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RESUMO

A utilização de métodos numéricos, como o método dos elementos finitos, permite
o desenvolvimento de modelos capazes de simular o comportamento mecânico do concreto
levando-se em conta seu comportamento fisicamente não linear, permitindo análises mais
realistas acerca do material. Um dos principais fenômenos responsáveis pela não linearidade
física do concreto é a fissuração, que ocorre mesmo em baixos níveis de carregamento,
devido à sua baixa resistência à tração quando comparada à compressão. Nesse contexto,
o presente trabalho tem como objetivo apresentar e avaliar dois modelos computacionais
para simular o comportamento estático de estruturas de concreto durante o processo de
fissuração e realizar uma comparação entre eles. O primeiro modelo analisado considera
a fissuração distribuída e é baseado no monitoramento da deterioração das propriedades
físicas do material. O processo de fissuração é descrito pela degradação das tensões com o
aumento das deformações, por meio de diferentes relações tensão-deformação extraídas da
literatura que representam o comportamento geral do concreto em tração ou compressão.
A formulação do modelo é baseada na inversão da flexibilidade com o emprego de uma
matriz constitutiva secante local que leva em conta o módulo de elasticidade do material
sem dano e danificado. O segundo modelo avaliado considera a fissuração descrita de
forma discreta e baseia-se no emprego de elementos de interface inseridos na malha quando
o nível de tensões nos elementos contínuos atinge um limite preestabelecido. Ambos
os modelos analisados foram implementados usando-se elementos isoparamétricos para
elasticidade plana e uma subrotina incremental-iterativa com métodos de controle de
carga e deslocamentos. Os modelos de fissuração implementados foram validados através
da comparação dos resultados calculados com aqueles obtidos por outros modelos da
literatura, mostrando boa concordância.

Palavras-chave: Método dos elementos finitos. Modelo de fissuração distribuída. Modelo
de fissuração discreta.



ABSTRACT

The use of numerical methods, such as the finite element method, allows the
development of models capable of simulating the mechanical behavior of concrete taking
into account its physically non-linear behavior, allowing for more realistic analyzes of the
material. One of the main phenomena responsible for the physical nonlinearity of concrete
is cracking, which occurs even at low loading levels, due to its low tensile strength when
compared to the compressive one. In this context, the present work aims to to present and
evaluate two computational models to simulate the static behavior of concrete structures
during the cracking process and to make a comparison between them. The first model
analyzed considers smeared cracking and it is based on monitoring the deterioration of
the material’s physical properties. The cracking process is described by the decay of
stresses with increased strains, through different stress-strain relationships extracted from
the literature that represents the overall behavior of concrete in tension or compression.
The model formulation is based on the inversion of flexibility with the use of a local
secant constitutive matrix, which takes into account the damaged and the undamaged
secant Young’s modulus of the material. The second model evaluated considers the crack
described discretely and it is based on the use of interface elements inserted in the mesh
when the stress level in the continuous elements reaches a pre-established limit. Both
models analyzed were implemented using an isoparametric element for plane elasticity
and an incremental-iterative subroutine with load and displacement control methods. The
implemented cracking models were validated by comparing the calculated results with the
ones obtained by other models from literature, showing good agreement.

Keywords: Finite element method. Smeared crack model. Discrete crack model.
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1 INTRODUÇÃO

O concreto é um material composto que consiste em um meio contínuo aglomerante
onde estão inseridas partículas de agregados. O aglomerante comumente empregado no
Brasil é o cimento Portland, enquanto que os agregados podem ser divididos em dois grupos:
os agregados graúdos, como a brita, e os agregados miúdos, como a areia. Dependendo
da finalidade do concreto ainda é possível adicionar à mistura aditivos que têm como
função melhorar as características do material, podendo trazer benefícios relacionados a
trabalhabilidade, resistência e durabilidade.

Mehta e Monteiro (2008) apontam que o uso extensivo do concreto na construção
civil se deve a três razões principais: a alta resistência do concreto à água, ao contrário de
materiais como madeira e aço, o que permite seu emprego em estruturas para controlar,
armazenar ou transportar água; sua facilidade em ser moldado no estado fresco, o que
permite a fabricação de peças de concreto em diversos formatos e tamanhos; e o custo
dos seus componentes, que é relativamente baixo, além de serem ainda disponíveis em
grande parte do mundo. Tais vantagens fazem do concreto o material construtuivo mais
consumido no mundo, o que justifica o interesse de pesquisadores na busca de modelos
constitutivos que descrevam de maneira adequada o seu comportamento.

De uma maneira geral, as estruturas de concreto exigem modelos constitutivos
elaborados para seu estudo. De fato, por se tratar de um material heterogêneo, com
comportamento fisicamente não linear, modelos analíticos para o concreto se tornam, muitas
vezes, de difícil formulação e solução. Nesse contexto, o emprego de métodos numéricos,
como o método dos elementos finitos, possibilitam uma modelagem do comportamento
mecânico do concreto de forma mais realista, ampliando as possibilidades de estudo.

De acordo com Álvares (1993), o processo de deterioração em estruturas de concreto
se inicia com o surgimento de microfissuras que modificam a distribuição dos esforços
internos, trazendo efeitos no comportamento mecânico macroscópico da estrutura, sendo
os mais relevantes a queda na resistência e a alteração das propriedades do material, como
seu módulo de elasticidade. Sendo assim, o estudo do processo de fissuração é importante
para a análise da segurança estrutural dos elementos de concreto.

Avanços no estudo da microestrutura do concreto apontam que a zona de transição
na interface, localizada próxima dos agregados graúdos, está suscetível à fissuração antes
mesmo do carregamento da peça estrutural. Tal fenômeno é devido à ocorrência de tensões
de tração na secagem e resfriamento do concreto após sua hidratação, e pode ser agravado
com a presença de cargas de impacto ou de alta intensidade e retração por secagem. Baixos
níveis de tensão são necessários para a evolução dessas microfissuras, enquanto a fissuração
na matriz cimentícia só se inicia quando as tensões atingem cerca de 70 % da resistência
última do concreto. Com a evolução do carregamento, estas fissuras unem-se às primárias
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até formarem um sistema contínuo, culminando no rompimento do material (Mehta e
Monteiro (2008)).

Em geral, os estudos do processo de fissuração seguem duas correntes: a mecânica
da fratura ou a mecânica do dano. De acordo com Medina (2014), a mecânica da fratura
trata de fissuras macroscópicas e da resistência do material à propagação destas, sendo
o meio ao seu redor assumido como intacto. A mecânica da fratura apresenta uma
classificação dos modos básicos de carregamento envolvendo diferentes deslocamentos da
superfície de fissura conforme apresentado na Figura 1. O modo 1 é um modo de tração
ou de abertura e a fissura se desenvolve em um plano perpendicular ao de carregamento.
O modo 2 é um modo de deslizamento ou de cisalhamento no plano, consistindo no
escorregamento tangencial entre as superfícies da fissura. O modo 3 é um modo de
rasgamento e o escorregamento entre as superfícies da fissura ocorre devido a um esforço
cisalhante perpendicular à direção da fissura.

Figura 1 - Modos de abertura das fissuras

Fonte: Adaptada de Hertzberg et al. (2013).

A mecânica do dano busca descrever macroscopicamente o efeito do surgimento
e desenvolvimento da microfissuração nos materiais e tem como trabalho pioneiro o de
Kachanov (1958) que introduz o conceito de dano para estudar ruptura frágil associada à
deformação lenta em metais. Os modelos de dano podem ser divididos em duas vertentes:
modelos de dano isotrópico e anisotrópico. O primeiro considera que a degradação do
material não acarreta na mudança da condição inicial de isotropia, permitindo que a
variável dano seja representada por um escalar. Enquanto que o segundo admite que a
danificação leve a uma anisotropia do material, devendo a variável dano ser representada
por um tensor.

O concreto tem como propriedade mais marcante para definição do seu comporta-
mente estrutural, a sua baixa resistência à tração quando comparada à sua resistência à
compressão, o que faz com que as fissuras sejam notadas ainda para baixos níveis de carga.
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De acordo com Menin et al. (2009), na simulação numérica de estruturas de concreto
fissuradas pelo método dos elementos finitos, três modelos são utilizados para representar
as fissuras: discreta, distribuída e incorporada.

Nos modelos de fissuração discreta a estrutura é considerada íntegra, sendo neces-
sária redefinição da malha quando ocorre a formação de fissuras. As fissuras são inseridas
ao longo das arestas dos elementos da malha original, gerando descontinuidades no campo
de deslocamentos. Os principais aspectos negativos desses modelos estão relacionados à
necessidade de redefinição da malha a cada surgimento de nova fissura ou evolução de
uma fissura já existente, e à limitação da direção de propagação da fissuração nas arestas
dos elementos. Devido a tais deficiências, a aplicação desses modelos fica normalmente
restrita aos casos de progressão de poucas fissuras.

Quando as fissuras estão dispersas ao longo da estrutura, os modelos de fissuração
distribuída são, em princípio, mais adequados. Nessa vertente, o material fissurado é tratado
como contínuo e o processo de fissuração provoca mudanças nas relações constitutivas dos
elementos da malha. Um defeito que pode ser destacado nesses modelos é a sua dificuldade
em representar casos de fissuração localizada que ocorre, principalmente, em estruturas
de concreto simples. Além disso, os modelos de fissura distribuída apresentam resultados
sensíveis à malha de elementos finitos utilizada.

Recentemente, surgiram os modelos de fissuração incorporada. Eles são empregados
na simulação numérica da fissuração em estruturas de concreto simples e armado e se
baseiam na inserção de descontinuidades no elemento finito padrão. Esses modelos
surgiram como uma alternativa para a eliminação dos principais problemas dos dois
modelos anteriores e podem ser divididos em três grupos: os que utilizam elementos
híbridos, os que os elementos possuem descontinuidades no campo de deformações e os
que os elementos possuem descontinuidades no campo de deslocamentos.

Existem diversos trabalhos na literatura que abordam cada uma das três classes
de modelos de fissuração já citadas. Entretanto, observa-se que, de uma maneira geral, a
grande maioria desses trabalhos tem como foco um tipo específico de modelo, o que pode
dificultar comparações diretas para a determinação objetiva da estratégia mais adequada
em um dado problema. Nesse sentido, o presente trabalho visa contribuir para a análise e a
avaliação de modelos de fissuração aplicados a estruturas de concreto, comparando-se, para
cada caso estudado, os resultados obtidos através de estratégias de modelagem discreta e
distribuída. Observa-se que os modelos de fissuração apresentados nesse trabalho, apesar
de serem baseados em modelos conhecidos da literatura, possuem contribuições originais
que serão detalhadas no capítulo 4.
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1.1 OBJETIVOS

O objetivo principal desta dissertação é apresentar e analisar dois modelos compu-
tacionais, um de fissura discreta e outro de fissura distribuída, baseados no método dos
elementos finitos que simulam o comportamento estático de estruturas de concreto durante
o processo de fissuração. Foram implementados dois modelos distintos com a finalidade de
fazer uma análise comparativa dos aspectos positivos e negativos de cada um deles, bem
como uma comparação de seus resultados.

O modelo de fissuração distribuída adotado depende diretamente de leis tensão-
deformação representativas do comportamento do concreto, capazes de computar a degra-
dação das propriedades físicas do material. Foram usadas as relações propostas por Boone
e Ingraffea (1987), Carreira e Chu (1985), Carreira e Chu (1986) e Kaklauskas (1998) que
captam a integridade do módulo de elasticidade secante e uma matriz constitutiva secante
local, onde os eixos locais são determinados pelas direções principais de deformação.

O modelo de fissuração discreta proposto é baseado no emprego do elemento de
interface com cinco molas proposto por Coutinho et al. (2003) para representação das
descontinuidades geométricas geradas pelas fissuras, sempre que a tensão em um dado
elemento supera um limite preestabelecido.

Também foi implementada uma subrotina incremental-iterativa para solução do
sistema de equações não lineares, necessária para obtenção da curva de equilíbrio das
estruturas estudadas. Foram empregados os métodos clássicos de controle de carga, de
controle direto de deslocamento e de controle de deslocamentos generalizados.

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Esta dissertação é organizada em 6 capítulos, inclusive o presente, onde foi realizada
uma breve introdução do tema abordado e a relevância de seu estudo. Apresentou-se,
também, o objetivo que se busca alcançar com o desenvolvimento do trabalho.

No segundo capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica com modelos
contitutivos para o concreto propostos por diversos autores, englobando modelos que se
enquadram nas classificações de fissuração distribuída, discreta e incorporada.

No terceiro capítulo é discutida a análise fisicamente não linear de estruturas de
concreto pelo método dos elementos finitos.

No capítulo 4 é apresentada a metodologia empregada. Neste capítulo é apresentado
o elemento de interface adotado no modelo de fissuração discreta, a formulação do modelo
de fissuração distribuída, bem como as relações tensão-deformação nele empregadas, e
uma descrição dos métodos de controle usados na análise não linear.

O capítulo 5 trata da implementação computacional. Nele é mostrada a estrutura do
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código de elementos finitos implementado no trabalho, com uma descrição mais detalhada
dos algoritmos relacionados ao método incremental-iterativo, aos métodos de controle e
redefinição da malha necessária no modelo de fissura discreta.

No sexto capítulo são realizadas simulações numéricas de problemas fisicamente
não lineares. Os resultados entre os dois modelos são comparados entre si e também
validados com resultados obtidos por outros autores presentes na literatura.

A análise dos resultados encontrados permite a apresentação das considerações
finais do trabalho apresentado no capítulo 7. Nesse momento também são apontadas
sugestões para trabalhos futuros.



17

2 MODELOS CONSTITUTIVOS PARA O CONCRETO

Um modelo constitutivo pode ser definido como uma lei que simula matematica-
mente o comportamento físico de um material. Em geral, as leis consitutivas são elaboradas
buscando representar características ou fenômenos específicos do material, sendo prati-
camente inviável a elaboração de uma única lei que descreva seu comportamento para
qualquer tipo de solicitação.

O concreto é um material com comportamento mecânico complexo marcado pela
ocorrência de fenômenos como fissuração, esmagamento, fluência e retração que dificultam
o desenvolvimento de um modelo analítico para seu estudo. Nesse contexto, a evolução
dos métodos numéricos e computacionais permitiu um avanço das pesquisas na área com o
objetivo de propor modelos cada vez mais realistas para o concreto. Na literatura existem
diversos trabalhos relacionados ao estudo e propostas de modelos constitutivos para o
concreto e alguns deles serão mencionados a seguir, com ênfase nos modelos de elementos
finitos existentes para representar a fissuração no material.

