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RESUMO 

 

Nesse trabalho estuda-se o comportamento de vigas de concreto armado recuperadas e reforçadas à 

flexão por meio das técnicas EBR (externally bonded reinforcement) e NSM (near surface mounted). 

Para tanto são simulados o comportamento de quatro vigas que foram estudadas por Ferrari (2007) e 

por Arquez (2010): (V1A) viga de concreto armado de referência, sem reforço com PRFC– (V1C) 

viga de concreto armado reforçada pela colagem externa de três camadas de manta de PRFC – (V2C) 

viga de concreto armado que teve o seu banzo inferior tracionado completamente removido e 

reconstituído por um compósito cimentício de alto desempenho e em seguida reforçado com três 

camadas de manta de PRFC – (VB2) viga de concreto armado reforçada com duas tiras de laminado 

de PRFC inseridas em entalhes no concreto de cobrimento da armadura. Os resultados obtidos foram 

diagramas de carga versus deslocamento no meio do vão de cada viga bem como as deformações nos 

materiais envolvidos. Com isso, foram feitas comparações dessas curvas numéricas com as 

experimentais com o objetivo de avaliar aspectos envolvidos na modelagem computacional. Foram 

inseridas as propriedades de não-linearidade física dos materiais, sendo o modelo de plasticidade para 

o aço e modelo Smeared cracking para consideração do comportamento pós-fissuração do concreto..  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentro da construção civil, a cada dia que passa torna-se mais importante o uso de técnicas de 

reabilitação estrutural, as quais exigem estudos aprofundados por meio de experimentos e teorias. A 

recuperação das estruturas faz-se necessária devido ao prejuízo que uma falha pode causar aos três 

aspectos mais importantes da humanidade segundo Pinheiro e Real (2013): Vidas, economia e meio 

ambiente. 

Nesse âmbito, diversos trabalhos acadêmicos estão surgindo para estudar a resolução de problemas 

patológicos cada vez mais frequentes e que podem vir a ocasionar a falha estrutural. Dentre esses 

trabalhos, encontram-se muitas bibliografias com o tema reforço com fibras de carbono, o qual são 

bastante experimentais. Um trabalho experimental como o estudo de ruptura de vigas reforçadas, por 

exemplo, torna-se muito custoso com relação a aspectos materiais, econômicos, esforço humano e 

esforço computacional. 

Dessa forma, com os avanços da tecnologia computacional são desenvolvidos sistemas, estudos e 

aplicações desses sistemas que permitem complementar os ensaios experimentais. Essa 

complementação numérica surge como uma solução para reduzir os custos com laboratório 

reduzindo-se diretamente a quantidade de pontos amostrados (transdutores e extensômetros) e 

consequentemente o número de funcionários técnicos. 

Com alguns pontos amostrados provenientes de ensaios laboratoriais e algumas informações dos 

materiais, é possível que se crie um modelo numérico dentro de um programa computacional que 

permita simular o ensaio. Dentre os métodos de análise numérica, tem-se o Método dos Elementos 

Finitos que é atualmente o método mais utilizado na Engenharia Civil. 

Nesse trabalho foram modeladas quatro vigas ensaiadas por Ferrari (2007) e Arquez (2010). As vigas 

extraídas de Ferrari (2007) foram as seguintes: V1A – viga de referência em concreto armado 

convencional, sem reforço de PRFC; V1C – viga em concreto armado reforçada à flexão com três 

camadas de manta de PRFC, coladas externamente; V2C – viga de concreto armado que teve o banzo 

de concreto tracionado removido e substituído por compósito cimentício de alto desempenho e em 

seguida reforçada com três mantas de PRFC. A viga extraída de Arquez (2010) foi apenas a VB2 em 

que foi reforçada com duas lâminas de PRFC inseridas em entalhes no concreto de cobrimento. 

