, faz-se o corte da lâmina de fibra de carbono e a imprimação com resina 

de saturação, podendo a imprimação ser da lâmina de fibra de carbono ou da 
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superfície de concreto a receber a lâmina (sendo a primeira mais econômica). A 

colocação da lâmina de fibra de carbono deve ocorrer logo após a imprimação, uma 

vez que o tempo para aplicação da resina é de aproximadamente 30 minutos 

(MACHADO, 2011). 

Posteriormente a isto, faz-se o procedimento que evita a formação de bolhas 

de ar aprisionadas entre o reforço e a peça original, por meio da passagem de roletes 

de aço denteados sobre a camada da lâmina. Finalmente, após 30 minutos da 

imprimação, deve-se aplicar novamente a resina saturante, garantindo a imersão da 

lâmina de fibra de carbono. Para o caso de mais de uma camada de CRF, deve-se 

repetir estes processos. E, no caso de emendas, o transpasse deve ser no mínimo de 

10 cm (MACHADO, 2002). 

As camadas dos materiais a serem aplicados na peça a reforçar, no caso de 

laminados de compósitos de fibra de carbono curados in situ, podem ser vistos na 

Figura 8. 

 

 

Figura 8: Etapas do processo de aplicação dos CRFC in situ. 
Fonte: Adaptado de Machado (2011). 
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2.4 MODOS DE FALHA DAS VIGAS REFORÇADAS À FLEXÃO COM CRFC 

Nas vigas de concreto reforçadas à flexão com CRF, tensões são 

desenvolvidas na interface concreto-reforço, sendo estas tensões transferidas para o 

reforço e para o concreto. Na Figura 9 é possível perceber o aumento de tensões 

normais e cisalhantes na região de interface concreto - reforço, nas extremidades de 

uma viga (próximo aos apoios), em um estudo feito por Teng et al. (2002). 

Em relação à região da interface com maior solicitação de tensões, Teng et al. 

(2002) verificaram que as tensões interfaciais são ainda maiores na interface adesivo-

CRFC e na região do meio do adesivo, do que na interface concreto-adesivo. Isto 

pode ser visto na Figura 10, para os esforços normais e cisalhantes, respectivamente. 

Por meio disso, é possível perceber que, próximo ao final do reforço (extremos da 

viga), a tensão normal na interface concreto – adesivo (AC) é trativa, mas na interface 

adesivo – CRFC (PA) é compressiva, ou seja, as tensões variam ao longo da largura 

do adesivo. 
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Figura 9: Tensão normal e cisalhante nas regiões de interface – representação da malha de 

elementos finitos, próxima ao extremo de uma viga reforçada com CRF, com grande 
aproximação da região do reforço. 

Fonte: Adaptado de Teng et al. (2002). 
 

Isto poderia explicar, segundo Teng et al. (2002), o fato de que a falha entre 

adesivo-CRF (PA) raramente acontece nos ensaios laboratoriais.  
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Figura 10: Diferença de tensão normal x distância do extremo do laminado de fibra de carbono 

para a interface concreto-adesivo (AC), meio do adesivo (MA) e adesivo - CRFC (PA). 
Fonte: Adaptado de Teng et al. (2002). 

 

Logo, de maneira a compreender esta transferência de tensões neste sistema 

estrutural, é importante entender os modos de ruptura destas vigas.  

O caso de rompimento por cisalhamento ocorre quando a capacidade 

resistente à flexão excede a capacidade resistente ao cisalhamento da peça, como 

pode ser visto na Figura 11 (c). Nestes casos, é pertinente que também seja feito o 

reforço ao cisalhamento da peça, além do reforço à flexão, para que a resistência 

esperada seja alcançada e para que a falha por flexão preceda a falha por 

cisalhamento. De acordo com Teng (2001), a precedência da falha de flexão sobre a 

falha de cisalhamento é necessária porque o modo de ruptura à flexão em uma viga 

reforçada com CRF é ainda mais dúctil do que o modo de ruptura ao cisalhamento. 

Ademais, a ruptura pode ser originada pelo esmagamento do concreto à 

compressão (Figura 11 (b)), além do escoamento do aço, podendo ser seguido da 

ruptura do reforço (TENG, 2001). 
 

Devido à elevada capacidade de carga dos CRFC, muitas vezes o que faz uma 

viga romper-se não é a força de tração ou de cisalhamento. A ruptura de uma viga 

pode ocorrer pela falha no próprio CRFC (Figura 10 (a)). De acordo com Balzani & 

Wagner (2008), o rompimento dos compósitos laminados pode ser causado por fratura 
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intralaminar (fratura da fibra, fissuração da matriz, separação da matriz-fibra, 

flambagem da fibra) ou interlaminar, a chamada delaminação, onde ocorre o 

descolamento em camadas de compósito. 

 

 

Figura 11: Modos de ruptura de vigas reforçadas a flexão com CRFC 
Fonte: Adaptado de Teng et al. (2002). 

 
 

Segundo Balzani & Wagner (2008), estas fraturas (intra ou interlaminares) 

podem ser causadas pelas descontinuidades geométricas, imperfeições nas bordas, 

terminações rígidas, redução na espessura do compósito ou ligações parafusadas, 

devido aos gradientes decorrentes de tensões elevadas.  

A delaminação é o resultado do impacto ou da geração de um defeito que pode 

causar uma redução significativa na resistência de uma estrutura. Os gradientes de 

tensão que ocorrem próximos às descontinuidades geométricas, como a diminuição 

da espessura, as terminações rígidas, as junções coladas ou parafusadas e as falhas 

promovem o início da delaminação, desencadeando mecanismos de danos, podendo 

causar perdas significativas da integridade estrutural da peça (CAMANHO & DÁVILA, 
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2002). Outra característica da delaminação é a ausência de danos visíveis (BALZANI 

& WAGNER, 2008). 
 

Entretanto, o rompimento das vigas reforçadas com CRF pelo descolamento 

do CRF do concreto ainda é o caso mais comum, de acordo com Teng et al. (2001), 

Teng et al. (2002), Chen et al. (2012), Chen et al. (2007) e Sarturi (2014). 
  

Sarturi (2014), afirma que é pela alta resistência das fibras de carbono que 

acontece o descolamento entre a ligação concreto-CRFC. Deste modo, este 

desplacamento deve ser considerado na fase de projeto, o que faz necessário o uso 

de ferramentas confiáveis para a simulação deste fenômeno (BALZANI & WAGNER, 

2008) e, por isso, a consideração da região de interface para representação do 

sistema como um todo é tão importante (SARTURI, 2014). 
 

Segundo Teng (2001), os modos de falha por descolamento do reforço podem 

ser classificados em dois tipos: o desplacamento dos extremos do reforço, associado 

aos elevados níveis de tensão próximos a estes extremos (como pode ser visto na 

Figura 11 (d) (e)); e o destacamento devido a uma fissura localizada fora dos extremos 

da viga (Figura 11 (f)), sendo esta ruptura mais comum em lajes reforçadas com CRF. 

De acordo com Teng (2001), o destacamento dos extremos do reforço pode 

acontecer de duas formas: 

a) Pela separação de uma camada de concreto (Figura 11 (d)): Este tipo ocorre 

próximo aos extremos do reforço e se propaga ao longo do cobrimento do 

concreto. Neste tipo de falha, o reforço continua colado no concreto destacado, 

como pode ser visualizado na Figura 12. 

b) Pelo descolamento do reforço (Figura 11 (e)): Este tipo também se inicia 

próximo às extremidades do sistema estrutural e se propaga para o concreto 

adjacente à interface adesivo-concreto. Neste caso, apenas uma fina camada 

de concreto continua fixa no reforço. 

Para se evitar estes tipos de falhas por descolamento, os extremos do reforço 

podem ser ancorados (BALZANI & WAGNER, 2008, FERRARI ET AL., 2002). 

Segundo Teng (2001), uma das formas mais comuns de se elaborar a ancoragem de 



47 
 
 
 
 
vigas reforçadas com CRF é pela implantação de um revestimento das laterais dos 

extremos da viga com faixas do próprio reforço, como está ilustrado na Figura 13. 

 

 
Figura 12: Destacamento do reforço junto com a camada de cobrimento de concreto. 

Fonte: Teng (2001). 

 

 

Figura 13: Incremento de ancoragem nas laterais de uma viga reforçada cm CRFC 
Fonte: Ferrari et al. (2002). 
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Em relação ao método de aplicação do sistema de ancoragem, Skuturna & 

Valivonis (2016) elaboraram um estudo experimental para análise do método de 

ancoragem para a viga e seu desempenho para a resistência da peça. Neste estudo 

eles verificaram que vigas reforçadas com CRFC sem ancoragem externa geralmente 

rompem por descolamento ou escorregamento do reforço na interface reforço-

concreto. Já as vigas reforçadas com CRFC e com ancoragem externa apresentam 

ruptura no próprio reforço, nos extremos das vigas ou no meio do vão. Eles também 

verificaram que ancoragens com o próprio CRFC envolvendo a viga aumentaram em 

5% o valor do momento último, quando comparando aos resultados da viga reforçada 

sem ancoragem, rompendo por falha do reforço próximo a ancoragem devido às 

tensões interfaciais (ver Figura 14). Já as vigas com ancoragem feita por meio de 

parafusos obtiveram um aumento de 16% em relação à viga reforçada sem 

ancoragem, além de diminuir a deformação da viga (ver Figura 15). Neste caso houve 

ruptura no reforço no meio do vão, quando a resistência do CRFC foi excedida. 
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Figura 14: Rompimento de viga reforçada com CRFC com ancoragem externa – envolvendo a 
viga 

Fonte: Skuturna & Valivonis (2016). 
 

 
Figura 15: Rompimento de viga reforçada com CRFC e com ancoragem externa – parafusos – 

Carregamento invertido. 
Fonte: Skuturna & Valivonis (2016). 

 

Estando a viga ancorada adequadamente, a ruptura pode acontecer quando a 

capacidade última à flexão é alcançada, pelo rompimento à tração do CRF (Figura 11 

(a)) ou pela ruptura do concreto à compressão (Figura 11 (b)). Para os dois casos de 
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ruptura, o aço da armadura geralmente já apresentou escoamento no instante de 

ruptura (TENG, 2001). 
 

Em relação aos modos de falha de vigas reforçadas com CRF, a exposição de 

alguns outros parâmetros para a ocorrência de falhas neste sistema estrutural além 

do procedimento de ancoragem, foi estudada por Sayed-Ahmed et al. (2009). Eles 

elaboraram um estudo do estado da arte das análises da resistência da interface dos 

laminados de CRF com o concreto. Dentro deste estudo, eles especificaram alguns 

parâmetros que influenciam nos modos de falha das vigas de concreto reforçadas 

com CRF. Dentro destes parâmetros estão: 
 

a) Espessura do reforço com fibras: O aumento da espessura do reforço leva a 

ocorrência de falhas próximas aos extremos da viga, indicando em um aumento 

das tensões normais e cisalhantes com o aumento da espessura (Rahimi & 

Hutchinson (2001) e Sharif et al. (1994) apud Sayed-Ahmed et al. (2009)); 
 

b) Orientação do reforço; 
 

c) Comprimento do reforço: vigas com reforços com comprimentos mais longos 

possuem maior resistência mecânica do que aquelas com reforços mais curtos 

(Hutchinson & Rahimi (1993) apud Sayed-Ahmed et al. (2009)); 
 

d) Rigidez do reforço: reforços menos rígidos levam a uma maior probabilidade 

de destacamento nos extremos; 
 

e) Pré-tensão. 
 
Frente a isto, percebe-se que vários são os modos de ruptura em uma viga 

reforçada com CRF. Deste modo, é necessário que critérios sejam determinados, 

ainda na fase de dimensionamento e projeto, para que se evitem comportamentos 

inadequados do sistema estrutural de estudo ou mesmo de um sistema estrutural de 

um caso real. 
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2.5 DIMENSIONAMENTO DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO REFORÇADAS À 

FLEXÃO COM CRFC SEGUNDO MACHADO (2002) 

O dimensionamento contido neste trabalho é referente apenas à flexão. Para 

que o dimensionamento seja elaborado com sucesso é preciso conhecer a geometria 

da peça a ser reforçada, as cargas solicitantes, as propriedades dos materiais 

empregados e a disposição das armaduras na seção transversal. Isto pode ser feito 

através da análise in loco ou por meio do projeto estrutural (RIPPER & SOUZA, 1998). 

 

2.5.1 CONSIDERAÇÕES DO DIMENSIONAMENTO 

Segundo Machado (2002), baseado nos critérios do ACI 440.2R (2008), 

algumas considerações devem ser tomadas no dimensionamento, como: 

• Seguir as hipóteses de Bernoulli, onde as seções planas permanecem planas 

após a incidência de esforços e a deformação é proporcional à distância à linha 

neutra; 
 

• Os cálculos devem ser feitos de acordo com as dimensões, propriedades dos 

materiais e taxa de armadura da peça a ser reforçada; 
 

• O concreto é considerado como não resistente à tração; 
 

• Deformação linear até ruptura no compósito, seguindo a lei de Hooke para 

deformações; 
 

• O concreto pode deformar até 0,0035 cm/cm (segundo critérios da NBR 

6118/2014) ou 0,0030 cm/cm (segundo critérios do ACI 440.2R); 
 

• Considera-se aderência perfeita entre o reforço e a peça original. 
 
 
2.5.2 MODELO DE CÁLCULO 

Na Figura 16  está ilustrado o modelo de cálculo utilizado para o 

dimensionamento. 
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Figura 16: Modelo de cálculo 
Fonte: PIVATTO (2014). 

 

Em que: 
 

bw – base da viga; 

h – altura da viga; 
 
d – distância da fibra mais comprimida de concreto até o centro de gravidade da 

armadura de tração; 
 
d’ – distância da fibra mais comprimida de concreto até o centro de gravidade da 

armadura de compressão; 
 
t – distância da base inferior da viga até o centro de gravidade da armadura de 

tração;  

x – distância da fibra mais comprimida até a Linha Neutra; 
 

As – Armadura de tração; 
 

A’s – Armadura de compressão;  

Ar – Área de reforço; 

εc – Deformação da região comprimida; 

εs – Deformação da armadura de tração; 

ε’s – Deformação da armadura de 

compressão;  
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εR – Deformação do reforço; 
 

FC – Força resultante da seção comprimida de concreto; 
 

FS – Força resultante da seção tracionada da armadura de tração; 

F’S – Força resultante da seção comprimida da armadura de 

compressão; 

FR – Força resultante da seção tracionada de reforço. 

 

A partir do modo de ruptura determinado, as deformações de cada material 

componente da viga são calculadas por linearidade de sua variação. 

Para o cálculo de FC tem-se que: 

 
 FC=0,8 .fc . x. bw  Equação 1 

 

 

Onde o valor de 0,8 é referente ao fator de correção da parábola-retângulo de 

tensão do concreto, para concretos com fc menor ou igual a 50 MPa. 

As tensões atuantes podem ser encontradas pela Lei de Hooke, conhecendo o 

modo de elasticidade dos materiais e as deformações lineares já encontradas. 

Para o cálculo das forças correspondentes às resultantes das armaduras e do 

reforço (F’S, FS e FR) deve-se considerar a área conhecida da armadura 

correspondente e a tensão do material para fS e f’S para o aço e fR para o material de 

reforço. Deste modo: 

 

 ��= ��. �� Equação 2 

 �′�= �′�. �′� Equação 3 

 ��= �� . �� Equação 4 

 

A partir destes cálculos é possível determinar o somatório de momentos no 

ponto do reforço, para um determinado ponto (como no caso do ponto A da Figura 
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17). O momento fletor encontrado neste ponto é válido para qualquer outro ponto na 

viga e será pertinente se for de um valor maior ou igual ao solicitante.  

 

 

Figura 17: Esquema para cálculo dos momentos fletores da seção da viga. 
Fonte: PIVATTO (2014). 

 
A equação para cálculo do momento no ponto A pode ser definida como: 
 

 MRA= FC. �h-0,8. x2� +F'S.�h-d'!-FS.(h-d) 
Equação 5 

 
Se o valor encontrado para o momento fletor resistente (MRd) for igual ou maior 

que o solicitante (MSd), significa que a peça, juntamente com o reforço, resistirá aos 

esforços. Caso o valor encontrado seja aceitável, pode-se seguir com o procedimento, 

fazendo o somatório de momentos em outro ponto da viga e igualando isto a MRd, 

sendo: 

 
 $ MRB= MRd=FC. �d-0,8. x2� +F'S.�d-d'!+FR.t. Equação 6 

 $ MRC= MRd=FS. �d-0,8. x2� +F'S.�0,4.x-d'!+FR.(h-0,8. x2 ) Equação 7 

   

Estas equações resultam em dois valores para FR, que por equilíbrio devem ser 

iguais. 
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Com a determinação de FR, é possível determinar a área de reforço necessária 

para suportar os esforços solicitantes: 

 
 AR= FRfR  Equação 8 

 fR=ε'R.ER≤fRu Equação 9 

 
Tal que, 

ER – é o módulo de elasticidade do reforço, fornecido pelo fabricante do material; 

fR – é a tensão resistente no reforço; 

ε’R – é a deformação do material de reforço, definida pela Equação 10. 

 
 ,′� = ,� − ,./ ≤ ,�0 Equação 10 

 
Sendo, 

εR – a deformação do reforço encontrada pela variabilidade linear de deformações 

considerada, de acordo com a posição da LN (x); 

εbi – a deformação preexistente na viga, resultado de seu carregamento antigo. Este 

valor depende do método de aplicação do reforço e descarregamento (disposição de 

escoramento ou não). Neste trabalho este valor não será considerado, uma vez que 

as vigas receberão o reforço sem estarem previamente solicitadas. Assim, a Equação 

11 fica: 

 ,� ≤ ,�0 Equação 11 

 

2.5.3  PROCEDIMENTO PARA DIMENSIONAMENTO 

O procedimento para dimensionamento é iterativo, seguindo as etapas 

(MACHADO, 2002): 

• Arbitra-se uma profundidade até a linha neutra (x), de acordo com o modo de 

ruptura desejado; 
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• Calculam-se as deformações dos materiais, admitindo linearidade de sua 

variação; 

• Calculam-se as tensões de acordo com as deformações; 

• A partir das tensões, encontram-se as forças atuantes e, por equilíbrio, 

encontra-se o momento fletor resistente da viga; 

• Se o momento fletor resistente for igual ou maior que o solicitante, o processo 

está completo. Mas se o momento for menor, arbitra-se outro valor para a 

posição da LN e inicia-se o processo novamente; 

• Com o valor do momento fletor resistente, obtém-se o valor da força do reforço 

e, por consequência, a área de reforço. 

Neste processo, existe um valor de x em que se encontra o momento solicitante 

igual ao resistente, sendo esta a situação mais econômica com a menor área de 

reforço a se implantar (dimensionamento econômico), e que é o objeto de análise 

neste trabalho. 

 

2.6 UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS (MEF) NA 
MODELAGEM DE ESTRUTURAS REFORÇADAS COM CRF 

Muitos são os estudos que, com a utilização do MEF, analisaram o 

comportamento de vigas reforçadas à flexão com CRFC. Entretanto, grande parte 

deles desconsidera a região de interface concreto–reforço, ou a considera, mas com 

propriedades lineares (OBAIDAT ET AL., 2010). 

Um exemplo é a análise elaborada por Chimello (2003). Em seu estudo, as 

peças foram modeladas no software ANALEST (Universidade de Toronto), adotando 

o limite de pequenos deslocamentos, a hipótese de Bernoulli (as seções planas 

permanecem planas após o carregamento e as deformações são linearmente 

proporcionais a sua distância à linha neutra), as deformações por cisalhamento foram 

desconsideradas, admitiu-se que a estrutura teve rompimento por flexão, e que as 

regiões de interface concreto–aço e concreto–reforço tivessem aderência perfeita. Os 

resultados encontrados foram comparados com os valores experimentais. 
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Chimello (2003) percebeu que seu modelo obteve resultados próximos aos 

experimentais durante o regime elástico e pós-fissurado das vigas. Entretanto, para 

as vigas as quais experimentalmente tiveram descolamento do reforço, os valores das 

cargas de ruína do modelo se distanciaram dos valores experimentais (com a carga 

de ruína maior para o modelo numérico). Já para as vigas em que no experimento se 

verificou ruptura no reforço de CRFC, o modelo de Chimello (2003) obteve valores de 

carga de ruína inferiores aos experimentais. De acordo com Chimello (2003), este fato 

se justifica por se ter considerado aderência perfeita na interface concreto–reforço. 

A partir disto, torna-se importante analisar o comportamento da interface e 

considerá-lo em um modelo numérico para que os resultados numéricos fiquem mais 

próximos dos experimentais. 

De acordo com Sarturi (2014), duas interfaces – como no caso do reforço de 

viga de concreto com CRF – podem apresentar degradação de suas propriedades 

frente ao nível de solicitação de cargas ou até mesmo por condições ambientais 

desfavoráveis. Estas mudanças nas propriedades do material podem levar a 

ocorrência do dano, que pode ser definido como o processo de degradação física 

progressiva existente antes da falha de um determinado material (LEMAÎTRE, 1996 

apud SARTURI, 2014). 