Um dos primeiros trabalhos na área, foi o de Ngo e Scordelis (1967) que apresenta-
ram um modelo discreto para concreto armado onde as fissuras eram inseridas na malha de
acordo com padrões empíricos e era admitido um escorregamente da armadura em relação
ao concreto. As fissuras eram representadas a partir da duplicação dos nós dos elementos
entre os quais elas estão localizadas, permitindo que eles se separem. Os materiais eram
modelados com relações tensão-deformação elástico-lineares.

O trabalho de Nilson (1968) também trouxe um estudo da propagação de fissuras
discretas em vigas de concreto armado, entretanto já considera o comportamento não
linear do material. O modelo considera um carregamento incremental que se interrompe
sempre que o critério adotado para início da fissuração é atingido. Nesse momento é
realizada uma redefinição manual da malha com a duplicação dos nós no local de inserção
da fissura. A estrutura fissurada é novamente carregada até que o critério de fissuração
seja novamente atingido e uma nova malha precise ser definida.

Rashid (1968) apresentou um modelo simplificado que já aplica características dos
modelos atuais de fissuração distribuída como a alteração das propriedades mecânicas
do material em regiões degradadas. O autor estuda estruturas de concreto protendido e
propõe relações tensão-deformação para os elementos fissurados na malha que se baseiam
em eliminar a rigidez desses elementos na direção normal à superfície de fissuração.

Até este momento, os trabalhos consideravam que a ruptura do concreto acontecia
de forma frágil. Posteriormente percebeu-se que os resultados se aproximavam melhor do
comportamento real do concreto quando se adotava uma perda de rigidez do material após
atingida sua tensão limite. Um exemplo é o modelo apresentado por Suidan e Schnobrich
(1973) que mantém uma rigidez residual transversal minorando o módulo de elasticidade
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transversal inicial através de um fator de retenção ao cisalhamento em contraponto a
modelos anteriores que assumiam uma incapacidade do material fissurado em transmitir
esforços. Nessa época, parâmetros da mecânica da fratura também começaram a ser
usados na modelagem do concreto, como é o caso do trabalho de Hillerborg et al. (1976).
Neste, as zonas de fissuração são descritas por curvas não lineares "tensão x abertura de
fissura"que dependem da energia de fratura do material.

Bazant (1976) estudou a perda de estabilidade da estrutura quando seu comporta-
mento passa a ser definido pelo ramo descendente da curva tensão-deformação, ou seja,
quando o módulo de elasticidade tangente do material se torna negativo. O autor aponta
que a falha na estrutura ocorre por uma localização instável de deformação em que a
energia de deformação acumulada é transferida para uma pequena região, onde o material
sofre a redução de rigidez.

Darwin e Pecknold (1977) desenvolveram uma lei tensão-deformação para concreto
simples submetido a cargas biaxiais e a incorporaram em um programa de elementos finitos
para análise de painéis de concreto onde são aplicadas carregamentos cíclicos. A relação
constitutiva empregada considera as alterações de resistência e ductilidade do material
devido às tensões biaxiais e também a degradação da sua rigidez causada por esforços de
tração e compressão.

Cedolin e Dei Poli (1977) também apresentaram um modelo com representação
biaxial não linear para o concreto baseado em resultados de testes biaxiais. No estudo
de vigas de concreto armado os autores levam em consideração o processo de fissuração
impedindo que os elementos suportem tensões perpendiculares à fissura, mas são capazes de
transmitir esforços paralelos à esta. Posteriormente, Bazant e Gambarova (1980) estudaram
um modelo de fissuração com superfície rugosa considerando o efeito do intertravamento
dos agregados nos deslocamentos da abertura e deslizamento entre elementos.

Grootenboer et al. (1981) desenvolveram ummodelo numérico de fissura incorporada
para análise de estruturas de concreto armado em estado plano de tensão. O trabalho é
baseado em um tipo especial de elemento que permite a ocorrência de fissuras discretas em
seu interior em qualquer direção, o que pode ser interessante no estudo de ruptura frágil,
quando poucas fissuras determinam o comportamento da estrutura. É considerada apenas
a não linearidade física do concreto através de uma lei tensão-deformação não linear, não
sendo aplicado para problemas com não linearidade geométrica. Além disso é adotado um
critério de fissuração e um de esmagamento por compressão para o concreto.

Bazant e Oh (1983) consagraram um modelo de fissuração distribuída com o
surgimento de bandas de fissuração e o emprego de relações tensão-deformação triaxiais
que admitem um amolecimento gradual do material devido ao processo de microfissuração.
Os autores empregaram conceitos da mecânica da fratura, considerando apenas o modo
1 de carregamento ou modo de abertura, e as propriedades do material fissurado são
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determinadas por três parâmetros, sendo eles: energia de fratura, resistência limite
uniaxial e largura da banda de fissuração.

Com a popularização dos modelos de fissuração distribuída muitos autores se
dedicaram ao estudo e comparação dos modelos de fissuração fixa e rotacional e suas
aplicações. Nesse contexto, destacam-se os trabalhos de Milford e Schnobrich (1985), de
Borst e Nauta (1985), Rots et al. (1985) e Rots e de Borst (1987). Milford e Schnobrich
(1985) apontaram que no modelo de fissura fixa a direção das fissuras é mantida constante
durante toda a análise, sendo determinada pela orientação da fissura primária, o que nem
sempre coincide com o observado experimentalmente. No modelo de fissura rotacional
é assumido que a direção média das fissuras é sempre normal à direção principal de
deformação atual.

No âmbito dos modelos de fissura discreta, Ingraffea et al. (1984) utilizaram a
mecânica da fratura para propor um novo método de análise não linear do processo de
fissuração em estruturas de concreto armado. Os autores focam no efeito das fissuras
secundárias radiais na ligação entre aço e concreto e empregam elementos de interface que
são inseridos nas extremidades das fissuras fictícias.

Ortiz et al. (1987) apresentaram uma metodologia que se enquadra nos modelos
incorporados e pode ser aplicada para problemas bi e tridimensionais envolvendo a
localização do processo de falha. O campo de deslocamentos é modificado de forma a
representar descontinuidades fracas, o que é feito através da adição de funções de forma
que reproduzem os padrões de deformação localizados. Esse modelo foi aprimorado por
Belytschko et al. (1988) que sugeriram a inserção das zonas de localização de deformações
nos elementos quadrilaterais estudados. Nesse caso, o modelo não pode ser empregado
quando as larguras das bandas de fissuração extrapolam as dimensões dos elementos da
malha.

Rots e Blaaunwendraad (1989) fizeram um análise comparativa entre modelos de
fissura discreta e distribuída, com o objetivo de apontar os principais pontos positivos
e negativos de cada modelo. O trabalho ressalta ainda as possibilidades do modelo
distribuído, que apresenta as classes de fissuras fixas, rotacionais e multi-direcionais. O
modelo de fissuração fixa distribuída multi-direcional pode ser considerado uma opção
intermediária entre os demais possibilitando a abertura de várias fissuras em um mesmo
ponto. Através da análise de exemplos, os autores chegam a conclusão que, da maneira
como foi implementado, o modelo de fissura distribuída fixa traz resultados mais rígidos
que o esperado devido a uma rotação excessiva das tensões após a fissuração, o que não
ocorre no modelo de fissura rotacional. Uma deficiência notada para todos os modelos de
fissura distribuída foi o travamento de força cortante (do inglês shear locking) o que não
foi percebido no modelo de fissura discreta.

No mesmo ano, Oliver (1989) propôs o cálculo da largura da banda de fissuração
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para modelos de fissuração distribuída. Esse parâmetro é denominado largura característica
e é definido pela razão entre energia de fratura e energia específica de um ponto. O objetivo
do autor é assegurar a correta dissipação energética, garantindo a convergência do método
com o refinamento da malha.

O modelo proposto por Dahlblom e Ottosen (1990) tem como base os principais
conceitos do modelo de fissura fictícia de Hillerborg et al. (1976) combinados ao modelo
de banda de fissuração de Bazant e Oh (1983). As equações constitutivas apresentadas
levam em consideração a largura característica, que fornece medidas das regiões onde os
deslocamentos das fissuras estão distribuídos, obtendo objetividade em relação à malha
para carregamento normais e tangenciais em relação ao plano da fissura. Além disso, o
modelo admite a possibilidade de ocorrer fechamento e posterior reabertura das fissuras
em um cenário de descarregamento e recarregamento da estrutura.

Um estudo numérico comparativo para cinco modelos diferentes de dilatação da
fissura foi feito por Feenstra et al. (1991). Foi empregado um modelo de fissura discreta
com elementos de interface que possuem relações constitutivas que englobam o estado pré
fissuração, de comportamento elástico linear, estado pós fissuração, com o desenvolvimento
gradual da fissura e o amolecimento do material, e estado final com a fissura aberta. É
constatada a necessidade de aplicação de passos de carregamento muito pequenos para
que não ocorram problemas de estabilidade no modelo, devido à ocorrência de autovalores
negativos na matriz de rigidez tangencial.

Ainda nos modelos de fissura discreta, Gerstle e Xie (1992) utilizaram uma extensão
do modelo de fissura fictícia de Hillerborg et al. (1976) combinado com elementos de
interface. Na proposta, a ponta da fissura fictícia se propaga perpendicularmente à direção
da tensão principal de tração quando a resistência de tração do material é ultrapassada.
Tal fissura é representada por elementos de interface com deslocamentos que variam
linearmente, porém as forças de superfície possuem variações de ordem superior.

Feenstra e de Borst (1995) apresentaram um modelo constitutivo para concreto
armado baseado na ideia de que as tensões em cada elemento de concreto armado podem
ser decompostas nas contribuições individuais do concreto simples, armadura e a interação
entre esses materiais. O comportamento do concreto é governado pela energia de fratura,
o da armadura é definido por um modelo elasto-plástico e as interações devido à ligação
entre eles é regida por uma lei trilinear proposta pelos autores. A aplicação do modelo
trouxe bons resultados na simulação do comportamento de falha do concreto armado para
os exemplos estudados.

Concomitantemente ao estudo dos modelos de fissuração descritos, diversos pesqui-
sadores também estudavam a modelagem de materiais a partir de conceitos da mecânica
do dano. Lemaitre e Dufailly (1987) estudaram diversos métodos de medição do dano
e suas possíveis aplicações em problemas da mecânica dos sólidos envolvendo tensões,
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deformações e o processo de falha do material. Os autores concluem que nenhum dos
métodos produz os melhores resultados para todo tipo de problema, devendo ser analisada
a definição adequada de dano e a sua escala.

Na linha de estudo da mecânica do dano foram desenvolvidos muitos modelos de
dano. Dentre eles destaca-se o modelo de Mazars (1984), um modelo simples e eficiente
para descrever o fenômeno de microfissuração, onde o dano é considerado uma variável
escalar calculada a partir das deformações principais positivas e assume valores entre 0
e 1, sendo que sua evolução só se inicia quando atingido um valor limite de deformação
que é parâmetro do modelo. Posteriormente, o modelo de Brekelmans et al. (1992) para
materiais frágeis utiliza um critério de dano para descrever diferentes comportamentos
em tração e em compressão, o que é possível graças a uma formulação apropriada para a
deformação equivalente de dano que depende das resistências do material a esforços de
tração e compressão. Pituba (2003) apresentou um modelo constitutivo para o concreto
assumindo a equivalência de energia entre o meio danificado real e o meio contínuo
equivalente. Inicialmente o material é considerado um meio elástico isotrópico passando a
ter um comportamente anisotrópico devido à evolução do dano.

A anisotropia do concreto também havia sido estudada por Bazant e Oh (1985)
através de um modelo de microplanos no qual as propriedades constitutivas do material
são caracterizadas por uma relação tensão-deformação atuando em um plano de qualquer
orientação dentro do material. As deformações nos microplanos correspondem à aplicação
de restrições cinemáticas ou estáticas ao tensor macroscópico de deformações e as tensões
normais nos microplanos irão depender apenas das deformações normais no respectivo
microplano.

Um grupo à parte são os modelos seguindo a teoria da plasticidade, onde são
adotados critérios de resistência dos materiais permitindo uma boa representação da fase
antes e depois do pico de tensão. Um trabalho clássico a respeito do assunto é o de Chen
(1982) que discute a plasticidade do concreto com aplicações na análise de elementos
finitos para estruturas de concreto simples e armado. A teoria da plasticidade também foi
tema central do trabalho de Pramono e Willam (1989). Os autores desenvolveram um
modelo para estudo do comportamento triaxial do concreto simples empregando a teoria
da plasticidade com endurecimento no regime pré-pico e com amolecimento baseado na
energia da fratura no regime pós-pico. As relações constitutivas do modelo elasto-plástico
proposto se mostraram eficientes na reprodução do comportamento não linear do concreto
bem como do processo de fissuração no material. Einsfeld (1997) também utilizou um
modelo plástico em sua pesquisa que envolve a proposta de um modelo que combina
fissuras distribuídas e discretas. A transição de um modelo para o outro se dá com a
concentração das fissuras distribuídas em uma certa região da estrutura, o que permite a
simulação de fissuras discretas em tal região.
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Dentro dos modelos de fissura incorporada, Dvorkin et al. (1990) propuseram a
formulação de um elemento finito com forte descontinuidade para problemas envolvendo a
localização de deformações. Quando constatadas descontinuidades no campo de desloca-
mentos, são incorporadas linhas de localização que separam o elemento em subdomínios,
sendo usadas, nessas regiões, relações constitutivas tensão-deslocamento locais que garan-
tem, no caso de fissuras, uma correta dissipação de energia. Posteriormente, Jirásek e
Zimmermman (2001) descreveram um elemento triangular com uma descontinuidade de
deslocamentos incorporada que representa as fissuras. O modelo constitutivo é formulado
baseado nos princípios da teoria do dano, levando em conta a recuperação da rigidez
devido ao fechamento da fissura e o atrito nas faces delas.

Ao longo dos anos, diversos outros trabalhos foram publicados propondo melhorias
nos modelos, diferentes formulações para problemas específicos e a comparação entre os
modelos já consagrados. Podem ser citados:

• d’Avila (2003) que apresenta um estudo sobre dois modelos de fissuração, um
distribuído com o uso de um diagrama tensão-deformação multilinear, e outro
incorporado com descontinuidades no campo de deslocamento do elemento finito.

• Menin et al. (2009) que comparam diferentes estratégias de implementação com-
putacional de modelos de fissuração distribuída através dos programas DIANA e
VecTor2.

