
Resumo 

Neste trabalho desenvolveu-se um elemento de junta que se implementou num modelo numérico de 

análise não-linear com a finalidade de simular estruturas laminares planas de betão reforçadas com 

FRP.  

Para o efeito, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o estado actual do conhecimento, no que 

diz respeito ao comportamento de vigas reforçadas com laminados de CFRP ou chapas de aço e à 

avaliação experimental da ligação Reforço/Adesivo/Betão.  

Estabeleceram-se modelos do material visando a idealização do comportamento não-linear da 

interface (modelo elasto-plástico com endurecimento) e do comportamento unidimensional do 

elemento de reforço. O modelo referente à interface vem definido por relações constitutivas, que 

relacionam tensões com deslocamentos relativos, enquanto, o outro modelo está definido, na forma 

usual, relacionando tensões com extensões.  

Foi efectuada uma avaliação da importância que cada parâmetro, interveniente no modelo material da 

interface, possuí no comportamento da ligação. Aferiram-se esses parâmetros, através de resultados 

de ensaios experimentais apresentados em bibliografia especializada.  

Finalmente, apresentam-se vários exemplos de aplicação, ilustrando a aplicabilidade do modelo na 

análise de vigas de betão reforçadas com CFRP.  

Abstract 

The aim of this work was to develop a nonlinear computational model for the analysis of, plane 

concrete structures strengthened with fiber reinforced plastic materials. Is described the formulation of 

the interface element employed in the discretization of the joint between concrete and composite.  

It was made a bibliographic research concerning the behaviour of reinforced concrete beams 

strengthened with externally bonded unidirectional carbon-fiber-reinforced-plastic laminates (CFRP) or 

steel plates and the bond-slip behaviour of the interface.  

Is proposed a material model based on nonlinear bond-slip constitutive relations that characterise the 

behaviour of the concrete/adhesive/plate interface. To this end, an elastoplastic formulation with 

hardening is used.  

A parametric study was developed in order to assess the influence of each material parameter on the 

interface behaviour. The assessment of the model was achieved throughout the results found in 

specific documentation.  

Finally, a number of applications are exhibited, showing the model's capacity in the analysis of 

reinforced beams strengthened by CFRP.  


