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O presente trabalho trata da modelagem, implementação e simulação numérico-

computacional do comportamento mecânico de vigas compósitas de matriz cimentícea 

reforçadas com fibras longas (de alto ou baixo módulo de elasticidade). Utilizou-se o 

modelo de dano contínuo de Mazars para representar a perda de rigidez devido a 

fissuração da matriz, em conjunto com a teoria de 1ª ordem de laminação, considerando, 

ainda, a assimetria à tração e à compressão do comportamento do material cimentíceo. 

Além disso, considerou-se a ruptura ou escoamento da fibra e o deslizamento parcial da 

fibra na matriz. Uma formulação em elementos finitos, considerando a não-linearidade 

geométrica e o efeito do cisalhamento, foi desenvolvida. Resultados numéricos do 

comportamento mecânico de vigas de base cimentícea com reforço de fibras longas de 

aço e de sisal, sob flexão, são comparados com resultados experimentais e numéricos, 

visando demonstrar a potencialidade do modelo de dano-elástico isotrópico de Mazars em 

representar a relação carga versus deflexão e o contorno de fissuração de vigas. 
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The present work is concerned with modeling, implementation and numerical simulation of 

the mechanical behavior of fiber-reinforced laminate composites beams. The beams are 

made of cementitious matrix reinforced with long fibers. The progressive stiffness loss is 

considered by Mazars’s continuum damage model. The geometrically nonlinear analysis 

and the first-order shear deformation theory (FSDT) are all considered in this work. The 

objective is the representation, in each level of proportional loading, of the associate 

phenomena with the cementitious matrix cracking, the rupture or yielding of the fiber and 

the partial sliding (debonding) of the fiber. With all that taken into account are obtained the 

equilibrium path of the load/deflection relationships and the cracking zone. The adopted 

damage model considers the different responses of the cementitious matrix under tension 

and compression. Numeric results are presented to demonstrate the efficiency of the 

Mazars’s continuous damage model to represent, through the nonlinear classical laminate 

theory, the mechanical behavior of cement based composite beams with reinforce of long 

fibers. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A história da humanidade é marcada pelos avanços tecnológicos, conseqüência 

de necessidades e contingências ambientais, que determinaram, nas diversas épocas, o 

uso intensivo de materiais naturais ou beneficiados. Nos primórdios havia basicamente o 

uso de materiais naturais, encontrados diretamente na natureza e utilizados quase in 

natura, tais como as pedras (material cerâmico) e a madeira (material polimérico). Em 

seguida vieram os materiais cerâmicos e os metais beneficiados, os quais, apenas a partir 

da revolução industrial, começaram a apresentar ganhos satisfatórios em desempenho 

mecânico. Após a 2ª guerra mundial vieram os importantes estudos sobre mecânica do 

dano contínuo e mecânica da fratura, retomando os estudos dos materiais com foco nos 

mecanismos de falha, como iniciado por Galileo Galilei. Ao mesmo tempo a indústria 

petroquímica desenvolveu os polímeros sintéticos que, a partir da segunda metade do 

século XX, foram intensivamente aplicados em materiais compósitos utilizados pelas 

indústrias aeronáutica e automobilística, visando dotar as estruturas da maior relação, 

economicamente viável, entre resistência (ou rigidez) e peso (ROCHA, 1999 e JONES, 

1999). 

A indústria da construção civil, nos últimos tempos, tem incorporado os avanços de 

outras áreas na produção de novos materiais, notadamente os compósitos, e 

desenvolvido e adaptado modelos de comportamento que simulam as respostas de 

elementos ou sistemas estruturais submetidos a carregamentos diversos. Na construção 

civil, o material compósito mais conhecido é o concreto armado, o qual é formado por uma 

matriz a base de cimento com inclusões de agregados, em geral, areia e brita, reforçada 

com fibras longas de aço. As fibras têm a importante característica de possuírem certas 
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propriedades mecânicas bem superiores ao material convencional (não conformado em 

fibras de alta resistência), ajudando, desta forma, a melhorar algumas propriedades da 

matriz, dentre estas destaca-se a resistência à tração, a rigidez, e, principalmente, a 

tenacidade (JONES,1999). 

Adicionalmente, em alguns casos são utilizadas fibras curtas (poliméricas, 

cerâmicas ou metálicas) para melhor controlar o processo de fissuração, aumentando a 

durabilidade e conferindo mais tenacidade à matriz. Tal uso vem aumentando, exigindo 

mais estudos e pesquisas sobre o comportamento mecânico de materiais compósitos a 

base de cimento e reforço de fibras. Outrossim, vem-se aplicando fibras curtas no reforço 

e recuperação de estruturas e em elementos estruturais onde a utilização de barras de 

aço é de difícil utilização. Mais recentemente, o uso de fibras vegetais (curtas e longas), e 

particularmente o sisal, vem sendo estudado como uma alternativa às fibras sintéticas, o 

que exige testes experimentais e estudos de modelos do comportamento mecânico 

(BETTERMAN, OUYANG e SHAH, 1995; TOLEDO FILHO, 1997; LI, MAY e YE, 2000; 

SOUZA, 2001; VANALLI et al. , 2006). 

Independentemente do reforço utilizado, fibra curta, longa, manta, tecido etc (ver 

Figura 1.1), há uma forte dependência entre as propriedades e a microestrutura do 

material compósito, sendo a microestrutura dependente dos defeitos e dos materiais 

constituintes, seus tamanhos, formas, arranjos e quantidades (fração volumétrica), como 

também da forma de produção do compósito. 

Essa quantidade de variáveis exige o desenvolvimento de modelos específicos de 

comportamento mecânico para cada categoria de material. No caso da matriz cimentícea, 

os modelos devem levar em consideração, além das propriedades dos materiais 

constituintes, os vazios, poros e trincas pré-existentes, bem como as propriedades 
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específicas das zonas nas interfaces dos elementos constituintes, incluindo aí a fibra. 

Outrossim, deve ser considerada a assimetria de comportamento da matriz cimentícea 

quando submetida a esforços de tração e compressão (PROENÇA, 1988; JONES, 1999; 

MEHTA, 2006). 