• Penna (2011) que propõe uma formulação teórica e computacional capaz de contem-
plar diversos modelos constitutivos para tratar problemas de degradação elástica,
além de propor um novo modelo de dano com múltiplas funções de carregamento.

• Manzoli (2011) que apresenta um estudo a respeito da qualidade e objetividade das
soluções obtidas com diferentes formulações de elementos com forte descontinuidade
incorporadas. O autor também analisa um modelo contínuo elasto-plástico para
representação da formação de descontinuidades em sólidos.

• Wolenski et al. (2014) que implementam um modelo de microplanos com deforma-
ção equivalente e analisam os resultados para diferentes medidas de deformação
equivalente combinadas com distintas leis de evolução de dano.

• Manzoli et al. (2016) que apresentam uma técnica de fragmentação de malha e
introdução de elementos de interface sólidos com alta razão de aspecto entre os
elementos regulares da malha. Uma descrição da formulação de tal elemento de
interface também faz parte do trabalho.

• Malekan et al. (2018) que empregam o método dos elementos finitos generali-
zado/extendido para simular nucleação e propagação de fissuras em materiais com
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comportamento linear e não linear e estudam diferentes funções de enriquecimento
do espaço da solução polinomial para uma melhor modelagem das descontinuidades
decorrentes da fissuração e para obtenção de um caminho de propagação da trinca
mais preciso.

• Monteiro (2019) que propõe uma estratégia baseada na abordagem global-local do
método dos elementos finitos generalizado para descrever o processo de deterioração
de meios parcialmente frágeis, como é o caso do concreto, no contexto da mecânica
do dano contínuo. A técnica global-local é empregada no trabalho de forma a simular
a evolução de fenômenos de deterioração material e sua influência no comportamento
global das estruturas.

• Wolff et al. (2020) que formulam um modelo de propagação de fissuras baseado
no método dos elementos finitos generalizado/extendido que emprega o método de
correlação de deslocamento para extração dos fatores de intensidade de tensões,
que são parâmetros comumente utilizados na previsão da direção de propagação
da fissura. O modelo proposto apresentou resultados satisfatórios de trajetória de
fissuras mesmo com o uso de malhas pouco refinadas.

• Faron e Rombach (2020) que faz emprego do método dos elementos finitos extendido
para executar análises não lineares de propagação de fissuras por flexão e cisalhamento
em vigas de concreto armado.

Cabe ressaltar que no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil
(PEC-UFJF) a modelagem de estruturas de concreto já foi foco de estudo de dois outros
trabalhos: Assis (2019) que simula o comportamento termomecânico do concreto quando
submetido a altos gradientes de temperatura; e Freitas (2019) que propõe um modelo capaz
de simular o comportamento estático e dinâmico de lajes de concreto armado fissuradas.
Ambos os trabalhos utilizam o modelo de dano escalar de Mazars (1984).

Face à grande variedade de modelos constitutivos para o concreto disponíveis na
literatura, cada um com seus aspectos positivos e negativos, foram observados diversos
fatores para a escolha dos modelos a serem analisados no presente trabalho, com foco
para o comportamento mecânico do concreto fissurado, dentre eles: recomendações de
autores recentes; bons resultados obtidos com o modelo; facilidade para implementação
computacional; aplicação do modelo em diferentes problemas. Assim, optou-se pelo estudo
e implementação de dois modelos de fissuração: um discreto e outro distribuído. O modelo
de fissuração discreta é baseado na inserção, na malha de elementos finitos, de elementos
de interface denominados IE5 e propostos por Coutinho et al. (2003), que permitem a
separação de elementos adjacentes e reproduzem a queda de rigidez da região fissurada. Foi
proposta uma modificação na maneira de calcular a abertura desse elemento de interface e
também um padrão de inserção para quando as tensões principais nos elementos contínuos
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superassem um determinado valor. O modelo de fissuração distribuída é baseado na
inversão da flexibilidade com o emprego de uma matriz constitutiva secante local conforme
dedução exposta no trabalho de Penna (2011). Nesse modelo é fundamental a utilização
de relações tensão-deformação que representem o comportamento do concreto no regime
pré e pós crítico, para esforços de tração e compressão.

Por motivos didáticos e tendo em vista a necessidade de se compreender conceitos
fundamentais relativos à análise não linear de estruturas para um melhor entendimento
dessa dissertação, faz-se a seguir um resumo sobre esses conceitos, que serão importantes
independentemente do modelo de fissuração adotado.
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3 ANÁLISE NÃO LINEAR FÍSICA DE ESTRUTURAS

Uma análise linear via elementos finitos só estará adequada para o estudo de um
problema da Mecânica dos Sólidos ou Mecânica das Estruturas se forem atendidas as
seguintes premissas:

• são verificados pequenos deslocamentos, deformações e rotações dos elementos finitos
se comparados com as dimensões originais do problema, permitindo que as condições
de equilíbrio possam ser estabelecidas com base na configuração indeformada da
estrutura;

• o material deve ter comportamento elástico linear;

• as condições de contorno devem permanecer as mesmas durante a aplicação do
carregamento.

Nesse caso, as equações de equilíbrio para uma análise estática podem ser escritas,
de forma matricial, de acordo com a Equação (3.1).

[K]{U} = {P}, (3.1)

onde [K] é a matriz de rigidez da estrutura, {U} é o vetor de deslocamentos e {P} o vetor
de cargas externas. Pode-se perceber que o vetor de deslocamentos {U} é diretamente
proporcional ao vetor de cargas externas {P}, ou seja, caso o carregamento seja alterado
para λ{P}, onde λ é uma constante, os deslocamentos correspondentes serão dados pelo
vetor λ{U}. Quando essa relação não for verdadeira, será necessário realizar uma análise
não linear.

Em mecânica estrutural, um problema é dito não linear se a rigidez depende dos
deslocamentos da estrutura. O comportamento não linear das estruturas geralmente é
classificado como geometricamente não linear ou fisicamente não linear. Uma análise
geometricamente não linear ocorre quando a rigidez do problema é afetada por um estado
excessivo de deformação, de modo que as equações de equilíbrio com base na geometria
inicial se tornam inadequadas, devendo ser formuladas novas equações de equilíbrio para a
configuração deformada da estrutura. Uma análise fisicamente não linear ocorre quando
a reposta do material depende do estado de deformação a que ele está submetido e essa
resposta é regida por uma lei não linear, como é o caso das relações tensão-deformação do
concreto. No presente trabalho, serão estudados problemas fisicamente não lineares, não
sendo abordada a não linearidade geométrica.
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O método dos elementos finitos é uma ferramenta essencial na modelagem de
problemas não lineares, tanto físicos quando geométricos, permitindo a resolução do sistema
de equações não lineares através de métodos de obtenção das trajetórias de equilíbrio. Um
exemplo de trajetória de equilíbrio de um problema não linear é apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Características gerais de uma trajetória de equilíbrio
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Fonte: Penna (2011).

Na figura 2 pode-se notar a presença de trechos com diminuição e outros com
aumento da rigidez durante o processo de carregamento. Os pontos A e D são chamados
de pontos limites de carga, enquanto os pontos B e C são chamados de pontos limites de
deslocamentos e definem uma região com ocorrência do fenômeno de snap-back, onde são
registrados decréscimos de deslocamentos com decréscimo do fator de carga. Os trechos
OA e DE apresentam incrementos no fator de carga e são regiões estáveis. Já o trecho AD
é marcado por um decréscimo do fator de carga, sendo uma região de instabilidade.

Fuina (2004) aponta que existem diversos procedimentos propostos na literatura
para obtenção da solução de um problemas não lineares que atenda aos requisitos impostos
pelas relações cinemáticas, as condições de equilíbrio e o modelo do material. Tais
procedimentos permitem a construção da curva de equilíbrio dos graus de liberdade
de interesse e, de modo geral, envolvem um processo incremental-iterativo que permite
controlar uma variável ou um grupo de variáveis do problema.

Yang e Shieh (1990) destaca, ainda, que os métodos de solução de problemas não
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lineares devem ser capazes de atender a três critérios básicos: mudar, de forma automática,
o sinal do incremento de carga quando verificados pontos limites; manter a estabilidade
numérica em todas as regiões, inclusive aquelas próximas aos pontos críticos; ajustar
adequadamente o tamanho do passo incremental de forma a refletir o enrijecimento ou
amolecimento da estrutura.

Nesse contexto, existem diferentes métodos incrementais-iterativos para a resolução
do problema de análise não linear de estruturas, sendo de responsabilidade do analista
escolher o mais adequado à situação estudada. Neste trabalho foram implementados
os métodos de controle de carga, de controle direto de deslocamento e de controle de
deslocamento generalizado, de forma que todos os problemas estudados puderam ser
avaliados por pelo menos um deles sem a ocorrência de instabilidades numéricas. A
seguir serão apresentados os conceitos fundamentais e formulação dos métodos de controle
estudados com base no exposto no trabalho de Fuina (2004).

3.1 MÉTODOS INCREMENTAIS-ITERATIVOS

Na análise não linear com métodos de controle, o sistema de equações a ser resolvido
conta com (n+1) equações, dadas pelas n equações de equilíbrio e 1 equação de restrição do
método de controle adotado, e (n+ 1) incógnitas, sendo elas n deslocamentos incrementais
e 1 incremento no fator de carga. Para obter a solução de tal sistema faz-se necessária
a utilização de um método incremental-iterativo. Nesse caso, a expressão de equilíbrio
incremental correspondente à iteração j do passo i é dada pela Equação (3.2).

[K]ij−1{δU}ij = δλij{P}+ {Q}ij−1, (3.2)

onde [K]ij−1 é a matriz de rigidez tangente na iteração j − 1 do passo i, função do campo
de deslocamentos {U}ij; {δU}ij é o vetor de deslocamentos incrementais na iteração j
do passo i; δλij é o incremento do fator de cargas na iteração j do passo i calculado a
partir da equação de restrição do método de controle adotado; {P} é o vetor de cargas de
referência; e {Q}ij−1 é o vetor de forças residuais da iteração j − 1 do passo i.

Definido o método de controle, determina-se um valor para δλij, necessário para o
cálculo de {δU}ij que pode ser decomposto nas parcelas associadas à carga de referência
{δUP}ij e à carga residual {δUQ}ij. As Equações (3.3), (3.4) e (3.5) trazem os detalhes
dessa decomposição.

{δU}ij = δλij{δUP}ij + {δUQ}ij, (3.3)
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[K]ij−1{δUP}ij = {P}, e (3.4)

[K]ij−1{δUQ}ij = {Q}ij−1. (3.5)

A atualização das variáveis referentes ao fator de carga λij e ao vetor de desloca-
mentos {U}ij é feita através das expressões apresentadas nas Equações (3.6) e (3.7).

λij = λij−1 + δλij, e (3.6)

{U}ij = {U}ij−1 + {δU}ij. (3.7)

Calculados os deslocamentos e, consequentemente, as deformações e tensões no
interior dos elementos da malha, é possível determinar o vetor de forças internas {F}ij
montado a partir das contribuições de cada elemento finito conforme a Equação (3.8).

{F}ij =
∫
Ve

[B]T{σ}dVe, (3.8)

onde Ve é o volume do elemento, [B] é a matriz dada pelas derivadas parciais das funções
de forma dos elementos e {σ} é o vetor de tensões.

A integral da Equação (3.8) é calculada numericamente utilizando-se a integração
numérica de Gauss. Com o vetor de forças internas, determina-se o vetor de cargas
residuais da iteração j do passo i, dado pela Equação (3.9).

{Q}ij = λij{P} − {F}ij. (3.9)

Cabe ressaltar, que na primeira iteração de cada passo incremental, o vetor de
cargas residuais {Q}ij−1 é nulo.

Ao final de cada iteração, verifica-se a convergência por meio da magnitude do
vetor de forças residuais {Q}ij, conforme Equação (3.10), ou por meio da magnitude do
vetor de deslocamentos incrementais {δU}ij, conforme Equação (3.11).
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||{Q}ij||
||λij{P}||

< tolerância, ou (3.10)

||{δU}ij||
||{U}ij||

< tolerância. (3.11)

O procedimento iterativo continua até que o critério de convergência seja satisfeito,
passando-se para o próximo passo incremental.

A formulação acima descrita se aplica para diversos métodos de controle sendo
necessário apenas que se obedeça a equação de restrição do método para o cálculo do
incremento do fator de carga δλij. Uma forma geral para a equação de restrição é
apresentada na Equação (3.12).

{C}T{δU}ij + kλij = H i
j, (3.12)

onde {C} e k são constantes da equação de restrição e H i
j é o parâmetro incremental de

controle da iteração j do passo i. A escolha dessas constantes e parâmetro são fundamentais
para a confiabilidade e eficiência do esquema de solução não linear. A seguir serão descritos
os métodos de controle empregados nesse trabalho.

3.1.1 Controle de Carga

No método de controle de carga as iterações são executadas a uma carga constante.
Para tal, a carga externa é incrementada de um valor constante somente na primeira
iteração de cada passo (j = 1). Nas demais iterações (j > 1), o incremento de carga é
igual a zero. Essas condições são equivalentes a atribuir na Equação (3.12) os seguintes
valores: {C} = {0}, k = 1 e H i

1 é o incremento de carga prescrito, sendo H i
j = 0 quando

j > 1.

De maneira geral, o valor de δλij pode ser definido pela Equação (3.13).

δλij =
 incremento de carga prescrito, para j = 1

0, para j > 1
(3.13)

Fuina (2004) traz um esquema do processo incremental-iterativo com controle
de carga que é apresentado na Figura 3. Nela pode-se perceber que, após atingida a
carga máxima representada pelo ponto B, a trajetória de iteração não mais cruzará a
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trajetória de equilíbrio. Como o carregamento externo é mantido constante, este método
não permite uma troca do sinal do fator de carga. Ou seja, a partir do ponto limite de
carga, ele não será mais eficiente na obtenção da trajetória de equilíbrio do problema. O
método de controle de carga, portanto, não é adequado para aplicação em problemas com
pontos limites, devido à ocorrência de instabilidades numéricas em regiões próximas a
estes, quando a matriz tangente se aproximará da singularidade.

Figura 3 - Processo incremental-iterativo com controle de carga
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Fonte: Fuina (2004).