Todas as vigas foram simuladas no programa computacional Abaqus/Standard, cujo método de 

análise numérica é o Método dos Elementos Finitos. Nesse programa são definidos geometria, 

propriedades dos materiais, vinculações, condições de contorno, carregamento, tipo e tamanho do 

elemento finito utilizado para cada parte. As maiores dificuldades enfrentadas para essas simulações 

consistem na consideração da não-linearidade física do concreto e do compósito cimentício, bem 

como a interface entre o reforço e o concreto. Para isso, foi necessário a adoção de algumas 

simplificações, tais como a perfeita adesão nas interfaces aço – concreto e reforço – concreto, 

consideração do compósito como concreto comum de alto desempenho.  

Os resultados obtidos nesse trabalho são os diagramas de carga versus deslocamento no meio do vão 

das vigas e, o objetivo principal é comparar essas curvas numéricas com as experimentais, analisando 

os pontos da curva onde ocorrem cargas notáveis de início da fissuração, início de escoamento da 

armadura e, por fim, a carga de ruptura. 

 

2. MODELO CONSTITUTIVO PARA O CONCRETO 

2.1 Modelos existentes na biblioteca do Abaqus 

A análise do comportamento de elementos estruturais em concreto armado pode ser feita por meio de 

diversos modelos. Dentre eles destacam-se, no programa computacional Abaqus, os modelos 

Concrete Smeared Cracking e Concrete damaged plasticity. Ambos são modelos pré-definidos na 

biblioteca do software. 

Segundo o manual de análise do Abaqus (2010) o primeiro considera os efeitos da fissuração à tração 
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no concreto por meio da sub-opção tension stiffening. Esse modelo representa o amolecimento do 

concreto após a abertura da primeira fissura no concreto e pode ser definido de duas formas: pela 

curva tensão-deformação à tração do concreto ou pelo critério de energia de fratura. 

O diagrama tensão-deformação à tração é obtido por meio de ensaio à tração do concreto, medido 

direta ou indiretamente em laboratório e inserido no Abaqus por meio de pontos que representem a 

curva. A Figura 1 mostra de forma genérica, o comportamento dessa curva. 

 

 
Figura 1 – Modelo tension stiffening (Abaqus Analysis User’s Manual (2010)) 

Fonte: Abaqus Analysis User’s Manual (2010) 

 
A energia de fratura é inserida no programa indiretamente por meio de um valor de deslocamento. A 

grandeza pode ser calculada com a Equação (1) dada pelo manual de análise do Abaqus (2010). 

 
(1) 

 

Sendo u0 o valor da abertura de fissura em que a tensão resistente de tração torna-se nula, Gf a 

energia de fratura e σt
u a resistência à tração do concreto. Essa equação pode ser compreendida por 

meio do gráfico mostrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Critério da Energia de Fratura (Abaqus Analysis User’s Manual (2010)) 

Fonte: Abaqus Analysis User’s Manual (2010) 

 
A energia de fratura, por definição, é numericamente igual à área abaixo da curva na Figura 2 e 

assim, aproximando o diagrama por meio de retas, tem-se a área de um triângulo, donde surge o 

coeficiente 2 ao se isolar o valor de u0 (Área = base x altura / 2). 

Por outro lado, Chen (2012) indica essa mesma equação, alterando apenas o coeficiente e a 

u

tfGu /20 
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nomenclatura das variáveis, fornecendo a Equação 2. 

 

tfcr fGw /14,5            (Equação 2) 

 
Sendo wcr definido da mesma forma que u0, Gf a mesma energia de fratura (área abaixo do gráfico) e 

ft a resistência à tração do concreto. O número 5,14 é explicado devido à consideração dessa curva 

não ser linear e, portanto, torna-se mais fiel à realidade. 

Para a caracterização do comportamento à compressão do concreto, nesse mesmo modelo de fratura, 

inserem-se pontos da curva tensão-deformação obtida em laboratório com ensaio de compressão 

simples em corpo de prova cilíndrico. 

Além do modelo Concrete Smeared Cracking, o modelo Concrete Damaged Plasticity modela o 

comportamento do concreto por meio de conceitos da Mecânica do Dano. Nessa disciplina, tanto o 

dano à compressão quanto à tração é medido cada um por um parâmetro que varia de 0 a 1, em que 0 

é o material íntegro e 1, sua ruína. 
 