O dano pode aparecer primeiramente na micro-escala, relacionado ao acúmulo 

de tensões nos defeitos e interfaces, causando micro-fissuras. Caso estas micro-

fissuras se desenvolvam podem ocasionar uma trinca (meso-escala). Se a trinca se 

desenvolve, o dano já está na macro-escala. A micro e a meso-escala são estudadas 

pela Mecânica do Dano e a macro-escala é vista pela Mecânica da Fratura.  

De acordo com Camanho & Dávila (2002), no processo de danificação de um 

material existem três modos de abertura de fissuras: o Modo I, no qual o esforço é 

perpendicular a abertura da fissura (Figura 18 (a)), podendo levar a ruptura por 

clivagem, com ruptura frágil; o Modo II, no qual o esforço (cisalhamento) é paralelo a 

abertura da fissura (Figura 18 (b)), levando ao escorregamento entre as faces; e o 

Modo III, onde o cisalhamento é perpendicular a abertura da fissura (Figura 18 (c)). 

Há também o Modo Misto, onde ocorre a combinação dos outros Modos. 
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Figura 18: Modos de abertura de fissuras 
Fonte: Sarturi (2014) 

 

A análise do dano em meio a ensaios experimentais pode ser complexa, devido 

a considerações na geometria, tipos de carregamentos e condições específicas em 

que a peça em estudo possa se encontrar. Deste modo, é possível utilizar modelos 

numéricos para representar a não linearidade deste sistema estrutural. 

Desta maneira, neste capítulo serão abordados os modelos utilizados neste 

trabalho, para a representação da região da interface, para a representação do CRFC 

e para o comportamento do concreto. 

Além disso, serão descritos alguns dos trabalhos já existentes na bibliografia, 

os quais empregaram a modelagem computacional para representação de vigas 

reforçadas com CRF pelo MEF. Os resultados encontrados neste estudo serão, 

posteriormente, comparados a estes trabalhos. 

 

2.6.1 ANÁLISE DA INTERFACE POR MEIO DO MODELO DA ZONA DE COESÃO 
(MZC) 

Segundo Balzani & Wagner (2008), e como já foi mencionado no item 2.4, a 

principal causa de dano na peça reforçada com CRF está relacionada à interface, já 

que o CRF possui elevada resistência mecânica. E, para que a interface seja 

considerada em um modelo, é de fundamental importância que o comportamento de 

perda de aderência seja representado adequadamente. 
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A Mecânica da Fratura é frequentemente utilizada para simular a propagação 

de fissuras. Hillerborg et al. (1976) elaboraram um dos primeiros estudos combinando 

a Mecânica da Fratura e o Método dos Elementos Finitos para descrever a 

propagação de fissuras em peças estruturais, comprovando a eficácia do método 

neste propósito. Em um estudo mais recente, de D’Antino et al. (2014), ficou 

comprovado também que a Mecânica da Fratura é capaz de descrever a transferência 

de tensões em interfaces, como no caso de estruturas reforçadas com CRFC. 

Todavia, a abordagem da Mecânica da Fratura não engloba a previsão de 

falhas iniciais, necessitando da existência de fissuras iniciais pré-definidas para 

mensurar a sua propagação. Seguindo este conceito, para muitas geometrias torna-

se complexa a determinação destas fissuras iniciais (CAMANHO & DÁVILA, 2002; 

BALZANI & WAGNER, 2008). 

Dentro deste contexto, dentre os métodos utilizados para a modelagem 

numérica de estruturas com interface, destacam-se o modelo da mecânica do 

contínuo com propriedades degenerativas, o modelo da região infinitesimal separada 

por molas e o Modelo da Zona de Coesão (MZC) (CHANDRA ET AL., 2002). 

 As molas, quando utilizadas para simular interfaces entre dois materiais, são 

inseridas entre as faces dos elementos finitos de modo a representar o adesivo. Deste 

modo, as propriedades mecânicas da interface são implantadas no modelo por meio 

da rigidez das molas (SARTURI, 2014). Além disso, o elemento de mola deve ser 

utilizado em armaduras discretas (onde o aço está representado sobre as arestas dos 

elementos finitos que representam o concreto) e não possui dimensão física, fazendo 

com que somente as propriedades mecânicas sejam relevantes (GAMINO, 2007). Isto 

pode ser visto na Figura 19. 
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Figura 19: Interface representada por molas 

Fonte: Quinino (2004) 
 

Pathak & Zhang (2016) são um exemplo de pesquisadores que usaram molas 

para representar a interface entre uma estrutura reforçada, utilizando o software 

ANSYS. Em seu estudo, eles obtiveram resultados bem próximos aos experimentais 

e tais resultados serão melhor apresentados na sequência (2.6.4.8). 

Os Modelos de Zona de Coesão (MZC) englobam parâmetros da Mecânica do 

Dano e da Fratura, possibilitam a modelagem tridimensional e são muito utilizados 

para a descrição da iniciação do dano e sua propagação, em diferentes tipos de 

materiais (SAMWAYS, 2013). Tudo isso sem o conhecimento prévio da localização 

da fissura e da sua direção de propagação (SARTURI, 2014). 

O MZC é capaz de representar o comportamento na falha e fratura em 

diferentes tipos de materiais, em estudos de juntas adesivadas, iteração solo – viga, 

concreto – reforço, concreto – solo, deformação lenta sob cargas estáticas e 

dinâmicas, entre outros (CHANDRA ET AL., 2002). Para isso, o MZC utiliza 

expressões que correlacionam a iteração normal ou tangencial da interface com seu 

respectivo deslocamento entre as superfícies unidas (Modos I, II e Misto de ruptura 

(SARTURI, 2014), representando o efeito de degeneração na ligação.  

Por meio destas expressões é possível representar o comportamento de 

fissuras em uma interface, onde os esforços transmitidos diminuem até cessar a sua 
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transmissão entre as faces da fissura –momento onde ocorre o rompimento 

(QUININO, 2004). 

Além disso, os MZC são utilizados unicamente em superfícies unidas por meio 

de adesivos (BARENBLATT, 1959), com dimensões desprezadas na região aderente, 

para a união estrutural de componentes ou para a união interlaminar de fibras em 

materiais compostos (SARTURI, 2014; SAMWAYS, 2013). A sua aplicação tem se 

tornado o método mais utilizado na análise de problemas envolvendo materiais 

compósitos por evitar a singularidade e por ser facilmente implementado em métodos 

numéricos como o MEF (OUYANG & LI, 2009), por meio da implantação dos 

chamados elementos de interface. 

De acordo com Sarturi (2014), existem diferentes estudos utilizando o MZC, 

com variações no que se refere de tensão x deslocamento. 

Na sequência será descrito o modelo de interface de Lu et al. (2005), que utiliza 

o Modelo da Zona de Coesão. 

 

2.6.1.1  Modelo de interface de Lu et al. (2005) 

Para simular o comportamento da interface entre o concreto e o CRFC será 

utilizado o Modelo proposto por Lu et al. (2005). Este modelo foi julgado como um dos 

mais precisos dos modelos de separação por tração existentes na literatura, para 

simular o comportamento da interface do CRFC e o concreto (SÜMER & AKTAS 

(2011), apud ZIDANI ET AL. (2015); NEAL ET AL. (2011), apud ZIDANI ET AL. 

(2015)). O modelo já foi utilizado em trabalhos como o de Zidani et al. (2015), Obaidat 

et al. (2010), Sayed et al. (2014), Omran & El-Hacha (2012) e Li et al. (2015), sendo 

estudos que levaram a bons resultados na representação do comportamento da 

interface analisada. 

Lu et al. (2005) elaboraram um estudo referente aos modelos existentes, na 

época, para representar a interfaces, utilizando o MZC. Para isto, seis modelos de 

interface, presentes na bibliografia da época, foram analisados. 

Lu et al. (2005) utilizaram estes modelos para a modelagem de 253 peças que 

haviam sido ensaiadas por meio do ensaio de arrancamento e compararam os 
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resultados de laboratório com os resultados da modelagem. A comparação entre os 

testes e as modelagens pelos métodos estudados está ilustrada na Figura 20. 

A partir disto, os autores perceberam que o modelo de Chen & Teng (2001) foi 

o que apresentou uma melhor analogia entre o ensaio e o modelo, descrevendo-o 

como o melhor entre os modelos estudados. 

Entretanto, Lu et al. (2005) buscaram um aperfeiçoamento no desempenho da 

modelagem, elaborando seu próprio modelo. Eles exploraram um método numérico 

em que todos os pontos da interface pudessem ser obtidos pela curva tensão x 

deslocamento da interface. 

Este método é baseado na observação dos resultados dos ensaios de 

arrancamento elaborados por estes autores e que já mencionados anteriormente. 

Segundo eles, se a falha na interface for precisamente modelada, a tensão interfacial 

de cisalhamento e a deformação para um dado ponto podem ser obtidas pelo MEF. 

Dentre os métodos propostos por Lu et al. (2005), um deles é o preciso (o mais 

complexo dos métodos), o outro é o simplificado e o terceiro é o bilinear. Um 

comparativo destes três métodos pode ser visto na Figura 21. Como os autores 

perceberam que o método bilinear fornece resultados muito próximos aos dos outros 

dois modelos, com um equacionamento mais simples que estes, no presente trabalho 

será utilizado o modelo bilinear para a representação da interface CRFC-concreto. 

Na sequência, está apresentado o modelo bilinear de Lu et al. (2005). 
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Figura 20: Comparativo entre os testes experimentais e os modelos 

Fonte: Adaptado de Lu et al. (2005). 
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Figura 21: Comparativo do comportamento dos modelos de representação da interface 
concreto – CRFC 

Fonte: Adaptado de Lu et al. (2005). 
 

2.6.1.1.1 Modelo bilinear de interface (LU ET AL., 2005) 

O modelo bilinear de Lu et al. (2005) pode ser utilizado para a representação 

do comportamento de interfaces, como no caso da interface concreto – reforço. Para 

tanto, a curva que rege este comportamento é definida em termos da tensão 

cisalhante e seu deslocamento correspondente.  
 

Deste modo: 

 
 1 = 1234 556 , 57 5 ≤ 56 

 

Equação 12 

 1 = 1234(58 − 5)58 − 56 , 57 56 < 5 < 58 

 

Equação 13 

 1 = 0, 57 5 > 58 

 

Equação 14 
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 58 = 2;81234 

 

Equação 15 

 56 = 0,0195?@�A 
 

Equação 16 

 ;8 = 0,308?@C �A 
 

Equação 17 

 

 1234 = DE?@�A Equação 18 

 ?@ = F2,25 − G8GH1,25 + G8GH
 

 

Equação 19 

 

De acordo com Lu et al. (2005), o coeficiente βw é o fator que relaciona as 

larguras do CRF e da base da viga de concreto (bf e bc). O coeficiente α1 é obtido por 

meio de um processo iterativo, utilizando o MEF e resultados experimentais, e que, 

segundo os autores, pode ser considerado como 1,5. Os coeficientes sf e so são os 

deslocamentos final e inicial da curva que relaciona a tensão e o deslocamento na 

interface. E, finalmente, o coeficiente Gf é a energia de fratura na interface concreto – 

reforço. 

Deste modo, está definido o modelo bilinear de Lu et al. (2005), o qual foi 

utilizado para a representação das interfaces concreto – reforço na simulação 

computacional deste trabalho. 

 

2.6.2 O COMPORTAMENTO DO CRFC NA MODELAGEM COMPUTACIONAL 

Para representar o comportamento do CRFC foi seguido o modelo utilizado por 

Zidani et al. (2015), Obaidat et al. (2010), Sayed et al. (2014), Omran & El-Hacha 

(2012) e Li et al. (2015). Neste critério, o CRFC é representado por um modelo 

isotrópico elástico linear, conforme Figura 22, já que, de acordo com Sarturi (2014) e 

Obaidat (2010) a consideração das propriedades ortotrópicas do compósito modifica 
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minimamente os resultados da representação se comparada com os resultados 

provenientes da adoção de propriedades isotrópicas. 

 

 
Figura 22: Comportamento elástico linear considerado para o CRFC 

Fonte: Adaptado de Zidani et al. (2015). 
 

Deste modo, para a modelagem do compósito é necessário ter os valores do 

módulo de elasticidade e tensão e deformação últimas (fornecidos pelo fabricante) e 

o coeficiente de Poisson para o CRFC a ser utilizado. 

 

2.6.3 O COMPORTAMENTO DO CONCRETO ESTRUTURAL 

Como o concreto tem comportamento diferente para a tração e compressão, a 

elaboração de um modelo constitutivo que represente seu desempenho frente ao 

aumento de cargas e a sua não linearidade não é tão simples. Na Figura 23 está 

ilustrada a curva tensão x deformação para o concreto frente à tração e à compressão 

uniaxial. 
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Figura 23: Curva típica de tração e compressão uniaxial para o concreto. 

Fonte: Adaptado de Bangash (1989). 
 

De acordo com Bangash (1989), a curva tensão x deformação do concreto 

frente à compressão segue o comportamento elástico-linear até atingir cerca de 30% 

da resistência máxima à compressão. Depois disso, a tensão aumenta gradualmente 

até atingir o pico. Após alcançar a tensão máxima de compressão, a curva segue para 

uma região de amolecimento, onde há um aumento da deformação e uma diminuição 

da tensão. O rompimento por compressão pode ocorrer na deformação última εcu. 

A não linearidade da compressão do concreto é altamente influenciada pela 

microfissuração. A consideração da microfissuração é conveniente em concretos de 

resistência da ordem de 30 MPa, cujos diagramas resultantes de tensão x deformação 

apresentam notável diminuição da rigidez com o crescimento da tensão (CHEN & 

SALEEB,1982). 

Já para a tração, a curva tensão x deformação do concreto é aproximadamente 

linear-elástica até alcançar a tensão máxima resistente. Depois disto, o concreto 

fissura e a resistência decresce gradualmente até anular-se (Bangash, 1989). 
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A ruptura do concreto em estados multiaxiais de carregamento pode ser 

representada por critérios em função das tensões principais σx, σy e σz. Para tanto, 

para caracterizar um estado de tensão quanto à ruptura, são utilizados os invariantes 

de tensão (CARRAZEDO, 2002). Assim, seja σij um tensor em um estado de tensões 

qualquer, pode-se escrever que: 

 

 I/J = K I4 14L 14M1L4 IL 1LM1M4 1ML IM N Equação 20 
 

 OI4 − IP 14L 14M1L4 IL − IP 1LM1M4 1ML IM − IPO . QR4RLRM S = Q000S Equação 21 
 

 

Onde σp é uma tensão principal e o vetor {px, py, pz} é aquele que fornece a direção 

principal. 

Deste modo, sendo o determinante da Equação 21 nulo, é possível encontrar 

o valor das tensões principais por meio da Equação 22. E os invariantes de tensão 

são dados pelas Equações 23, 24 e 25.  

 

 IPT − UEIPC + UCIP − UT = 0 Equação 22 
 

 UE = |I4| + WILW + |IM| Equação 23 
 

 UC = X I4 14L1L4 IL X + X I4 14M1M4 IM X + X IL 1LM1ML IM X Equação 24 
 

 UT = O I4 14L 14M1L4 IL 1LM1M4 1ML IM O Equação 25 
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A interpretação física destes invariantes pode ser feita por meio das tensões 

octaédricas e das tensões médias (σm e τm). Partindo-se deste ponto e, sabendo que 

I1, J2 e J3 são os invariantes das tensões desviatórias, ou seja, onde a tensão principal 

σp das Equações 21 e 22 é equivalente à tensão média, é possível representar os 

critérios de ruptura. Para isso, I1 configura um estado hidrostático puro e J2 e J3 

configuram estados de cisalhamento puro. 

As tensões médias são dadas pelas Equações 26 e 27. Já as tensões 

octaédricas (Figura 24) são atuantes no plano em que a normal (n) faz ângulos iguais 

(θ) com as direções principais, sendo obtidas pelas Equações 28 e 29, tal que θ é o 

ângulo de similaridade (de 0º a 60º). 

 

 I2 = IE + IC + IT3 = 13 UE   Equação 26 

 
 

 12C = 23 YC   Equação 27 
 

 

 IZHA= 13 .UE=I2   Equação 28 
 

 

 1ZHA=[23 YC   
Equação 29 

 

 

 cos 3^ = 3√32 . YTYCTC Equação 30 
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Figura 24: Tensões octaédricas. 
Fonte: Budynas & Nisbett, 2011. 

 

Já a interpretação geométrica dos invariantes de tensão pode ser dada em um 

espaço tridimensional em que as coordenadas são as tensões principais, sendo este 

espaço conhecido como Haigh-Westergaard. Neste espaço, cada ponto com 

coordenadas σ1, σ2 e σ3 representa um possível estado de tensões.  

O espaço de Haigh-Westergaard está representado na Figura 25. Nesta figura 

também está representado o eixo hidrostático, onde as tensões principais são iguais. 

Qualquer plano perpendicular ao eixo hidrostático é conhecido como plano desviador 

e o plano desviador que passa pela origem chama-se plano π (CHEN & SALEEB, 

1982). 
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Figura 25: Espaço de tensões de Haigh-Westergaard. 

Fonte: Malavolta (2008). 
 

O ângulo de similaridade (ângulo θ) é formado pelo vetor que liga o ponto P à 

origem do espaço de tensões com a projeção do eixo σ1 no plano desviador e com 

variação entre 0º e 60º (SARTURI, 2014). O vetor OP é formado por ξ e ρ, que são as 

componentes hidrostática e desviadora. A componente hidrostática é responsável por 

estados de tensões normais (tração ou compressão) ocasionando a variação 

volumétrica elástica, sem deformação plástica. Já a componente tensorial desviadora 

é ligada a estados de tensões cisalhantes, causando a mudança de forma durante a 

deformação plástica (CHEN & SALEEB, 1982).  

Para o concreto, a envoltória de ruptura também pode ser dada como uma 

superfície no espaço Haigh-Westergaard (Figura 26). Entretanto, uma maneira mais 

simples de visualização desta superfície é por meio de seções transversais e 

meridianos, obtidos pela interseção da superfície de ruptura com os planos 

desviadores ξ e ρ (CARRAZEDO, 2002). 
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Figura 26: Superfície de ruptura do concreto. 

Fonte: FIB, 1999; apud Carrazedo, 2002. 

 

 

Figura 27: Seção transversal em níveis diferentes de ξ (ξ = constante). 
Fonte: CHEN; SALEEB (1982). 

 

Como está ilustrado na Figura 27, a forma da superfície de falha se modifica 

na direção do eixo hidrostático, sendo aproximadamente triangular para as tensões 

de tração e pequenas tensões de compressão e segue perto de uma forma circular 

para as maiores tensões de compressão. Devido à simetria, basta conhecer o 
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comportamento do material para θ variando de 0º a 60º para determinar a curva em 

um plano desviador. 

Além das seções transversais, a envoltória de ruptura do concreto também 

pode ser obtida por meio de meridianos. Os meridianos da superfície de falha são as 

curvas de interseção entre a superfície de falha e um plano contendo o eixo 

hidrostático, com θ constante. (SARTURI, 2014). O meridiano de 60º é o de 

compressão, e representa uma tensão de compressão uniaxial sobreposta a uma 

pressão hidrostática. Já o meridiano de 0º é o de tração, que equivale a uma tensão 

de tração uniaxial somada a uma pressão hidrostática (CHEN & SALEEB, 1982). 

 

2.6.3.1  Critério de ruptura do concreto 

Existem vários critérios de ruptura, dentre eles Mohr-Coulomb, Drucker-Prager, 

Ottosen e Willam & Warnke. No caso do ANSYS, o critério considerado para o 

comportamento do concreto no presente trabalho é o de Willam & Warnke (1974).  

A envoltória de ruptura é definida com cinco parâmetros obtidos 

experimentalmente e por três equações. Os parâmetros obtidos experimentalmente 

são: resistência uniaxial à compressão do concreto (fc) e sua deformação 

correspondente (εcu), resistência uniaxial à tração do concreto (ft) e sua deformação 

correspondente (εt), resistência biaxial à compressão para uma razão entre as 

tensões principais (fcb) e sua deformação correspondente (εcb), ponto qualquer sobre 

o meridiano de tração e sobre o meridiano de compressão para altos valores de 

tensão hidrostática (-ε1, ρ1   e -ε2, ρ2) e suas deformações correspondentes (-β1, λ1 e 

-β2, λ2) (SIMÕES, 1998, APUD SOUTO FILHO, 2002).  

De acordo com Chen (1982), a formulação de Willam & Warnke (1974) é válida 

para todas as combinações de tensão x deformação em compressão e tração e tem 

convexidade garantida tanto nos planos desviadores quanto ao longo dos meridianos. 

Além disso, os meridianos da superfície de ruptura são representados por parábolas 

e as seções transversais são representadas por curvas elípticas. Na Figura 28 é 

possível visualizar os meridianos de compressão e de tração da superfície de ruptura 

de Willam & Warnke. 
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Figura 28: Superfície de Willam & Warnke (seção meridional). 

Fonte: Adaptado de Souto Filho (2002). 
 