3.1.2 Controle Direto de Deslocamento

O método de controle de deslocamento foi proposto por Batoz e Dhatt (1979) como
uma alternativa para resolução dos problemas que não eram possíveis de serem estudados
com o método de controle de carga. Nele as iterações são executadas a um deslocamento
constante. Uma componente de deslocamento (c), localizada na c-ésima posição do vetor
de deslocamentos, é adotada como parâmetro de controle. As variáveis da Equação
(3.12) assumem os valores: {C}T = {0 ... 0 1 0 ...0}T , onde todas as componentes do
vetor {C} são nulas, exceto a sua c-ésima componente, k = 0 e H i

1 é o incremento de
deslocamento prescrito, sendo H i

j = 0 quando j > 1. O incremento de deslocamento
{δUk}ij dessa componente c é dado pela Equação (3.14).
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δU c
j =

 incremento de deslocamento prescrito, para j = 1
0, para j > 1

(3.14)

Tomando como base a equação (3.3) e substituindo o vetor de deslocamentos
incrementais por sua componenete c, obtém-se que o incremento do fator de carga δλij
deve atender à Equação (3.15).

δλj =
δU c

j − δU
Qc

j

δUP c

j

, (3.15)

Como na primeira iteração de cada passo incremental, o vetor de cargas residuais
{Q}ij−1 é nulo, os deslocamentos associados à ele também serão nulos, o que significa que
δUQc

1 = 0. E, para as demais iterações δU c
j = 0, conforme mostrado na Equação (3.14).

Sendo assim, o fator de incremento de carga será dado pela Equação (3.16).

δλij =


δU c

j

δUP c

j

, para j = 1

−δUQc

j

δUP c

j

, para j > 1
(3.16)

Como o método exige a determinação de um grau de liberdade para o controle
do seu deslocamento, é necessário um estudo prévio do problema a ser analisado para
uma escolha adequada. Além disso, a experiência do usuário será importante nesse
momento. Fuina (2004) traz um esquema do processo incremental-iterativo com controle
de deslocamentos que é apresentado na Figura 4.

Ao contrário do método de controle de carga, o controle de deslocamento funciona
bem nas proximidades dos pontos limites de carga. No entanto, ao se aproximar de pontos
limites de deslocamento, δUP c tenderá a zero, fazendo com que δλ tenda ao infinito, o que
pode ser notado pela Equação (3.16). Sendo assim, instabilidades numéricas irão ocorrer
com o uso do método de controle de deslocamento próximo a pontos de snap-back.

3.1.3 Controle de Deslocamento Generalizado

Tendo em vista os problemas apontados dos métodos de controle de carga e
deslocamento nas proximidades dos pontos críticos da curva de equilíbrio, Yang e Shieh
(1990) propôs o método de controle de deslocamento generalizado, que se mostrou eficaz
até mesmo em problemas com diversos pontos limites e pontos de snap-back. O seu
objetivo é automatizar o ajuste do tamanho do passo incremental, o que é feito a partir
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Figura 4 - Processo incremental-iterativo com controle de deslo-
camento
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do acompanhamento da variação da rigidez e da troca de sinal do incremento de carga
quando verificados pontos críticos.

A proposta do método é relacionar deslocamentos incrementais em dois passos
sucessivos, adotando como parâmetros da equação de restrição (3.12) os valores: k =
0, {C} = δλi1{δUP}i−1T

1 e H i
j é um deslocamento generalizado que assume um valor

preestabelecido na primeira iteração (j = 1) e é nulo nas demais (j > 1). Assim, obtém-se
a expressão mostrada na Equação (3.17) para o incremento do fator de carga.

δλij =
H i
j − λi1{δUP}i−1T

1 {δUQ}ij
λi1{δUP}i−1T

1 {δUP}ij
, (3.17)

onde {δUP}i−1
1 é o incremento de deslocamento resultante da primeira iteração do último

passo incremental.

Uma vez que {δUQ}ij = {0} para j = 1, o incremento do fator de carga na primeira
iteração assume a forma da Equação (3.18).
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δλi1 =
 H i

1

{δUP}i−1T

1 {δUP}ij

0.5

. (3.18)

E, para as demais iterações, como H i
j = 0 para (j > 1), tal incremento pode ser

calculado pela Equação (3.19).

δλij =
−{δUP}i−1T

1 {δUQ}ij
{δUP}i−1T

1 {δUP}ij
, para j > 1. (3.19)

Para i = 1 será adotado que {δUP}0
1 = {δUP}1

1. Assim, da Equação (3.18)
obtém-se a Equação (3.20).

H i
1 = (δλ1

1)2{δUP}1T

1 {δUP}1
1, (3.20)

que pode ser subtituído novamente na Equação (3.18) levando à Equação (3.21).

δλi1 = δλ1
1

(
{δUP}1T

1 {δUP}1
1

{δUP}i−1T

1 {δUP}i1

)0.5

, para j = 1. (3.21)

Agora, atribuindo ao termo entre parênteses na Equação (3.21) o nome de parâ-
metro de rigidez generalizado ou GSP (do inglês, generalized stiffness parameter), será
possível definir o incremento do fator de carga, para a primeira iteração de qualquer passo
incremental, da forma mostrada na Equação (3.22).

δλi1 = ±δλ1
1 ||GSP ||0.5, (3.22)

onde o sinal de δλi1 deve ser o mesmo do GSP .

Da maneira como foi definido, o numerador do GSP representa os deslocamentos
no primeiro passo incremental e o seu denominador representa, aproximadamente, os
deslocamentos no passo atual, fazendo com que tal parâmetro seja representativo da
variação da rigidez da estrutura. Além disso, ele é capaz de fornecer a mudança no sinal
do incremento de carga, por assumir valores negativos somente próximo aos pontos limites,
o que pode ser notado no esquema da Figura 5.
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Figura 5 - Característica do GSP
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4 MODELOS COMPUTACIONAIS PARA ANÁLISE DE ESTRUTU-
RAS DE CONCRETO

No presente capítulo serão descritos os modelos computacionais adotados para a
análise das estruturas de concreto. O trabalho é baseado no desenvolvimento de dois
modelos, um de fissuração discreta e outro de fissuração distribuída como será detalhado
a seguir.

4.1 MODELO DE FISSURAÇÃO DISCRETA

Os modelos de fissuração discreta consideram uma estrutura íntegra até atingida a
resistência última do material que determina a formação e propagação das fissuras. Em
um modelo de elementos finitos, a representação das trincas é feita a partir da associação
de elementos contínuos com elementos de ligação ou elementos de interface, sendo preciso
redefinir a malha para acompanhar a formação e evolução das fissuras. Geralmente são
apontados como pontos negativos desse modelo a necessidade de reestruturação da malha,
o que gera um custo computacional à análise, e o fato de que as fissuras ficam restritas às
arestas dos elementos, limitando sua direção de propagação.

O modelo discreto adotado neste trabalho é baseado em malhas que, inicialmente,
são formadas apenas por elementos isoparamétricos triangulares contínuos. A cada
iteração são verificados os valores das tensões principais em cada um desses elementos e, se
constatadas tensões superiores à resistência à tração do material, são inseridas interfaces
nas faces desses elementos localizadas perpendicularmente (ou à face mais próxima à
perpendicularidade) à direção de tais tensões.

4.1.1 Elemento de interface

Elementos de interface são empregados com o objetivo de permitir o deslocamento
relativo entre superfícies em contato ou separadas por uma fina camada e simular o
comportamento dessa região. Diferentes tipos de elementos de interface podem ser
formulados para sua adequação à natureza do problema estudado. As relações constitutivas
podem incluir escorregamento ou não entre elementos, sua separação e possível reconexão.
Para representar o processo de fissuração em estruturas, o elemento de interface deve
ser capaz de permitir a separação de elementos adjacentes da malha de acordo com as
propriedades do material e os esforços atuantes na região.

O primeiro trabalho que registra a inserção de elementos de interface na malha de
elementos finitos é o de Goodman et al. (1968). Neste, os autores percebem como tais
elementos influenciam na distribuição de tensões, deslocamentos e padrões de falha a partir
de um estudo em blocos de rochas. Hoje em dia, os elementos de interface são importantes
ferramentas na representação de descontinuidades geométricas e problemas de contato.
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As aplicações são amplas, abrangendo processo de fissuração, interação solo-estrutura,
evolução de dano em estruturas e pavimentos, previsão do comportamento de dois corpos
em contato, entre outras.

O elemento de interface adotado no presente trabalho foi o IE5 (do inglês, Interface
Element with five springs), proposto por Coutinho et al. (2003), que é obtido a partir da
adição de uma mola vertical no centro do elemento de interface apresentado por Herrmann
(1978), aqui denominado LRH. A escolha do IE5 foi devido ao fato se tratar de um
elemento de fácil implementação, com a matriz de rigidez determinada diretamente, sem
a necessidade de integração numérica, o que reduz o custo computacional. Além disso,
o trabalho original apresenta resultados cinematicamente consistentes com o uso de tal
elemento de maneira isolada e sua aplicação com sucesso em um problema em que ele é
inserido entre barras e um meio contínuo para simular o comportamento de aderência da
barra em um ensaio de pull-out. Porém, salvo melhor juízo, até o momento o IE5 não foi
usado em problemas de fissuração de estruturas de concreto, o que acarreta uma série de
ajustes que serão aqui detalhados.

Um esquema da composição do elemento IE5 pode ser visualizado na Figura 6. Na
imagem, o elemento central é o LRH que possui quatro molas conectando suas faces superior
e inferior. Ele é combinado a um elemento com apenas uma mola central, chamado de IE1
(do inglês, Interface Element with one spring), originando o elemento IE5, representado
na esquerda da imagem.

Figura 6 - Composição do elemento IE5

Fonte: Adaptada de Coutinho et al. (2003).

Na Figura 6, as variáveis un e vn, com n = 1, 2, 3, 4, referem-se aos deslocamentos
dos nós 1, 2, 3 e 4 nas direções x′ e y′, respectivamente; C1, C2 e C4 são os coeficientes
de rigidez das molas que compõem o elemento; L1 é a distância entre os nós 1 e 2; e L2

é a distância entre os nós 3 e 4. O vetor de deslocamentos do elemento de interface fica
definido pela Equação (4.1).
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{U} =



u1

v1

u2

v2

u3

v3

u4

v4



. (4.1)

Os comprimentos das faces inferior e superior do elemento, L1 e L2 respectivamente,
são obtidos com a aplicação das Equações (4.2) e (4.3).

L1 =
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2, e (4.2)

L2 =
√

(x4 − x3)2 + (y4 − y3)2 (4.3)

A matriz de rigidez do elemento IE5 resulta da soma direta das matrizes de rigidez
dos dois elementos com os quais ele é formado e é dada em termos dos coeficientes de
rigidez das molas nele presentes. Ela é definida conforme apresentado na Equação (4.4),
para os eixos locais x′y′ mostrados na Figura 6.

[KL] =



C1 0 0 0 0 0 −C1 0
0 C2 + C4/4 0 C4/4 0 −C4/4 0 −(C2 + C4/4)
0 0 C1 0 −C1 0 0 0
0 C4/4 0 C2 + C4/4 0 −(C2 + C4/4) 0 −C4/4
0 0 −C1 0 C1 0 0 0
0 −C4/4 0 −(C2 + C4/4) 0 C2 + C4/4 0 C4/4
−C1 0 0 0 0 0 C1 0

0 −(C2 + C4/4) 0 −C4/4 0 C4/4 0 C2 + C4/4



. (4.4)

Deve-se considerar a possibilidade de rotação do elemento de interface, o que é
comum na simulação das fissuras. Essa rotação pode ocorrer já no momento da inserção
da interface na malha e, nesse caso, ambas as faces do elemento terão a mesma inclinação,
ou a rotação pode ocorrer devido a deslocamentos diferenciais dos nós, fazendo com que as
faces do elemento possuam inclinações diferentes, como é o caso apresentado na Figura 7.

Na Figura 7, xG e yG representam os eixos coordenados globais, x1 e y1 são os eixos
locais da face 1 da interface formada pelo segmento que conecta o nó 1 ao nó 2, x2 e y2
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Figura 7 - Rotação do elemento IE5

Fonte: Elaborada pela autora.

são os eixos locais da face 2 da interface formada pelo segmento que liga os nós 4 e 3, e θ1

e θ2 são os ângulos formados entre as faces 1 e 2 do elemento de interface com os eixos
globais, respectivamente.

O cálculo da matriz de rotação do elemento é realizado conforme a Equação (4.5).

[R] =



cos(θ1) sen(θ1) 0 0 0 0 0 0
−sen(θ1) cos(θ1) 0 0 0 0 0 0

0 0 cos(θ1) sen(θ1) 0 0 0 0
0 0 −sen(θ1) cos(θ1) 0 0 0 0
0 0 0 0 cos(θ2) sen(θ2) 0 0
0 0 0 0 −sen(θ2) cos(θ2) 0 0
0 0 0 0 0 0 cos(θ2) sen(θ2)
0 0 0 0 0 0 −sen(θ2) cos(θ2)



, (4.5)

onde os valores de senos e cossenos podem ser calculados diretamente a partir das coorde-
nadas dos nós do elemento como apresentado nas Equações (4.6), (4.7), (4.8) e (4.9).

cos(θ1) = x2 − x1

L1
, (4.6)

sen(θ1) = y2 − y1

L1
, (4.7)
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cos(θ2) = x3 − x4

L2
, e (4.8)

sen(θ2) = y3 − y4

L2
. (4.9)

E a matriz de rigidez no referencial global será dada pela Equação (4.10).

[KG] = [R]T [KL][R]. (4.10)

Para garantir consistência dos deslocamentos obtidos com o elemento IE5 e os
elementos IE1 e LRH é necessário que os coeficientes C1, C2 e C4 atendam às relações
exibidas nas Equações (4.11), (4.12) e (4.13).

C1 = D11Lmédio
2 , (4.11)

C2 = D22Lmédio
6 , e (4.12)

C1 = 4C2, (4.13)

onde Lmédio refere-se à média aritmética simples entre as medidas L1 e L2 mostrados na
Figura 6 e D11 e D22 são valores da matriz constitutiva do elemento de interface que é
apresentada na Equação (4.14).

[D] =
 G/h 0

0 E/h

 , (4.14)

onde G é o módulo de elasticidade transversal do material, E é o seu módulo de elasticidade,
ou módulo de Young e h é a espessura do elemento alterada por uma penalização.No
presente trabalho, propõe-se que o cálculo do valor de h seja realizado da forma mostrada
na Equação (4.15).
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h = Lmédio
α

, (4.15)

onde α é um fator de penalidade que deve variar de acordo com a tensão no elemento
de interface. Percebe-se que, para valores elevados de α, tem-se valores baixos de h e,
consequentemente, os termos da matriz constitutiva [D] e da matriz de rigidez [K] do
elemento são elevados. O oposto ocorre quando são considerados valores baixos para o
parâmetro α. Dessa forma, o parâmetro de penalidade funciona de maneira a simular a
degradação no material sob o efeitos de esforços de tração.