2.2 Concreto comum 

Para o concreto comum, adotou-se para o comportamento de regime linear de carregamento, o 

modelo Elastic de modo que as informações necessárias para essa consideração foram o módulo de 

elasticidade e o coeficiente de Poisson. Já para o comportamento não-linear foi adotado o modelo de 

concreto da biblioteca do programa computacional Abaqus denominada Concrete Smeared Cracking. 

Nesse modelo, conforme já discutido insere-se o valor de u0. As propriedades utilizadas para o 

concreto constam na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Propriedades do concreto 

Propriedades 

elásticas 

Módulo de 

Elasticidade 

Coeficiente de 

Poisson 

u0  

 (MPa)  (mm) 

V1A 30.034 0,2 0,38 

VB2 40.420 0,2 0,38 

V1C 26.553 0,2 0,33 

V2C 29.380 0,2 0,38 

 

Devido à falta de dados, foi adotado para a viga VB2 o valor de u0 da viga V1A, pois, seu modelo 

obteve um bom resultado de convergência. Além disso, após simulações com diversos valores de u0, 

percebeu-se que esse número tem efeitos consideráveis na convergência dos resultados. 

 
2.3 Compósito cimentício 

Um compósito cimentício de alto desempenho, à base de cimento Portland e fibras curtas de aço, foi 

utilizado na reconstituição do banzo tracionado da viga V2C. A recuperação da viga foi feita para 

melhorar as condições de adesão do PRFC e favorecer o controle de fissuras críticas que possam 

culminar no desprendimento prematuro do reforço. O compósito então promove a transferência de 

esforços entre o reforço de PRFC e a viga.  

 
Para análise no Abaqus, o modelo de propriedades mecânicas escolhido foi o mesmo do utilizado no 

concreto comum, já citado anteriormente, e os dados experimentais foram retirados de Ferrari (2007) 

e constam na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Propriedades elásticas do compósito cimentício 

Propriedades 

elásticas 

Módulo de 

Elasticidade 

Coeficiente de 

Poisson 

u0  

 (MPa)  (mm) 

V2C 28.700 0,2 1,2 

 

 
3. MODELO CONSTITUTIVO PARA O AÇO 

As propriedades mecânicas das vigas V1A, V1C e V2C relativas ao aço foram retiradas do trabalho 

de Ferrari (2007), o qual fez ensaios de tração em barras de 6,3 mm e 12,5 mm de diâmetro. 

Entretanto, para a viga VB2 de Arquez (2010), não haviam informações de ensaio de tração do aço, 

logo, foram adotados valores normativos e característicos do material. Para o módulo de elasticidade, 

adotou-se o valor recomendado pela NBR 6118:2014 de 210 GPa e, para a tensão de escoamento foi 

utilizado o valor de fyk das barras utilizadas (CA50, fyk = 500MPa). 

O modelo utilizado para o comportamento em regime linear do aço foi o mesmo que para o concreto, 

Elastic. Já para o comportamento não linear, considerou-se o modelo Plastic em que se admitiu o aço 

perfeitamente elasto-plástico. Nesse modelo é inserido apenas a tensão de escoamento. Veja a Figura 

3. 

 

 
Figura 3 - Modelo constitutivo do aço 

 
As propriedades utilizadas na modelagem das vigas numéricas podem ser consultadas na Tabela 3 

(barras de 6,3 mm) e Tabela 4 (barras de 12,5 mm). 

 
Tabela 3 – Propriedades das barras de 6,3 mm 

Propriedades 

elásticas 

Módulo de 

Elasticidade 

Coeficiente de 

Poisson 

Tensão de 

escoamento 

 (MPa)  fy (MPa) 

V1A 176.316 0,3 540,94 

VB2 210.000 0,3 500,00 

V1C 173.269 0,3 571,94 

V2C 176.316 0,3 540,94 

 
Tabela 4 – Propriedades das barras de 12,5 mm. 