Assim, esta superfície de ruptura fica definida por: 

 

 f(I2, 12,θ)=0  Equação 31 
 

 

Onde: 

 I2 = (IE + IC + IT)/3  Equação 32 
 

 

 

 12= 1√15 b(I1 − I2)C + (I2 − I3)C + (I3 − I1)CcE/C  Equação 33 

 
 

 

 cosθ= 2IE − IC − IT√2de(IE − IC)C + (IC − IT)C + (IT − IE)C fE/C , 0º ≤ ^ ≤ 60º  
Equação 34 

 
 

 

Os invariantes ξ e ρ são, deste modo, definidos por: 

 

 ξ=√3. I2/�H Equação 35 
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 jC= 5. ( 12�H )C   Equação 36 

 

 

 j(θ)= 2jH(jHC − jAC)kl5^ + jH(2jA − jH)e4(jHC − jAC) cosC ^ + 5jAC − 4jAjH4(jHC − jAC) cosC ^ + (jH − 2jA)C  Equação 37 
 

 

 

Quando θ=0º, define-se o componente de tensão ρt e quando θ=60º define-se 

o componente de tensão ρc. Além disso, ρc e ρt são os raios máximos para um ângulo 

de similaridade θ de 60º e mínimo para 0º, para um determinado valor de ξ (SOUTO 

FILHO, 2002). 

 

 jA(ξ)= m6 + mEn + mCnC  Equação 38 
 

 

 

 jH(ξ)= G6 + GEn + GCnC  Equação 39 
 

 

Os parâmetros a0, a1 e a2 e b0, b1 e b2 podem ser obtidos por meio das 

Equações 40 a 50.  

 

 m6= 23  D.HmE − 49 D.HC mC + [ 215 D.H  
Equação 40 

 

 

 mE= 13  (2D.HmE)mC + [65 (DA − D.H)/(2D.H + DA)  
Equação 41 

 
 

 mC= o65  ξE(DA − D.H) − o65 (DAD.H) + jA(2D.H + DA)(2D.H + DA)(nEC − 23 D.HnE + 13 DAn − 29 DAD.H   
Equação 42 

 

 

 DA= �A/(3�H)  Equação 43 
 

 

 DH.= −2�H./(3�H) Equação 44 
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 nE =  -Ip3�H −  �E3�H 
Equação 45 

 

 

 G6=-ξ6GE − ξ6GC  Equação 46 
 

 GE=(nC + 13 )GC+ o65 −3jC3nC − 1   
Equação 47 

 

 

 GC=  ρC(n6 + 13) − o 215 (n6 + nC)(n6 + nC)(nC − 13)(n6 + 13)   
Equação 48 

 

 

 nC =  -Ip3�H −  �C3�H 

 

Equação 49 
 

 jH(n6)= m6 + mEn6 + mCn6C = 0 Equação 50 
 

 

O coeficiente σha é a tensão hidrostática ambiente. Os coeficientes f1 e f2 são, 

respectivamente, as resistências últimas à compressão para um estado biaxial e 

uniaxial impostas na tensão hidrostática ambiente. 

Na Figura 29 é possível visualizar a superfície de ruptura no espaço Haigh-

Westergaard. 
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Figura 29: Superfície de ruptura de Willam & Warnke. 

Fonte: Seow & Swaddiwudhipong (2005). 
 

2.6.4 SIMULAÇÕES DE VIGAS REFORÇADAS COM CRFC ENCONTRADAS NA 
BIBLIOGRAFIA 

Neste item serão apresentados alguns estudos referentes à simulação de vigas 

reforçadas a flexão por meio de CRFC. Deste modo, estão ilustradas as principais 

análises encontradas na bibliografia, sendo elas relativamente recentes e colocadas 

em ordem cronológica. 

 

2.6.4.1  Estudo de Kachlakev et al. (2001) 

Kachlakev et al. (2001) elaboraram um estudo no software ANSYS, analisando 

o comportamento de vigas de concreto reforçadas à flexão, ao cisalhamento, e à 

flexão e ao cisalhamento por meio da adição de CRF e compararam os resultados 

com o comportamento experimental (o qual foi feito previamente por McCurry & 

Kachlakev, 2000). Na Figura 30 está ilustrado o esquema utilizado para a realização 

do ensaio e análise do comportamento da simulação computacional. 
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Kachlakev et al. (2001) utilizaram o elemento Solid65 para a representação do 

concreto, o Link8 para o aço e o Solid46 para o reforço. Os autores consideraram o 

comportamento ortotrópico do CRF e não levaram em conta a interface concreto – 

reforço.  

 

 
Figura 30: Viga de estudo de Kachlakev et al. (2001) 

Fonte: Adaptado de Kachlakev et al. (2001). 
 

Na Figura 31 e na Figura 32 estão as curvas de carga x deslocamento para as 

vigas ensaiadas experimental e computacionalmente, respectivamente. Apesar de 

não considerarem a influência da interface, os autores obtiveram resultados 

compatíveis com os valores experimentais. 

Na Tabela 1 estão listados os valores alcançados para as cargas de ruptura. 

Percebe-se que as vigas experimentais atingiram valores de carga de ruptura maiores 

do que as vigas da simulação, sendo que a viga reforçada à flexão e ao cisalhamento 

não foi ensaiada até o seu limite de carga devido a capacidade da célula de carga. 
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Figura 31: Curva carga x deslocamento dos ensaios experimentais. 
Fonte: Adaptado de McCurry; Kachlakev (2000), apud Kachlakev et al. (2001). 

 

 
Figura 32: Curva carga x deslocamento das simulações. 

Fonte: Adaptado de Kachlakev et al. (2001). 
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Tabela 1: Comparação dos resultados obtidos por McCurry & Kachlakev (2000) e Kachlakev et 

al. (2001). 

 
Fonte: Adaptado de Kachlakev et al. (2001). 

 

2.6.4.2  Estudo de Paliga et al. (2012) 

Paliga et al. (2012) fizeram um estudo reforçando vigas de concreto armado à 

flexão com fibras sintéticas (Polyparaphenylene-benzo-bisthiazole - PBO) em matriz 

cimentícia (FRCM). Foram analisadas vigas com uma, duas e três camadas do 

reforço, primeiramente ensaiadas experimentalmente por Ombres no ano de 2011, e 

representadas através de modelo numérico por estes autores. 

No modelo numérico, Paliga et al. (2012) representaram o concreto por meio 

de elementos finitos isoparamétricos de 8 nós. Na região aço – concreto foi 

considerada aderência perfeita. O material de reforço foi modelado por elementos 

discretos de barra de treliça plana, quadráticos, com 3 pontos nodais. Neste modelo, 

os autores utilizaram um elemento de interface para representar a região do adesivo 

– elemento de interface unidimensional – com seis nós, funções de interpolação 

quadráticas, utilizando o modelo constitutivo indicado pelo CEB-FIP (1990), ilustrado 

na Figura 33. Isto resultou no modelo ilustrado na Figura 34. 

 

Experimental ANSYS
Controle 107 102 -5

Reforçada à Flexão 155 140 -10
Reforçada ao Cisalhamento 155 118 -24

Flexão e Cisalhamento 160 209 -

Carga última (kips)
Viga

Comparação entre a carga última dos ensaios experimentais e das 
simulações no ANSYS

Diferença (%)
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Figura 33: Modelo do elemento de interface utilizado por Paliga et al. (2012) 

Fonte: Paliga et al. (2012). 
 

 
Figura 34: Modelo numérico da peça analisada por Paliga et al. (2012) 

Fonte: Paliga et al. (2012). 
 

A partir do modelo numérico e dos resultados experimentais, os autores 

chegaram às curvas carga x deslocamento, do nó referente ao meio do vão da viga, 

ilustradas na Figura 35, que, segundo os autores, mostraram boa correlação dos 

modelos numéricos com os experimentais (diferença de 3,3% para as cargas de 

ruptura). Os autores destacaram que a maior influência da taxa de reforço ocorre após 

o escoamento da armadura interna tracionada, momento em que realmente se 

mobiliza a capacidade resistente do reforço. 
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Figura 35: Curva carga x deslocamento do nó 73 do estudo de Paliga et al. (2012). 
Fonte: Paliga et al. (2012). 

 

2.6.4.3  Estudo de Sayed et al. (2014) 

Em seu estudo, Sayed et al. (2014) desenvolveram uma modelagem utilizando 

o MEF para analisar a resistência de vigas reforçadas ao cisalhamento por CRF, com 

variação do modo de falha. Para isto, eles analisaram 58 casos diferentes de vigas no 

software comercial ANSYS. 

Na representação do elemento de concreto, eles utilizaram o elemento Solid65, 

de 8 nós. Para o elemento do aço, eles utilizaram o Link8, capaz de representar a 

deformação plástica. Para os laminados de aço de apoio da viga, foi utilizado o 

elemento Solid45 e para o CRF se utilizou do elemento Solid46, assumindo-se, para 

isso, propriedades lineares elásticas. 

Para a representação da ligação entre o concreto e o reforço, os autores 

utilizaram elementos de contato do tipo superfície para superfície (Targe170 e Conta 

174), que funcionam pelo modelo de fricção de Coulomb. Esta representação do 

contato é uma das formas de o software ANSYS descrever o MZC, sendo que a outra 

forma é por meio dos elementos de interface, como o Inter205. Este tipo de 

representação por contato muda algumas considerações do modelo constitutivo que 
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rege o comportamento da ligação entre concreto e reforço, mas ambos podem 

reproduzir processos o descolamento entre interfaces de diferentes materiais, unidos 

por um adesivo, neste caso entre o concreto e o reforço. 

Como resultados, eles perceberam que o modelo proposto por eles consegue 

prever o modo de ruptura da viga reforçada, indicando se haverá descolamento do 

reforço, rompimento por esmagamento do concreto, por ruptura no reforço, etc.. 

Ademais, comparando os resultados dos autores com os valores experimentais das 

mesmas peças, o modelo se mostrou preciso no modo e na deformação de ruptura, 

com fator de correlação em torno de 0,96. 

 

2.6.4.4  Estudo de Elshafey et al. (2014) 

Elshafey et al. (2014) elaboraram um estudo com 4 tipos de vigas de concreto: 

uma sem nenhum tipo de reforço (viga de controle), uma reforçada a flexão com 

CRFC, uma reforçada ao cisalhamento com CRFG (Compósitos Reforçados com 

Fibra de Vidro) e outra com ambos os reforços (flexão e cisalhamento). As vigas foram 

modeladas no software comercial ANSYS, utilizando elementos sólidos para 

representar o concreto e a zona de carregamento e de apoio, elementos de casca 

foram utilizados para o CRF e elementos lineares para a representação do aço. Neste 

estudo, a região de interface concreto-reforço não foi reproduzida, considerando-se 

aderência perfeita não só entre aço-concreto, mas também entre concreto-reforço. 

Como um dos resultados de sua análise, Elshafey et al. (2014) obtiveram as 

curvas carga x deslocamento, ilustradas na Figura 36. A partir destas curvas, apesar 

de os autores afirmarem em seu trabalho que o modelo numérico possui boa relação 

com o modelo experimental, percebe-se que a viga modelada reforçada a flexão e ao 

cisalhamento possui um comportamento semelhante ao experimental (pela inclinação 

da curva), mas atinge uma carga de ruptura e deformação superiores aos valores 

experimentais. Isto pode ser explicado pela desconsideração da região de interface, 

critério adotado por estes autores. 
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Figura 36: Curvas carga x deslocamento das vigas estudadas por Elshafey et al. (2014) 

Fonte: Elshafey et al. (2014). 
 

2.6.4.5  Estudo de Sarturi (2014) 

Sarturi (2014) elaborou a modelagem computacional de uma viga de concreto 

armado reforçada com CRFC (Figura 37). Ele considerou aderência perfeita entre o 

concreto e o aço, utilizando a técnica “Embedded Region” no software ABAQUS, 

criando vinculações onde há perfeita concordância entre os elementos do concreto e 

do aço. O concreto foi representado por elementos tetraédricos de 4 nós e as barras 

de aço foram representadas por elementos de barra, como está apresentado na 

Figura 38. 
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Figura 37: Geometria da viga estudada por Sarturi (2014) 
Fonte: Sarturi (2014). 

 

 

Figura 38: Modelo desenvolvido por Sarturi (2014) 
Fonte: Adaptado de Sarturi (2014). 

 

Neste estudo, a região de interface foi caracterizada utilizando o MZC, pelo 

modelo constitutivo da Figura 39, onde o CRFC foi considerado de comportamento 

isotrópico. Como resultados, o autor observou uma proximidade com o modelo 

experimental, tanto pelo formato da curva força x deslocamento, tanto pela carga de 

ruptura, que teve uma diferença percentual de 0,63% da carga de ruptura 

experimental. A comparação das curvas força x deslocamento dos modelos 

experimental (sem e com reforço) e computacional estão representadas na Figura 40. 
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Figura 39: Modelo constitutivo da interface utilizado por Sarturi (2014) 

Fonte: Sarturi (2014). 
 

 
Figura 40: Curvas força x deslocamento dos modelos experimental e computacional 

Fonte: Sarturi (2014). 
 

Sarturi (2014) também verificou grande similaridade nos resultados no que se 

refere ao descolamento do CRFC, pela perda da capacidade resistente do adesivo 

(Figura 41). Além disso, a propagação das fissuras pelo modelo numérico ficou muito 

próxima do modelo experimental, onde as principais fissuras da viga ensaiada se 

destacaram no modelo numérico (Figura 42). 
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Figura 41: Descolamento do CRFC na viga do modelo numérico e experimental 

Fonte: Sarturi (2014). 
 

 
Figura 42: Propagação de fissuras dos modelos numérico e experimental 

Fonte: Sarturi (2014). 
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2.6.4.6  Estudo de Zidani et al. (2015) 

Em seu estudo da análise do dano em 3 vigas reforçadas com CRF, Zidani et 

al. (2015) modelaram suas peças no software comercial ANSYS. 

Para isto, utilizaram o elemento Solid65 para o elemento finito de concreto 

armado, com 8 nós e para o aço utilizaram o elemento Link8, de 2 nós, assim como 

fizeram Sayed et al. (2014). Entretanto, para o CRFC utilizaram o Solid45, de 8 nós, 

o mesmo utilizado por Sayed et al. (2014) para o elemento de interface. E, para o 

elemento de interface, Zidani et al. et al. (2015) recorreram ao elemento Inter205, 

também de 8 nós. Todos os elementos possuem 3 graus de liberdade por nó. 

A viga modelada por Zidani et al. (2015), com os elementos finitos descritos 

acima, pode ser visualizada na Figura 43. 

 

 

Figura 43: Viga estudada por Zidani et al. (2015), com os elementos adotados na representação 
de cada material 

Fonte: Adaptado de Zidani et al. (2015). 

 

Os autores primeiramente aplicaram certa carga a viga estudada, sendo que 

neste momento ela se encontrava sem o adicional de reforço com CRFC. Este 

carregamento prévio foi aplicado na viga até esta atingir um deslocamento de 10 mm 
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no meio do vão (o que corresponderia a 85% da sua carga última). Então, a viga foi 

descarregada e, na sequência, o reforço com CRFC foi aplicado, com a existência do 

deslocamento de 10 mm. Em seguida a viga foi recarregada até o momento de 

ruptura. Esta sequência de cargas está representada na Figura 44. 

 

 

Figura 44: Sequência de carga aplicada na viga de estudo de Zidani et al. (2015) 
Fonte: Adaptado de Zidani et al. (2015). 

 

Zidani et al. (2015) analisaram o modo de ruptura das peças aplicando um 

algoritmo desenvolvido em APDL na análise não linear do Ansys. Este algoritmo é 

capaz de encontrar o tipo de ruptura das peças e parar a análise caso a ruptura do 

CRFC, o descolamento do reforço, a resistência ao cisalhamento, ou o esmagamento 

do concreto sejam alcançados. 

Na Figura 45 é possível visualizar a boa correlação encontrada por essa 

pesquisa quando os resultados da simulação são comparados com resultados 

experimentais das mesmas peças. As 3 vigas modeladas (reforçadas e a viga de 

controle) tiveram uma variação em torno de 1% em relação às vigas ensaiadas em 

laboratório. 

Zidani et al. (2015) também verificaram o modelo quando há a consideração de 

aderência perfeita entre a peça de concreto e o reforço. Eles perceberam que esta 

consideração superestima a capacidade mecânica do reforço de CRFC, no caso de 

ruptura por descolamento do reforço, pois neste modelo a peça sempre rompe por 
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ruptura no CRFC, o que como já foi observado, não é a ruptura mais frequente neste 

sistema estrutural. 

 

 

Figura 45: Comparativo dos resultados experimentais x simulação encontrados por Zidani et 
al. (2015) 

Fonte: Zidani et al. (2015). 

 

De acordo com os autores, como estimar experimentalmente o estado de 

tensões interfaciais nas vigas reforçadas de concreto armado é uma atividade 

complexa devido ao efeito das fissuras, a investigação deste comportamento pode ser 

feita de maneira mais simples usando o MEF. O modelo estudado por Zidani et al. 

(2015) utiliza a lei da separação por tração sugerida por Lu et al. (2005) para simular 

a interface. A partir deste modelo, os autores perceberam que o aumento das tensões 

de interface inicia nos extremos das vigas (região próxima aos apoios), com 

propagação para o seu interior.  

Para mais, além de verificar boa semelhança de seu modelo com os resultados 

experimentais, Zidani et al. (2015) também concluíram que o reparo em vigas 

danificadas com posterior aplicação do reforço pode aumentar a capacidade de carga 

e a rigidez de uma viga. Isto, em vez de somente aplicar o sistema de reforço estrutural 

sem a recuperação da base e preparação da superfície. 
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Ademais, Zidani et al. (2015) perceberam que vigas extremamente danificadas 

tem maior probabilidade de romper por destacamento do reforço devido as fissuras 

pré-existentes. Isto ocorre, segundo os autores, principalmente se a camada de 

recuperação for muito fina. 

 

2.6.4.7  Estudo de Choobbor (2015) 

Choobbor (2015), em seu trabalho de mestrado, elaborou uma análise do 

comportamento de vigas reforçadas com compósitos reforçados com fibras de 

carbono (CRFC) e com fibras de basalto (CRFB), variando o número de camadas e a 

configuração da implantação do reforço. A diferença entre os dois tipos de compósitos 

é que a fibra de carbono se destaca pela alta resistência mecânica, enquanto a fibra 

de basalto possui elevada ductilidade. 

O autor elaborou uma análise experimental em paralelo à análise 

computacional, na qual o ANSYS foi utilizado. Para cada análise foram plotados 

gráficos de força x deslocamento, além da observação das tensões, deformações e 

fissurações geradas pelo software. 

Para a representação do concreto na simulação computacional, foi utilizado o 

elemento Solid65, para o aço o elemento Link180 foi utilizado e a interface concreto 

– reforço foi caracterizada pelo elemento Inter205 (por meio das equações de Lu et 

al. (2005)). Já o reforço estrutural foi constituído pelo elemento de casca Shell63.  

Choobbor (2015) observou que as vigas reforçadas com o conjunto CRFC e 

CRFB alcançaram uma ductilidade maior do que aquelas reforçadas somente com o 

CRFC. 

Além disso, segundo o autor, o modelo computacional desenvolvido foi capaz 

de representar o comportamento das vigas rompidas experimentalmente. A variação 

da capacidade resistente entre os resultados experimentais e computacionais foi de 

1% a 10%. 

Os gráficos comparativos entre os ensaios laboratoriais e as simulações 

elaborados por Choobbor (2015) estão apresentados na  Figura 46 e na Figura 47. 
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Figura 46: Comparativo entre os resultados de Choobbor (2015) - 1. 

Fonte: Adaptado de Choobbor (2015). 
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Figura 47: Comparativo dos resultados de Choobbor (2015) - 2. 

Fonte: Adaptado de Choobbor (2015). 
 

2.6.4.8  Estudo de Pathak & Zhang (2016) 

Pathak & Zhang (2016) realizaram uma avaliação do comportamento de vigas 

reforçadas com CRF por meio de uma simulação não linear no software ANSYS. Os 

valores encontrados na simulação foram comparados com os resultados 

experimentais do estudo de Arduini & Nanni (1997). 

Para a representação do concreto, Pathak & Zhang (2016) também utilizaram 

o Solid65. Para o aço, os autores utilizaram o elemento Link180, considerando o aço 

um material isotrópico e elastoplástico perfeito.  

Já a interface entre concreto e reforço foi representada por meio do conjunto: 

contato – adesivo – reforço. Para a porção designada contato, foi utilizado o elemento 

de mola Combin39, seguindo o modelo constitutivo proposto por Lu et al. (2005). O 

adesivo foi representado por meio do Solid45, com comportamento elastoplástico. E 

a manta de fibra foi representada por meio de elementos de casca (Shell181). 
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A geometria da viga estudada por Pathak & Zhang (2016) está apresentada na 

Figura 48. 

 

 
Figura 48: Geometria da viga estudada por Pathak & Zhang (2016), longitudinal e transversal, 

com dimensões em mm. 
Fonte: Adaptado de Patha & Zhang (2016). 

 

Pathak & Zhang (2016) também realizaram uma análise comparativa entre a 

representação de ligação perfeita entre concreto e reforço em seu modelo de 

simulação, o qual chamaram de MEF – P, e entre a representação da interface de 

concreto e reforço, chamada de MEF – B. Na Figura 49 é possível visualizar a 

diferença entre o resultado experimental prévio e os valores encontrados por Pathak 

& Zhang (2016), no que se refere à curva força x deslocamento. 
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Figura 49: Resultados obtidos por Pathak & Zhang (2016). 