Diante do exposto, adotou-se um padrão empírico de variação de α de acordo com
valores médios e característicos de resistência à tração para concretos de classe até C50,
dados pela norma brasileira ABNT NBR 6118 (2014). Tais valores podem ser calculados
utilizando-se as Equações (4.16), (4.17) e (4.18).

fct,m = 0.3f 2/3
ck , (4.16)

fctk,inf = 0.7fct,m, e (4.17)

fctk,sup = 1.3fct,m, (4.18)

onde fct,m é o valor médio da resistência à tração direta do concreto, fck é a resistência
característica à compressão do concreto, fctk,inf é a resistência característica inferior do
concreto à tração e fctk,sup é a resistência característica superior do concreto à tração.

Através da comparação da tensão normal no elemento de interface com estes valores
é definido o valor apropriado para α, conforme definido na Tabela 1. Todos os elementos
de interface são inicializados com o maior α, simulando uma estrutura íntegra. Com os
incrementos de carga e consequentemente o desenvolvimento das tensões, é avaliado em
que intervalo estas tensões se enquadram e atribuído o respectivo valor ao parâmetro de
penalidade.

Cabe ressaltar que as tensões no interior do elemento de interface são calculadas
em função dos deslocamentos nodais (u1, v1, u2, v2, u3, v3, u4, v4), conforme deduzido por
Coutinho et al. (2003) e exposto nas Equações (4.19) e (4.20). O eixo x′y′ refere-se ao
eixo local apresentado na Figura 6. A componente de tensão normal σx′ é considerada
nula e as tensões são assumidas constantes ao longo do elemento.
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Tabela 1 – Padrão proposto para a variação do parâmetro α

Tensão normal σy′ no elemento de interface (MPa) Valor de α
≤ 0 106

> 0 e ≤ fctk,inf 106

> fctk,inf e ≤ fct,m 104

> fct,m e ≤ fctk,sup 102

> fctk,sup 1
Fonte: Elaborada pela autora.

σy′ = 1
Lmédio

(
C2 + C4

4

)
(v3 + v4 − v1 − v2), e (4.19)

τx′y′ = 1
Lmédio

C1(u3 + u4 − u1 − u2). (4.20)

4.1.2 Esquema de inserção dos elementos de interface

No modelo de fissuração discreta a malha empregada no início da simulação é
formada apenas por elementos triangulares isoparamétricos, sendo os elementos de interface
inseridos ao longo das iterações quando verificados níveis de tensão superiores à resistência
à tração do concreto. Os elementos contínuos triangulares foram escolhidos para que fosse
possível a representação de fissuras inclinadas e não apenas de fissuras horizontais ou
verticais, o que aconteceria caso os elementos da malha fossem retangulares ou quadrados,
por exemplo.

Foi adotado como critério para redefinição da malha de elementos finitos e inserção
das interface o critério da máxima tensão principal. Ou seja, quando a tensão principal
máxima no elemento atinge a tensão normal máxima que o material pode suportar é
adicionado um elemento de interface para permitir um deslocamento relativo entre esse
elemento e seu adjacente.

A cada iteração do método incremental-iterativo adotado na análise não linear
são calculadas as tensões normais e tangenciais correntes nos elementos da malha. Cada
elemento triangular está associado a um campo de tensões no ponto de Gauss empregado
no momento da integração numérica. A partir de cada tensor de tensões são obtidas
as tensões principais atuantes no elemento e suas respectivas direções. No momento
em que é verificada, em algum elemento triangular, uma tensão principal superior ao
valor predefinido de resistência do concreto à tração, o código de análise não linear é
interrompido para que seja feita uma redefinição da malha de elementos finitos.

A incorporação da interface na malha baseia-se na premissa de que as fissuras
surgirão em uma direção normal à direção da tensão que superou a resistência do material.
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Sendo assim, o primeiro passo é determinar em qual ou em quais arestas do elemento
triangular se dará a duplicação de nós para receber o elemento de interface. Para tal, é
calculado o vetor diretor de cada uma das três arestas do elemento e o ângulo formado
entre eles e a direção da tensão principal. Aqui foi adotada uma tolerância de ±15◦, ou seja,
qualquer aresta que forme um ângulo de 75◦ a 105◦ com a direção principal será selecionada.
No caso de nenhuma aresta ser selecionada por este critério, é automaticamente selecionada
a aresta com ângulo mais próximo de 90◦ com a direção principal, independente do seu
valor.

Para cada aresta que foi selecionada, é feita uma verificação se já existe elemento
de interface nela. Essa verificação é necessária já que uma mesma aresta pode pertencer a
mais de um elemento e, também, pode ser que determinada aresta de um dado elemento
seja selecionada mais de uma vez em diferentes iterações.

Não sendo verificada a existência de interface na aresta selecionada, é possível
passar para o próximo passo que é a inserção do elemento de interface propriamente dito.
Como o elemento de interface IE5 adotado no trabalho possui quatro nós, sendo que,
inicialmente, eles estão sobreposto dois a dois, é necessário que os dois nós que compõem a
aresta sejam duplicados. Os dois novos nós recebem as coordenadas desses nós da malha
original, apenas com numeração diferente. E a conectividade do elemento de interface
é definida com os dois nós da aresta do elemento triangular e os dois nós recém-criados
organizados em sentido anti-horário, conforme esquema mostrado na Figura 6.

Como os nós devem ser duplicados sempre que houver acréscimo de interface na
malha, para que se possibilite a separação de elementos contínuos, e como cada nó da
malha pertence a pelo menos dois elementos distintos, é possível ter, após a redefinição
da malha, diversos nós de mesma coordenada. A Figura 8 apresenta a forma como foi
pensada a inclusão dos elementos IE5 na malha entre elementos vizinhos. Cabe ressaltar
que a separação dos lados da interface na imagem é apenas para facilitar a visualização do
elemento que, inicialmente pode ser considerado unidimensional, com espessura tendendo
a zero.

Na Figura 8, os elementos contínuos estão representados pelas notações 1 , 2 ,
3 e 4 ; as siglas I1, I2, I3 e I4 representam os elementos de interfaces; e A, B, C, D e
E são os nós da malha original e os nós que se originaram destes foram nomeados com a
mesma letra do nó primário sobrescrita de um sinal ′, ′′ ou ′′′ marcando o seu número de
duplicações.

O padrão adotado é de que a interface é inserida no exterior do elemento triangular
em que foi identificada a tensão que supera a resistência limite do material, sendo assim,
as conectividades deste elemento se mantêm as mesmas. Porém, os elementos localizados
acima ou abaixo dele, e que compartilham os nós da aresta original que foram duplicados,
após a inserção da interface estarão conectados à malha através dos novos nós, para
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Figura 8 - Esquema de inserção do elemento de interface

Fonte: Elaborada pela autora.

permitir a separação entre os elementos e a abertura da fissura. A Figura 9 mostra um
trecho da malha original e como ficará a sua configuração após a inserção de interfaces na
mesma aresta, devido ao elevado valor da tensão em dois elementos distintos.

Após a redefinição da malha são calculados os seus números totais de nós, elementos
e graus de liberdade para fins de cálculo. Então, os nós criados recebem as mesmas
coordenadas dos nós bases da malha original, bem como seus deslocamentos acumulados
{U}, suas condições de contorno e cargas residuais {Q}. Adotou-se uma restrição à
inserção de elementos de interfaces em locais com carga externas aplicadas. Assim a carga
de referência {P} nos graus de liberdade dos novos nós sempre receberá valores nulos. Não
há alteração no vetor de forças internas {F} devido à interface, porque foi considerado
que as forças internas atuantes na mesma são nulas. Como {F} é calculado de forma
independente a cada iteração, na próxima iteração ele será montado de acordo com as
tensões no elementos contínuos triangulares, que abrangem todos os graus de liberdade do
problema, sendo desprezada qualquer contribuição dos elementos de interface.

Assim, definidos os deslocamentos para todos os nós que compõem o elemento de
interface inserido e inicializando o seu parâmetro de penalidade α em seu maior valor, é
possível calcular as tensões iniciais atuando na interface. De acordo com o nível de tensões
obtido pode já ser necessária uma atualização do valor de α de acordo com a variação
proposta na Tabela 1.

Com todas as alterações feitas, retorna-se ao código de análise não linear que
segue as iterações e passos incrementais até que seja verificada novamente alguma tensão
superior à resistida pelo material e o programa recaia no código de inserção dos elementos
de interface para nova redefinição da malha de elementos finitos.
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Figura 9 - Elementos afetados pela inserção da interface
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Legenda:

Malha original/inalterada

Elemento da malha original que sofrerá alteração na conectividade

Elemento da malha original onde foi registrada tensão acima da resistida pelo material

Elemento da nova malha com conectividade alterada
Aresta selecionada para receber o elemento de interface

Elemento de interface IE5

Situação 1 Situação 2

Malha original Malha original

Malha redefinida Malha redefinida

Fonte: Elaborada pela autora.

4.2 MODELO DE FISSURAÇÃO DISTRIBUÍDA

Os modelos de fissuração distribuída consideram que a descontinuidade do campo
de deslocamentos causada pela fissura é distribuída ao longo do elemento. Para tanto,
eles se baseiam em relações tensão-deformação que consideram a queda de rigidez do
material a partir de determinado nível de deformação, o que impacta diretamente nas
suas propriedades físicas e, portanto, em sua rigidez. Uma deficiência desse modelo é sua
dificuldade em representar problemas de fissuras localizadas.



45

O modelo distribuído adotado neste trabalho baseia-se em uma matriz constitu-
tiva secante local obtida a partir da inversão da matriz de flexibilidade simétrica para
problemas em estado plano de tensão. Além disso, o modelo depende da adoção de leis
tensão-deformação representativas do comportamento do material, capazes de computar a
degradação das suas propriedades físicas. Para tal, foram usadas as relações propostas
por Boone e Ingraffea (1987), Carreira e Chu (1985), Carreira e Chu (1986) e Kaklauskas
(1998).

4.2.1 Modelo de fissuração

O modelo de fissuração distribuída empregado depende da utilização de uma matriz
constitutiva secante local que leva em conta o módulo de elasticidade inicial do material,
seu módulo de elasticidade em cada uma das direções principais no estado de deformação
corrente, o valor do coeficiente de Poisson que é mantido constante durante toda a análise
e seu módulo de elasticidade transversal que é escrito em função das demais propriedades
citadas. O desenvolvimento dessa matriz será descrito a seguir, tomando como base o
exposto no trabalho de Penna (2011).

Primeiramente deve-se considerar a relação apresentada na Equação (4.21) que
associa as tensões {σl} e deformações {εl} em um sistema de coordenadas local, aqui
orientado nas direções principais de deformação, em termos da matriz de flexibilidade [Cs

l ].

{εl} = [Cs
l ]{σl}. (4.21)

A direção da deformação principal ε1 foi denominada 1 e a direção da deformação
principal ε2 foi denominada 2 e o ângulo formado entre o sistema de coordenadas local 12
e o de coordenadas global xy é o θε, conforme esquema da Figura 10.

Figura 10 - Sistemas
de coordenadas global

e local

x

y

1

2

θε

Fonte: Elaborada pela
autora.
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Considerando o material ortotrópico, ou seja, suas propriedades mecânicas depen-
dem das direções em que são observadas, a matriz de flexibilidade [Cs

l ] para um problema
em estado plano de tensão é dada pela Equação (4.22).

[Cs
l ] =



1
E1

−ν12

E2
0

−ν21

E1

1
E2

0

0 0 1
G12

 . (4.22)

Invertendo essa matriz [Cs
l ], tem-se o tensor constitutivo secante local [Ds

l ] mostrado
na Equação (4.23).

[Ds
l ] = 1

1− ν12ν21


E1 ν12E1 0
ν21E2 E2 0

0 0 (1− ν12ν21)G12

 . (4.23)

Como os módulos de elasticidade nas direções locais E1 e E2 são calculados de
forma independente e de acordo com o estado de deformação corrente, o modelo mostrado
permite considerar a danificação do material devido à esforços de tração e compressão.

Pode ser constatado que a matriz apresentada na Equação (4.23) é assimétrica,
devendo ser aplicado a ela um processo de simetrização. Tal processo consiste na consi-
deração de um coeficiente de Poisson único ν para todas as direções do material que se
relaciona com os coeficientes ν12 e ν21 da forma mostrada na Equação (4.24).

ν21

E1
= ν12

E2
= ν

E0
, (4.24)

onde E0 é o módulo de elasticidade do material sem dano.

A adoção dessa relação faz com que a matriz de flexibilidade [Cs
l ] seja escrita da

forma mostrada na Equação (4.25).

[Cs
l ] =



1
E1

− ν

E0
0

− ν

E0

1
E2

0

0 0 1
G12

 . (4.25)
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Invertendo a matriz de flexibilidade tem-se a matriz constitutiva secante local [Ds
l ]

apresentada na Equação (4.26), que considera uma rigidez transversal residual devido à
rugosidade entre as faces da fissura.

[Ds
l ] = 1

1− E1E2

E2
0
ν2


E1

νE1E2

E0
0

νE1E2

E0
E2 0

0 0
(

1− E1E2

E2
0
ν2
)
G12

 , (4.26)

onde G12 é o módulo de elasticidade transversal que, de acordo com a hipótese de
simetrização, tem seu valor calculado pela expressão da Equação (4.27).

G12 = E0E1E2

E0E1 + E0E2 + 2νE1E2
, (4.27)

e seu valor mínimo é obtido em função do módulo de elasticidade transversal original G0

conforme Equação (4.28).

G12 = βG0, (4.28)

onde β é um valor entre 0 e 1 e G0 é calculado pela Equação (4.29).

G0 = E0

2(1 + ν) . (4.29)

A matriz constitutiva da Equação (4.26) precisa ser rotacionada para o sistema
de coordenadas globais o que é feito através da sua multiplicação pela matriz de rotação
[Rε] conforme Equação (4.30). A matriz constitutiva [Ds

g] é usada para a determinação
da matriz de rigidez da estrutura [K].

[Ds
g] = [Rε]T [Ds

l ][Rε], (4.30)

onde [Rε] é dada pela Equação (4.31).
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[Rε] =


cos2(θε) sen2(θε) cos(θε)sen(θε)
sen2(θε) cos2(θε) −cos(θε)sen(θε)

−2cos(θε)sen(θε) 2cos(θε)sen(θε) cos2(θε)− sen2(θε)

 , (4.31)

onde o ângulo θε está representado na Figura 10.