 

 
 

Figura 1.1 Tipos de compósitos reforçados com fibras (GIBSON, 1994 apud TASSINI, 2005) 

 

O processo de modelagem matemática de um fenômeno físico, segundo 

Masterton-Gibbons (1995), exige três elementos básicos: (i) suposições, pois, em geral, o 

conjunto de dados que se dispõe é raramente suficiente; (ii) conhecimento prévio sobre o 

fenômeno real que se deseja modelar, validado, preferencialmente, através de 

observações experimentais; (iii) avaliação crítica das suposições, tanto aquelas 

levantadas quanto as encontradas na literatura. O conhecimento prévio e as suposições 

devem ser continuamente avaliados criticamente no processo iterativo de busca de 
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modelos matemáticos que tenham um aceitável grau de concordância com o fenômeno 

real. Em seguida à etapa de modelagem matemática, procede-se a solução e avaliação 

do modelo e seus resultados. Nesta fase, em geral, utiliza-se métodos numéricos. 

Em síntese, no processo de modelagem, deve-se identificar o escopo particular e 

os aspectos do problema a serem explicitamente considerados na formulação, tendo o 

cuidado de se fazer apropriadas hipóteses simplificadoras que resultem em modelos que 

possam representar adequadamente os aspectos desejados do fenômeno e, ao mesmo 

tempo, ser facilmente tratados do ponto de vista matemático. Em geral, o recomendável 

no processo de modelagem é iniciar com representações de modelos mais simples, testá-

los para ganhar conhecimento e então, através de refinamento constante, melhorá-los 

para representar adequadamente o comportamento desejado do sistema. É importante 

salientar que um modelo é apenas uma abstração da realidade, não é necessariamente 

uma representação equivalente dela, tendo como objetivo básico entender melhor os 

fenômenos e resolver as situações através da simulação dos comportamentos. 

Muitos modelos para modelagem do comportamento de material compósito de 

base cimentícea, reforçado com fibras, têm sido desenvolvidos. Em geral, são 

classificados em: modelos fenomenológicos, os quais usam princípios termodinâmicos 

com variáveis internas ou leis hereditárias de materiais, expressas em termos de variáveis 

externas, com auxílio exclusivo de resultados experimentais; ou modelos microestruturais, 

no qual o comportamento macroscópico é o resultado de processos de médias 

(homogeneização) ou integrações realizadas sobre variáveis físicas microestruturais. A 

classificação reológica do comportamento dos materiais, baseados em fenômenos físicos 

de deformação e fratura, descreve os materiais como rígidos, elásticos e plásticos, 

quando as leis independem do tempo, e viscosos, quando as leis dependem do tempo, ou 

ainda uma combinação deles, sendo estudados e desenvolvidos em áreas, tais como: 
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elasticidade, plasticidade, viscoelasticidade, viscoplasticidade, mecânica da fratura e 

mecânica do dano contínuo. No caso específico de materiais compósitos laminados, a 

teoria clássica de laminados é utilizada para se levar em consideração a contribuição de 

cada material constituinte de cada camada na seção como um todo. 

Muito embora os estudos desenvolvidos até então tenham contribuído para definir 

importantes modelos para o comportamento de materiais compósitos, há a necessidade 

de avaliar se alguns desses modelos são capazes de, com algum refinamento ou 

adaptação, ter sua capacidade de representação de comportamentos ampliada, tais 

como: descrever comportamentos de laminados compósitos com fibras de baixo e alto 

módulo, descrevendo tanto fenômenos de endurecimento (hardening) quanto de 

amolecimento (softening); fornecer informações de variáveis discretas, tais como o 

contorno de fissuração e distância média entre trincas a partir de modelos de dano 

contínuo; dentre outros. 

Para o presente trabalho, o modelo escolhido para a representação da perda de 

rigidez de vigas compósitas de materiais cimentícios reforçadas com fibras longas é o 

modelo isotrópico de dano de Mazars. Tal escolha se deveu a sua simplicidade, pois 

utiliza apenas uma variável interna, cuja lei de evolução é facilmente obtida através dos 

ensaios de tração e compressão do material, bem como aos bons resultados já obtidos 

por Mazars e Lemaitre (1984), Álvares (1993), Pituba (1998), Paula e Proença (2000), 

Branco (2002) e Araújo (2003), dentre outros. Além disso, com a adequada escolha dos 

parâmetros, pode-se representar adequadamente o comportamento constitutivo dos 

materiais cimentíceos, sem as complicações inerentes dos, já largamente utilizados, 

modelos de plasticidade, conforme pode ser visto nos trabalhos de Mazars e Lemaitre 

(1984), Álvares (1993), Paula e Proença (2000) e Pituba e Proença (2005). Ressalta-se 

que a estratégia de formular o problema a partir do Princípio dos Trabalhos Virtuais 
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permiti, de forma natural, a inclusão de todas as parcelas dissipativas, bem como aquelas 

relacionadas à não-linearidade geométrica e ao efeito do cisalhamento (viga de 

Timoshenko). Tal formulação foi implementada neste trabalho, em linguagem C, segundo 

o método dos elementos finitos. 

 

1.2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

De uma forma geral o presente trabalho objetiva simular, usando o modelo de 

dano isotrópico de Mazars, o comportamento mecânico de vigas compósitas constituídas 

de matriz de base cimentícea reforçada com fibras contínuas, considerando os seguintes 

fenômenos microestruturais envolvidos: dano da matriz, falta de coesão na interação 

fibra-matriz e plasticidade/ruptura da fibra. 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Desenvolver um programa baseado no método dos elementos finitos (MEF) 

para simulação de vigas compósitas, usando a teoria clássica de laminados e 

considerando a não-linearidade física da matriz (modelo de dano isotrópico de 

Mazars), o efeito do cisalhamento (viga de Timoshenko), o deslizamento da fibra 

na matriz, o escoamento ou ruptura da fibra, e a não-linearidade geométrica do 

elemento ou sistema estrutural. 

b) Avaliar a capacidade do modelo de dano de Mazars em representar o 

comportamento mecânico de vigas laminadas compósitas com fibras longas de 

alto e baixo módulo de elasticidade, bem como definir o contorno de fissuração. 