Fonte: Adaptado de Pathak & Zhang (2016). 
 

Por meio das curvas expostas na Figura 49 é possível perceber que existe uma 

diferença considerável entre as curvas do ensaio experimental e do modelo MEF – P, 

demonstrando a importância da consideração da interface no modelo de simulação. 

Também é possível perceber que o modelo MEF – B alcançou uma carga de ruptura 

próxima àquela prevista no ensaio experimental, apesar de apresentar alguma 

diferença entre o primeiro ponto de inclinação entre essas duas curvas, que 

representa a passagem do estádio I para o estádio II. 

 

2.6.5 RESUMO DAS SIMULAÇÕES 

Na Tabela 3 está ilustrado um resumo das simulações mencionadas neste 

capítulo, com descrição do software utilizado e elemento utilizado para representar 

cada material. 
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Tabela 2: Resumo dos elementos utilizados para a representação dos materiais nos estudos citados neste trabalho. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Conforme pode ser visto na Tabela 2, o elemento mais utilizado para a 

representação do concreto em vigas reforçadas de concreto armado é o Solid65. Este 

elemento sólido é capaz de representar a fissuração na tração e também o 

esmagamento na compressão. Possui 8 nós, sendo que cada um deles tem 3 graus 

de liberdade, nas direções de x, y e z. Além disso, o Solid65 é capaz de representar 

a não linearidade dos materiais (ANSYS, 2013). Assim, o concreto representado pelo 

Solid65 pode fissurar, sofrer esmagamento, deformação plástica e deslizar. 

O elemento mais utilizado na bibliografia para a representação da armadura na 

viga de concreto reforçada é o Link8, ou Link180. Este elemento é composto por 2 

nós, com 3 graus de liberdade nas direções x, y e z. Ele é capaz de representar a 

deformação plástica, o deslizamento, a elevada deformação e a relação tensão x 

deformação do aço. 

O elemento Solid45 é composto por 8 nós, tem 3 graus de liberdade por nó nas 

direções x, y e z. Ele possui a capacidade de representar a plasticidade, a curva 

tensão x deformação, a elevada deformação, a alta capacidade de carga e o 

deslizamento no comportamento do CRFC. Deste modo, este elemento foi utilizado 

para a representação do reforço de CRFC nas vigas de estudo. 

O elemento Solid185 também é composto por 8 nós e tem 3 graus de liberdade 

por nó nas direções x, y e z. Este elemento foi utilizado para a representação dos 

pontos de apoio das vigas. Ele difere do elemento Solid45 por permitir simular 

materiais com características hipoelásticas e hiperelásticas (ANSYS, 2013). 

Como já foi mencionado no item 2.6.1, o comportamento da conexão entre o 

concreto e o reforço será representado por meio do MZC. Para isso, o modelo 

constitutivo da interface seguirá o comportamento proposto pelo modelo de Lu et al. 

(2005). O elemento para esta representação no ANSYS será o Inter205. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo será abordada a metodologia utilizada para que os objetivos 

propostos no Capítulo 1 deste trabalho fossem alcançados. 

Nesse sentido, vigas biapoiadas de concreto armado foram reforçadas à flexão 

com CRFC pelo método de dimensionamento de Machado (2002) apresentado no 

Capítulo 2. Nestas peças houve a variação do número de camadas de reforço (viga 

de referência e vigas com 1 e com 2 camadas) e a variação no procedimento de 

ancoragem dessas vigas. As planilhas de dimensionamento destas peças estão no 

Apêndice A. 

Na sequência, as vigas foram ensaiadas em laboratório pelo ensaio de flexão 

a 4 pontos. As peças também foram modeladas no software comercial ANSYS, por 

meio do Método dos Elementos Finitos (MEF). 

As cargas de ruptura dos ensaios foram comparadas com as cargas previstas 

no dimensionamento, verificando se o comportamento das peças nos ensaios 

laboratoriais apresenta boa correlação com o modelo analítico. 

Além disso, os resultados encontrados nas simulações foram comparados com 

os resultados dos ensaios experimentais já realizados, observando se existe ou não 

uma proximidade entre eles. Caso exista essa proximidade, o modelo se torna 

adequado para estas representações. 

 

3.1 ESTUDO ANALÍTICO DA RESISTÊNCIA DAS VIGAS 

Neste item são apresentados os cálculos relativos a resistência da viga de 

estudo referentes a resistência ao cisalhamento e ao momento fletor máximo 

resistente da peça sem reforço, com 1 camada e com 2 camadas de reforço de CRFC. 
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3.1.1 CÁLCULO DA RESISTÊNCIA DA VIGA SEM O REFORÇO  

Para calcular a resistência da viga sem o reforço de CRFC foi utilizada a NBR 

6118 (2014) e o equilíbrio de forças. Foi considerado o vão total de 220 cm, vão livre 

de 200 cm e seção transversal de 15 cm de largura por 25 cm de altura.  

As vigas foram compostas por 2 barras longitudinais de 12,5 mm (As = 245,44 

mm²) para a armadura de tração, 2 barras longitudinais de 8 mm para a armadura de 

compressão (A’s = 100,53 mm²) e barras de 6,3 mm transversais para a armadura de 

cisalhamento, espaçados a cada 15 cm (Figura 50). Para efeito de comparação com 

os valores experimentais, não foram considerados os coeficientes de segurança.  

 

 

Figura 50: Detalhamento da armadura das vigas (dimensões em cm). 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Foi utilizado para o cálculo os valores de fc, fy e Es obtidos experimentalmente, 

por meio do rompimento dos corpos de prova. Tais valores estão apresentados na 

Tabela 3, assim como os demais valores correspondentes a configuração da viga. 

Maiores detalhes sobre a obtenção destes valores serão apresentados em 3.2.1 e 

3.2.2. 
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Tabela 3: Dados para cálculo da resistência da viga com e sem reforço (referência). 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Assim, foi executado o cálculo do momento máximo e da força máxima aplicada 

à viga, considerando o domínio 2 de modo de ruptura, por meio das Equações 51, 52, 

53, 54 e 55: 

 εr= 1% Equação 51 �H+�r'=�r Equação 52 0,8 . b@ . �H . x+�r'. �r' =�r .�r   �rt = ur .  εr' Equação 53 εr'=εr . (x − v′)/(v − w) Equação 54 

0,8 . 150 . 24,05 . x+100,53 . 210000 . 0,01 . (w − v′)(v − w)  =245,44 . 551 
 

2886 x+211113 . (w − 35,3)(212,45 − w)  =135237,44 
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 w = 43,37 yy  ,H = 0,00256 = 0,256%  ,r′ = 0,000477 = 0,048%  z� = �H . �ℎ − 0,8 . w2� +  �rt. (ℎ − vt) − �r  . (ℎ − v) 

Equação 55 

z� = 125165,82 . 237,652 + 10076,188 . 214,7− 135237,44 . 37,55 

 

z� = 29745907,45 + 2163357,56 − 5078165,87  z� = 26831099,14 |yy  �� = 40,05 }|  

 

Como a força total resistente aplicada à viga é duas vezes o valor de FR, a força 

total resistente pela viga sem reforço (viga de referência) é de 80,1 kN. 

Para o cálculo da resistência ao cisalhamento, também foi utilizada a NBR 6118 

(2014), a partir da área de armadura transversal descrita anteriormente. Foram feitas 

as verificações de resistência relativa à ruína da biela e relativa à ruína por tração 

diagonal, apresentadas nas Equações 56 a 65: 

a) Verificação da compressão na biela: 

 ~��C = 0,27 . D�C . �H  . G@. v Equação 56 D�C = �1 − �H250� , �H  (z�m) 
Equação 57 

D�C = 0,904 z�m  ~��C = 187066,18 | = 187,07 }|  

 

b) Verificação da tração diagonal 

 ~H = 0,6 . �HA . G@. v Equação 58 �HA = 0,7 . 0,3 . �HC/T, �H  (z�m) Equação 59 �HA = 1,750 z�m  
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 ~H = 33460,88 | = 33,46 }|  ~r@ = (�r@/�) . 0,9 . v . �L@ . (sin D + cos D) Equação 60 �L@ = 551 z�m Equação 61 mr@ = �r@� = jr@,2í� . G@ 

Equação 62 

jr@ ≥ 0,2 . �0,3 . �HCT�L@� 

Equação 63 

jr@,2í� = 0,1026100 = 0,001026 > 0,0009073 = jr@ 
 

~r@2í� = jr@,2í� . G@ .  0,9 . v . �L@ = 16,21 }| Equação 64 ~r2í� = ~H + ~r@2í� = 49,67 }| Equação 65 

 

Para a viga de estudo, com ϕ 6,3 a cada 15 cm, com 2 ramos, tem-se área de 

aço de 2,08 cm²/m. Logo, 

 ~r@ = 43,823 }|  

 

Então, o esforço resistente máximo à ruína por tração diagonal para a viga de 

estudo é de: 

 ~��T ≤ ~r = ~H + ~r@ = 77,283 }| Equação 66 ~��T = 77,283 }| > ~r2í�  

 

Tal esforço é menor que a força cortante resistente de cálculo relativa a ruína 

da biela (VRd2), calculado no item a. Deste modo, a viga pode sofrer um esforço 

cortante de até 77,283 kN sem romper por cisalhamento. 
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3.1.2  VIGAS REFORÇADAS À FLEXÃO COM CRFC, BASEADO EM MACHADO 

(2002)  

Os cálculos aqui descritos estão baseados no que foi explanado em 2.5. Como 

as vigas de estudo não tiveram solicitação de carga antes do ensaio de flexão, 

considerou-se que as peças estivessem totalmente descarregadas para o cálculo da 

deformação inicial das peças.  

O reforço de manta de fibra de carbono utilizado para este estudo foi o sistema 

moldado in situ da marca S&P Reinforcement Company, de nome S&P C-Sheet 240. 

Os dados técnicos deste material estão apresentados na Tabela 4, retirados da ficha 

técnica disponibilizada pelo fabricante.  

 

Tabela 4: Características da manta de fibra de carbono utilizada, de acordo com sua ficha 
técnica. 

 
Fonte: S&P Clever Reinforcement Company (2016). 

 

Para encontrar os valores de momento fletor resistente com a adição de reforço 

estrutural de 1 camada e 2 camadas de CRFC foi utilizada como base a planilha 

eletrônica elaborada por (PIVATTO, 2014). Tais planilhas estão compreendidas no 

Apêndice A e B. 

Neste item estão apresentados, resumidamente, os resultados encontrados 

nestas planilhas. Ressalta-se que para o estudo analítico aqui descrito não foram 

utilizados os coeficientes de segurança sugeridos pelas normas a fim de comparar os 

resultados analíticos com os valores encontrados na análise experimental e 

computacional. Além disso, o valor da resistência característica à compressão (fck) do 

concreto foi admitido como igual a resistência média à compressão dos corpos de 

prova de concreto ensaiados pelo ensaio de compressão axial (que será descrito na 

seção 3.2.2.2). Portanto, o valor de fc presente neste trabalho é referente à resistência 
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média do concreto à compressão. Também o valor de fy é referente à tensão média 

de escoamento do aço das armaduras de tração e compressão, obtida nos ensaios 

de tração do aço, que serão melhor explanados na seção 3.2.2.3. 

Para mais, no modelo analítico a espessura do reforço de CRFC foi adotada 

como nula, uma vez que a espessura de cada camada do reforço é de 0,176 mm, não 

apresentando diferença significativa nos valores calculados. 

 

3.1.2.1  Viga com 1 camada de CRFC 

Com a utilização das planilhas mencionadas acima e, de acordo com as 

dimensões, taxa de armadura, resistências e configuração da viga em estudo, 

tomando como base o domínio 2 de modo de ruptura, foi feito um processo iterativo 

de aumento do momento fletor solicitante e de mudança da posição da linha neutra 

(x) de forma que fosse necessária a implantação de 1 camada de CRFC na viga de 

concreto armado. Assim, a posição da linha neutra encontrada foi no valor de 52,7 

mm, para o momento fletor solicitante de 4212,483 kNcm (57% maior do que no caso 

da viga de referência). Deste modo, pelo equilíbrio de forças, a deformação máxima 

no concreto foi de: 

 ,H = ,r . wv − w 
Equação 67 

,r = 1% , ,H = 0,33%  

  

O valor da deformação εc encontrado foi inferior ao limite (0,35%), mostrando 

que a viga está dentro do domínio 2 de modo de ruptura. Assim é possível encontrar 

o valor da força resultante no concreto (Fc), no aço da armadura de tração (Fs) e no 

aço da armadura de compressão (F’s): 

 �H = 0,8 . 150 . 24,05 . 52,7= 190115,25 N Equação 68 �r = 550 . 245,437= 134990,30 N  
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 �′r = 100,53 . 210000 . (0,01 . w − vtv − w )= 23002,32 N 

 

 

Desta maneira, por meios da Equações 5, 6 e 11 é possível encontrar o 

momento resistente da viga com o reforço e então a força atuante no reforço, além de 

verificar se a deformação que o reforço sofrerá é inferior à sua deformação última: 

 MRA=190115,25 . �250-0,8. 57,22 � +23002,32 .(250 -35,3)-134990,30 .(250-212,45) MRA= 42388988,83 Nmm 

 FR= 42388988,83 -190115,25 . (212,45 - 57,2/2) - 23002,32 . (212,45 - 35,3)/(250 - 212,45)  FR=78127,28 N 

 εR=0,33 . (250 - 52,7)/52,7 = 1,24% <,�0 

 

Como consequência, é encontrado o valor da tensão atuante no reforço 

(Equação 9) e da área de CRFC necessária para resistir àquele momento fletor 

(Equação 8). Por meio da espessura de cada camada do CRFC e da largura da viga 

(bw), encontra-se então o número de camadas (neste caso 1 camada): 

 �R=1,25 % . 240000 = 2965,12 MPa <��0 = 3800 z�m �R=2965,12/78127,28 = 26,35 mm² �/= 26,35/0,176= 149,71 mm  �=1 camada 

 

Com o momento resistente de 4212,483 kNcm, a carga última calculada para 

a viga com reforço de 1 camada de CRFC foi de 125,75 kN, 57% superior a carga 

última da viga de referência. 
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3.1.2.2  Viga com 2 camadas de CRFC 

O mesmo procedimento realizado para o cálculo do momento fletor resistente 

da viga com 1 camada de CRFC foi utilizado para o caso da viga reforçada com 2 

camadas de CRFC.  

A posição da linha neutra obtida foi no valor de 55 mm, com área de reforço de 

30,18 mm² e momento fletor resistente de 4427,131 kNcm (65% maior que o momento 

fletor resistente da viga de referência). A carga última calculada de 132,15 kN. O 

domínio 2 de modo de ruptura não alcançou a altura da linha neutra suficiente para 

resistir ao momento solicitante, neste caso. Desta maneira, o domínio 3 de modo de 

ruptura foi o utilizado para as vigas com 2 camadas de CRFC. 

Maiores detalhes deste cálculo podem ser observados na planilha do Apêndice 

B. 

 

3.2 ANÁLISE EXPERIMENTAL 

Neste item serão apresentados os detalhes de como foi feita a análise 

experimental, descrevendo os procedimentos utilizados. 

 

3.2.1 ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS VIGAS 

A elaboração das formas das vigas (Figura 51) e o corte e dobra do aço (Figura 

52) foram realizados no canteiro de obras da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná.  
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Figura 51: Elaboração das formas das vigas. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 
Figura 52: Corte e dobra das armaduras das vigas. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Para melhor posicionamento das armaduras foram utilizados espaçadores tipo 

pastilhas argamassadas, garantindo o cobrimento definido em projeto (cobrimento de 

2,5 cm). Os espaçadores foram colocados tanto nas laterais quanto na base da 

armadura e sua disposição pode ser vista na Figura 53. 
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Figura 53: Implantação de espaçadores de 2,5 cm. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

O concreto empregado neste estudo foi elaborado em usina e suas 

características podem ser observadas na Tabela 5. O total de concreto utilizado foi de 

2,1 m³, considerando as perdas.  

 

Tabela 5: Composição do concreto utilizado. 

 
Fonte: Supermix Concreteira (2016). 

 

O concreto, transportado da usina para a UTFPR por meio de um caminhão 

betoneira (Figura 54), foi recebido de acordo com a NBR 12655 (2006) e o tempo de 

concretagem não ultrapassou 1 hora e 30 minutos. 

Material Tipo Coef/m³ Umidade (%)

Cimento
CP II F 40 Votorantim Rio 

Branco
215 -

Areia Natural Cava Fina 0,347 5,9
Areia Artificial Gnaisse Grossa 0,33 5,2
Brita Gnaisse 1 0,756 -

Aditivo Masterpolyheed 38 1,398 -

COMPONENTES DO CONCRETO
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Foi elaborado o Slump Teste, de acordo com NBR NM 67 (1998), verificando o 

abatimento do concreto, que foi de 90 mm (Figura 55).  

 

 
Figura 54: Recebimento do concreto. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 55: Slump teste de amostra do concreto recebido. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

As vigas e os corpos de prova foram moldados de acordo com a NBR 5738 

(2008), fazendo o uso de vibradores para o adensamento. Após a concretagem os 

corpos de prova foram cobertos com filme de plástico por 24 horas (Figura 56), 

momento em que foram desmoldados e condicionados em câmara úmida. Na Figura 

57 estão ilustradas as 19 vigas concretadas para este estudo. A desforma das vigas 

ocorreu depois de cerca de 40 dias da concretagem. 

 

 
Figura 56: Concretagem dos corpos de prova. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 57: Vigas concretadas. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

A preparação das bases das vigas para a instalação do reforço com CRFC foi 

executada por meio do apicoamento da base, utilizando discos de desbaste acoplados 

a uma esmerilhadeira. Desta forma, foi retirada a nata de cimento da base, deixando 

os agregados parcialmente expostos, com o intuito de obter uma maior aderência 

entre o concreto e o material de reforço.  

 

3.2.2 ENSAIOS DOS CORPOS DE PROVA 

Com o objetivo de verificar a resistência do aço e do concreto para aplicação 

nos cálculos analíticos e para inserção de valores de resistência no modelo de 

simulação, foram executados ensaios em corpos de prova de amostras dos materiais 

componentes dos ensaios das vigas. Os corpos de prova foram moldados de acordo 

com a NBR 5739 (2007). 

Para isso, foram realizados ensaios de resistência à tração do aço e ensaios 

de resistência à compressão e à tração por compressão diametral do concreto. 
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3.2.2.1  Ensaios de resistência à tração do concreto 

Para determinar a resistência à tração do concreto, três corpos de prova foram 

ensaiados à tração por compressão diametral, seguindo a NBR 7222 (1994). Os 

ensaios foram executados por meio de uma prensa EMIC (Figura 58).  

As curvas tensão x deformação resultantes destes ensaios estão apresentadas 

na Figura 59. 

 

 
Figura 58: Sistema de ensaio (a); Corpo de prova sendo ensaiado à tração por compressão 

diametral (b). 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 59: Curvas Tensão x Deformação para resistência à tração do concreto. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 

 Como uma das curvas (CP3) apresentou significativa discrepância se 

comparada às outras duas, ela foi desconsiderada. Então, o valor de resistência à 

tração do concreto definido para inserção no modelo de simulação foi uma média da 

resistência apresentada nestas duas outras curvas, no valor de 2,2 MPa. 

 

3.2.2.2  Ensaios de resistência à compressão do concreto 

Para a determinação da resistência à compressão do concreto, três corpos de 

prova foram rompidos, em prensa EMIC, conforme a Figura 60. 

As curvas resultantes dos ensaios de determinação de resistência à 

compressão estão apresentadas na Figura 61. Baseando-se na curva média de 

resistência à compressão dos três corpos de prova, traçou-se a curva nomeada como 

Modelo, a qual foi tomada como base para a caracterização do comportamento do 

concreto no modelo de simulação do ANSYS. Deste modo, é possível verificar que a 

resistência à compressão média dos três corpos de prova ensaiados foi de 24,05 MPa. 

Este valor de resistência foi admitido como o valor de resistência característica à 

compressão do concreto, tanto no modelo analítico quando no modelo de simulação 

numérica. 
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Figura 60: Sistema de ensaio para determinação da resistência à compressão (a); Corpo de 

prova sendo ensaiado (b). 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 
Figura 61: Curvas Tensão x Deformação para a resistência à compressão do concreto. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Além disso, por meio deste ensaio é possível estimar o módulo de elasticidade 

do concreto, que toma o valor de 25714,29 MPa (valor obtido pela curva denominada 

como Modelo da Figura 61). Comparando-se este valor com o módulo de elasticidade 

para o concreto previsto na NBR 6118 (2014), dado pela Equação 56, nota-se que o 

valor de ensaio foi menor do que o calculado, em aproximadamente 6%: 

 

 ECi=D� .5600.efc Equação 69 

 ECi=27462,85 MPa  

 

Tendo αE o valor de 1,0 para granito e gnaisse. 

 

3.2.2.3  Ensaios de tração do aço 

Duas amostras das barras de 8 mm e três amostras das barras de 12,5 mm, 

utilizadas como armadura de compressão e de tração, respectivamente, foram 

ensaiadas para verificar a resistência à tração do aço. Para isto, foram seguidas as 

especificações da NBR 6152 (2002).  