Propriedades 

elásticas 

Módulo de 

Elasticidade 

Coeficiente de 

Poisson 

Tensão de 

escoamento 

 (MPa)  fy (MPa) 

V1A 210.921 0,3 547,99 

VB2 210.000 0,3 500,00 
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V1C 199.677 0,3 532,44 

V2C 210.921 0,3 547,99 

 
 
4. MODELO CONSTITUTIVO PARA A MANTA DE PRFC 

As mantas e laminados de polímero reforçado com fibras de carbono (PRFC) foram utilizadas para se 

aumentar a rigidez e a capacidade resistente das vigas em concreto armado. No caso da viga V1C, as 

mantas foram coladas à viga, e no caso da viga V2C foram coladas ao substrato de transição 

(compósito cimentício). Já para a VB2, o laminado foi inserido em entalhes no concreto de 

cobrimento. 

O material PRFC foi apenas analisado com suas propriedades elásticas, portanto os dados de entrada 

para esse material foi apenas seu Módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson (Tabela 5). 

 
Tabela 5 – Propriedade elásticas do PRFC 

Propriedades 

elásticas 

Módulo de 

Elasticidade 

Coeficiente de 

Poisson 

 (MPa)  

VB2 (laminado) 118.000 0,2 

V1C (manta) 234.000 0,2 

V2C (manta) 234.000 0,2 

 
5. SIMULAÇÃO NUMÉRICA 

5.1 Características das vigas 

As quatro vigas de concreto armado analisadas neste trabalho possuem seção transversal retangular 

de 17 cm x 35 cm, comprimento total de 360 cm e vão livre de 320 cm. Suas características são 

descritas na Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Características das vigas (Ferrari (2007)). 

Vigas Características 

V1A Viga de referência, sem reforço 

VB2 
Viga reforçada com duas lâminas de PRFC inseridas em 

entalhes feitos no concreto de cobrimento 

V1C Viga reforçada com três camadas de manta de fibra de carbono 

V2C 

Viga em que o banzo tracionado foi demolido e reconstituído 

integralmente com o compósito cimentício. Após a cura do 

compósito a viga foi reforçada com três camadas de manta de 

fibra de carbono. 

 

O detalhamento das armaduras também é igual para todas as vigas e é mostrado na Figura 4. 
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Figura 4 - Detalhamento de armaduras das vigas 

Fonte: Ferrari (2007) 
 

5.1.1 Viga V1A 

A viga de referência de Ferrari (2007), V1A, tem sua geometria mostrada na Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Dimensões da viga V1A 

 Fonte: Ferrari (2007)  

 

5.1.2 Viga VB2 

A viga VB2 foi ensaiada por Arquez (2010) sendo confeccionada com duas lâminas de PRFC 

inseridas em entalhes feitos no concreto de cobrimento, parte inferior da viga. Veja a Figura 6. 
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Figura 6 - Dimensões da viga VB2 (Arquez (2010)) 

Fonte: Arquez (2010) 

5.1.3 Viga V1C  

As dimensões da viga V1C de Ferrari (2007), reforçada à flexão com três mantas de PRFC, podem 

ser verificadas na Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Dimensões da viga V1C 

Fonte: Ferrari (2007) 

 
5.1.4 Viga V2C 

A viga V2C de Ferrari (2007), cujo banzo inferior de concreto foi removido e substituído por um 

compósito de alto desempenho, e posteriormente reforçada com 3 camadas de manta de PRFC, tem 

suas dimensões mostradas na 8. 

 

 
Figura 8 - Dimensão da viga V2C 

Fonte: Ferrari (2007) 

 

5.2 Modelagem das vigas 

As vigas foram simuladas no programa computacional Abaqus para posterior comparação de 

comportamentos com as vigas experimentais obtidas por Ferrari (2007) e Arquez (2010). 