Por uma questão de segurança, o estudo do comportamento mecânico de novos 
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materiais, visando sua utilização com função estrutural, faz-se necessário antes do uso 

destes materiais pela sociedade. Desenvolver novos materiais, incorporando novas 

características aos já existentes, é uma tecnologia muito apropriada aos compósitos, pois, 

nesses casos, dois ou mais materiais são unidos macroscopicamente para formar um 

novo material cujas combinações de propriedades selecionadas são superiores às dos 

constituintes. Muitas pesquisas foram desenvolvidas com materiais compósitos, 

principalmente na área aeronáutica e automobilística, visando melhorar o seu 

desempenho em termos, principalmente, de aumento de rigidez e resistência com 

diminuição do peso (JONES,1999). 

O presente trabalho diferencia-se dos trabalhos citados por usar a teoria de 

laminados compósitos para incorporação das contribuições dos elementos constituintes 

(matriz e fibra), além de considerar a falta de coesão na interação fibra-matriz e buscar 

extrair do modelo de comportamento mecânico, além das informações da carga de falha e 

da curva carga-deflexão, o contorno de fissuração de viga. 

 

1.3 METODOLOGIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa a ser desenvolvida, de caráter exploratório e descritivo, tem uma 

natureza teórico-experimental em que os experimentos realizados serão numérico-

computacionais (simulação das equações diferenciais que governam o problema). 

Em seguida realizou-se um estudo sobre laminados compósitos, análise não-linear 

de vigas e uma complementação da revisão bibliográfica inicial sobre modelos reológicos 

para materiais cimentícios com foco em dano e mecânica da fratura. Para a simulação 

numérico-computacional do modelo foi desenvolvido um programa em C, baseado no 
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método dos elementos finitos, com a implementação de um elemento laminado de viga-

coluna de Timoshenko, com incorporação de não-linearidade geométrica e física (dano de 

Mazars), em que para a solução do problema foi utilizado um controle incremental de arc-

lenght e uma estratégia de iteração baseado no método de Newton-Raphson. Esta 

técnica de continuidade foi utilizada no presente trabalho para permitir ultrapassar os 

pontos limites na curva carga-deflexão, de certos casos estudados. 

Após a conclusão do programa realizou-se a simulação de vários exemplos de 

vigas e pórticos, dando ênfase às comparações dos resultados obtidos para vigas de 

concreto armado, considerando o efeito do cisalhamento e da não-linearidade geométrica. 

Além disso, realizou-se comparações com resultados numéricos e experimentais de vigas 

de concreto armado e viga reforçada com fibras de baixo módulo. Procurou-se 

demonstrar a capacidade da modelagem em representar a zona fissurada e o cálculo do 

espaçamento entre trincas, elementos que caracterizam a perda de rigidez e o grau de 

danificação da estrutura. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

No capítulo 1 o problema em estudo é apresentado e contextualizado, contendo 

os respectivos objetivos e justificativas, bem como uma breve relação dos trabalhos que 

alicerçaram a presente pesquisa. 

No capítulo 2 são apresentadas as principais características de materiais 

cimentíceos, bem como alguns modelos de comportamento mecânico, baseados na teoria 

da plasticidade e na mecânica da fratura. 

No capítulo 3 é apresentada, inicialmente, a teoria da mecânica do dano contínuo, 
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e em seguida descritos alguns modelos de aplicação e resultados de trabalhos. 

Finalizando, o modelo de dano isotrópico de Mazars é desenvolvido numa formulação 

termodinamicamente consistente, visando representar o comportamento mecânico de 

materiais cimentíceos. 

No capítulo 4 são apresentados os modos de falha considerados no 

comportamento mecânico de vigas laminadas compósitas, especificamente os 

relacionados à fibra e a interação fibra-matriz. São também desenvolvidas as equações 

constitutivas e a regra da mistura utilizada. 

No capítulo 5 a formulação não-linear de vigas laminadas compósitas, baseada 

no método dos elementos finitos, é desenvolvida, iniciando com a descrição do campo 

deslocamento, a relação deformação-deslocamento, incorporando a não-linearidade 

geométrica, e a equação de equilíbrio do problema, descrita segundo a formulação 

incremental lagrangeana parcialmente atualizada. Ao final, é introduzida a função de 

interpolação da viga de Timoshenko e desenvolvidas as expressões da matriz de rigidez e 

do vetor força interna implementados em linguagem C, visando a análise do problema de 

flexão de vigas. 

O capítulo 6 apresenta diversos exemplos de vigas de material cimentíceo com 

reforço de fibras longas (de aço e sisal), sob carregamento de flexão. As potencialidades 

do modelo e do programa implementado em simular o comportamento mecânico em vigas 

laminadas compósitas são demonstradas. 

O capítulo 7 resume as principais contribuições do trabalho e propõe direções 

para a sua continuidade no futuro. 
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2 MODELOS CLÁSSICOS DE COMPORTAMENTO MECÂNICO PARA MATERIAIS 

CIMENTÍCEOS 

 No presente capítulo são apresentadas algumas importantes contribuições para o 

conhecimento dos comportamentos de materiais cimentíceos, bem como alguns modelos 

de comportamento mecânico com base na teoria da plasticidade e na mecânica da 

fratura, independentes do tempo. 

 

2.1 COMPORTAMENTO MECÂNICO DE MATERIAIS CIMENTÍCEOS 

O material de base cimentícea é caracterizado pela pré-existência de poros, 

vazios, inclusões e microtrincas as quais induzem: (i) um comportamento pós-fissuração 

de amolecimento por deformação (strain softening); (ii) deterioração progressiva; (iii) 

dilatação volumétrica; (iv) anisotropia induzida; (v) assimetria de resposta à tração e à 

compressão. O comportamento dos compósitos varia em função dos tipos, tamanhos e 

arranjos de fibras utilizadas, podendo as fibras induzirem na matriz cimentícea um 

comportamento de endurecimento ou amolecimento, com ganho de resistência e/ou 

aumento de tenacidade.  