Os ensaios foram realizados no laboratório da UTFPR, utilizando uma máquina 

EMIC, acoplada à um sistema aquisitor de dados (Figura 62). As barras rompidas 

podem ser visualizadas na Figura 63. 
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Figura 62: Ensaio de tração do aço. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 
Figura 63: Barras de aço ensaiadas à tração. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Os gráficos de tensão x deslocamento para as barras de 8 mm e de 12,5 mm 

podem ser visualizados na Figura 64 e na Figura 65, respectivamente. 

A partir dos valores de tensão resistente apresentados nos gráficos, foram 

definidas as resistências médias ao escoamento do aço de 8 mm para 620 MPa e do 

aço de 12,5 mm para 550 MPa. Entretanto, como simplificação, foi adotado para os 

dois diâmetros a resistência de 550 MPa. 
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Figura 64: Tensão x Deslocamento para as barras de 8 mm. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 
Figura 65: Tensão x Deslocamento para as barras de 12,5 mm. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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3.2.3 IMPLANTAÇÃO DO REFORÇO ESTRUTURAL DE FIBRA DE CARBONO 

O material composto para o reforço estrutural utilizado nesta pesquisa foi o da 

marca S&P – Clever Reinforcement Company, com a manta de fibra de carbono do 

tipo C-Sheet 240 e resinas tipo Resin 50 e Resin 55 (epóxi primer e epóxi saturante, 

respectivamente). Após a elaboração e preparação das vigas, descritas no item 3.2.1, 

pode ser feita a implantação do reforço com CRFC. Para isto seguiu-se o que foi 

descrito no item 2.3 da revisão bibliográfica. 

Posteriormente ao lixamento e regularização da superfície das vigas, foi 

retirado o pó e sujidade de sua superfície. Então passou-se uma camada do primer, 

preparador de superfícies da marca S&P, tipo Resin 50 (Resina epóxi primer). Este 

primer é composto por dois componentes - A e B – (Figura 66), que devem ser 

misturados na proporção 2:1, conforme especificações do fabricante. Na Figura 67 (a) 

é possível visualizar a base preparada da viga, pronta para receber o reforço e na 

Figura 67 (b) a viga já está com o primer aplicado sobre sua base. Conforme já foi 

mencionado no item 2.3, o primer tem a função de melhorar a uniformidade da 

superfície para receber o adesivo, evitando irregularidades (MACHADO, 2011). 

 

 
Figura 66: Resin 50, epóxi primer – Componentes A e B. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 



119 
 
 
 
 

 
Figura 67: Base da viga preparada (a); Primer aplicado sobre a base da viga (b). 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 
Figura 68: Resin 55, epóxi saturante - Componentes A e B. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Na sequência, a resina epóxi saturante foi aplicada sobre o primer. A resina 

utilizada neste trabalho foi a de marca S&P, tipo Resin 55 (Figura 68), também 

composta por 2 componentes – A e B – que devem ser misturados na proporção 2:1, 

como o primer. Tanto os componentes do primer, quanto da resina saturante foram 

misturados mecanicamente por um tempo mínimo de 3 minutos, observando o tempo 
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limite de aplicação após o início da mistura, conforme especificações do fabricante. A 

mistura foi feita por meio de um misturador acoplado a uma furadeira. 

Com a resina saturante ainda fresca sobre a base da viga, a manta de fibra de 

carbono, previamente cortada (Figura 69), foi instalada, utilizando rolos para a 

remoção de bolhas de ar que possam ter ficado entre a resina e a manta. 

Posteriormente a isto, foi aplicada mais uma demão da resina saturante, deixando, 

deste modo, a manta embebida na resina epóxi. Na Figura 70, pode-se visualizar uma 

das vigas que foram reforçadas com uma camada de CRFC, logo após a aplicação 

do reforço. Nas vigas onde foram aplicadas 2 camadas de CRFC repetiu-se a 

aplicação da resina saturante e da manta de fibra de carbono embebida nela. Na 

Figura 71 é possível observar as vigas reforçadas com CRFC. 

 

 
Figura 69: Mantas de fibra de carbono após o corte. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 70: Viga com 1 camada de reforço com CRFC. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 

 
Figura 71: Vigas reforçadas com CRFC. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 



122 
 
 
 
 
3.2.4 ELABORAÇÃO DO ENSAIO DE FLEXÃO A QUATRO PONTOS 

Todas as vigas moldadas, reforçadas ou não, foram rompidas por meio do 

ensaio de flexão à quatro pontos (Figura 72), no pórtico do laboratório de estruturas 

da UTFPR. Como apoios foram utilizadas barras de aço lisas (Figura 73). Foram 

posicionados dois extensômetros e dois relógios comparadores no meio do vão de 

cada viga (na parte superior e inferior), conforme está ilustrado na (Figura 74). Os 

valores de força e deformação foram aquisitados por meio do software AqDados e os 

valores de deslocamento foram registrados manualmente. 

Foram utilizados dois relógios comparadores (um para medir o deslocamento 

da fibra superior e o outro para o deslocamento da fibra inferior), de forma a evitar 

problemas de leitura e possibilitar a percepção de possíveis erros nos registros dos 

deslocamentos, uma vez que, como foi mencionado acima, estes foram marcados 

manualmente. Desta forma, mesmo que na teoria sabe-se que os valores de 

deslocamento medidos na fibra superior e inferior sejam os mesmos, como segurança 

do controle do ensaio optou-se pela utilização de 2 dispositivos. Entretanto, como será 

visto na seção 4.1, pequenas diferenças, porém inexpressivas, foram observadas 

nestes registros. 

 

 
Figura 72: Esquema de ensaio (dimensões em cm). 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 73: Detalhe do apoio das vigas. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Na Figura 74 é possível visualizar o ensaio de flexão à quatro pontos, com toda 

a instrumentação anexada à viga. Na Tabela 6 estão apresentados os nomes dados 

a cada viga ensaiada e sua descrição. 

 

Tabela 6: Descrição das vigas de estudo. 

 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Nome Descrição
VR3 Viga de Referência 3 - sem reforço
VR4 Viga de Referência 4 - sem reforço
VR5 Viga de Referência 5 - sem reforço
V11 Viga com 1 camada de reforço de CRFC
V12 Viga com 1 camada de reforço de CRFC
V13 Viga com 1 camada de reforço de CRFC
V21 Viga com 2 camadas de reforço de CRFC
V22 Viga com 2 camadas de reforço de CRFC
V23 Viga com 2 camadas de reforço de CRFC

VA11 Viga com 1 camada de reforço e 1 ancoragem lateral
VA12 Viga com 1 camada de reforço e 1 ancoragem lateral
VA13 Viga com 1 camada de reforço e 1 ancoragem lateral

VAA11 Viga com 1 camada de reforço e 2 ancoragens laterais
VAA12 Viga com 1 camada de reforço e 2 ancoragens laterais
VAA13 Viga com 1 camada de reforço e 2 ancoragens laterais
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Figura 74: Instrumentação na viga para realização do ensaio. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

A fim de analisar a influência do pórtico na flecha das vigas ensaiadas, foi 

verificado o deslocamento do pórtico, calculado em 0,2 mm para uma carga de 130 

kN. O valor de carga de 130 kN é maior do que a maior força aplicada às vigas de 

ensaio. Como o deslocamento alcançado pelas vigas ensaiadas é da ordem de 20 

mm, o pórtico pouco interfere na flecha das vigas e por isto foi negligenciada sua 

influência. 

 

3.3 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Neste item serão descritos os detalhes para a execução da simulação 

computacional. Como já foi mencionado, o software utilizado foi o ANSYS, com 

modelagem tridimensional. Três modelos foram elaborados, sendo eles: a viga de 

referência, a viga com reforço de 1 camada de CRFC e a viga com reforço de 2 
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camadas de CRFC. A influência da inserção dos incrementos de ancoragem lateral 

não foi verificada nas simulações.  

 

3.3.1 DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS E MATERIAIS CONSTITUTIVOS 

Conforme foi relatado no capítulo de revisão bibliográfica, o motivo para 

escolha dos elementos representantes dos materiais componentes das vigas de 

estudo se baseou na bibliografia referenciada. A seguir, cada elemento e 

representação do material constitutivo será explanado. 

 

3.3.1.1  Concreto estrutural 

Para a representação do concreto estrutural foi utilizado o elemento Solid65 

(Figura 75). Este elemento tem oito nós, com três graus de liberdade por nó. Ele pode 

representar a compressão e a tração no concreto, com apresentação de fissuras e 

geração de deformação plástica e se destaca por ser capaz de representar as 

propriedades não lineares do concreto (ANSYS, 2013).  

 

 
Figura 75: Solid65 3-D. 
Fonte: ANSYS (2013). 
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Na Tabela 7 estão os dados inseridos no modelo para a representação do 

concreto. Os valores de resistência à tração e à compressão, além do módulo de 

elasticidade foram retirados dos ensaios laboratoriais mencionados no item 3.2.2. O 

coeficiente de Poisson foi tomado como 0,2.  

Outros três coeficientes devem ser inseridos no modelo, que são o coeficiente 

de transferência de cisalhamento por abertura de fissuras (βt), o coeficiente de 

transferência de cisalhamento por fechamento de fissuras (βf) e o multiplicador da 

rigidez para a condição de fissura de tração (vt). Os dois primeiros coeficientes variam 

de zero a um, sendo um a total transferência de cisalhamento. Segundo Perera (2005), 

o valor de βt mais utilizado para vigas reforçadas de concreto é de 0,2. De acordo com 

Musmar et al. (2014), os melhores valores para βf variam de 0,9 a 1 e para o 

multiplicador vt o valor seria de 0,6 (Julander, 2009). Foram feitos testes variando 

estes valores, buscando a melhor convergência da simulação e foi constatado que 

para o estudo em questão, os valores que geraram uma melhor convergência foram 

aqueles que estão na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Dados inseridos no modelo para a representação do concreto. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

3.3.1.2  Armaduras 

O aço das armaduras foi representado por meio do elemento LINK 180 (Figura 

76). Este elemento tem 2 nós, com 3 graus de liberdade por nó. Pode representar a 

deformação plástica e tensão de endurecimento (ANSYS, 2013). Os dados inseridos 

na simulação para a representação do aço por meio deste elemento foram definidos 

Módulo de elasticidade (MPa) 25714,29
Coeficiente de Poisson 0,2

Resistência à compressão (MPa) 24,05
Resistência à tração (MPa) 2,2

Coef. de transferência de cisalhamento por abertura de 
fissuras 0,3

Coef. de transferência de cisalhamento por fechamento 
de fissuras 1

Fator de fissura por tração 0,6
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pelos experimentos mencionados em 3.2.2.3 e a curva tensão x deformação da 

simulação está apresentada na Figura 77.  

Os valores encontrados nos ensaios para o aço de 12,5 mm de diâmetro foram 

utilizados também para a determinação do aço de 8 mm de diâmetro. Isto porque o 

primeiro alcançou uma resistência menor, além de ser uma simplificação do modelo 

computacional. 

 

 

 

 
Figura 76: LINK 180 3-D. 

Fonte: ANSYS (2013). 
 

 
Figura 77: Comportamento determinado para o aço nas simulações. 

Fonte: Autoria própria (2015). 
 

O detalhe da armadura inserida nos modelos computacionais elaborados neste 

trabalho pode ser visto na Figura 78. 
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Figura 78: Armadura inserida nos modelos computacionais. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

3.3.1.3  Zona de apoios 

Os apoios de aço das vigas foram representados na simulação por meio do 

elemento tridimensional Solid185 (Figura 79). Ele possui 8 nós, com 3 graus de 

liberdade por nó e pode apresentar plasticidade, grandes deslocamentos e alta 

capacidade de deformação. Se assemelha muito ao Solid65, mas não caracteriza a 

fissuração (ANSYS, 2013). 

Para a zona de apoios foi adotado o comportamento elástico-linear, com 

módulo de elasticidade de 200 GPa e coeficiente de Poisson de 0,3. Estas 

considerações também foram feitas em trabalhos como Omran & El-Hacha (2012), 

Mantha (2014), Choobbor (2015) e Pathak & Zhang (2016). 
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Figura 79: Solid185 3-D. 

Fonte: ANSYS (2013). 
 

Na Figura 80 estão ilustrados a viga de concreto em conjunto com os apoios. 

 

 
Figura 80: Viga de concreto e a zona de apoios elaboradas no ANSYS. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

3.3.1.4  Reforço estrutural de CRFC 

O reforço de CRFC foi representado na simulação por meio do elemento 

tridimensional Solid45 (Figura 81). Assim como o Solid65 e o Solid185, este elemento 

tem 8 nós, com 3 graus de liberdade por nó (ANSYS, 2013). O Solid45 se assemelha 

muito ao Solid185, exceto pela representação do deslizamento e alargamento, pelas 

quais o Solid45 é mais utilizado (ANSYS, 2013). 
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Figura 81: Solid45 3-D. 
Fonte: ANSYS (2013). 

 

Os valores inseridos na simulação para a representação do reforço com CRFC 

estão na Tabela 8. Estes valores foram retirados da ficha técnica do material adquirido 

para a realização desta pesquisa (S&P Reinforcement, manta tipo C-Sheet 240), 

especificado no item 3.2.3. O coeficiente de Poisson foi adotado como 0,3, assim 

como foi considerado em trabalhos como Zidani et al. (2015) e Obaidat (2010). 

 

Tabela 8: Dados inseridos na simulação para a representação do reforço estrutural. 

 
Fonte: Ficha técnica da S&P Clever Reinforcemet Company para para manta tipo C-Sheet 240. 

 

O comportamento do reforço com CRFC foi considerado como elástico linear, 

baseando-se nos trabalhos de Zidani et al. (2015), Pathak & Zhang (2016), Mantha 

(2014) e Sayed et al. (2014).  

Apesar de o CRFC utilizado no desenvolvimento deste trabalho apresentar 

orientação unidirecional das fibras junto à matriz polimérica (Figura 7 (b)), no modelo 

numérico foi considerado o comportamento isotrópico. Tal consideração foi feita já 

que, conforme análises feitas por Sarturi (2014) e Obaidat (2010), notou-se que a 

consideração das propriedades ortotrópicas do CRFC não modifica significativamente 

os resultados obtidos quando estes são comparados com aqueles onde houve a 

utilização de propriedades isotrópicas. 

Módulo de elasticidade (MPa) 240000
Resistência última à tração (MPa) 3800
Espessura de cada camada (mm) 0,176
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3.3.1.5  Interface Concreto – Reforço 

A interface entre o concreto e o reforço de CRFC foi representada pelo MZC, 

explanado em 2.6.1. Para isto, foi utilizado o elemento finito Inter205 (Figura 82), 

composto por 8 nós com 3 graus de liberdade por nó e com espessura inicial nula (nós 

coincidentes). O elemento Inter205 é um elemento de interface, que simula a conexão 

entre duas superfícies de uma interface, no qual a separação entre as superfícies é 

representada por um aumento do deslocamento entre os nós de cada elemento da 

interface (ANSYS, 2013). Além disso, este elemento é capaz de representar o 

descolamento do reforço da superfície de concreto. 

 

 
Figura 82: Inter205 3-D 8-Node Cohesive. 

Fonte: ANSYS (2013). 
 

Conforme indicado no item 2.6.1, foi utilizado o modelo de interface bilinear de 

Lu et al. (2005), seguindo as equações ali descritas e chegando aos valores expostos 

na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Valores definidos para o comportamento da interface. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

τmax Tensão máxima (MPa) 2,4597
s0 Deslocamento em τmax (mm) 0,0320

s
Deslocamento entre o 
concreto e o reforço (mm) 0,20637
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O modelo constitutivo da interface concreto – reforço está retratado na Figura 

83 e a geometria da interface está apresentada na Figura 84. 

 

 
Figura 83: Modelo constitutivo da interface Concreto – Reforço 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 
Figura 84: Elementos finitos da interface concreto - CRFC. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

3.3.2 PARTICULARIDADES DO MODELO COMPUTACIONAL 

O tamanho dos elementos utilizados para as simulações foi baseado nas 

dimensões da viga e com base nos materiais constituintes, com tamanho máximo de 

elemento determinado em 25 mm. O número total de elementos para a viga com 1 e 

2 camadas de CRFC foi de 15934 e, para a viga de referência, foi de 15120. 
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Kachlakev et al. (2001) fizeram uma análise semelhante a este estudo, 

representando no modelo apenas um quarto da viga e com um total de elementos de 

6320 (1580 elementos para cada quarto da viga). Conforme já foi mencionado em 

2.6.4.1, Kachlakev et al. (2001) alcançaram resultados muito próximos aos ensaios 

laboratoriais, considerado assim uma boa referência para a discretização dos 

elementos deste trabalho. Além disso, embora este autor não tenha representado a 

interface concreto - reforço em seu modelo, o número de 15120 elementos é mais de 

duas vezes superior ao número de elementos utilizado por Kachlakev et al. (2001). 

Em relação a representação dos apoios, foi permitida a rotação e em um dos 

lados foi restringido o deslocamento longitudinal (em x). Tais determinações foram 

baseadas também no trabalho de Kachlakev et al. (2001). Além disso, os autores 

verificaram que uma fissuração excessiva no concreto se originava quando mais de 

uma linha de nós era tomada como apoio, conforme a Figura 85. Deste modo, a 

restrição dos movimentos nos apoios neste estudo foi feita conforme a Figura 85 (b), 

apresentado na Figura 86. 

 

 
Figura 85: Análise feita para a representação dos apoios. 

Fonte: Adaptado de Kachlakev et al. (2001). 
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Figura 86: Restrição de movimentos e aplicação de cargas do modelo computacional. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Em relação a aplicação das cargas, estas foram inseridas em toda a seção 

transversal nos nós dos elementos finitos localizados na distância dos pontos de 

aplicação (Figura 86), conforme o ensaio laboratorial. 

A geometria da viga, já com a divisão dos sólidos em elementos finitos está 

apresentada na Figura 87. Os materiais constituintes do modelo computacional podem 

ser visualizados na Figura 88, onde cada material (concreto, apoios de aço, CRFC e 

interface concreto - CRFC) está representado com uma cor. A armadura, com os 

diâmetros e distribuição seguindo os parâmetros determinados em projeto, descritos 

em 3.1, está inserida dentro do concreto, conforme a Figura 89, em que o concreto foi 

ocultado do modelo para a possível visualização da armadura localizada em seu 

interior. Para a definição de toda a malha de elementos finitos foi levado em 

consideração a compatibilização dos nós, para correta transferência dos esforços 

entre os elementos. 

 

 
Figura 87: Elementos finitos da simulação. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 88: Materiais constituintes do modelo. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 89: Materiais constituintes do modelo – com o concreto ocultado – (a) Vista superior; 

(b) Vista inferior; (c) Isométrico. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

3.3.3 CRITÉRIOS DE CONVERGÊNCIA 

Posteriormente à escolha dos elementos, a determinação dos modelos 

constitutivos, a elaboração da geometria e da malha, a aplicação da carga e restrição 

dos apoios, foram definidos os critérios de convergência utilizados nas simulações.  

Em análises não lineares, como no caso deste trabalho, a carga total aplicada 

no elemento finito do modelo é dividida em incrementos de carga (load steps). A cada 

solução incremental, a matriz de rigidez do modelo é ajustada para exprimir as 

mudanças não lineares na rigidez estrutural antes de seguir para o próximo 

incremento de carga. O método de Newton-Raphson é um dos mecanismos utilizados 

pelo ANSYS para solucionar análises não lineares, sendo este método empregado no 

presente trabalho. Pelo Newton-Raphson a implementação é feita por meio da 

aproximação da trajetória de equilíbrio da estrutura por suas tangentes (Figura 90) até 

alcançar a convergência. 

Este método permite que o processo de convergência seja feito por meio do 

controle dos deslocamentos ou por meio do controle de carga. Neste trabalho foi 

utilizada a abordagem de controle de carga, onde é feita uma definição prévia dos 
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incrementos de carga e os deslocamentos correspondentes são obtidos por processo 

iterativo, com um limite de tolerância. 

Utilizando sucessivas aproximações de forma (Equações 70 e 71), para a 

solução de um deslocamento de a para b, objetiva-se obter o incremento de 

deslocamento {Δu}i-1 (BATHE, 2014), conforme a Figura 90. 

 b��c/�E����/= ����/�E Equação 70 ����/�E = �.��Z� − ��/�A�/�E Equação 71 

 

Em que [KT]i-1 é a matriz de rigidez tangente na iteração i-1, {Δu}i é a correção do vetor 

de deslocamento u, {ΔQ}i-1 é o vetor de forças não equilibradas, {Fint}i-1 é o vetor de 

forças internas na iteração i-1 e φb é o fator de carga associado ao passo da solução 

de a para b. 

 

 
Figura 90: Convergência utilizando Newton-Raphson. 

Fonte: Adaptado de Souto Filho, 2002.  
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Após cada iteração, o vetor de incrementos de deslocamento {Δu}i é calculado, 

para então elaborar a correção do vetor de deslocamento total {u}i (Equação 72).  