Primeiramente se fez a montagem das vigas e depois foi executado uma análise para obtenção de 

resultados. 
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Num primeiro momento, com a finalidade de facilitar a detecção de erros na modelagem, foram feitas 

simulações considerando-se apenas as propriedades elásticas dos materiais, o que resultou em 

aproximações satisfatórias na fase elástica de carregamento (até carga de fissuração). 

Posteriormente, com o modelo corretamente construído, deu-se início ao estudo do problema não-

linear, inserindo-se as propriedades plásticas de concreto, compósito e aço, conforme já discutido 

anteriormente nos itens 2 e 3 deste artigo. 

A carga inserida foi correspondente à carga de ruptura experimental. Foi escolhida tal carga para que 

houvesse um parâmetro de avaliação da porcentagem do processo de simulação numérica do 

programa computacional. 

 
5.2.1 Criação do modelo 

O modelo foi construído com condição de simetria e em apenas duas dimensões, para melhorar o 

desempenho da malha de elementos finitos e diminuir o esforço computacional. Para se construir o 

modelo de concreto armado, primeiro se desenhou uma viga de concreto e separadamente as 

armaduras. É necessário criar uma aderência entre o aço e o concreto, foi escolhido então a condição 

Embedded, a qual está dentro do módulo Interaction na opção Constraint. A viga de concreto é 

selecionada como a região a receber as armaduras. O aço foi considerado como uma parte 2D wire, 

assumindo-se comportamento de treliça (truss), em que se considera apenas esforços axiais. 

 
Em seguida se insere o carregamento e as condições de contorno. Entrando no módulo Load, insere-

se a carga escolhendo o ponto de aplicação. Como a viga foi simulada com condição de simetria 

apenas um ponto é escolhido (Figura 9). As condições de contorno são inseridas na opção Boundary 

Condition, ainda dentro do módulo Load. É necessário criar-se o apoio de primeiro gênero e a 

condição de simetria. O programa oferece a opção Symmetry/Antisymmetry/Encastre para considera-

la, a qual é aplicada à aresta direita da viga (Figura 6). 

 

 
Figura 6 - Condições de contorno 

 
As vigas V1C e V2C foram reforçadas com três camadas de manta de fibra de carbono. No entanto, 

apenas a viga V2C foi reconstituída com compósito de alto desempenho. Após a criação dessas 

mantas elas foram coladas às vigas. Para isso se utilizou a condição Tie, dentro da opção Constraint, 

que cria uma perfeita adesão entre as partes. Essa consideração pode ser feita tranquilamente, visto 

que para Ferrari (2007), não há indícios do descolamento dessa interface. 

 

Apenas na viga V2C houve a substituição do seu banzo tracionado por um compósito cimentício. 

Para isso foram criadas duas partes de viga (Figura 7 e Figura 8), as quais foram “coladas” 

utilizando-se a condição Tie. 
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Figura 7 - Dimensão da viga V2C 

 

 
Figura 8 - Dimensão do compósito cimentício 

 

As mantas foram consideradas como retângulos e nas interfaces manta-viga e manta-manta foi 

utilizado também a condição Tie (aderência perfeita). A Figura 9 mostra o posicionamento das 

mantas focalizando o meio da viga. 

 

 
Figura 9 – Posicionamento das mantas de PRFC 

 
Devido à elevada concentração de tensões, foram inseridas duas placas de material rígido nas regiões 

do apoio e de aplicação da carga concentrada. Para uma elevada rigidez o módulo de elasticidade 

escolhido foi dez vezes maior que o do concreto e as placas foram criadas como corpos rígidos, 

criando-se um Constraint chamado Rigid Body. A opção Tie também foi utilizada para criar uma 

adesão entre as placas e o concreto. 

 

A viga VB2 foi reforçada com duas lâminas inseridas em entalhes de 18 mm no cobrimento de 

concreto, na região tracionada. Para que fosse possível a modelagem bidimensional dessa viga, foi 

desconsiderado 1,8 cm de altura da seção da viga. Dessa forma, sua concepção foi feita da mesma 

forma que as vigas V1C e V2C, modificando-se apenas a altura da seção de concreto para 33,2 cm 

(35 – 1,8) e a seção da manta com altura de 1,8 cm por 1,0 cm de espessura (total de duas lâminas de 

0,5 cm). A lâmina, foi aderida utilizando-se a condição Tie. Veja a Figura 10 para melhor 

entendimento. 