As fibras longas, normalmente de metal (ex.: aço), cerâmicas (ex.: vidro) e 

poliméricas, sintéticas (ex.: polipropileno) ou naturais (ex.: sisal, juta, coco, bambu), 

podem ser arranjadas de forma unidirecional ou cruzada, na forma de fios isolados ou na 

forma de manta ou tecidos, dentre outros (TOLEDO FILHO, 1997; JONES; 1999; LI, MAI 

e YE; 2000; MOBASHER, 2000; SAVASTANO, WARDEN e COUTTS; 2000 e WAMBUA, 

IVENS e VERPOEST, 2003). Por isso, as pesquisas sobre o comportamento mecânico de 

compósitos com matriz cimentícea reforçada com fibras longas, formas e tamanhos 
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variados têm utilizado vários modelos para considerar os diversos arranjos, tipos de 

fibras, com as conseqüentes influências sobre a microestrutura, propriedades e 

desempenho do compósito, exigindo conhecimento em diversas áreas, tais como: 

(i) teoria dos compósitos e dos laminados; 

(ii) micromecânica da interface matriz/fibra; 

(iii) teoria do dano contínuo; 

(iv) mecânica da fratura; 

(v) teoria da plasticidade; 

(vi) viscoelasticidade e viscoplasticidade. 

 Proença (1988), analisando os principais modelos matemáticos do comportamento 

não-linear físico do concreto até aquele momento, com foco na teoria da plasticidade e 

mecânica da fratura, chegou, dentre outras, às seguintes conclusões: os modelos à tração 

mais adequados para a simulação com o método dos elementos finitos são aqueles que 

associam a lei de amolecimento com o tamanho do elemento finito, utilizando, para isso, a 

energia de fratura como um parâmetro do material; para os modelos à compressão não se 

observa a dependência da discretização numérica, mas o regime de amolecimento exige 

uma formulação no espaço deformações. 

 

2.1.1 Aspectos da microestrutura das fases da matriz cimentícea 

 Os materiais compósitos de base cimentícea são constituídos, em geral, de uma 

matriz, formada de pasta de cimento (cimento hidratado), argamassa (pasta mais 
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agregado miúdo) ou de concreto (argamassa mais agregado graúdo), e fibras (curtas ou 

longas). A matriz de concreto, a mais utilizada, é altamente heterogênea e de 

microestrutura bastante complexa, a qual, inclusive, permanece durante um longo tempo 

em um estado de permanente alteração em função do processo de hidratação, forçando a 

um comportamento dependente do tempo (fluência e retração). 

Mehta e Monteiro (2006) concluíram, com o auxílio de um microscópio eletrônico 

de varredura, que a zona de transição interfacial, constituída por um fino filme nas 

proximidades da superfície do agregado, possui ligações químicas mais fracas do que a 

pasta, sendo responsável, no caso do concreto comum, pela diminuição da resistência da 

matriz cimentícea. Isso se deve a essa região ser menos densa, ver Figura 2.1, tendo um 

número maior de vazios e microtrincas, dado pelas condições distintas de hidratação, 

principalmente devido a uma maior relação água/cimento na região. Vale ressaltar que a 

zona interfacial existirá para qualquer material macroscópico adicionado à pasta de 

cimento hidratado, até mesmo as fibras de reforço dos materiais cimentíceos compósitos. 

As mesmas observações são válidas para a adição de fibras naturais, que por 

absorverem muita água tem a aderência fibra-matriz ainda mais prejudicadas. 

 

2.1.2 Aspectos da anisotropia inicial e induzida na matriz cimentícea 

Além da pasta de cimento hidratado, os agregados, a zona de transição interfacial 

e os poros, o material cimentíceo possui microfissuras distribuídas, isso devido ao 

processo de segregação de constituintes, retração e expansão térmica devido a liberação 

de calor durante a fase inicial da hidratação (cura). Tais microfissuras conferem ao 

material, mesmo antes de qualquer carregamento, um dano inicial que só tende a evoluir, 

conferindo-lhe um comportamento macroscopicamente anisotrópico e não-linear de 
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material. (MIER, 1997; PITUBA, 1998). 

 

Figura 2.1 Representação da microestrutura da zona de transição interfacial e pasta de cimento 

(MEHTA, 2006) 

 

Na tentativa de tentar entender e descrever as características geométricas das 

microtrincas, tanto as inicialmente presentes quanto as induzidas pelo carregamento em 

uma estrutura de material cimentíceo, van Mier (1985) realizou experimentos com 

carregamentos uniaxial e triaxial em corpos de prova cúbicos, tendo chegado a conclusão 

que o concreto usado apresentou uma anisotropia inicial, pois a resposta tensão-

deformação (módulo de elasticidade), principalmente na fase pré-pico, foi 

consideravelmente afetada pela mudança da direção do carregamento induzido, não 

tendo, no entanto, afetado o limite de tensão de pico, conforme mostra a Figura 2.2. Para 

tal, dois corpos de prova foram carregados nas direções perpendicular e paralela à 

direção de moldagem. 
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Figura 2.2 Influencia da anisotropia inicial em testes uniaxiais (MIER, 1985) 

 

 Pode ser observado na Figura 2.3 que o concreto, ou material similar, quando 

submetido a um determinado nível de carregamento em estado plano de tensões, fica 

sujeito a trincas que, embora dependam da relação entre as tensões principais, se 

desenvolvem em planos perpendiculares à direção da tensão principal máxima ou 

segundo planos perpendiculares à direção de maior alongamento, induzindo anisotropia. 

 

2.1.3 Deformações permanentes induzidas por carregamentos na matriz cimentícea 

 Quando os níveis de carregamento tornam-se significativos em relação à tensão de 

pico, microfissuras, localizadas principalmente na zona de transição interfacial, começam 

a se propagar, gerando, macroscopicamente, deformações permanentes. Com a evolução 

do carregamento, na fase pós-pico, as microfissuras evoluem para macrofissuras 

discretas, gerando deformações permanentes devido, em parte, a impossibilidade de se 
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fazer a perfeita união das superfícies geradas pela fissuração, após o descarregamento 

(PITUBA, 1998). 