Os módulos de elasticidade secantes nas direções principais E1 e E2 são calculados
de acordo com a Equação (4.32).

En = σn
εn
, para n = [1, 2], (4.32)

onde ε1 e ε2 são os autovalores do tensor de deformações nos pontos de Gauss da malha e
σ1 e σ2 são as tensões correntes obtidas a partir da aplicação dos valores de ε1 e ε2 em
relações tensão-deformação propostas na literatura e que consideram o comportamento não
linear do concreto. As relações adotadas no presente trabalho serão discutidas a seguir.

4.2.2 Relações tensão-deformação

Com o desenvolvimento e evolução dos modelos de fissuração distribuída na segunda
metade do século XX e sua ampla utilização para problemas envolvendo a modelagem
de estruturas de concreto, muitos trabalhos também foram publicados com propostas de
relações tensão-deformação que descrevem o comportamento do material. Essas relações
são propostas a partir de aproximações de equações matemáticas à resultados obtidos
experimentalmente e são fundamentais para aplicação dos modelos distribuídos.

No presente trabalho foram empregadas as leis tensão-deformação para o concreto
propostas por Carreira e Chu (1986) e Boone e Ingraffea (1987) para esforços de tração e
Carreira e Chu (1985) e Kaklauskas (1998) para esforços de compressão.

4.2.2.1 Relação tensão-deformação proposta por Carreira e Chu (1985) e Carreira e Chu
(1986)

Carreira e Chu (1985) apresentaram uma equação polinomial para representar o
comportamento tensão-deformação do concreto simples submetido a esforços de compressão.
A lei é definida por parâmetros fisicamente significativos como os limites de tensão e
deformação do material e tanto o ramo ascendente quanto o descendente se adequam a
dados obtidos a partir de diferentes condições experimentais.

Posteriormente, Carreira e Chu (1986) propuseram o emprego da mesma equação
polinomial para representar o concreto armado tracionado. Os autores destacam que
experimentos mostram a existência de um diagrama não linear completo relacionando
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tensão e deformação em concreto simples e armado sob tração e não apenas um diagrama
linear com ruptura frágil do material. Sendo assim, a equação proposta também será
empregada no presente trabalho para simular o comportamento do concreto sem armadura.

A relação proposta, aplicada tanto para tração quanto para compressão, é dada
pela Equação (4.33).

σi = fi

k
(
ε

εi

)
k − 1 +

(
ε

εi

)k , com k = 1

1−
(

fi
εiE0

) , e i = t, c, (4.33)

onde as variáveis são definidas na Tabela 2.

Tabela 2 – Definição das variáveis do modelo de Carreira e Chu (1985) e
Carreira e Chu (1986)

σi tensão principal de tração ou compressão
fi tensão relativa ao limite de resistência à tração ou compressão
εi deformação relativa ao limite elástico na tração ou compressão

i = t esforços de tração
i = c esforços de compressão
E0 módulo de elasticidade referente no domínio elástico
ε deformação principal corrente

Fonte: Elaborada pela autora.

Cabe ressaltar que o parâmetro k da Equação (4.33) admite a seguinte relação:

εi >
fi
E0
. (4.34)

A Equação (4.33) apresenta os limites de um material perfeitamente elástico quando
o parâmetro k →∞, ou seja, E0 ≈ fi/εi, e de um material perfeitamente plástico quando
k = 1. Assim, quando o parâmetro k obedece a Equação (4.34), a Equação (4.33)
proporciona uma transição não linear entre os dois casos extremos, representando materiais
de comportamento elastoplástico.

A Figura 11 traz representações da curva tensão-deformação para esforços de
compressão. As curvas da esquerda consideram diversos valores de tensão máxima na
compressão, mantendo-se constante as demais variáveis: E0 = 20000 MPa e εc = 0.002. As
curvas da direita consideram diversos valores de deformação relativa ao limite elástico na
compressão, mantendo-se constante as demais variáveis: E0 = 20000 MPa e fc = 20 MPa.
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Figura 11 - Lei de Carreira e Chu (1985) para compressão

Fonte: Elaborada pela autora.

A Figura 12 traz representações da curva tensão-deformação para esforços de
tração. As curvas da esquerda consideram diversos valores de tensão máxima na tração,
mantendo-se constante as demais variáveis: E0 = 20000 MPa e εt = 0.0002. As curvas
da direita consideram diversos valores de deformação relativa ao limite elástico na tração,
mantendo-se constante as demais variáveis: E0 = 20000 MPa e ft = 2 MPa.

Figura 12 - Lei de Carreira e Chu (1986) para tração

Fonte: Elaborada pela autora.
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4.2.2.2 Relação tensão-deformação proposta por Boone e Ingraffea (1987)

Boone e Ingraffea (1987) propuseram uma lei tensão-deformação representativa
do comportamento do concreto apenas para esforços de tração. A fórmula, baseada na
energia de fratura e nos limites de tensão e deformação é dada pela Equação (4.35).

σt = fte
−k(ε−εt), com k = hcft

Gf

, (4.35)

onde as variáveis estão definidas na Tabela 3.

Tabela 3 – Definição das variáveis do modelo de Boone e
Ingraffea (1987)

σt tensão principal de tração
ft tensão relativa ao limite de resistência à tração
εt deformação relativa ao limite elástico na tração
hc comprimento característico
Gf energia de fratura por comprimento de trinca
ε deformação principal corrente
Fonte: Elaborada pela autora.

A fórmula apresentada na Equação (4.35) é válida na descrição do ramo descendente
da curva tensão-deformação do material, sendo a parte ascendente considerada linear,
conforme pode ser visto na Figura 13.

Figura 13 - Lei de Boone e Ingraffea (1987) para tração
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Fonte: Elaborada pela autora.

A Figura 13 mostra com detalhe a parte ascendente e descendente da curva tensão-
deformação de acordo com a relação proposta por Boone e Ingraffea (1987). O primeiro
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gráfico traz ainda o efeito da variação da resistência à tração do material, sendo mantida
constante a deformação relativa ao limite elástico εt = 0.0001, e também os parâmetros:
Gf = 100 N/m e hc = 0.05 m. O gráfico da direita mostra o efeito da diminuição da
variável Gf que representa a energia de fratura por comprimento de trinca, sendo as demais
variáveis definidas por: ft = 2 MPa, εt = 0.0001 e hc = 0.05 m.

Como a relação apresentada por Boone e Ingraffea (1987) é válida apenas para
concreto tracionado, ela será usada em conjunto com leis para o material comprimido,
como Carreira e Chu (1985) e Kaklauskas (1998) que será descrita agora.

4.2.2.3 Relação tensão-deformação proposta por Kaklauskas (1998)

Kaklauskas (1998) apresenta uma relação para concretos sujeitos a esforços de
compressão baseada em ensaios realizados em vigas e lajes. Tal relação é apresentada na
Equação (4.36).

σc = fc

[
2 ε
εc
−
(
ε

εc

)2
]
, com εc = 2fc

Ec
, (4.36)

onde as variáveis são definidas na Tabela 4.

Tabela 4 – Definição das variáveis do modelo de Kaklauskas
(1998)

σc tensão principal de compressão
fc tensão máxima de compressão
ε deformação principal corrente de compressão
εc deformação referente à tensão máxima de compressão
Ec módulo de elasticidade do material
Fonte: Elaborada pela autora.

A Figura 14 mostra diferentes curvas produzidas a partir da aplicação da Equação
(4.36) variando-se os valores de entrada. Os gráficos da esquerda e da direita possuem
valor fixo de Ec = 20000 MPa.

Como a relação apresentada por Kaklauskas (1998) é válida apenas para esforços
de compressão, ela será usada em conjunto com leis que simulam o comportamento do
concreto tracionado, como Carreira e Chu (1986) e Boone e Ingraffea (1987).
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Figura 14 - Lei de Kaklauskas (1998) para compressão

Fonte: Elaborada pela autora.
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5 IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

O código utilizado no presente trabalho para simulação do comportamento não
linear de estruturas de concreto foi desenvolvido na plataforma MatLab, que possui
linguagem própria derivada do C/C++ e é voltado para o cálculo numérico. As malhas de
elementos finitos foram geradas no software GMSH. A seguir serão apresentados resumos
dos algoritmos usados em cada um dos modelos de fissuração propostos.

O modelo de fissuração distribuída baseia-se no emprego da matriz constitutiva
secante local apresentada na Equação (4.26) e de relações tensão-deformação representativas
do comportamento do concreto. Este modelo foi implementado juntamente a um algoritmo
incremental-iterativo para resolução do sistema de equações não lineares.

Um resumo dos principais passos executados no modelo de fissuração distribuída
é apresentado no Algoritmo 1, que depende do Algoritmo 2 que trata do cálculo do
incremento do fator de cargas δλij de acordo com o método de controle escolhido, e do
Algoritmo 3 que mostra como são empregadas as relações tensão-deformação e o cálculo
da matriz constitutiva secante necessária para a determinação da rigidez da estrutura.

O modelo de fissuração discreta emprega malhas onde elementos de interface IE5
são inseridos de acordo com a constatação de tensões principais maiores que uma tensão
limite preestabelecida. Este modelo também deve ser implementado juntamente a um
algoritmo incremental-iterativo para resolução do sistema de equações não lineares. Um
esboço dos principais passos executados é apresentado no Algoritmo 4, que depende do
Algoritmo 2 que trata do cálculo do incremento do fator de cargas δλij de acordo com o
método de controle escolhido, e do Algoritmo 5 que executa a redefinição da malha de
elementos finitos com a inserção das interfaces.

Os Algoritmos 1, 2 e 4, no que se referem aos passos incrementais-iterativos e
métodos de controle, foram baseados em um diagrama de atividades de algoritmo genérico
para métodos de controle apresentado por Fuina (2004), sendo inseridas modificações
relacionadas aos modelos de fissuração propostos neste trabalho.

Para o modelo de fissuração distribuída utiliza-se o Algoritmo 3, que foi elaborado
tendo-se em vista os passos necessários para a determinação da matriz constitutiva secante
local e global com a aplicação das relações tensão-deformação estudadas. Para o modelo
de fissura discreta, com o emprego dos elementos de interface IE5, foi implementado o
Algoritmo 5 que apresenta as principais atividades a serem realizadas para a redefinição
da malha de elementos finitos, conforme proposto no item 4.1.2 deste trabalho.
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Algoritmo 1: Método incremental-iterativo no modelo de fissuração distri-
buída

1 Montagem do vetor de cargas de referência {P}
2 Inicialização do contador de iterações j = 0
3 Inicialização da carga residual nula para primeira iteração {Qi

0} = {0}
4 Cálculo da matriz constitutiva secante inicial [Ds

g] usando apenas o módulo de
elasticidade do material sem danos E0

5 para i = 1 até i =número máximo de incrementos faça
6 enquanto tolerância não for atingida faça
7 j = j + 1
8 Cálculo da matriz de rigidez [K]ij−1 com matriz [Ds

g] atualizada do
Algoritmo 3

9 Cálculo dos deslocamentos incrementais associados à carga de referência
{δUP}ij

10 Cálculo dos deslocamentos incrementais associados à carga residual
{δUQ}ij

11 Determinação do incremento do fator de cargas δλij (Algoritmo 2)
12 Cálculo do vetor de deslocamentos incrementais {δU}ij
13 Atualização do fator de cargas λij
14 Atualização do vetor de deslocamentos {Ui

j}
15 Cálculo do vetor de deformações em cada ponto de Gauss
16 Cálculo do vetor de tensões para cada ponto de Gauss (Algoritmo 3)
17 Cálculo do vetor de forças internas {Fij}
18 Cálculo do vetor de forças residuais {Qi

j}
19 fim
20 Salvar vetor de deslocamentos {Ui

j} e vetor de forças externas λij{P} do
passo incremental

21 fim
22 Plotagem da curva de equilíbrio de interesse
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Algoritmo 2: Métodos de controle
Resultado: Incremento do fator de cargas

1 se método de controle de carga então
2 se j = 1 então
3 δλi1 = incremento de carga prescrito
4 senão
5 δλij = 0
6 fim
7 fim
8 se método de controle de deslocamento então
9 se j = 1 então

10 δλi1 = δU c
1

δUP c

1
11 senão

12 δλij =
−δUQc

j

δUP c

j

13 fim
14 fim
15 se método de controle de deslocamento generalizado então
16 se j = 1 então
17 Cálculo do parâmetro GSP
18 δλi1 = ±δλ1

1 ||GSP ||0.5
19 senão

20 δλij = −{δUP }i−1T

1 {δUQ}i
j

{δUP }i−1T

1 {δUP }i
j

21 fim
22 fim

Algoritmo 3: Cálculo das tensões de acordo com leis tensão-deformação
Dados: Deformações nos pontos de Gauss, módulo de elasticidade inicial,

coeficiente de Poisson, parâmetros da lei tensão-deformação
Resultado: Tensões nos pontos de Gauss e matriz constitutiva secante global

[Ds
g]

1 para n = 1 até n = número de elementos faça
2 para x = 1 até x = pontos de Gauss por elemento faça
3 Determinação das deformações e direções principais
4 Cálculo das tensões correntes aplicando as deformações principais nas

relações tensão-deformação
5 Cálculo dos módulos de elasticidade secantes locais E1 e E2
6 Determinação da matriz constitutiva secante local [Ds

l ]
7 Determinação da matriz de rotação [Rε]
8 Determinação da matriz constitutiva secante global [Ds

g]
9 Determinação das tensões no referencial global

10 fim
11 fim



57

Algoritmo 4:Método incremental-iterativo no modelo de fissuração discreta
1 Montagem do vetor de cargas de referência {P}
2 Inicialização do contador de iterações j = 0
3 Inicialização da carga residual nula para primeira iteração {Qi

0} = {0}
4 para i = 1 até i =número máximo de incrementos faça
5 enquanto tolerância não for atingida faça
6 j = j + 1
7 se número de elementos de interface >0 então
8 Cálculo da matriz de rigidez das interfaces
9 fim

10 Cálculo da matriz de rigidez global da malha [K]ij−1
11 Cálculo dos deslocamentos incrementais associados à carga de referência