  ���/ = ���/�E + ����/ Equação 72 

 

 Sendo que as equações anteriores estão sujeitas às condições iniciais 

impostas pelas Equações 73, 74 e 75. 

 b��cZ = b��c3 Equação 73 ��/�A�Z = ��/�A�3 Equação 74 ���Z = ���3 Equação 75 

Em cada iteração da Equação 71, calcula-se um vetor de forças, {ΔQ}i-1, que 

leva a um incremento de deslocamento,  (obtido pela Equação 70). Estas iterações 

continuam até que que o vetor de forças ou o incremento de deslocamento forem 

suficientemente pequenos (BATHE, 2014).  

Deste modo, a cada solução da aproximação de Newton-Raphson o vetor de 

carga incrementado é avaliado, restabelecendo as forças e as cargas aplicadas a 

cada elemento. Em seguida, o software executa a solução linear e verifica a 

convergência. Caso o critério de convergência não seja atingido, o vetor de carga é 

revisado, a matriz de rigidez é atualizada e uma nova solução é obtida, até a 

convergência ser atendida (ANSYS, 2013). 

A convergência muitas vezes pode ser um problema em um modelo numérico, 

gerando grandes deslocamentos para pequenos incrementos de carga. Deste modo 

é importante utilizar dos artifícios do software para melhorar a solução, através da 

manipulação dos critérios de convergência. Para isto, foi utilizada a opção de análise 

estática por pequenos deslocamentos e foram empregados pequenos incrementos de 

carga, no valor de 1 kN.  

A opção Automatic time stepping foi ativada, com o objetivo de reduzir o tempo 

da solução da análise não linear, pelo ajuste do valor do incremento. Caso a solução 

encontre não linearidades, o Automatic time stepping gera um incremento de carga 
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apropriado e ajusta a solução inicial, se a convergência não for alcançada - método 

da biseção (ANSYS, 2013). 

Para as definições para problemas não lineares, optou-se por acionar o critério 

Line search, o qual aprimora a solução de Newton-Raphson pela multiplicação do 

vetor solução por um escalar denominado parâmetro Line search (ls) – Equação 63 - 

o que melhora a estabilidade da solução, minimizando a energia para encontrar o zero 

na solução não linear (ANSYS, 2013). 

 

 ���/�=��/� + �r���/� Equação 76 

 

O número máximo de iterações foi delimitado em 100, o que restringe os ciclos 

internos quando ocorrem limites de reflexão (ANSYS, 2013). 

O conjunto do critério de convergência foi especificado baseado nos 

deslocamentos, com tolerância de 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 
 
 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos na análise 

experimental e no modelo computacional. Serão discutidos os valores alcançados, 

comparando o estudo analítico com os resultados experimentais e da simulação 

computacional. Por fim, será feito um comparativo com outros estudos semelhantes 

da bibliografia. 

 

4.1 RESULTADOS DA ANÁLISE EXPERIMENTAL 

Conforme foi explanado no item 3.2.4, a realização dos ensaios experimentais 

ocorreu com o monitoramento dos deslocamentos, deformações e fissuração 

correspondentes ao acréscimo de carga.  

Nas figuras onde se apresentarão as vigas após a ruptura, com o aparecimento 

de fissuras, é possível perceber que houve a marcação das fissuras para cargas 

maiores do que aquelas que serão apresentadas como cargas de ruptura. Isso 

aconteceu porque o valor inicial da carga de ensaio, apesar de ser nulo, foi aquisitado 

em computador com valor diferente de zero (em torno de 6 kN, variando para cada 

viga ensaiada). Entretanto, os valores foram corrigidos na apresentação das curvas. 

A seguir, serão apresentados os resultados referentes a cada modelo de viga 

(sem reforço, com 1 camada de CRFC, com 2 camadas de CRFC, com 1 camada e 1 

ancoragem e com 1 camada e 2 ancoragens). 

  

4.1.1 VIGAS DE REFERÊNCIA 

As vigas sem reforço de CRFC foram utilizadas como referência para os valores 

de deformação, deslocamento e carga última alcançada, para mensurar a variação 

destes parâmetros com a implantação do reforço estrutural. 

Conforme apresentado na Tabela 6 (seção 3.2.4), três vigas de referência 

foram ensaiadas (VR3, VR4 e VR5).  
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Os deslocamentos medidos por meio do relógio comparador posicionado no 

meio do vão das vigas, na fibra superior, estão apresentados na Figura 91 e os 

deslocamentos encontrados no meio do vão, na fibra inferior, estão expostos na 

Figura 92. A partir das imagens, é possível perceber que os valores de deslocamento 

encontrados para a fibra inferior e superior foram bem próximos, com curvas similares 

e cargas últimas próximas umas das outras.  

Na Figura 93 estão apresentadas as curvas Força x Deformação para as vigas 

de referência para a zona de compressão. O extensômetro que media a deformação 

de compressão da viga VR3 apresentou problemas durante o ensaio e por isso os 

valores de deformação para esta viga não estão apresentados. 

 

 
Figura 91: Deslocamentos das Vigas de Referência (Fibra superior). 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 92: Deslocamentos das Vigas de Referência (Fibra inferior). 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 
Figura 93: Curvas Força x Deformação (Compressão) para as Vigas de Referência. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Observando as deformações à compressão das vigas de referência, é possível 

perceber que, para o caso da viga VR4, os três estádios do concreto (estádio I, II e III) 

ficaram bem definidos pela mudança de inclinação da curva e que para esta viga a 

deformação máxima foi de 1160,99 μm/m, ou seja, 0,116%. Já a viga VR5 não 

apresentou o estádio 3 bem definido, apesar de mostrar um comportamento 

semelhante ao da viga VR4. A deformação máxima da viga VR5 foi de 824 μm/m 

(0,082%). Entretanto, é possível perceber uma boa proximidade entre os valores de 

carga de ruptura, com a VR3 alcançando 84,68 kN, a VR4 com 83,83 kN e a VR5 

86,48 kN. 

Não foi possível medir as deformações à tração para as vigas de referência, 

pois os extensômetros posicionados na base inferior da viga perderam a aquisição 

dos dados conforme a fissuração do concreto foi progredindo. 

Na Tabela 10 está apresentado um resumo dos resultados obtidos nos ensaios 

experimentais para as vigas de referência. 

 

Tabela 10: Resultados experimentais encontrados para cada viga de referência. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Na Figura 95, Figura 94 e Figura 96 estão expostas as vigas VR4, VR3 e VR5, 

após o momento de ruptura. É possível perceber que a maior parte das fissuras foram 

verticais, com algumas fissuras inclinadas próximas aos apoios. No caso da viga VR4, 

três fissuras tiveram maior abertura, sendo elas localizadas abaixo dos pontos de 

carga e no meio do vão, e estão ilustradas na Figura 97.  
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Figura 94: Viga VR3 após a ruptura. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 
Figura 95: Viga VR4 rompida. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 96: Viga VR5 após a ruptura. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 
Figura 97: Fissuras da viga VR4. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

4.1.2 VIGAS REFORÇADAS COM 1 CAMADA CRFC 

Na Figura 98 estão apresentadas as curvas força x deslocamento para o meio 

superior das vigas (fibra superior) e na Figura 99 as curvas para o meio inferior das 

vigas (fibra inferior). É possível perceber que no caso do deslocamento medido na 

fibra inferior foram feitas leituras de deslocamento um pouco menores que para o caso 
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da fibra superior. Entretanto, esta diferença é pequena (menor que 3 mm). Além disso, 

percebe-se que o comportamento das curvas se mostrou próximo para todos os 

casos, com exceção do valor da carga última, que variou de 105,8 kN (V11) a 119,5 

kN (V13). 

 

 
Figura 98: Deslocamentos das vigas reforçadas com 1 camada de CRFC – Fibra superior. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 99: Deslocamentos das vigas reforçadas com 1 camada de CRFC – Fibra inferior. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Analisando o comportamento das vigas com 1 camada de CRFC em relação a 

deformação à compressão (Figura 100), é possível observar grande similaridade no 

comportamento das vigas V11 e V13, apesar de a viga V13 alcançar uma carga de 

ruptura e uma deformação total maior (119,5 kN e 0,106%) do que a viga V11 (105,8 

kN e 0,075%). A curva de deformação da viga V12 mostrou-se discordante às outras 

duas, mas atingiu carga última de valor médio entre elas (112,71 kN).  

Observando as curvas de deformação à tração destas vigas (Figura 101), nota-

se que apesar de as vigas V11 e V13 apresentarem boa similaridade em seu 

comportamento, com a V11 apresentando um comportamento médio entre as outras 

duas, foram as vigas V12 e V13 que alcançaram valores próximos de carga última 

(112,7 kN e 119,5 kN) e de deformação máxima (0,716% e 0,696%). 
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Figura 100: Curvas Força x Deformação para as vigas com 1 camada de CRFC - Compressão. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 
Figura 101: Curvas Força x Deformação para as vigas com 1 camada de CRFC - Tração. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Na Tabela 11 está apresentado um resumo dos resultados experimentais 

obtidos para as vigas com 1 camada de CRFC. 

 

Tabela 11: Resultados experimentais obtidos para as vigas com 1 camada de CRFC. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Examinando estas vigas após seu rompimento (Figura 102, Figura 103 e Figura 

104), percebe-se que as vigas V12 e V13 obtiveram modos de ruptura parecidos, com  

concentração de tensão na porção média do vão e desplacamento do concreto de 

cobrimento. Na Figura 104 (c) é possível observar a armadura inferior exposta pelo 

desplacamento do concreto de cobrimento próximo ao meio do vão e na Figura 104 

(b) e na Figura 103 (c) percebe-se que apenas no trecho próximo ao apoio o 

cobrimento não foi tão destacado. Este modo de ruptura é semelhante ao item d da 

Figura 11. 

Exceção às outras duas vigas, a viga V11 rompeu pelo aparecimento de fissura 

inclinada considerável próxima a um dos apoios (Figura 102 b). Com a abertura desta 

fissura, houve o descolamento do reforço (Figura 102 c) e o rompimento da viga. 

A diferença entre os modos de ruptura pode ter ocasionado a ocorrência de 

variações no comportamento das vigas, justificando a carga última e deformações 

inferiores para a viga V11. 
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Figura 102: Viga V11 após o rompimento: (a) Visão geral; (b) Fissura em destaque; (c) 

Destacamento do reforço. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 
Figura 103: Viga V12 após o rompimento: (a) Visão geral; (b) Ponto de ruptura; (c) 

Destacamento do reforço. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 104: Viga V13 após o rompimento: (a): Visão geral; (b) Detalhe próximo ao apoio; (c) 

Armadura exposta no centro do vão. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

4.1.3 VIGAS REFORÇADAS COM 2 CAMADAS CRFC 

Os deslocamentos obtidos para as vigas com 2 camadas de CRFC estão 

expostos na Figura 105 e na Figura 106. Percebe-se que os deslocamentos medidos 

tanto na fibra superior quando na inferior foram próximos, assim como as cargas 

últimas.  

Além disso, para as vigas V21 e V23, houve boa similaridade entre as cargas 

de ruptura (109,72 kN e 110,51 kN) e as flechas. Entretanto, a curvatura da relação 

força x deslocamento se apresentou mais uniforme para o caso das vigas V22 e V21, 

tanto para a fibra inferior como na superior.  
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Figura 105: Deslocamento das vigas reforçadas com 2 camadas de CRFC - Fibra superior. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 106: Deslocamento das vigas reforçadas com 2 camadas de CRFC – Fibra inferior. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Analisando as curvas de deformação à compressão (Figura 107), houve 

conformidade no comportamento das vigas V22 e V23, com valores de deformações 

muito próximos (0,12% e 0,124%), mas com cargas de ruptura variando em torno de 

10 kN (122,99 kN para a V22 e 110,51 kN para a V23). Já no caso da viga V21, obteve-

se deformação maior do que as outras duas (0,166%), mas carga de ruptura próxima 

à da V23 (109,72 kN). 
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Figura 107: Curvas Força x Deformação para as vigas com 2 camadas de CRFC – Compressão. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Quanto à deformação à tração das vigas com 2 camadas de CRFC (Figura 

108), foi alcançada boa conformidade nas curvas das três vigas ensaiadas, com 

pontos de mudança de curvatura próximos entre uma curva e outra. Ademais, os 

valores de deformação encontrados para as vigas V21 e V23 obtiveram uma diferença 

de 165 μm/m (0,333% e 0,350%). Já a viga V22, que alcançou maior valor de carga 

última, teve a maior deformação à tração (0,453%). 
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Figura 108: Curvas Força x Deformação para as vigas com 2 camadas de CRFC - Tração. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Na Tabela 12 está apresentado um resumo dos resultados experimentais 

alcançados para as vigas com 2 camadas de CRFC. 

 

Tabela 12: Resultados experimentais obtidos para as vigas reforçadas com 2 camadas de 
CRFC. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Observando as vigas após o rompimento (Figura 109, Figura 110 e Figura 111), 

nota-se que apesar de apresentarem diferenças nas cargas de ruptura e nas 

deformações, as três apresentaram modo de ruptura por concentração de tensões e 

destacamento do concreto de cobrimento (Figura 11 d).  
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A viga V23 aparenta não ter o desplacamento do concreto nas figuras (a) e (b) 

da Figura 111. Mas isto porque parte do reforço ficou contido pelo pórtico e quando a 

viga foi retirada do pórtico, o concreto de cobrimento se soltou (Figura 111 c). 

Isto mostra que apesar do acréscimo de 2 camadas de CRFC à peça de 

concreto, o modo de ruptura permanece o mesmo que quando se acrescenta apenas 

1 camada de CRFC. 

 

 
Figura 109: Viga V21 após o rompimento: (a) Visão geral; (b) Detalhe. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 110: Viga V22 após o rompimento: (a) Visão geral; (b) Detalhe. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 111: Viga V23 após o rompimento: (a) Visão geral; (b) Detalhe da fissura maior; (c) 

Desplacamento do concreto de cobrimento. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

4.1.4  VIGAS REFORÇADAS COM 1 CAMADA CRFC E COM ADIÇÃO DE 1 
INCREMENTO DE ANCORAGEM LATERAL 

Para o caso das vigas reforçadas com 1 camada de CRFC e acréscimo de 1 

incremento de ancoragem lateral, obteve-se valores de flecha e carga última similares, 

com variação de carga menor que 5 kN e variação de flecha menor que 5 mm, tanto 

na análise da fibra superior (Figura 112), como da fibra inferior (Figura 113). Para 

mais, percebe-se boa proximidade na inclinação destas curvas Força x Deslocamento.  
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Figura 112: Deslocamento das vigas com 1 camada de CRFC e adição de 1 incremento de 

ancoragem lateral – Fibra superior. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 
Figura 113: Deslocamento das vigas com 1 camada de CRFC e adição de 1 incremento de 

ancoragem lateral – Fibra inferior. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Em relação às deformações medidas à compressão (Figura 114), percebe-se 

que a viga VA12 representa aproximadamente a média das deformações (0,103%, 

para 0,126% e 0,074%). Além disso, o comportamento das vigas VA12 e VA11 mostra 

certa proximidade até a carga de 50 KN aproximadamente. 

Para a deformação à tração (Figura 115)  existe semelhança entre as três 

curvas, principalmente no que trata do seu formato, além de se verificar boa 

proximidade entre os valores de deformação máxima alcançados. 

 

 
Figura 114: Curvas Força x Deformação para as vigas com 1 camada de CRFC e adição de 1 

incremento de ancoragem lateral - Compressão. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 115: Curvas Força x Deformação para as vigas com 1 camada de CRFC e adição de 1 

incremento de ancoragem lateral - Tração. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Na Tabela 13 está apresentado um resumo dos resultados obtidos para as 

vigas reforçadas com 1 camada de CRFC e adição de 1 incremento de ancoragem 

lateral. 

 

Tabela 13: Resultados experimentais obtidos para as vigas com 1 camada de CRFC e adição 
de 1 ancoragem lateral. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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próxima as extremidades das vigas. Estas fissuras, inclinadas, aparentam ser 

causadas devido aos esforços de cisalhamento.  

 

 
Figura 116: Viga VA11 após a ruptura: (a) Visão geral; (b) Lateral que originou a ruptura; (c) 

Descolamento do reforço; (d) Descolamento do reforço no ponto de concentração de cargas. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 117: Viga VA12 após o rompimento: (a) Visão geral; (b) vista inferior; (c) Fissura que 

originou a ruptura. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 118: Viga VA13 após o rompimento: (a) Visão geral; (b) Detalhe da lateral fissurada; (c) 

Maior fissura. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

4.1.5 VIGAS REFORÇADAS COM 1 CAMADA CRFC E ADIÇÃO DE 2 
INCREMENTOS DE ANCORAGEM LATERAL 

Analisando as vigas reforçadas com 1 incremento de ancoragem lateral, 

percebe-se que o rompimento aconteceu basicamente na porção entre a ancoragem 

e o meio do vão. A partir deste comportamento, foram ensaiadas mais três vigas, mas 

com 2 incrementos de ancoragem lateral, com a implantação desta segunda 

ancoragem no trecho onde se originaram as maiores fissuras das vigas com 1 

ancoragem.  

Os deslocamentos medidos na fibra superior e inferior durante os ensaios 

destas vigas com 2 ancoragens podem ser vistos na Figura 119 e na Figura 120. 
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Figura 119: Deslocamento das vigas com 1 camada de CRFC e adição de 2 incrementos de 

ancoragem lateral – Fibra superior. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 
Figura 120: Deslocamento das vigas com 1 camada de CRFC e adição de 2 incrementos de 

ancoragem lateral - Fibra inferior. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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É possível perceber que houve pouca diferença entre os valores dos 

deslocamentos para as 3 vigas ensaiadas, tanto no deslocamento medido na face 

superior da viga quanto na face inferior. 

Na Figura 121 e na Figura 122 estão apresentadas as deformações alcançadas 

por estas vigas à compressão e à tração, com o aumento da força aplicada.  

Nota-se que uma das vigas atingiu um valor de carga resistente maior que as 

outras duas (127,48 kN). Entretanto, a média da carga última dos três ensaios foi de 

120,85 kN. Pela Figura 121 é possível observar que houve variação no 

comportamento das três vigas no que se refere a deformação à compressão.  

Já em relação à deformação à tração (Figura 122) nota-se que as curvas 

ficaram muito próximas, indicando que as vigas obtiveram conformidade em seu 

comportamento. A variação de deformação à tração ali presente para uma viga seguiu 

a mesma tendência para as outras duas. 

Na Tabela 14 está apresentado o resumo dos resultados encontrados para as 

vigas ensaiadas com 1 camada de CRFC e adição de 2 incrementos de ancoragem 

laterais. 
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Figura 121: Curvas Força x Deformação para as vigas com 1 camada de CRFC e adição de 2 

incrementos de ancoragem lateral - Compressão. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 122: Curvas Força x Deformação para as vigas com 1 camada de CRFC e adição de 2 

incrementos de ancoragem lateral - Tração. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Tabela 14: Resultados experimentais encontrados para as vigas reforçadas com 1 camada de 
CRFC e adição de 2 incrementos de ancoragem lateral. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

A configuração do rompimento das vigas reforçadas com 1 camada de CRFC 

e com adição de 2 incrementos de ancoragem pode ser vista na Figura 123, na Figura 

124 e na Figura 125. 

Percebe-se que a viga VAA12 apresentou sua maior fissura entre as 

ancoragens laterais da viga. Neste caso não houve o desplacamento do cobrimento 

do concreto e nem o descolamento do CRFC. 
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Já para as vigas VAA11 e VAA13 ocorreu o surgimento da fissura entre as duas 

ancoragens, mas o que foi determinante para o rompimento das vigas foi o surgimento 

de fissuras no trecho central de seu vão. Estas fissuras ocasionaram o descolamento 

do reforço do centro do vão para as extremidades da viga, assemelhando-se ao caso 

de falha ilustrado na Figura 11 (e). Além disso, os incrementos de ancoragem mais 

exteriores à viga chegaram a ser danificados devido aos esforços solicitantes. 

 

 
Figura 123: Viga VAA11 após a ruptura: (a) Visao geral; (b) Maiores fissuras; (c) Descolamento 

do CRFC. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 124: Viga VAA12 após o rompimento: (a) Visão geral; (b) Detalhe da lateral; (c) Maior 

fissura. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 



171 
 
 
 
 

 
Figura 125: Viga VAA13 após a ruptura: (a) Visão geral; (b) Ancoragem; (c) Região mais 

fissurada; (d) Maiores fissuras. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

4.2 RESULTADOS DO MODELO COMPUTACIONAL 

Neste item serão apresentados os resultados do modelo computacional, no que 

se refere às tensões, deformações, cargas últimas, flechas e aparecimento de 

fissuras. Tais resultados serão descritos em comparação aos resultados 

experimentais. 

 

4.2.1  VIGA DE REFERÊNCIA 

O deslocamento alcançado para a simulação executada para a viga de 

referência, em comparação aos resultados dos ensaios experimentais, pode ser 

visualizado na Figura 126 (tração) e na Figura 127 (compressão). Além disso, um 

resumo dos valores obtidos está apresentado na Tabela 15. 

Por meio destas figuras é possível perceber que houve boa concordância entre 

os valores de carga última. Enquanto a média dos ensaios experimentais foi de 85 kN, 

o valor de carga de ruptura da viga de referência simulada foi de 82 kN. 
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Porém, a simulação previu um deslocamento máximo de 13,92 mm para a face 

tracionada e de 13,66 mm para a face comprimida, cerca de 59% do valor médio de 

deslocamento alcançado pelos ensaios.  