 

 
Figura 10 – Lâminas aderidas em concreto de seção reduzida 

 
Vale salientar que o modelo é uma simplificação da realidade em que o concreto é apenas entalhado 
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com auxílio de serra circular manual, mas o restante da massa permanece intacta. No entanto, como a 

contribuição do concreto para a resistência à tração é muito baixa, pode-se afirmar que o erro devido 

a essa consideração será pequeno. 

 
5.2.2 Malha de Elementos finitos 

Após a elaboração do modelo é necessário criar a malha de elementos finitos para cada instância da 

viga. No módulo Mesh é definido o tamanho global da malha, e o que melhor se adequou ao modelo 

foi o valor de 0,02. A primeira malha criada foi com elementos CPS4 (4-node bilinear plane stress 

quadrilateral), mas posteriormente foi obtida uma melhor convergência com a malha triangular 

CPS3 (3-node linear plane stress triangle) (Figura 11). Para as mantas e laminados de PRFC foi 

utilizado o elemento CPS4. 

 

 
Figura 11 - Malha triangular de elementos finitos 

 
As barras de aço, por serem do tipo linha (wire), foram discretizadas com elementos T2D2 (2-node 

linear 2-D truss) de modo que se tornasse coerente com a seção assumida anteriormente 

(comportamento truss em que ocorrem apenas esforços axiais). 

 
5.2.3 Resultados  

Como resultados da análise foram obtidos gráficos de carga aplicada por deslocamento no meio do 

vão, sendo comparados aos diagramas experimentais de Ferrari (2007) e Arquez (2010). As curvas 

numérica e experimental foram plotadas agrupadas em um gráfico para cada viga. 

 

Inicialmente as simulações não atingiam resultados satisfatórios, ocorrendo cessão dos cálculos 

devido a tentativas excessivas para uma iteração ou devido à necessidade de incrementos muito 

pequenos, fazendo-se necessário o melhoramento do modelo. Foram feitas pesquisas sobre formas de 

como resolver o problema da não convergência, e segundo o Manual de Análise do Abaqus (2010), 

para se evitar cutbacks prematuros, basta que se alterem os valores de I0 e IR para 8 e 10 

respectivamente. Após essas mudanças ocorre uma evolução na análise numérica. 

 

Os resultados gráficos das curvas carga – deslocamento das vigas V1A, V1C, V2C e VB2 são 

mostrados na Figura 12, Figura 13, Figura 14 e Figura 15. 
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Figura 12 – Resultados para a viga V1A 

 

 
Figura 13 – Resultados para a viga V1C 
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Figura 14 – Resultados para a viga V2C 

 

 
Figura 15 – Resultados para a viga VB2 

 
A primeira viga a ser simulada foi a de referência, V1A, que não possui reforço algum. A curva 

obtida segue o comportamento experimental, coincidindo a ocasião da fissuração e prosseguindo 

linearmente na segunda fase do carregamento. A simulação atingiu 70% da carga de ruptura, parando 

pelos mesmos motivos já mencionados no parágrafo anterior. 

 

Os problemas numéricos de incrementos muito pequenos e muitas tentativas para o mesmo 

incremento são indícios da ruptura do elemento. Analisando o gráfico da Figura 12, observa-se que 

entre 20 e 30 kN ocorre a fissuração do concreto. Por volta dos 70 kN é caracterizado um patamar de 

escoamento em que é possível afirmar que o aço atinge sua tensão de escoamento. Esse patamar 

prossegue até que a simulação pára devido a incrementos muito pequenos, simbolizando a ruptura 
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dessa viga. 

 
Analisando os resultados da viga V1C, pode-se afirmar que a ruptura foi frágil, visto que não há 

caracterização de patamar de escoamento. A viga experimental também possui ruptura frágil, no 

entanto, a ruptura acontece devido ao descolamento da manta, isto é, ocorre falha na interface. 