{δUP}ij
12 Cálculo dos deslocamentos incrementais associados à carga residual

{δUQ}ij
13 Determinação do incremento do fator de cargas δλij (Algoritmo 2)
14 Cálculo do vetor de deslocamentos incrementais {δU}ij
15 Atualização do fator de cargas λij
16 Atualização do vetor de deslocamentos {Ui

j}
17 Cálculo do vetor de deformações em cada ponto de Gauss dos elementos

contínuos
18 Cálculo do vetor de tensões para cada ponto de Gauss dos elementos

contínuos
19 se número de elementos de interface >0 então
20 Cálculo das tensões nos elementos de interface
21 Atualização do parâmetro de penalidade α dos elementos de

interface
22 fim
23 Cálculo do vetor de forças internas {Fij}
24 Cálculo do vetor de forças residuais {Qi

j}
25 Cálculo das tensões principais para cada ponto de Gauss dos elementos

contínuos
26 se tensão principal > tensão máxima do limite elástico então
27 Inserção dos elementos de interface (Algoritmo 5)
28 Cálculo das tensões nos elementos de interface inseridos
29 Atualização do parâmetro de penalidade α dos elementos de

interface
30 fim
31 fim
32 Salvar vetor de deslocamentos {Ui

j} e vetor de forças externas λij{P} do
passo incremental

33 fim
34 Plotagem da curva de equilíbrio de interesse
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Algoritmo 5: Redefinição da malha de elementos finitos
Resultado: Dados da nova malha de elementos finitos

1 para y = 1 até y = pontos de Gauss com tensões superiores ao limite faça
2 Cálculo do vetor diretor de cada aresta do elemento a que pertence o ponto

de Gauss
3 Determinação dos ângulos entre os vetores diretores das arestas e a direção

principal
4 Seleção da(s) aresta(s) com ângulo entre 75◦ e 105◦ com a direção principal
5 se nenhuma aresta selecionada então
6 Seleção da aresta com ângulo mais próximo de 90◦ com a direção

principal
7 fim
8 para a = 1 até a = número de arestas selecionadas faça
9 se já existe elemento de interface na aresta selecionada então

10 Passar para próxima aresta
11 fim
12 Criação de dois novos nós na malha a partir da duplicação dos nós da

aresta selecionada
13 Definição das conectividades do elemento de interface
14 Ajuste nas conectividades dos elementos afetados pela duplicação dos

nós
15 fim
16 Atualização do número de nós e elementos da malha
17 fim
18 Atualização do vetor de deslocamentos {Ui

j}
19 Atualização do vetor de cargas residuais {Qi

j}
20 Atualização do vetor de carga de referência {Pi

j}
21 Atualização do vetor de forças internas {Fij}
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6 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DOS MODELOS DE FISSURAÇÃO

Neste capítulo serão apresentados dois exemplos de aplicação dos modelos imple-
mentados de fissuração discreta e distribuída em estruturas de concreto simples. Tratam-se
de exemplos comuns na engenharia civil, e que possibilitam ilustrar cada modelo e ressaltar
suas características individuais, bem como compará-los.

6.1 PAINEL EM “L” SUBMETIDO A CARREGAMENTO DISTRIBUÍDO

O primeiro exemplo a ser analisado trata de um painel de concreto em forma de “L”
engastado em sua base. A estrutura é submetida a um carregamento distribuído vertical
q ao longo de sua extremidade esquerda. Detalhes da geometria do painel podem ser
visualizados na Figura 15.

Figura 15 - Geometria do painel em “L”

Fonte: Adaptada de Penna (2011).

Tanto no modelo de fissuração distribuída quanto no de fissuração discreta, as
seguintes propriedades foram consideradas: módulo de elasticidade inicial E0 = 25850 MPa
e coeficiente de Poisson ν = 0.18. A carga de referência é q = 28 N/mm e a tolerância para
a convergência do método iterativo é de 10−4. Para cada lei tensão-deformação aplicada
no modelo de fissura distribuída foram usadas as propriedades apresentadas na Tabela 5.
Cabe ressaltar que os parâmetros εt usados nas leis de Carreira e Chu (1986) e Boone e
Ingraffea (1987) são diferentes para manter o mesmo módulo de elasticidade íntegro E0
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definido anteriormente, já que a proposta de Carreira e Chu (1986) admite a relação da
Equação (4.34), o que não é verdade para a proposta de Boone e Ingraffea (1987).

Tabela 5 – Parâmetros das leis tensão-
deformação para painel em “L”

Proposta de Carreira e Chu (1985)
fc 31 MPa
εc 0.0022
Proposta de Carreira e Chu (1986)
ft 2.7 MPa
εt 0.0001925
Proposta de Boone e Ingraffea (1987)
ft 2.7 MPa
εt 0.00010445
hc 28 mm
Gf 0.065 N/mm

Proposta de Kaklauskas (1998)
fc 31 MPa
εc 0.0022
Fonte: Elaborada pela autora.

Para o modelo de fissuração distribuída foi realizada uma análise a respeito da
adoção de uma malha de elementos quadriláteros ou elementos triangulares. Uma malha,
denominada de malha 1, é formada por 300 elementos quadriláteros de quatro nós e
dimensão inicial igual a (0.025 x 0.025) m. Uma segunda malha, chamada de malha 2, é
formada por 1200 elementos triangulares resultantes da divisão de cada quadrilátero da
malha anterior em quatro triângulos. Os resultados encontrados para ambas as malha
empregando a lei tensão-deformação propostas por Carreira e Chu (1985) para compressão
e Carreira e Chu (1986) para tração são apresentados na Figura 16.

É notável que a curva de equilíbrio para a malha de elementos quadriláteros
possui o trecho descendente mais suave do que quando utilizada a malha de elementos
triangulares. Além disso, percebeu-se que o tempo de análise computacional para a malha
1 foi relativamente menor que para a malha 2. Assim, a malha 1 será empregada nas
análises do modelo de fissuração distribuída e a malha 2 será empregada nas análises do
modelo de fissuração discreta, uma vez que os elementos triangulares permitem a inserção
de elementos de interfaces em um maior número de direções, o que proporciona uma
melhor representação das fissuras. As malhas 1 e 2 estão mostradas na Figura 17.

Para a escolha do método de controle, realizou-se análises com o modelo de
fissuração distribuída aplicando as leis tensão-deformação de Carreira e Chu (1985) e
Carreira e Chu (1986), com controle de carga, controle direto de deslocamento e controle
de deslocamentos generalizado. As curvas de equilíbrio encontradas para os métodos de
controle de deslocamentos estão exibidas na Figura 18. Conforme esperado, o método de
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Figura 16 - Modelo de fissuração distribuída em duas malhas
distintas

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 17 - Malhas empregadas na análise do painel em “L”

Fonte: Elaborada pela autora.

controle de carga não foi adequado para a análise não linear realizada, por não se mostrar
eficiente na passagem por pontos limites. Desta forma, visando não poluir visualmente as
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respostas apresentadas na Figura 18, os resultados obtidos para o controle de carga foram
omitidos, uma vez que eles são praticamente coincidentes aos demais já apresentados para
o trecho ascendente da curva, e somente convergem para valores de carga até o ponto 1
assinalado na figura. Ambos os métodos de controle de deslocamento, direto e generalizado,
apresentaram resultados muito similares, representando com sucesso o comportamento da
estrutura. Diante dos resultados apresentados, foi escolhido como método de controle das
simulações seguintes o método de controle de deslocamento generalizado por não exigir
do analista conhecimento prévio na determinação do grau de liberdade de controle e não
apresentar problemas na passagem por pontos limites de carga nem de deslocamento.

Figura 18 - Comparação dos métodos de controle

Fonte: Elaborada pela autora.

Em relação ao modelo de fissuração distribuída foram consideradas as seguintes
curvas tensão-deformação nas análises: Carreira e Chu (1985) para compressão e Carreira
e Chu (1986) para tração; Carreira e Chu (1985) para compressão e Boone e Ingraffea
(1987) para tração; Kaklauskas (1998) para compressão e Carreira e Chu (1986) para
tração; e Kaklauskas (1998) para compressão e Boone e Ingraffea (1987) para tração. Os
parâmetros adotados para cada relação estão elencados na Tabela 5. Os resultados de
deslocamento vertical do ponto sinalizado na Figura 15 em relação à carga aplicada na
estrutura estão apresentados na Figura 19.

Através da Figura 19 é possível perceber um comportamento das curvas de equilíbrio
conforme esperado, com a parte ascendente quase linear e uma parte descendente depois
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de atingida a carga máxima suportada pela estrutura. As curvas obtidas para cada uma
das relações tensão-deformação adotadas são bem similares com diferenças mais visíveis no
regime pós-crítico do material. Pode-se notar que as duas curvas em que são empregadas
a lei de Boone e Ingraffea (1987) para tração estão praticamente sobrepostas e um pouco
afastadas das duas demais curvas em que essa lei não é utilizada. Tal diferença pode
ser justificada pelo fato de que a relação proposta por Boone e Ingraffea (1987) além de
considerar os limites de tensão e deformação do material, como as demais leis adotadas
nesse trabalho, considera também a energia de fratura por comprimento de trinca Gf . Esse
parâmetro torna difícil fazer uma correspondência exata da relação tensão-deformação de
Boone e Ingraffea (1987) com a de Carreira e Chu (1986).

Figura 19 - Curvas de equilíbrio do modelo de fissuração distri-
buída

Fonte: Elaborada pela autora.

Para o modelo de fissuração discreta foram feitos diversos testes com diferentes
valores de tensão para o início da inserção dos elementos de interface IE5 na malha. Os
resultados obtidos estão plotados na Figura 20 juntamente com um resultado do modelo de
fissuração distribuída com o emprego da lei tensão-deformação de Carreira e Chu (1985) e
Carreira e Chu (1986). Percebe-se que o comportamento pós-crítico do modelo de fissuração
discreta não é suave como o do modelo distribuído, apresentando um comportamento
serrilhado com descontinuidades nas regiões onde a malha é redefinida e são inseridas
as interfaces. Como os elementos de interface possuem rigidez inicial superior à rigidez
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dos demais elementos da malha, sua inserção provoca uma brusca alteração da rigidez
global da estrutura nos graus de liberdade afetados pela interface, o que justifica os saltos
percebidos nas curvas de equilíbrio obtidas com esse modelo. Além disso, é preciso elevar
a tensão de inserção das interfaces para valores superiores ao da resistência à tração do
concreto adotada para o problema para que sejam atingidas cargas similares à obtida para
o modelo de fissuração distribuída. O modelo de fissura discreta apresenta um ruptura
mais frágil e parece precisar de um modelo de plasticidade associado para representar
melhor o regime pós-crítico da estrutura.

Figura 20 - Comparação dos modelos de fissuração

Fonte: Elaborada pela autora.

A Figura 21 mostra, através das pontos destacados na curva de equilíbrio, os
momentos de inclusão das interfaces na malha de elementos finitos para o modelo de
fissuração discreta considerando uma inserção para tensões superiores a 5.0 MPa. Também
é pontuado o número de elementos de interfaces total em cada momento em que o código
de análise é interrompido para redefinição da malha.

Esta estrutura de concreto com o formato de “L” também foi estudada por Winkler
et al. (2004) que realizaram ensaios experimentais e também simulações numéricas com
base em um modelo de fissuração distribuída no âmbito da teoria da plasticidade. Análises
numéricas da estrutura também foram realizadas por Penna (2011) de acordo com sua
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Figura 21 - Inclusão das interfaces no modelo discreto

Fonte: Elaborada pela autora.

proposta de estrutura teórica unificada, empregando modelos de fissuração distribuídas
com leis tensão-deformação propostas por Carreira e Chu (1985) e Carreira e Chu (1986),
e Boone e Ingraffea (1987) combinado com o comportamento à compressão de Carreira
e Chu (1985). Os resultados encontrados por esses autores foram comparados com os
obtidos a partir dos modelos propostos no trabalho conforme mostrado na Figura 22.

Observa-se que o formato das curvas encontradas com o modelo de fissuração
distribuída proposto é muito parecido com os formatos obtidos experimentalmente e
numericamente por outros autores. Tanto o modelo de fissuração distribuída quando o
modelo de fissuração discreta foram capazes de representar o comportamento do painel,
apesar de apresentarem diferenças se comparados com resultados presentes na literatura,
principalmente no regime pós-crítico. Além disso, as diferenças encontradas são maiores
no modelo de fissura distribuída quando comparado com os demais resultados analisados,
principalmente no que diz respeito à suavidade da curva de equilíbio.

As Tabelas 6 e 7 apresentam um resumo com os parâmetros empregados e as
características das análises computacionais executadas para o modelo de fissuração dis-
tribuída considerando quatro variações de curvas tensão-deformação. A Tabela 8 mostra
tais valores para o modelo de fissuração discreta quando as interfaces são inseridas para
tensões principais maiores que 5.0 MPa, que é quando são verificados resultados mais
próximos ao encontrado com o outro modelo. É possível notar que, para esse exemplo, o
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Figura 22 - Validação dos resultados obtidos

Fonte: Elaborada pela autora.

tempo de processamento do modelo discreto é um pouco menor que no modelo distribuído,
mesmo sendo necessária a redefinição da malha. Além disso, o número de iterações e os
valores mínimos de módulo de elasticidade para as duas direções principais (E1 e E2) nas
duas simulações em que são usadas a lei de Boone e Ingraffea (1987) para tração são bem
próximos entre si, sendo diferentes dos valores desses parâmetros observados nas análises
em que o comportamento à tração do concreto é modelado pela lei de Carreira e Chu
(1986).

Tabela 6 – Características do modelo de
fissuração distribuída (Painel em “L”)

E0 25850 MPa
ν 0.18
tolerância 10−4

passos incrementais 200
n◦ de elementos 300
n◦ de nós 341
Fonte: Elaborada pela autora.

Por fim, na Figura 23 são apresentadas as malhas deformadas no final da análise
para cada um dos modelos. A imagem da esquerda mostra o resultado do modelo de
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Tabela 7 – Características do modelo de fissuração distribuída para diferentes leis tensão-
deformação (Painel em “L”)

Parâmetro Carreira e Chu Carreira-
Ingraffea

Kaklauskas-
Carreira

Kaklauskas-
Ingraffea

tempo de processamento (s) 1105 1009 1099 981
n◦ máximo de iterações 155 73 136 72
n◦ médio de iterações 29.970 26.465 29.625 26.315
E1 mínimo (MPa) 5.511 0.002318 5.4833 0.002255
E2 mínimo (MPa) 24960 25735 24963 25850
Fonte: Elaborada pela autora.