 

Figura 2.3 Representação típica de fissuração induzida pelo carregamento biaxial (DRAGON, 1976 

apud PITUBA, 1998). 

 

 Como pode ser observado na Figura 2.4, segundo van Mier (1985), quando 

submetemos um corpo de prova de concreto a um carregamento de compressão, as 

microfissuras, que se encontram inicialmente na zona de transição interfacial, começam a 

se propagar nessa região a cerca de 30% da carga de pico e continuam até 70% dela, 

aumentando as microfissuras em quantidade e comprimento, provocando, assim, uma 

não-linearidade macroscópica na curva tensão-deformação. Após 70% da carga de pico 

as microfissuras começam a se propagar na pasta de cimento hidratado, gerando, 

inclusive, pontes de coesão. A partir de 90% da deformação, correspondente ao valor da 
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tensão de pico, as microfissuras começam a formar trincas macroscópicas que, após o 

valor de deformação correspondente à tensão de pico, tornam-se instáveis, reduzindo a 

rigidez do material, e para a manutenção do equilíbrio do corpo deve haver uma 

diminuição gradativa da carga. 

 

Figura 2.4 Evolução das microfissuras com o nível de deformação ou carregamento (ALVARES, 

1993) 

 

É importante salientar que o comportamento dos materiais frágeis ou quase-

frágeis é dependente do sinal e magnitude das tensões aplicadas. No caso específico do 

material de base cimentícea (e.g. concreto), sob carregamento de compressão, há uma 

forte dependência do confinamento lateral. O concreto, por exemplo, sob compressão, 

sem confinamento, falha devido à propagação instável de trincas numa direção quase 
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normal à tensão axial de tração. Enquanto isso, numa situação onde há confinamento a 

tendência é que quanto maior a tensão de compressão de confinamento o material tenda 

a um comportamento quase-dúctil, prevalecendo o aparecimento de microtrincas 

distribuídas até o modo de falha final por macrotincas localizadas (LUBARDA e 

KRAJCINOVIC; 1995). 

 A Figura 2.5 mostra a deformação permanente num processo de carga e descarga 

de um corpo de prova submetido à compressão, sem confinamento. Pode ser observado 

que, ao contrário do aço que mantém a rigidez inicial mesmo após a deformação 

permanente, o material cimentíceo tem uma perda de rigidez que evolui com a 

deformação, causada pela propagação das trincas. Tal degradação da rigidez (redução 

do módulo E) pode ser usado como um parâmetro do nível de danificação do material. 

 

Figura 2.5 Evidências de deformação permanente e perda de rigidez num ensaio de compressão 

uniaxial com ciclos de carregamento e descarregamento (ALVARES, 1993) 
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2.1.4 Modos de falha e assimetria de comportamento à tração e à compressão do 

material cimentíceo 

 Segundo Mehta e Monteiro (2006) os materiais constituintes do concreto (agregados 

e pasta de cimento hidratado) permanecem no regime elástico linear até a ruptura num 

ensaio de compressão. No entanto, o concreto, submetido ao mesmo ensaio, já a partir 

de certo nível de carga, começa a exibir um comportamento inelástico não-linear. Tal 

diferença deve-se à presença da zona de transição interfacial, a qual, por ter mais vazios 

e microtrincas, possuindo, assim, um maior número de concentradores de tensão, exibe 

níveis de tensão maiores e conseqüente necessidade de menos energia para a nucleação 

e propagação das microtrincas. Com o crescimento da deformação as microtrincas se 

transformam em trincas discretas, as quais são responsáveis pela rápida perda de rigidez 

e conseqüente ruptura do corpo material. 

 Devido à complexa heterogeneidade do concreto e a presença inicial de 

descontinuidades (vazios, microtrincas etc), principalmente na zona de transição 

interfacial e quase sempre associadas à direção de moldagem (ver Figura 2.6), o 

comportamento do concreto, para diversos estados de tensão, merece um destaque 

especial. A forma da curva tensão-deformação, o módulo de elasticidade e o coeficiente 

de Poisson do concreto sob carregamento de tração são similares àqueles sob 

compressão. No entanto o limite de resistência à tração é muito menor que o limite à 

compressão. Isso se deve ao fato de considerável energia ser necessária para a 

formação e propagação de trincas na matriz sob carregamento de compressão, enquanto 

que sob carregamento de tração as trincas rapidamente propagam com níveis de tensão 

muito menores. Como já explicitado anteriormente, a concentração de tensão nas 

extremidades das microtrincas na zona interfacial sob um campo de tensão de tração 

direta, e considerando as diferentes rigidezes dos constituintes, favorece à propagação 
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instável de trincas rapidamente, fazendo com que, sob tração, o concreto se comporte 

como um material frágil. Vale salientar que sob carregamento de compressão multiaxial, 

e.g. compressão de material confinado, o concreto exibe um certo grau de ductilidade 

(tenacidade) antes da ruptura (CHEN e HAN, 1988; MEHTA e MONTEIRO, 2006). 

 

Figura 2.6 Descontinuidades sob partículas de agregado, adaptado de Mier (1985) 

 

 Segundo Mazars, Berthaud e Ramtani (1990 apud PITUBA, 1998), quando um 

corpo de prova é submetido à carga de tração até que haja o desenvolvimento de trincas 

macroscópicas, com conseqüente perda de rigidez à tração, e a seguir aplica-se uma 

carga de compressão, invertendo-se, portanto, o sinal da carga, observa-se que a rigidez 

(módulo de elasticidade) inicial é recuperada. Tal resultado, obtido experimentalmente, é 

conseqüência do fechamento das trincas e demonstra o comportamento unilateral do 

concreto com dano, relacionado com a mudança de sinal da carga. 
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2.2 MODELOS CONSTITUTIVOS DE MATERIAIS CIMENTÍCEOS BASEADOS NA 

TEORIA DA PLASTICIDADE 

 A teoria de plasticidade foi originalmente desenvolvida para metais, visando 

representar o comportamento inelástico não-linear resultante da movimentação das 

discordâncias da rede cristalina interna. Muito embora os mecanismos relacionados com 

o comportamento inelástico do material compósito cimentíceo sejam diferentes, pois, 

nesse caso, o mecanismo de deformação permanente resulta fundamentalmente da 

propagação de trincas, vários modelos constitutivos foram desenvolvidos baseados nos 

modelos fenomenológicos de plasticidade. 