Observa-se que a curva numérica possui dois pontos de mudança de inclinação bem definidos. O 

primeiro indica a perda parcial da rigidez do concreto devido ao início da fissuração. Já o segundo 

indica a perda de rigidez da armadura com seu escoamento. Percebe-se que, diferentemente da viga 

V1A, a curva não se torna horizontal, ocorrendo apenas uma redução na declividade (efeito do 

reforço). Além disso, percebe-se um distanciamento das curvas. Isso ocorre devido à simplificação 

adotada para a ligação da manta com o concreto. 

 
A viga V2C, que além de possuir um reforço com três camadas de manta de PRFC foi recuperada 

com compósito cimentício, atingiu a menor porcentagem de simulação que as demais vigas. 

Diferentemente da viga V1C, a curva numérica possui apenas um ponto de mudança de inclinação 

bem definido, indicando a perda parcial de rigidez do concreto. A simulação atingiu cerca de 60% da 

carga de ruptura e ao observar no gráfico da Figura 17, percebe-se que a armadura não atingiu sua 

tensão de escoamento (o programa computacional Abaqus fornece a tensão máxima desenvolvida em 

qualquer ponto do modelo, nesse caso verificou-se que a tensão máxima no aço não atingiu a 

respectiva tensão de escoamento para a carga de ruptura numérica). Como se considerou o mesmo 

modelo de concreto para o compósito (Smeared Cracking), existe um erro, visto que o 

comportamento do compósito é diferente do concreto comum. Existe um modelo de compósito na 

biblioteca do programa Abaqus, entretanto para que seja possível o seu uso são necessárias diversas 

informações como resistência à compressão transversal, resistência à tração transversal, resistência ao 

cisalhamento, dentre outras. Esses parâmetros precisam ser definidos com ensaios em laboratório e, 

como não foram realizados ensaios para determinação desses parâmetros, não é possível o uso desse 

modelo. 

 
Da mesma forma que as anteriores, a curva numérica da viga VB2 também possui pontos bem 

definidos da fissuração e do escoamento do aço. Sendo assim, percebe-se que as curvas se 

aproximam bem até a carga de fissuração, onde passam a divergir uma da outra após esse ponto. Esse 

fato pode ocorrer devido à simplificação feita para modelagem da viga, onde se desconsiderou 1,8 cm 

de altura de concreto, influenciando no modo de ruptura da viga. 

 

Comparando as curvas numéricas das vigas V1C e V2C com a curva da viga VB2, observa-se que a 

convergência dessa última se aproxima mais da realidade do que as demais (excluindo aqui a viga de 

referência V1A). Percebe-se que a semelhança entre as vigas que tiveram maiores erros (V1C e V2C) 

é também a principal diferença para a viga VB2, que obteve melhores resultados. Essa diferença 

consiste no modo de aplicação do reforço, ou seja, enquanto o reforço das vigas V1C e V2C foi feito 

por colagem externa das mantas na face inferior das vigas, o reforço da viga VB2 foi feito inserindo-

se laminados de PRFC em entalhes do concreto de cobrimento. Consequentemente, a área de contato 

da manta no concreto para a primeira técnica é muito maior que a respectiva área para a segunda 

técnica. Além disso, uma das simplificações feitas que promovem maiores erros ao fim das 

simulações, é a consideração da perfeita adesão entre o reforço e a viga. Com isso, pode-se concluir 

que quanto maior a área de contato entre o reforço e o concreto, maior será a divergência do modelo 

quando comparado com resultados experimentais, se utilizado a simplificação de adesão perfeita das 

partes. 

 
Para agrupar as informações das cargas de fissuração, escoamento e ruptura numéricas e 

experimentais, confeccionou-se a Tabela 7, onde também se encontram os erros relativos para cada 
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carga característica. 