Tabela 8 – Características do modelo de fis-
suração discreta (Painel em “L”)

E0 25850 MPa
ν 0.18
tolerância 10−4

passos incrementais 200
tempo de processamento (s) 901
n◦ de elementos contínuos 1200
n◦ de elementos de interface 14
n◦ de nós (início da análise) 641
n◦ de nós (final da análise) 669
n◦ máximo de iterações 193
n◦ médio de iterações 18.065
Fonte: Elaborada pela autora.

fissura distribuída com aplicação da lei tensão-deformação de Carreira e Chu (1985) e
Carreira e Chu (1986). A imagem da direita traz o resultado do modelo de fissura discreta
com interfaces sendo inseridas para valores de tensão principais superiores à 5.0 MPa.

Percebe-se uma similaridade dos resultados obtidos, em termos de localização da
fissura e sua direção de propagação, quando comparados com o padrão de fissuração
observado experimentalmente por Winkler et al. (2004) e com a distribuição do dano por
tensão calculada numericamente pelos mesmos autores, ambos exibidos na Figura 24.

6.2 VIGA DE CONCRETO SUBMETIDA A FLEXÃO EM 3 PONTOS

O segundo exemplo estudado trata de uma viga de concreto biapoiada submetida a
uma carregamento concentrado P em seu eixo de simetria vertical, onde esta possui uma
descontinuidade geométrica da base até metade de sua altura. Nesta região é esperada
uma concentração de tensões e deformações. Um esquema da geometria da viga, bem
como suas medidas, é apresentado na Figura 25.

Tanto no modelo de fissuração distribuída quanto no de fissuração discreta, as
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Figura 23 - Deformação do painel (deslocamentos ampliados em 100x)

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 24 - Resultados encontrados por Winkler et al. (2004)

Fonte: Adaptada de Winkler et al. (2004).

seguintes propriedades foram consideradas: módulo de elasticidade inicial E0 = 30000
MPa e coeficiente de Poisson ν = 0.2. A carga de referência é P = 800 N e a tolerância
para a convergência do método iterativo é de 10−4. Para cada lei tensão-deformação
aplicada no modelo de fissura distribuída foram usadas as propriedades apresentadas na
Tabela 9. Novamente, os parâmetros εt usados nas leis de Carreira e Chu (1986) e Boone
e Ingraffea (1987) são diferentes para manter o mesmo módulo de elasticidade inicial E0

definido anteriormente.
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Figura 25 - Geometria da viga submetida a flexão em três pontos

Fonte: Adaptada de Penna (2011).

Tabela 9 – Parâmetros das leis tensão-
deformação para viga

Proposta de Carreira e Chu (1985)
fc 33.3 MPa
εc 0.002
Proposta de Carreira e Chu (1986)
ft 3.3 MPa
εt 0.00022
Proposta de Boone e Ingraffea (1987)
ft 3.3 MPa
εt 0.00011
hc 40 mm
Gf 0.124 N/mm

Proposta de Kaklauskas (1998)
fc 33.3 MPa
εc 0.002
Fonte: Elaborada pela autora.

Da mesma maneira como foram realizadas as análises para o painel em formato
de “L”, o método de controle utilizado nas simulações da viga sob flexão foi o controle de
deslocamento generalizado. Também foi empregada uma malha de elementos quadriláteros,
Malha 1, quando da aplicação do modelo de fissuração distribuída e uma malha de
elementos triangulares, Malha 2, quando da aplicação do modelo de fissuração discreta. A
Malha 1 é formada por elementos quadriláteros de dimensão inicial igual a (0.01 x 0.01)
m e sua representação está exibida na Figura 26. A Malha 2 resulta da divisão de cada
quadrilátero da Malha 1 em quatro triângulos e, devido à sua grande discretização, não
ficaria bem representada se exibida na estrutura inteira, sendo adotada a apresentação
apenas da parte central da geometria, conforme pode ser visto na Figura 27.

Em relação ao modelo de fissuração distribuída foram consideradas as mesmas
combinações de curvas tensão-deformação do exemplo anterior, sendo elas: Carreira e Chu
(1985) para compressão e Carreira e Chu (1986) para tração; Carreira e Chu (1985) para
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Figura 26 - Malha 1 empregada na análise da viga

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 27 - Detalhe da Malha 2 empregada na análise da viga

Fonte: Elaborada pela autora.

compressão e Boone e Ingraffea (1987) para tração; Kaklauskas (1998) para compressão
e Carreira e Chu (1986) para tração; e Kaklauskas (1998) para compressão e Boone e
Ingraffea (1987) para tração. Os parâmetros adotados para cada relação estão elencados
na Tabela 5. Os resultados de deslocamento vertical do ponto de aplicação da carga
concentrada em relação ao valor da carga aplicada na estrutura estão apresentados na
Figura 28. Novamente percebe-se um agrupamento das curvas em que o comportamento à
tração é simulado pela relação proposta por Boone e Ingraffea (1987) e das curvas em que
tal comportamento é governado pela lei de Carreira e Chu (1986), o que reforça a ideia de
que as diferenças notadas no regime pós-crítico são devidas a diferença dos parâmetros
empregados em cada uma das relações.

No modelo de fissuração discreta, assim como no estudo do painel de concreto,
estabelecendo como limite de tensão para inserção das interfaces o valor de ft = 3.3 MPa,
não é atingido o nível de carregamento esperado para a estrutura. Uma comparação dos
resultados encontrados no modelo discreto quando as interfaces são inseridas para valores
de tensões acima de 3.3 MPa, 4.5 MPa e 6.0 MPa, com o modelo distribuído aplicando-se
duas combinações para as leis tensão-deformação, é mostrada na Figura 29.
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Figura 28 - Curvas de equilíbrio do modelo de fissuração distri-
buída

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 29 - Comparação dos modelos de fissuração discreta e
distribuída

Fonte: Elaborada pela autora.



72

Uma análise da Figura 29 permite observar que o resultado obtido para o modelo
de fissuração discreta, com interfaces inseridas quando a tensão principal ultrapassa 6.0
MPa, se aproxima mais da curva do modelo de fissura distribuída com emprego da lei de
Boone e Ingraffea (1987) para tração no regime pós-crítico, enquanto a curva em que foi
utilizada a lei de Carreira e Chu (1986) para tração apresenta valores superiores de carga
para o mesmo nível de deslocamentos. Para esse caso, o valor empregado para a energia
de fratura Gf , que é um parâmetro de entrada da relação proposta por Boone e Ingraffea
(1987), parece provocar uma correspondência entre os modelos discreto e distribuído.

A Figura 30 mostra, através dos pontos destacados na curva de equilíbrio, os
momentos de inclusão das interfaces na malha de elementos finitos para o modelo de
fissuração discreta considerando uma inserção para tensões superiores a 6.0 MPa. Também
é pontuado o número de elementos de interfaces total em cada momento em que o código
de análise é interrompido para redefinição da malha.

Figura 30 - Inclusão das interfaces no modelo discreto

Fonte: Elaborada pela autora.

Esta viga de concreto submetida à flexão em três pontos foi estudada experimen-
talmente por Petersson (1981). Análises numéricas da estrutura também foram realizadas
por Penna (2011) de acordo com sua proposta de estrutura teórica unificada, empregando
modelos de fissuração distribuídas com leis tensão-deformação propostas por Carreira
e Chu (1985) e Carreira e Chu (1986), e Boone e Ingraffea (1987) combinado com o
comportamento à compressão de Carreira e Chu (1985), além de uma proposta de lei
bilinear. Os resultados encontrados por esses autores foram comparados com os obtidos a
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partir dos modelos propostos no trabalho conforme mostrado na Figura 31.

Figura 31 - Validação dos resultados obtidos

Fonte: Elaborada pela autora.

Na Figura 31 são visíveis diferenças nos níveis de carga encontrados nos resultados
extraídos da literatura e nos obtidos a partir dos modelos implementados neste trabalho,
principalmente no regime pós-crítico, onde os modelos dos outros autores atingem valores
mais elevados de carregamento. Pode-se notar, também, que as duas curvas onde são
empregadas a lei de Boone e Ingraffea (1987) para tração trazem resultados mais próximos
dos obtidos com o modelo discreto, para o ramo descendente da curva de equilíbrio, do
que quando adotada a lei de Carreira e Chu (1986) para tração.

As Tabelas 10 e 11 apresentam um resumo com os parâmetros empregados e
as características das análises computacionais executadas para o modelo de fissuração
distribuída considerando quatro variações de curvas tensão-deformação. A Tabela 12
mostra tais valores para o modelo de fissuração discreta quando as interfaces são inseridas
para tensões principais maiores que 6.0 MPa. Para esse exemplo, o tempo de processamento
do modelo de fissuração discreta é consideravelmente superior ao do modelo distribuído,
independente da relação tensão-deformação adotada.

Por fim, na Figura 32 é apresentada a malha deformada no final da análise para
cada um do modelo de fissura distribuída com aplicação da lei tensão-deformação de
Carreira e Chu (1985) e Carreira e Chu (1986). Na Figura 33 tem-se a imagem da malha
deformada obtida com a aplicação do modelo de fissuração discreta e inserção de interfaces
para valores de tensão principais superiores à 6.0 MPa.

Para a estrutura da viga notou-se diferenças nas fissuras encontradas para o modelo
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Tabela 10 – Características do mo-
delo de fissuração distribuída (Viga)

E0 30000 MPa
ν 0.2
tolerância 10−4

passos incrementais 100
n◦ de elementos 3980
n◦ de nós 4211
Fonte: Elaborada pela autora.

Tabela 11 – Características do modelo de fissuração distribuída para diferentes leis tensão-
deformação (Viga)

Parâmetro Carreira e Chu Carreira-
Ingraffea

Kaklauskas-
Carreira

Kaklauskas-
Ingraffea

tempo de processamento (s) 9935 9614 10429 9521
n◦ máximo de iterações 166 144 179 133
n◦ médio de iterações 30.15 29.25 30.04 28.44
E1 mínimo (MPa) 14.966 0.002726 14.562 0.002515
E2 mínimo (MPa) 27723 29818 27984 30000
Fonte: Elaborada pela autora.

Tabela 12 – Características do modelo de
fissuração discreta (Viga)

E0 30000 MPa
ν 0.2
tolerância 10−4

passos incrementais 100
tempo de processamento (s) 23013
n◦ de elementos contínuos 15920
n◦ de elementos de interface 17
n◦ de nós (início da análise) 8191
n◦ de nós (final da análise) 8225
n◦ máximo de iterações 182
n◦ médio de iterações 13.37
Fonte: Elaborada pela autora.

discreto quando as interfaces são inseridas para valores mais baixos ou mais altos de
tensões principais. A Figura 34 traz os detalhes da região central da viga para cada valor
de tensão estudado. Nela é possível ver com clareza o caminho percorrido pela fissura em
cada caso.
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Figura 32 - Deformação da viga no modelo distribuído (deslocamentos ampliados em
100x)

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 33 - Deformação da viga no modelo discreto (deslocamentos ampliados em
100x)

Fonte: Elaborada pela autora.
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Figura 34 - Detalhe da fissura (deslocamentos ampliados em 100x)

Fonte: Elaborada pela autora.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou dois modelos computacionais para análise de estruturas
de concreto, um de fissuração discreta e outro de fissuração distribuída. O modelo de
fissuração distribuída depende de relações tensão-deformação extraídas da literatura que
captam a degradação das propriedades do material, que são aplicadas a uma matriz
constitutiva secante local. O modelo de fissuração discreta é baseado na redefinição da
malha de elementos finitos através da inserção de elementos de interface quando verificados
altos níveis de tensão de tração. Nesse momento foi proposta uma adaptação na formulação
do elemento de interface IE5, proposto por Coutinho et al. (2003), através da definição da
sua abertura não pela diferença das coordenadas, mas pela penalização da sua largura
através de um parâmetro que varia de acordo com a tensão no interior do mesmo.

Considerando os resultados obtidos pode-se afirmar que o modelo de fissuração
distribuída proposto é capaz de simular de maneira bastante correta o comportamento
de estruturas de concreto. Comparando-se tais resultados com os obtidos por outros
autores, tanto através de análises numéricas quanto através de ensaios experimentais,
verifica-se boa concordância. A principal diferença notada refere-se ao valor da carga
máxima, que é relativamente menor no modelo proposto do que a carga observada pelos
demais autores. No entanto, o comportamento da curva de equilíbrio é similar às demais e
a forma da estrutura deformada se apresenta conforme esperado. As diferenças podem
ser justificadas pela simplicidade do modelo proposto que não está associado a nenhum
modelo de plasticidade, que poderia representar melhor o comportamento pós-crítico do
material.

O modelo de fissuração discreta apresentou resultados mais frágeis, com sua curva
de equilíbrio formada por diversos trechos retos ao invés de uma curva suave. Além
disso, a região descendente é marcada por trechos serrilhados que ocorrem quando são
inseridos novos elementos de interface na malha, o que afeta sua rigidez naquele instante,
produzindo oscilações no gráfico. Percebeu-se que, da maneira como está formulado o
modelo, a redefinição da malha deve ser feita para valores de tensão superiores ao da
resistência à tração do concreto, para que sejam atingidas cargas similares ao do modelo
distribuído proposto no trabalho e dos modelos de outros autores. Este fato pode ser devido
à adoção de um critério simples para determinar a inserção das interfaces, considerando
apenas o valor das tensões principais, sem considerar critérios clássicos de falha ou ruptura.

Apesar dos resultados para o modelo de fissuração distribuída terem ficado mais
próximos do esperado, com um ajuste da tensão limite para inserção das interfaces, foi
possível encontrar resultados satisfatórios também para o modelo de fissuração discreta.

Finalmente, cabe ressaltar que a representação da fissura na malha de elementos
finitos é feita de maneira mais expressiva e característica no modelo de fissuração discreta,
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onde é possível visualizar a abertura da fissura propriamente dita, seu formato e direção
de propagação. Esta representação marcante ocorre principalmente devido à forma dos
problemas estudados, que possuem quinas ou descontinuidades no campo das derivadas das
funções que definem a geometria do problema, onde são esperadas concentração de tensões
e deformações e, consequentemente, a abertura de fissuras discretas ou uma concentração
maior de fissuras em regiões específicas da malha.

7.1 TRABALHOS FUTUROS

Como trabalhos futuros, sugere-se:

• Implementação de um modelo de plasticidade que reproduza de maneira mais precisa
os resultados esperados para o regime pós-crítico do concreto.

• Ajuste do parâmetro de inserção das interfaces para o modelo de fissuração discreta.

• Estudo do parâmetro de penalidade α proposto, sua variação e possível calibração
através de dados experimentais.

• Implementação de um modelo de fissuração incorporada para comparação com os
modelos discreto e distribuído, permitindo ressaltar os aspectos positivos e negativos
de cada um, bem como as melhores aplicações de cada modelo.
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