Segundo Neto, Peric e Owen (2008), os modelos fenomenológicos da teoria de 

plasticidade exigem os seguintes componentes básicos: 

(i) Decomposição da deformação total εij na parte elástica e
ijε  e na parte 

plástica p
ijε . 

(ii) Uma lei elástica entre as componentes de tensão e as componentes das 

parcelas elásticas da deformação, a qual pode ser expressa por 

e

ij

e

ij

ij

W

ε

ε
σ

∂

∂
=

)(
, onde W é a função potencial de deformação elástica. 

(iii) Uma expressão ou função f, no espaço de tensões ou deformações, que 

represente a superfície de falha ou escoamento inicial, também 

chamada de superfície de carregamento. 

(iv) Regra de endurecimento, definindo a evolução da superfície de 

escoamento, podendo ser isotrópica, cinemática ou mista. 
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(v) Regra de fluxo, a qual fornece uma espécie de relação constitutiva 

plástica incremental ( p
ijdε  versus ijdσ ). 

(vi) Critério de carregamento e descarregamento, sendo, em geral, adotada 

a condição clássica de Kuhn-Tucker. 

Para a aplicação do modelo de plasticidade ao concreto, várias adaptações 

necessitam ser aplicadas, principalmente para descrever o comportamento pós-pico, pois 

há nesse caso o amolecimento por deformação (strain-softening), ao contrário dos metais 

que possuem endurecimento (hardening). 

A seguir serão apresentados os critérios de falhas e alguns modelos que 

descrevem o comportamento do material cimentíceo nos trechos pré-pico 

(endurecimento) e pós-pico (amolecimento). 

 

2.2.1 Critérios de falha 

 Considerando um comportamento macroscopicamente isotrópico para o concreto 

íntegro, a função que descreve a superfície de falha, dada pela equação 2.1, é: 

0,...)k,k,J,J,I(f 21321 = ,         (2.1) 

onde I1, J2 e J3 são, respectivamente, o primeiro invariante do tensor tensão, associado à 

tensão hidrostática, o segundo invariante do tensor tensão desviador, associado à raiz 

quadrada da média quadrática (r.m.s.) das tensões cisalhantes principais, e o terceiro 

invariante do tensor tensão desviador. Os termos ki são os parâmetros do material. O 

invariante I1 é responsável pela contribuição do carregamento esférico ou hidrostático e o 
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J2 é responsável pelo carregamento distorcional. Uma forma de representar graficamente 

a superfície de falha é usando o espaço das tensões principais (σ1, σ2, σ3), onde os eixos 

coordenados ortogonais são as tensões principais do ponto considerado. Tal espaço é 

chamado de espaço de tensões de Haigh-Westergaard. 

 Segundo Chen e Han (1988) os modelos de comportamento do concreto, baseados 

na teoria da plasticidade, são classificados, em função do número de parâmetros 

necessários do material. A Figura 2.7 apresenta a representação geométrica de diversas 

superfícies de falha através de suas respectivas curvas de interseção com o plano 

meridional (que contem o eixo hidrostático ou octaédrico) e o plano das tensões 

desviadoras. O plano meridional contem as tensões normal octaédrica σoct e cisalhante 

ocatédrica τoct. 

 Os modelos mais refinados, especificamente os de quatro e cinco parâmetros, 

representam todas as características mais importantes da superfície de falha, observados 

experimentalmente, quando a amostra está submetida a um estado triaxial de tensão. 

2.2.2 Modelos de Plasticidade com Endurecimento 

 Chen e Chen (1975) propuseram um importante modelo de relações constitutivas do 

concreto para um estado geral de tensões, baseado na teoria da plasticidade, tendo, 

inclusive, estabelecido um procedimento para o desenvolvimento de modelos desse tipo. 

Propuseram ainda uma função carregamento baseada na regra de endurecimento mista 

(endurecimento isotrópico e cinemático), considerando o concreto como material 

isotrópico e homogêneo. O comportamento frágil do concreto à tração e a perda de 

rigidez dada pelo processo de fissuração foram também considerados. Atualmente são 

muitos os modelos baseados na teoria da plasticidade, diferenciando uns dos outros pela 

forma da superfície de falha e carregamento, a regra de endurecimento e a regra de fluxo. 
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Figura 2.7 Modelos de falha do concreto baseados na teoria da plasticidade (CHEN e HAN, 1988) 
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 Os modelos com endurecimento do concreto são utilizados para descrever a região 

pré-pico, quando é possível simular o processo de fissuração por uma regra de 

endurecimento. A região pós-pico, quando há amolecimento, é descrita por outros 

modelos que considerem a perda de rigidez, à medida que a deformação cresce e a 

tensão decresce. 

 

2.2.3 Modelos de Plasticidade com Amolecimento 

 O comportamento do concreto pós-pico é o de amolecimento, caracterizado pela 

perda de rigidez e declividade negativa na curva carga-deformação à medida que a 

deformação cresce. A Figura 2.8 mostra três tipos de modelos de comportamento que, 

segundo Chen e Han (1988), podem ser utilizados para o concreto, sendo que o modelo 

sólido elástico-plástico embora exiba deformação permanente não consegue representar 

a perda de rigidez devido à propagação das trincas. Já o modelo sólido de fraturamento 

progressivo, proposto por Dougill (1975 apud CHEN e HAN, 1988), muito semelhante ao 

que hoje se convencionou chamar modelo de dano elástico, considera o material 

perfeitamente elástico, mas sua rigidez decresce com o aumento da deformação. Tal 

modelo exibe perda de rigidez, mas não representa deformação permanente. O modelo 

de fraturamento plástico exibe tanto a perda de rigidez devido ao processo de fissuração 

progressiva quanto o acúmulo de deformação permanente quando a deformação cresce, 

sendo esse modelo mais adequado para representar o amolecimento (strain-softening) 

exibido pelo concreto. 
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Figura 2.8 Três tipo de modelos de comportamentos para representar o amolecimento (softening) 

do concreto (CHEN e HAN, 1988) 