 
Tabela 7 – Cargas das vigas 

 

Viga V1A Viga V1C 

 

Pf (kN) Py (kN) Pu (kN) Pf (kN) Py (kN) Pu (kN) 

Numérica 22.31 69.74 71.26 36.84 82.9 102.35 

Experimental 21.01 79.8 89.27 25.16 118.45 147.37 

Erro (%) 6.19% 12.61% 20.17% 46.42% 30.01% 30.55% 

 
  

 

Viga V2C Viga VB2 

 

Pf (kN) Py (kN) Pu (kN) Pf (kN) Py (kN) Pu (kN) 

Numérica 25.00 - 152.17 32.50 76.03 103.51 

Experimental 34.92 133.37 196.35 21.00 - 126.50 

Erro (%) 28.41% - 22.50% 54.76% - 18.17% 

 
Devido a problemas numéricos, não foi possível determinar o escoamento do aço para a viga V2C e, 

portanto, não pôde ser comparada ao valor experimental. Além disso, Arquez (2010) não determinou 

as cargas de escoamento em seus experimentos o que impossibilitou a comparação numérica para 

essa carga. 

 
6. CONCLUSÃO 

Com relação à simulação numérica em geral, pôde-se fazer diversas considerações e obter diversas 

conclusões, conforme seguem: 

 

Existem algumas configurações dentro do programa computacional Abaqus que melhoram a 

convergência dos modelos de acordo com suas especificações. O tamanho inicial do incremento 

utilizado na iteração do modelo influencia de forma significante na convergência. Utilizando valores 

diferentes para esse parâmetro, percebeu-se que dependendo do valor utilizado, a simulação poderia 

ser instável ou estável. 

 

Ao se monitorar o andamento do processo, foi possível notar que aproximadamente nas cargas em 

que se iniciaram as formações de fissuras e escoamento do aço, o incremento tornou-se muito 

pequeno (da ordem de 10-5 a 10-7). Caso o incremento mínimo configurado fosse maior que esses 

valores, estaria caracterizado um critério de parada dos cálculos. Portanto o incremento mínimo a ser 

configurado deve ser de no mínimo 10-10. Vale salientar que essas considerações são feitas para o 

processo de incrementação automático, em que os incrementos variam em função da velocidade de 

convergência dos cálculos. 

 

A escolha da geometria e tamanho da malha de elementos finitos foi um grande fator para o 

melhoramento da simulação. A malha triangular trouxe melhores resultados que a malha 

quadrangular. O tamanho do elemento finito também é muito influente nos resultados finais. Por 

meio de testes com diversos valores de tamanho do elemento, chegou-se à conclusão que 0.02 surtiu 

melhor convergência numérica. 

 

A respeito do comportamento das vigas, que foram objetos de estudo desse artigo, podem-se tirar as 

seguintes conclusões: 

  

Os erros obtidos ao se comparar cargas notáveis de fissuração, escoamento e ruptura, foram grandes, 
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entretanto, se mostraram confiáveis ao apresentar conservadorismo. Atentando-se aos valores dos 

erros, nota-se que para a viga sem reforço o erro é menor na carga de fissuração, médio no 

escoamento e máximo na ruptura. Já nas vigas reforçadas, esse quadro é apresentado de forma 

inversa, isto é, o maior erro se dá na carga de fissuração e o menor, na ruptura. Este fato indica que as 

considerações do modelo são insuficientes para a modelagem com o mínimo de erro possível. 

 

A área de contato entre o reforço e o concreto influencia nos resultados, nos casos das vigas 

reforçadas, conforme já visto ao comparar as vigas V1C e V2C com a viga VB2. Neste caso, quando 

se diminuiu a área de contato entre o concreto e o reforço, a curva experimental ficou mais próxima 

da curva real. Portanto considerando a perfeita adesão entre essas partes, o erro nessa simplificação 

será amplificado tanto quanto for maior a área de contato. As vigas V1A e VB2 foram as que 

apresentaram melhores resultados na simulação, porém, as vigas V1C e V1A, devido ao formato das 

mantas e como elas foram ligadas ao concreto, apresentaram suas curvas numéricas deslocadas em 

relação as curvas experimentais. 
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