 

 
Figura 126: Força x Deslocamento (fibra inferior) para a simulação da viga de referência em 

comparação aos ensaios experimentais. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 127: Força x Deslocamento (fibra superior) para a simulação da viga de referência em 

comparação aos ensaios experimentais. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

O valor da deformação máxima à compressão obtido no modelo computacional 

foi de 0,083% (Tabela 15). Este valor está dentro da faixa de valores alcançados pelos 

ensaios, sendo 83,84% do valor da deformação média à compressão obtida pelos 

ensaios.  

 

Tabela 15: Comparativo dos valores encontrados na simulação e nos ensaios experimentais – 
viga de referência. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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A tensão na direção longitudinal (x), o deslocamento e a deformação para o 

modelo computacional da viga de referência estão ilustrados na Figura 128, na Figura 

129 e na Figura 130, respectivamente. 

É possível perceber que a maior parte da peça ficou comprimida, com 

concentração de tensão na porção do meio da face superior, região da aplicação de 

cargas. Nota-se também que o valor da tensão máxima de compressão ultrapassou o 

limite de resistência obtido para o concreto em compressão axial (alcançando 26,34 

MPa). Isto pode ser justificado pelo fato de que em estado múltiplo de tensões, existe 

a possibilidade de acréscimo de resistência à compressão do elemento estrutural 

(PINHEIRO, 2007). Na viga real podem existir falhas, microfissuras, entre outros, 

devido a falhas no processo construtivo e pelo concreto não ser um material 

homogêneo. Entretanto, o modelo computacional considera o concreto homogêneo, 

além de desconsideradas estas possíveis falhas de execução. Isto também pode ser 

uma causa para a obtenção de uma tensão superior ao limite de resistência à 

compressão do concreto. 

Em relação ao deslocamento e à deformação, nota-se que um determinado 

ponto da peça alcançou valores maiores, região esta que possivelmente originou a 

ruptura da viga. As deformações superiores ao limite estipulado no modelo 

computacional podem significar que nestes pontos houve a plastificação da peça. 

 

 
Figura 128: Tensão da direção de x (MPa) para a viga de referência. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 129: Deslocamento para a viga de referência (mm). 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 

 

Figura 130: Deformação na direção de x para a viga de referência (mm/mm). 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Na Figura 131 e na Figura 132 estão apresentados os valores de tensão e 

deformação a que a armadura longitudinal inferior foi submetida. Por meio das figuras, 

nota-se que a tensão máxima resistente estipulada para o aço foi alcançada (550 

MPa) e que a deformação ultrapassou o valor de 0,26%, indicando escoamento da 

armadura. 
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Figura 131: Tensão na armadura longitudinal inferior. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 

 
Figura 132: Deformação na armadura longitudinal inferior (mm/mm). 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

Houve grande fissuração do concreto no modelo computacional, como pode 

ser visto na Figura 133. As fissuras em vermelho correspondem às primeiras fissuras, 

seguidas pelas verdes e azuis. 

 
Figura 133: Fissuração da viga de referência. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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4.2.2  VIGA COM 1 CAMADA DE CRFC 

A curva força x deslocamento do modelo computacional da viga com 1 camada 

de CRFC ficou próxima às curvas obtidas nos ensaios experimentais. Isto aconteceu 

tanto com a curva medida na face inferior (Figura 134), quanto com aquela medida na 

face superior (Figura 135), com variação menor que 9% entre os valores das 

simulações e os valores médios de ensaio. 

A carga última alcançada pelo modelo computacional foi de 114 kN, enquanto 

que a média dos três ensaios foi de 112,67 kN. Isto mostra uma variação de um pouco 

mais de 1%, o que significa que houve boa representatividade do modelo no que diz 

respeito à carga de ruptura. 

 

 
Figura 134: Deslocamento (fibra inferior) encontrado na simulação da viga com 1 camada de 

CRFC, em comparação aos ensaios experimentais. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 135: Deslocamento (fibra superior) encontrado na simulação da viga com 1 camada de 

CRFC, em comparação aos ensaios experimentais. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Além disso, é possível perceber que a curva de deformação à tração 

apresentou um comportamento próximo àquelas dos ensaios experimentais. 

Entretanto, a deformação de ruptura do modelo foi superior à média dos ensaios em 

52,49% (com valor de 0,00979). Esta diferença no valor da deformação também 

aconteceu para a deformação à compressão, com deformação máxima do modelo de 

0,246%, enquanto a média dos ensaios foi de 0,147%.  

Um resumo dos valores dos ensaios e do modelo estão apresentados na 

Tabela 16. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

0 5 10 15 20 25 30 35

F
or

ça
 (

kN
)

Deslocamento (mm)

Deslocamento - 1 camada - Fibra superior

V11

V12

V13

Simulação



179 
 
 
 
 

 
Figura 136: Deformação à tração obtida para a simulação da viga com 1 camada de CRFC em 

comparação aos ensaios experimentais. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Tabela 16: Comparativo dos valores encontrados na simulação e nos ensaios experimentais – 
viga com 1 camada de CRFC. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

A seguir, estão apresentados os resultados obtidos para a viga em questão 

para as tensões na direção longitudinal (Figura 137), tensões de von Mises (Figura 

138), tensões principais (Figura 139 e Figura 140), além dos deslocamentos (Figura 

141) e deformações (Figura 142). Para uma melhor análise do comportamento do 

concreto, nestas figuras está excluído o comportamento da interface e do CRFC, uma 

vez que a variação de tensões e deformações é muito grande o que acaba por 

impossibilitar uma boa visualização das variáveis para a viga como um todo. Deste 
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modo, as tensões e deformações destes dois outros componentes estão 

apresentadas separadamente na Figura 143, na Figura 144 e na Figura 145. 

É possível perceber que existe concentração de tensões na face superior da 

viga, justificada por ser a zona de carregamento. A tensão limite de compressão 

atingida foi de 26,34 MPa, valor que pode ser justificado pelo estado múltiplo de 

tensões, como mencionado no caso da viga de referência.  

 

 
Figura 137: Tensão na viga de concreto na direção de x para a simulação da viga com 1 

camada de CRFC (MPa). 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

As tensões de von Mises estão expostas na Figura 138. A partir delas é possível 

perceber que a porção superior da viga está mais próxima de atingir o limite de tensão, 

apresentando pontos com tensão superior à resistência à compressão do concreto. 
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Figura 138: Tensões de von Mises para a viga de concreto com 1 camada de CRFC (MPa). 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

As tensões principais para a viga de concreto estão apresentadas na Figura 

139 e na Figura 140. Nota-se que existe um acúmulo de tensões na região comprimida 

do concreto, bem como se destacam tensões na região entre os apoios e a força 

atuante. A inclinação das tensões principais de tração (σ3) indica o surgimento de 

fissuras de cisalhamento já que a inclinação das fissuras corresponde 

aproximadamente à inclinação das trajetórias das tensões principais, ou seja, 

aproximadamente perpendicular à direção das tensões principais de tração 

(PINHEIRO, 2007). 

Observa-se que apesar de se ter utilizado os conceitos da analogia da treliça 

de Mörsh para os cálculos de forças cisalhantes, é possível perceber na Figura 140 a 

influência do efeito de arco sobre a peça.  
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Figura 139: Tensões principais na viga de concreto com 1 camada de CRFC (MPa) – σ1. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 

 

Figura 140: Tensões principais na viga de concreto com 1 camada de CRFC (MPa) - σ3. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Os deslocamentos e deformações para a simulação da viga com 1 camada 

estão apresentados na Figura 141 e na Figura 142. Nota-se que o deslocamento 

máximo se deu no trecho central do vão, assim como as maiores deformações de 

compressão. Além disso, é possível notar o surgimento de deformações à tração no 

trecho inferior médio da viga. 
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Figura 141: Deslocamento obtido na viga toda com 1 camada de CRFC (mm). 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 
Figura 142: Deformação da viga de concreto na direção de x, com 1 camada de CRFC 

(mm/mm). 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

As tensões e deformações atuantes no CRFC estão ilustradas na Figura 143 e 

na Figura 144, sendo menores que do que as tensões e deformações limites 

estipuladas. Para mais, as tensões atuantes na interface podem ser visualizadas na 

Figura 145, percebendo-se que a máxima tensão é inferior à tensão máxima resistente 

calculada em 3.3.1.5. Isto significa que neste modelo computacional a região da 

interface não alcançou seu limite de resistência. 
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Figura 143: Tensão no CRFC para a viga com 1 camada. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 
Figura 144: Deformação do CRFC para a viga com 1 camada (mm/mm). 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 
Figura 145: Tensão atuante na interface (MPa), vista inferior. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

As tensões e deformações atuantes na armadura longitudinal inferior estão 

ilustradas na Figura 146 e na Figura 147, respectivamente. Por meio delas percebe-
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se que a diferença entre as tensões e deformações encontradas em relação à viga de 

referência é que nesta a faixa da armadura que atingiu o escoamento ou que está 

próxima a ele, aumentou. Isto pode ser justificado pela carga de ruptura que nesta 

viga com 1 camada de CRFC foi maior, além da ação do reforço que possibilitou este 

aumento de carga. 

 

 
Figura 146: Tensão da armadura longitudinal inferior para a simulação da viga com 1 camada 

de CRFC. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 
Figura 147: Deformação da armadura longitudinal inferior para a simulação da viga com 1 

camada de CRFC (mm/mm). 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

A fissuração da viga com 1 camada de CRFC, obtida pelo modelo 

computacional, está ilustrada na Figura 148. Primeiramente é possível observar que 

houve o aparecimento de fissuras na região central da viga, bem como nas 

extremidades, entre a força e os apoios (vermelho). Após, houve o crescimento destas 
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fissuras (em verde), com a diminuição da altura da linha neutra, além do aumento das 

fissuras de tração no meio do vão. Por último, houve o aumento das fissuras no vão 

médio da viga, além da progressão das fissuras originadas no meio do vão (azul). 

 

 
Figura 148: Fissuração da viga com 1 camada de CRFC. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 

4.2.3  VIGA COM 2 CAMADAS DE CRFC 

As curvas força x deslocamento obtidas para o modelo computacional da viga 

com 2 camadas de CRFC estão apresentadas na Figura 149 e na Figura 150. Por 

meio delas é possível observar que o modelo representou bem o deslocamento desde 

o início da aplicação da carga, com curvatura semelhante àquelas dos ensaios 

experimentais. Além disso, houve uma diferença de menos de 2 mm entre os valores 

de deslocamento máximo do modelo computacional e da média dos deslocamentos 

dos experimentos. 

A carga última atingida pelo modelo computacional foi de 107 kN, valor maior 

que 93% da carga média obtida nos ensaios. Isto significa que a simulação tem boa 

representatividade no que se refere ao valor de carga de ruptura. 

Em relação à deformação, a simulação alcançou deformação à compressão de 

0,133%, enquanto a média dos ensaios foi de 0,137%, indicando mais uma vez uma 

boa proximidade do modelo com os ensaios experimentais. 

Já para a deformação à tração, a simulação ultrapassou a deformação média 

dos ensaios, atingindo o valor de 0,521%, ao passo que a média dos ensaios foi de 

0,379% (diferença de 37,5%). Entretanto, a configuração do comportamento da 

deformação da simulação seguiu um padrão similar aos dos ensaios (Figura 151). 
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O resumo dos valores mencionados encontrados por meio da simulação 

computacional, em comparação aos resultados obtidos nos ensaios experimentais, 

está apresentado na Tabela 17.  

 

 
Figura 149: Deslocamento (fibra inferior) encontrado na simulação da viga com 2 camadas de 

CRFC, em comparação aos ensaios experimentais. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 150: Deslocamento (fibra superior) encontrado na simulação da viga com 2 camadas de 

CRFC, em comparação aos ensaios experimentais. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 151: Deformação à tração para o modelo computacional de viga com 2 camadas de 

CRFC em comparação com os resultados experimentais. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Tabela 17: Comparativo dos valores encontrados na simulação e nos ensaios experimentais – 
viga com 2 camadas de CRFC. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Na sequência, estão apresentados os resultados obtidos para a viga em 

questão para as tensões na direção longitudinal (Figura 152). 

Assim como no caso da viga com 1 camada, no caso de von Mises (Figura 

153), esta viga obteve pontos com tensão superior a resistência à compressão do 

concreto na porção superior da viga, estando mais próxima de atingir o limite de 

tensão neste trecho.  
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Figura 152:  Tensão na viga de concreto na direção de x para a simulação da viga com 2 

camadas de CRFC (MPa). 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 

 
Figura 153: Tensões de von Mises para viga de concreto com 2 camadas de CRFC. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Analisando as tensões principais (Figura 154 e Figura 155), nota-se que a viga 

com 2 camadas se comportou da mesma maneira que a viga com 1 camada de CRFC, 

se diferenciando apenas por apresentar valores superiores de tensão. 
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Figura 154: Tensões principais para a viga de concreto com 2 camadas de CRFC (MPa) – σ1. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 

 
Figura 155: Tensões principais para a viga de concreto com 2 camadas de CRFC (MPa) – σ3. 
 

Entretanto, o deslocamento máximo (Figura 156) foi inferior ao da viga com 1 

camada de CRFC, e as deformações máximas (Figura 157) prevaleceram na porção 

inferior do trecho central da viga. 
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Figura 156: Deslocamento para a viga toda com 2 camadas de CRFC. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

 

 
Figura 157: Deformações da viga de concreto com 2 camadas de CRFC (mm/mm). 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Em relação às tensões e deformações atuantes no CRFC (Figura 158 e Figura 

159), é possível perceber que foram inferiores aos valores obtidos para as vigas com 

1 camada de CRFC. Além disso, também as tensões obtidas na interface (Figura 160) 

foram inferiores às tensões de interface da viga reforçada com 1 camada de CRFC. 

Isto pode ser justificado pelo fato de esta viga atingir a ruptura com carga inferior 

àquela com 1 camada. 
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Figura 158: Tensão atingida pelo CRFC na viga com 2 camadas. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 
Figura 159: Deformação atingida pelo CRFC na viga com 2 camadas (mm/mm). 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 
Figura 160: Tensão alcançada pela interface na viga com 2 camadas. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

As tensões e deformações atuantes na armadura de tração estão ilustradas na 

Figura 161 e na Figura 162, respectivamente. Pelas figuras observa-se que houve 

pouca variação entre as tensões e deformações desta viga e àquela com 1 camada 
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de CRFC, com a faixa central da armadura atingindo o escoamento pela maior 

solicitação de tração. 

 

 
Figura 161: Tensão para a armadura longitudinal inferior da viga com 2 camadas de CRFC. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 
Figura 162: Deformação da armadura longitudinal inferior da viga reforçada com 2 camadas de 

CRFC (mm/mm). 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

É possível perceber também elevada fissuração nesta viga (Figura 163), com 

aproximadamente toda a peça fissurada. Esta fissuração se assemelha muito com a 

fissuração obtida na simulação da viga com 1 camada de CRFC, com o aparecimento 

de fissuras no meio do vão até as extremidades, seguindo com o aumento destas 

fissuras e posterior crescimento das fissuras no vão médio. 
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Figura 163: Fissuração da viga com 2 camadas de CRFC. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Observando primeiramente a análise experimental, as curvas força x 

deslocamento para todos os tipos de viga analisados nos ensaios estão ilustrados na 

Figura 164. Como para cada caso as curvas de deslocamento das três vigas 

ensaiadas se comportaram de forma aproximada, apenas 1 curva de cada tipo de viga 

estudada foi escolhida para elaborar este gráfico, por motivos de simplificação. 

Para comparação dos resultados, as curvas força x deformação à compressão 

e à tração para todos os modelos de vigas ensaiados também estão apresentadas 

(Figura 165 e Figura 166). Como existiram variações na resposta das deformações 

para cada modelo de viga ensaiado, nestas figuras foram plotadas as curvas das duas 

vigas de cada modelo que melhor representaram o comportamento das deformações, 

retirando as curvas que mostraram discrepância nos resultados. 

Na Tabela 18 está apresentado um resumo dos resultados dos ensaios, bem 

como um comparativo entre eles. 

A partir disso, é possível perceber que houve um considerável aumento da 

carga resistente para o caso da viga com 1 camada de CRFC em relação à viga sem 

reforço (32,55%). Porém, para a situação de estudo deste trabalho, nota-se que o 

reforço com 2 camadas de CRFC levou a um acréscimo de carga não muito maior do 

que no caso com 1 camada (34,60%). Todavia, a adição de incrementos de 

ancoragens promoveu maior ganho de resistência do que o aumento do número de 

camadas (38,52% para a viga com 1 ancoragem e 42,18% para a viga com 2 

ancoragens). 

 



196 
 
 
 
 

 
Figura 164: Força x Deslocamento para as vigas ensaiadas. 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Em relação aos deslocamentos, observa-se que o aumento do número de 

camadas de reforço levou a uma diminuição do deslocamento. Entretanto, as vigas 

com adição de incrementos de ancoragem obtiveram um deslocamento muito próximo 

à viga de referência e maiores que o deslocamento da viga com 1 camada de CRFC, 

com pouca variação entre o deslocamento alcançado pela viga com 1 incremento de 

ancoragem e a viga com 2 incrementos de ancoragem. 

Analisando as deformações, nota-se que as vigas reforçadas com 1 camada 

de CRFC alcançaram uma deformação à compressão maior do que a viga de 

referência. Todavia, o acréscimo de mais uma camada de CRFC (2 camadas) diminuiu 

a deformação à compressão e à tração, em relação à viga com 1 camada.  

Também em relação à viga com 1 camada, a adição de 1 incremento de 

ancoragem diminuiu a deformação à compressão e aumentou a deformação à tração. 

Entretanto, nas vigas com 2 incrementos de ancoragem, tanto a deformação à tração 

quanto à de compressão tiveram valores maiores do que todos os outros casos 
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estudados neste trabalho (mais de 100% de aumento da deformação à compressão 

em relação à viga de referência).  

Para todos os casos, o rompimento ocorreu após o escoamento da armadura 

e sem o concreto atingir sua deformação máxima (0,35%). Isto indica que a ruptura 

se deu no domínio 2. 

Em resumo, por meio dos resultados alcançados na análise experimental deste 

trabalho, é possível dizer que o aumento do número de camadas de CRFC pode 

aumentar a rigidez da peça reforçada e não levar a um ganho significativo de 

resistência. Entretanto, a inserção de sistemas de ancoragem é capaz de levar a peça 

a deformações maiores e a cargas superiores àquelas alcançadas pela peça sem 

incrementos de ancoragem. 
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Figura 165: Força x Deformação para todos os modelos de viga ensaiados – Compressão. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 166: Força x Deformação para todos os modelos de viga ensaiados - Tração. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Tabela 18: Resumo e comparativo dos valores médios das vigas ensaiadas. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Tipo
Carga última 
média (kN)

Variação da 
carga em 

relação a viga de 
referência (%)

Deslocamento 
máx. médio - 

compressão (mm)

Variação em 
relação a viga 
de referência 

(%)

Deslocamento 
máx. médio - 
tração (mm)

Variação em 
relação a viga de 

referência (%)

Deformação 
máx. média 
compressão 

(%)

Variação em 
relação a 
viga de 

referência 
(%)

Deformação 
máx. média 
tração (%)

Referência 85,00 - 24,07 - 23,45 - 0,099 - -
1 camada 112,67 32,55 21,80 -9,43 19,44 -17,10 0,147 48,48 0,642
2 camadas 114,41 34,60 13,90 -42,25 13,18 -43,80 0,137 38,38 0,379

1 Ancoragem 117,74 38,52 22,60 -6,11 21,40 -8,74 0,101 2,02 0,715
2 Ancoragens 120,85 42,18 25,02 3,95 24,70 5,33 0,200 102,02 0,848
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Quanto a causa de rompimento, as vigas dos ensaios laboratoriais 

apresentaram modos de ruptura diferentes, inclusive entre os mesmos modelos de 

viga. Na Figura 167 estão apresentados os modos de falha que prevaleceram em cada 

modelo de viga ensaiado.  

As vigas de referência contiveram fissuras predominantemente verticais 

próximas ao centro dos vãos. Deste modo, é possível dizer que alcançaram a ruptura 

devido aos esforços solicitantes de flexão. 

Nas vigas com 1 camada de CRFC, houve o destacamento da camada de 

cobrimento de concreto, em praticamente toda a extensão da base das vigas. Isto 

pode indicar que a razão do rompimento foi o item d da Figura 11, ruptura por 

separação da camada de concreto. Neste modo de falha, o descolamento do reforço 

iniciou-se próximo às extremidades da viga, se propagando para o restante da 

extensão da base até a altura da armadura longitudinal inferior, e o CRFC permaneceu 

junto à esta camada de concreto que se destacou. Este tipo de ruptura, considerada 

como prematura, é uma das formas mais frequentes de falha em vigas reforçadas a 

flexão com CRFC e está associada aos altos níveis de tensão interfacial próximos às 

extremidades (TENG, 2001; CHOOBBOR, 2015; DEMAKOS ET AL., 2013). Exceção 

a estas vigas, a V11 obteve predominância de fissuras inclinadas entre a região da 

força e o apoio. 

O mesmo modo de falha, por separação da camada de concreto, pode ser 

observado para as vigas com 2 camadas de CRFC. Embora se tenha percebido que 

em determinados pontos apenas o reforço sofreu destacamento. 