 

2.3 MODELOS CONSTITUTIVOS DE MATERIAIS CIMENTÍCEOS BASEADOS NA 

MECÂNICA DA FRATURA 

Griffith (1920) considerou uma placa infinita de espessura unitária, contendo uma 

trinca de comprimento 2a, submetida a uma tensão de tração uniforme σ, conforme 
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Figura 2.9. A variação da energia de deformação elástica ∆W da placa devido a 

introdução da trinca é, segundo Inglis (1913 apud ANDERSON, 1991), dado por: 

s

22

o a4
E

a
WWW γ⋅⋅+

⋅σ⋅π
−=−=∆ ,       (2.2) 

sendo E o módulo de elasticidade do material e sγ  a densidade de energia necessária 

para criação de uma superfície de trinca. 

 

Figura 2.9 Placa infinita com trinca interna, submetida à tensão de tração externa 

 A condição de equilíbrio, ou critério de fratura de Griffith, é obtida através da 

minimização da energia de deformação em relação ao comprimento a da trinca, 

resultando a expressão: 

 s

2

2
E
a

γ⋅=
σ⋅⋅π

.           (2.3) 
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 O primeiro membro da equação 2.3, denominado por Irwin (1957) de taxa de 

liberação de energia de deformação (energy release rate), 
)a2(d

dW
G1 = , foi associado a 

uma força de extensão da trinca (crack driving force) enquanto que o segundo membro é 

uma medida de uma propriedade do material a qual era caracterizada como uma espécie 

de resistência à propagação da fratura ou medida de tenacidade á fratura 
)a2(d
)a4(d

G s
C

γ
= . 

 Griffith (1920) conseguiu aumentar significativamente o valor da tensão limite de 

ruptura do vidro, após ter observado que a propagação instável de trincas, a qual limitava 

a resistência do material, era decorrente da pré-existência de descontinuidades (defeitos, 

vazios etc) internas no material. Para tal utilizou a tecnologia então existente de produção 

de finíssimas fibras de vidro, tendo como resultado uma alta redução de defeitos e vazios, 

tanto em quantidade quanto em tamanho. Tal experiência deu início a uma nova 

revolução na produção de materiais compósitos de alta resistência e baixo peso, aliando 

às matrizes poliméricas de baixo peso as fibras de alta resistência, gerando materiais 

apropriados para diversos segmentos das indústrias. Com isso, demonstrou que a 

resistência dos materiais depende não apenas da tensão de coesão σc entre as 

moléculas, a qual, por si só daria altos valores de resistência, mas, sobretudo, da 

presença dos defeitos e vazios no arranjo microestrutural (ANDERSON, 1991; ROCHA, 

1999). 

 Conforme descreve Anderson (1991), os resultados obtidos por Griffith para 

materiais frágeis não concordavam com os resultados experimentais obtidos para 

materiais dúcteis. Por isso, ainda segundo Anderson (1991), alguns pesquisadores como 

Orowan e Irwin propuseram para esses materiais uma equação de Griffith modificada, 

acrescentando à densidade de energia de superfície γs uma parcela plástica γp, a qual 
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permite calcular a tensão de falha σf para um tamanho de trinca a, da seguinte forma: 

 
2/1

ps
f a

)(E2











⋅π

γ+γ⋅⋅
=σ .         (2.4) 

 Irwin (1957), utilizando as expressões das componentes de tensão e deformação 

desenvolvidas por Westergaard (1939 apud IRWIN, 1957), simulou um problema de trinca 

reta contida numa placa de espessura unitária submetida a uma tração uniforme no 

infinito. Observou que em problemas planos de fratura havia na ponta da trinca uma 

singularidade da ordem de r/1 , onde r é a distância do ponto considerado à ponta da 

trinca, conforme Figura 2.10, sendo as tensões σij (i,,j = x e y) dadas por: 

 eriorsupordemdetermos)(f
r2

K
ijij +θ⋅









⋅π
=σ ,     (2.5) 

onde θ é a coordenada angular, representando o ângulo entre o eixo x e o vetor r na 

ponta da trinca, fij uma função adimensional dependente da coordenada θ e K é um fator 

de proporcionalidade da tensão na ponta da trinca. 

Irwin concluiu que sendo o deslocamento da ordem de r  o trabalho empregado 

para abertura da trinca seria finito, não tratando diretamente o problema de dissipação 

plastifica na ponta da trinca. Mais tarde propôs uma modificação no campo de tensão 

incluindo uma tensão limite de escoamento σe, a qual permitia a aplicação da teoria a 

materiais dúcteis, conforme Figura 2.11. Para uma região plastificada pequena, a tensão 

na ponta da trinca é diretamente proporcional a um fator denominado de fator de 

intensidade de tensão K, conforme mostrado na equação 2.5, o qual é diferente para 

cada tipo de carregamento, conforme mostra a Figura 2.12, sendo chamado de KI para o 

carregamento de abertura da trinca (modo I), KII para o carregamento de cisalhamento no 
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plano (modo II) e KIII para o carregamento de cisalhamento fora do plano (modo III). 