De acordo com Machado (2002), como forma de evitar este tipo de ruptura, no 

caso de vigas biapoiadas, o reforço deve ser estendido pelo menos 15 cm após o 

ponto onde o momento fletor solicitante é equivalente à diferença entre o momento 

fletor máximo e o momento crítico (fissuração). Fazendo este cálculo para as vigas 

aqui estudadas, tem-se que o reforço deveria ser estendido em 15 cm além da 

distância de 62,7 cm (47,7 cm dos pontos de apoio). Entretanto, o reforço foi 

implantado com uma distância de 5 cm dos pontos de apoio, logo este modo de 

ruptura já estaria sendo evitado. 
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Figura 167: Análise dos modos de ruptura dos ensaios laboratoriais. 

 Fonte: Autoria própria (2017). 
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As vigas reforçadas com 1 camada de CRFC e adição de 1 incremento de 

ancoragem lateral alcançaram a ruptura devido ao aparecimento de fissuras 

inclinadas próximas às suas extremidades, com descolamento da camada de reforço. 

Tais fissuras demonstram ser causadas por cisalhamento. Entretanto, nestas vigas o 

esforço cortante foi de no máximo 60 kN, valor inferior ao valor de cortante máximo 

resistente de 77 kN (calculado em 3.1.1). Deste modo, entende-se que o crescimento 

das fissuras de cisalhamento acarretou no descolamento do reforço de CRFC (modo 

de ruptura da Figura 11 f). A viga, sem a contribuição do reforço descolado, acabou 

alcançando a ruptura devido à carga solicitante elevada. Entretanto, a viga VA12 

comportou-se de forma um pouco diferente das outras duas, com o aumento de uma 

das fissuras inclinadas, tornando evidente o rompimento por cisalhamento, e sem o 

descolamento do reforço. Por isso, problemas ocasionados devido a falhas no 

processo construtivo também podem justificar este tipo de ruptura. 

As vigas reforçadas com 1 camada de CRFC e 2 incrementos de ancoragem 

tiveram predominância de modo de falha pelo aparecimento de fissuras no trecho 

central do vão, com posterior descolamento do CRFC, partindo do centro para as 

extremidades da viga. Nestes casos, ficou mais clara a percepção do modo de ruptura 

por descolamento do reforço devido a uma fissura intermediária (Figura 11 (f)), que já 

havia ocorrido no caso de vigas com 1 ancoragem. Neste tipo de ruptura, também 

considerada prematura, uma fissura referente à flexão ou à flexão-cisalhamento leva 

a iniciação e a propagação do descolamento do reforço (TENG, 2001). Nestas vigas 

até mesmo o sistema de ancoragem ficou danificado pelo esforço que ocasionou o 

descolamento do CRFC. 

Desta forma, é possível perceber que, apesar de a adição de incrementos de 

ancoragem ocasionarem um aumento da carga resistente suportada pela viga em 

relação àquelas vigas sem ancoragem, o sistema de ancoragem imposto neste estudo 

não evitou o rompimento por descolamento do reforço, como ocorreu no estudo de 

Ferrari et al. (2002). Na pesquisa elaborada por estes autores a implantação do 

sistema de ancoragem levou a ruptura das vigas por tração do CRF, sem a falha 

prematura por destacamento do reforço. 

Na Figura 168 estão ilustradas as curvas de deslocamento dos modelos 

computacionais em comparação aos resultados dos ensaios experimentais. Por meio 
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desta figura é possível notar boa similaridade entre as curvas, principalmente no caso 

da viga com 2 camadas de CRFC. Apenas a simulação da viga de referência 

apresentou um deslocamento consideravelmente inferior ao encontrado em 

laboratório. 

 

 
Figura 168: Comparativo dos deslocamentos entre ensaios e modelos computacionais. 

Fonte: Autoria própria (2017). 
 

As deformações à tração obtidas para os ensaios experimentais juntamente 

com suas respectivas deformações para os modelos computacionais estão 

apresentadas na Figura 169. Por meio dela percebe-se que as simulações previram 

uma deformação total maior do que a obtida em laboratório. A contínua fissuração na 

simulação computacional, além da simplificação do comportamento definido para a 

interface concreto – reforço, podem justificar a obtenção de valores de deformação 

superiores aos ensaios laboratoriais, de modo com que o modelo tenda a ser mais 

dúctil que o experimento. Ademais, no modelo computacional o concreto é 
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considerado como um material homogêneo, o que difere da característica real do 

material, já que é formado por diferentes componentes que acabam interferindo na 

resposta do material à solicitação de cargas. 

  

 
Figura 169: Comparativo das deformações à tração entre os ensaios e os modelos 

computacionais. 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Em se tratando dos valores de carga última, na Tabela 19 está apresentado um 

resumo dos valores encontrados, comparando as simulações com a média dos 

resultados dos ensaios e a previsão obtida analiticamente. 
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Tabela 19: Comparativo entre as cargas últimas. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Para a viga de referência nota-se que a carga prevista pela simulação é 2,37% 

maior que a carga analítica, enquanto a carga obtida pelos ensaios é 6,12% maior. 

Apesar desta diferença, percebe-se boa compatibilidade entre estes valores, com boa 

representatividade do modelo computacional. 

No caso da viga com 1 camada de CRFC, a carga última prevista 

analiticamente era de 125,75 kN (calculada em 3.1.2), mas os valores encontrados 

tanto nos ensaios quanto na simulação são mais de 10% inferiores ao analítico. Isto 

significa que enquanto a valor analítico previa um aumento de 57% da carga resistente 

com o acréscimo de 1 camada de CRFC, os resultados obtidos nos ensaios e na 

simulação não ultrapassaram 40% da carga da viga de referência. Todavia, os valores 

alcançados pelos ensaios e pela simulação foram muito próximos (diferença entre eles 

menor que 2 kN). 

Finalmente, para o caso da viga com 2 camadas de CRFC, os cálculos previam 

que a carga última fosse de 132,15 kN. Entretanto, a média dos ensaios foi 13,42% 

menor que o valor analítico. Ademais, a simulação também alcançou uma resistência 

inferior ao calculado, em 19,03%. Desta forma, com a adição de 2 camadas de CRFC, 

as vigas ensaiadas e a simulada atingiram uma carga última cerca de 30% maior do 

que a de referência (ensaiada e simulada), mas foram inferiores ao aumento previsto 

analiticamente, que indicava um acréscimo de 65% de resistência para a viga com 2 

camadas em relação à viga de referência. 
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As cargas analíticas calculadas para as vigas com 1 e com 2 camadas de CRFC 

foram consideravelmente maiores que as cargas obtidas em ensaios e simulações. 

Este fato pode estar relacionado a modo de ruptura prematuro que prevaleceu nestas 

vigas, que foi a ruptura por separação da camada de concreto, impossibilitando que 

as vigas atingissem a carga prevista analiticamente. Para mais, no modelo 

computacional foi considerado o comportamento da interface concreto – reforço, o que 

foi desprezado no modelo analítico, adotando-se aderência perfeita na interface. Além 

disso, o fato de o valor das cargas analíticas ser maior do que o ensaiado laboratorial 

ou computacionalmente, pode indicar que o modelo de cálculo utilizado neste trabalho 

seja pouco conservador.  Isto mesmo com a desconsideração dos coeficientes de 

segurança, feita como forma de comparar os resultados aos valores experimentais.  

Na Tabela 20 está apresentado um resumo dos resultados encontrados para 

os casos analisados neste trabalho que foram modelados computacionalmente e as 

médias dos que foram ensaiados, com o objetivo de comparação também das 

deformações e deslocamento entre eles. 

Para a viga de referência, os deslocamentos (tração e compressão) obtidos na 

simulação foram entre 40% e 43% menores do que a média encontrada nos ensaios 

de laboratório. Entretanto, a deformação máxima de compressão foi 

aproximadamente 16% inferior ao valor de ensaio. 

Já para a viga com 1 camada de CRFC, os deslocamentos (tração e 

compressão) encontrados na simulação foram bem mais próximos, menos que 9% 

inferiores aos valores experimentais. Porém, tanto as deformações à tração quanto à 

compressão obtidas na simulação foram bem superiores àquelas medidas em 

laboratório, sendo 67,35% maior para a compressão e 52,49% maior para a tração. 

Para a viga com 2 camadas de CRFC, houve boa semelhança entre os valores 

experimentais e de simulação para o deslocamento (entre 11,08% e 5,08% menores 

que os valores de laboratório). Também foram bem próximos os valores de 

deformação à compressão encontrados (com a simulação alcançando uma 

deformação 2,92% menor que o valor experimental médio). Entretanto, as 

deformações à tração apresentaram divergência relevante, com o modelo 

computacional ultrapassando em 37,47% o valor médio de ensaio. 
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A partir disso, é possível dizer que o modelo computacional aqui elaborado 

possui boa representatividade para a previsão de carga de ruptura tanto de uma viga 

sem reforço quanto de uma viga reforçada com CRFC.  

Entretanto, a simulação estimou deformações máximas paras vigas com certa 

discordância dos valores médios de ensaio. Além disso, apesar de os deslocamentos 

das vigas com reforço estarem próximos aos valores experimentais, para o caso da 

viga de referência o modelo computacional atingiu um valor de deslocamento de 

43,25% menor que o valor de ensaio. Isto indica que para a representação das 

deformações e deslocamentos, o modelo computacional pode ser melhorado. 

Em relação a fissuração obtida pelos modelos computacionais, pouca diferença 

em sua apresentação foi notada nos casos analisados.  
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Tabela 20: Comparativo dos valores encontrados para os casos analisados em simulação e em laboratório. 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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4.4 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS COM A BIBLIOGRAFIA 

Neste item serão comparados os resultados obtidos neste trabalho com 

aqueles adquiridos em outros estudos da bibliografia referenciada. 

Na Tabela 21 são comparados os valores de carga de ruptura médios dos 

ensaios experimentais e dos modelos de simulação, sem referenciar a carga analítica, 

como foi apresentado anteriormente. 

Com isso, é possível perceber que a diferença entre as cargas de ensaio e das 

simulações aqui encontradas foi inferior a diferença obtida por Kachlakev et al. (2001) 

e de Elshafey et al. (2014). Esta diferença pode ter sido menor devido a representação 

da interface concreto – reforço, que no trabalho de Kachlakev et al. (2001) e de 

Elshafey et al. (2014) fora negligenciada. Entretanto, as deformações previstas nos 

modelos destes autores também alcançaram valores superiores aos experimentais, 

assim como neste trabalho.  

 

Tabela 21: Comparação entre os valores de carga (média experimental e simulação). 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

No entanto, os modelos computacionais elaborados neste trabalho não 

obtiveram o desempenho alcançado por Sayed et al. (2014), já que aqui a correlação 

entre a análise experimental e computacional não foi tão alta como a de 0,96 obtida 

por esses autores. Além do mais, os modelos aqui executados não previram o modo 

de ruptura alcançado pela viga, não distinguindo se a ruptura se deu por descolamento 

do reforço, esmagamento do concreto, ruptura do reforço, etc.. Esta diferença entre 

os modelos computacionais pode ser justificada pelo modo de representação da 
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interface concreto – reforço, que no trabalho de Sayed et al. (2014) foi feita por meio 

de elementos de contato ao invés de elementos de interface, com a representação da 

interface concreto – adesivo e adesivo – fibra de carbono, caracterizando a zona de 

interface mais detalhadamente do que foi feito neste trabalho. 

Comparando os resultados aqui encontrados com aqueles de Sarturi (2014), 

nota-se que, assim como em Sayed et al. (2014), o autor obteve uma boa 

representação do modo de falha no modelo computacional, com uma boa 

representatividade da fissuração da análise experimental e do descolamento do 

reforço. Para mais, também os valores de carga e deslocamento encontrados no 

modelo foram mais próximos aos valores experimentais do que os valores 

encontrados no trabalho que aqui se apresenta. Esta melhor representatividade pode 

estar relacionada a vários fatores adotados por Sarturi (2014), como o software 

utilizado (foi utilizado o ABAQUS), o modelo constitutivo do concreto e o 

comportamento da interface.  

Ademais, apesar de neste trabalho os materiais terem sido representados 

seguindo o mesmo conceito do trabalho de Zidani et al. (2015), estes autores 

obtiveram uma melhor correlação (1%) entre os resultados de carga, deformação e 

modo de ruptura do modelo computacional com a análise experimental. É necessário 

um maior entendimento da rotina desenvolvida pelos autores para entender o motivo 

desta melhor correlação encontrada por Zidani et al. (2015). 

Já em relação ao trabalho de Choobbor (2015), onde o modelo computacional 

se diferencia do modelo desenvolvido neste trabalho pela representação do reforço 

por meio de elementos de casca, os valores de carga última encontrados alcançaram 

a mesma ordem de aproximação da análise experimental deste trabalho aqui descrito. 

Contudo, as cargas de ruptura dos modelos computacionais de Choobbor (2015) 

foram superiores aos seus valores experimentais. Neste sentido, levando em conta a 

segurança da peça estrutural, o mais adequado é que os valores da simulação 

computacional sejam inferiores aos experimentais. 

Por fim, comparando este trabalho com aquele desenvolvido por Pathak & 

Zhang (2016), é possível perceber que assim como no caso destes autores, a carga 

última estimada pela simulação foi próxima ao valor de ensaio (na mesma ordem de 

correlação). Pathak & Zhang (2016) discretizaram detalhadamente a interface 
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concreto – reforço, utilizando elementos de mola para representar o contato concreto 

– adesivo, elementos sólidos para representar o adesivo e elementos de casca para 

a fibra de carbono. 

Desta maneira, apesar de diferenças de aproximação dos valores de 

correlação, nota-se que é possível representar a interface concreto – reforço utilizando 

diferentes modelos constitutivos e conceitos de representação mais ou menos 

detalhados. No entanto, é possível observar a importância da representação da 

interface na elaboração do modelo computacional de forma a alcançar melhor 

proximidade com a análise experimental. 

Independentemente de o modelo computacional aqui desenvolvido alcançar 

melhor ou pior representatividade aos resultados experimentais em relação a 

bibliografia citada, a simulação obteve uma boa correlação com a análise 

experimental.  
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5 CONCLUSÕES  

Nesta pesquisa, foi realizada uma análise experimental, juntamente com uma 

modelagem computacional e com a aplicação de um método analítico para avaliação 

do comportamento de vigas biapoiadas de concreto armado reforçadas à flexão com 

CRFC. Para os resultados experimentais, a carga de ruptura alcançada foi um pouco 

abaixo daquela encontrada pelo método analítico e os resultados das simulações 

apresentaram um bom ajuste com as curvas de ensaio. 

Dentre os grupos de vigas estudadas, um foi tomado como referência (sem 

reforço estrutural), outro foi reforçado com 1 camada de CRFC e outro com 2 camadas 

de CRFC. Além disso, dois outros grupos foram ensaiados, um com o reforço de 1 

camada de CRFC e adição de 1 incremento de ancoragem e outro com 2 incrementos 

de ancoragem lateral. A utilização de incrementos de ancoragem aumentou a 

capacidade resistente das vigas, assim como o aumento do número de camadas de 

reforço. 

A análise experimental foi realizada por meio do ensaio de flexão a quatro 

pontos, no Laboratório de Estruturas da UTFPR. Para isso, foram monitorados os 

deslocamentos, deformações e crescimento das fissuras com o acréscimo de carga. 

Os modelos computacionais foram elaborados no software ANSYS, utilizando 

o MEF. Com o objetivo de aproximar as simulações ao comportamento real da peça 

reforçada, foi modelada a interface entre o concreto e o CRFC utilizando uma relação 

bilinear entre o deslocamento e a tensão cisalhante na interface. 

Como resultados da análise experimental, constatou-se que a adição de 1 

camada de reforço aumentou a ductilidade da peça, ao passo que o aumento do 

número de camadas reduziu esta ductilidade. Ademais, observou-se que a 

implantação de 1 camada de CRFC levou a um acréscimo médio de 32,55% na 

resistência das vigas. Entretanto, a adição de 2 camadas de CRFC não provocou um 

aumento considerável da resistência em relação às vigas com 1 camada, levando a 

um aumento médio de 34,60 % em comparação à viga sem reforço. 

Este desempenho obtido pelos ensaios laboratoriais foi bem representado 

pelos modelos computacionais, com a viga modelada com 1 camada de CRFC 
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apresentando uma variação de 1,18% e a viga com 2 camadas variando em 6,48% 

do valor de caga experimental. 

Além disso, também o modelo computacional da viga de referência 

apresentou uma boa representatividade com o ensaio laboratorial, com o valor da 

carga de ruptura 3,53% inferior ao experimental. 

Em relação aos valores obtidos analiticamente, observou-se que a previsão 

de carga de ruptura para a viga de referência foi próxima aos valores obtidos tanto 

nos ensaios quanto na simulação. Além disso, os valores analíticos calculados para 

as vigas reforçadas com 1 camada de CRFC também se aproximaram daqueles 

obtidos nas demais análises, mas com uma diferença maior. Esta diferença se 

acentuou ainda mais para as vigas com 2 camadas de CRFC, com os valores 

calculados superiores à média experimental e à simulação. Isto indica que, 

possivelmente, o modelo analítico seguido neste trabalho seja pouco conservador. 

Quanto aos valores dos deslocamentos encontrados nas análises 

experimental e computacional, percebeu-se que no caso da viga de referência o 

modelo não conseguiu representar o comportamento do experimento. Isto porque o 

valor do deslocamento obtido na simulação foi 43,25% menor que a média dos valores 

experimentais. Entretanto, os deslocamentos das simulações alcançaram uma boa 

previsão de valores para os casos das vigas reforçadas, sendo apenas 3,94% inferior 

para a viga de 1 camada e 11,08% inferior para a viga com 2 camadas de CRFC.  

No caso das deformações, com o modelo computacional foram obtidos 

valores demasiadamente diferentes das médias da análise experimental.  

Desta forma, a simulação proposta neste trabalho não é capaz de prever 

corretamente as deformações. No entanto, ela é capaz de prever a carga de ruptura 

e o deslocamento máximo alcançados pela peça estrutural. 

No que se refere a adição de incrementos de ancoragem, percebe-se que o 

uso deste artifício capacitou as vigas a resistirem a uma carga superior à média das 

vigas sem ancoragem. O aumento de resistência chegou a 38,52% para as vigas com 

1 incremento de ancoragem e 42,18% para aquelas com 2 incrementos, em relação a 

viga sem reforço. Isto foi possível porque as ancoragens laterais auxiliaram a evitar a 

ruptura por separação da camada de concreto e por destacamento do reforço em sua 

na interface final. 
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Além disso, a adição de incrementos de ancoragem tornou as vigas mais 

dúcteis (com deformação à compressão para as de 2 ancoragens mais de 100% maior 

do que o caso das vigas de referência). Também o deslocamento destas vigas foi 

superior àquelas sem este mecanismo. 

Por fim, é possível perceber que, em comparação a outras pesquisas 

semelhantes a esta, o modelo computacional alcançou resultados da mesma ordem 

de aproximação dos valores experimentais que muitos outros trabalhos da bibliografia. 

Desta forma, é possível notar a acurácia entre o modelo computacional e a análise 

experimental na previsão da resistência última de vigas biapoiadas de concreto 

armado reforçadas à flexão com CRFC.  

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como aprimoramento dos resultados deste trabalho, em trabalhos futuros 

pode-se: 

• Verificar o comportamento deste caso com a utilização de elementos de contato 

ou elementos de mola para melhor detalhamento na representação da interface 

pela caracterização das interfaces concreto – adesivo, adesivo - reforço; 

• Elaborar a modelagem computacional dos incrementos de ancoragem lateral 

adicionados à viga, com o objetivo de verificar se o comportamento obtido no 

modelo representa aquele alcançado pela análise experimental; 

• Verificar a influência de outros mecanismos de ancoragem no comportamento 

desta viga, como a utilização de parafusos por exemplo; 

• Implantar um algoritmo no software do modelo computacional, de forma a 

prever o modo de ruptura da viga de estudo, assim como fizeram alguns 

autores citados neste trabalho; 

• Analisar o comportamento do reforço de CRFC em vigas que já sofreram uma 

deformação inicial. 
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APÊNDICE A 

Planilha utilizada para cálculo da resistência da viga com reforço de 1 camada 

de CRFC: 
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Posição da LN x (mm) 52,700
Deformação do aço εs (%) 1

Deformação do concreto εc (%) 0,33
Força resultante concreto Fc (N) 190115,25

Força resultante armadura de tração Fs (N) 134990,30
Deformação na armadura superior ε's (%) 0,108956357

Tensão armadura de compressão real f's (N/mm²) 228,81
Força resultante armadura de compressão F's (N) 23002,323

MrA (Nmm) 42388988,83
Fr B (N) 78127,278
Fr C (N) 78127,278
MrB (Nmm) 42388988,83
MrC (Nmm) 42388988,83
MRf (Nmm) 42388988,83

εR (%) 1,235464896

fr (MPa) 2965,11575
Ar (mm²) 26,34881219

Largura li (mm) 149,709
Espessura da camada e (mm) 0,176
Número de camadas n 1

Verificação 
VERIFICA!

OK!

DOMÍNIO 2
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APÊNDICE B 

Planilha utilizada para cálculo da resistência da viga com reforço de 2 

camadas de CRFC: 
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