 

Figura 2.10 Campo de tensão, em coordenadas polares r e θ, na ponta de uma trinca, em estado 

plano de tensão 

 

  A relação entre os fatores de intensidade de tensão KI, KII e KIII e a taxa de 

liberação de energia G1, para o carregamento geral superposto é: 

 
ν

++=
2
K

E

K

E

K
G

2
III

'

2
II

'

2
I

1 ,          (2.6) 

onde E’ é o módulo de elasticidade E, para estado plano de tensão, e E/(1-ν2), para o 

estado plano de deformação, sendo ν o coeficiente de Poisson. Com isso Irwin consolidou 

a área da mecânica da fratura a qual chamamos de mecânica da fratura linear elástica 

(linear elastic fracture mechanic - LEFM), aplicada quando não há na ponta da trinca 

deformações plásticas significativas. 
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Figura 2.11 Estimativas de 1a e 2a ordem da zona plástica na ponta da trinca, re e rp 

respectivamente (ANDERSON, 1991) 

 

 

Figura 2.12 Os três modos de carregamentos isolados de uma trinca (ANDERSON, 1991) 
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 Para a nova abordagem introduzida por Irwin (1957), a fratura instável de um 

material ocorrerá quando o fator de intensidade tensão na ponta de uma trinca atingir um 

valor crítico KC. Esse valor crítico é denominado tenacidade, sendo considerado uma 

propriedade do material a ser determinado. Seu valor em relação ao modo I de 

carregamento, denominado KIC, dependente do estado de tensão do corpo, conforme 

mostra a Figura 2.13, sendo o menor valor, usado como parâmetro de projeto, obtido 

quando o corpo está em estado plano de deformação. 

 

Figura 2.13 Efeito da espessura no valor de tenacidade de fratura para o modo I de carregamento 

(ANDERSON, 1991) 

 

 Outras importantes contribuições visando estender a teoria de Griffith a materiais 

dúcteis foram feitas, merecendo algumas delas destaques, as quais são apresentadas a 

seguir. 

 Conforme descreve Rocha (1999) e Anderson (1991), Dugdale e Barenblatt 
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adaptaram independentemente a teoria de Griffith para levar em consideração a zona 

plástica na ponta da trinca de materiais dúcteis, numa tentativa que foi posteriormente 

usada em materiais cimentíceos por Hillerborg, Modeer e Petersson (1976). Para isso, 

propuseram um modelo de faixa de escoamento o qual limita a tensão na ponta da trinca 

a um valor da tensão de escoamento do material σe, substituindo a trinca real de 

comprimento 2a por uma trinca fictícia de comprimento 2a+2ρp com uma tensão de 

compressão σe aplicada nos comprimentos ρp adicionados nas pontas da trinca, tendendo 

a fechá-la, conforme Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Modelo de faixa de escoamento proposto por Dugdale e Barenblatt para representar a 

zona plástica na ponta da trinca (SHAH, SWARTZ e OUYANG, 1995). 

 

 Quando a deformação plástica na ponta da trinca torna-se significativa, a teoria da 

mecânica da fratura elástica linear torna-se falha e faz-se necessário desenvolver outra 

teoria da mecânica da fratura a qual chamamos de mecânica da fratura elasto-plástica 

(elastic-plastic fracture mechanics - EPFM). Nessa nova abordagem, em lugar do fator de 

intensidade de tensão KI, novos parâmetros são utilizados para caracterizar o 
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comportamento não-linear inelástico de propagação de uma trinca em um material, tais 

como: a integral J e o deslocamento de abertura da ponta da trinca CTOD, sendo ambos 

os parâmetros igualmente válidos e equivalentes, sendo explicados a seguir. 

 Wells (1961 apud ANSERSON, 1991) verificou que a tenacidade à fratura, medida 

como um limite crítico do fator de intensidade de tensão, falhava para materiais dúcteis. 

Com isso, a partir da observação de que a ponta da trinca, nesses materiais, sofria um 

embotamento (arredondamento) devido à deformação plástica, propôs um novo critério de 

tenacidade à fratura, o qual era baseado no deslocamento de abertura na ponta da trinca 

(crack tip opening displacement) CTOD, conforme mostrado na Figura 2.15. Isso só foi 

possível porque Wells percebeu que o deslocamento de abertura da ponta da trinca era 

diretamente proporcional à tenacidade do material. Tal critério é largamente utilizado hoje 

em dia para materiais dúcteis, sendo utilizado, inclusive, para a caracterização da 

tenacidade à fratura de materiais cimentíceos, pois, conforme será mostrado mais à 

frente, as microfissuras na ponta de uma trinca desses materiais formam uma zona 

coesiva, provocando um efeito semelhante à plastificação nos metais. 

 

Figura 2.15 Representação do deslocamento de abertura da ponta da trinca. (a) efeito do 

embotamento plástico na ponta da trinca. (b) representação do deslocamento δ na ponta da trinca 

(adaptação de ANDERSON, 1991). 
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 Para a análise de um material cimentíceo com trincas, sob carregamento qualquer, 

usa-se uma abordagem direta, aplicando a teoria da mecânica da fratura a uma trinca 

discreta, ou os modelos indiretos, em que a trinca discreta é substituída por uma trinca 

fictícia ou por uma zona de dano intensamente localizado. 

No caso de uma viga em concreto armado submetida a um carregamento 

transversal de flexão, a estrutura falhará por propagação instável de trincas discretas, em 

geral devido ao modo de carregamento I e II, por fragilidade à tração do material, bem 

como devido à compressão ou escoamento das barras de reforço, conforme o exemplo de 

uma viga mostrada na Figura 2.16. Nesses casos, o número de fissuras ou a distância 

média entre trincas é altamente dependente da área total e distribuição do reforço em 

cada nível de camada. A distância média entre trincas indica a capacidade de 

transferência de carga entre trincas, o que está diretamente associado com a tenacidade 

à fratura do elemento estrutural. 

Nesses casos, em geral, a abordagem direta da mecânica da fratura para simular 

o comportamento de falha do material gera muito esforço e pouca certeza, mesmo para 

uma simulação numérico-computacional, pois a localização da trinca é aleatória em 

função da heterogeneidade do material, levando a uma incerteza local das propriedades e 

conseqüente posição e caminho exato da trinca. Uma exceção a isso é quando uma 

macrotrinca é induzida, caso esse relacionado com o ensaio para a medição da energia 

de fratura em que apenas uma trinca instável propaga, facilitando a simulação. 

Na abordagem indireta, substitui-se a trinca física pelo seu efeito. Dentre os vários 

modelos existentes de trincas coesivas ou trincas fictícias, merecem destaques os de 

Hillerborg, Modeer e Petersson (1976) e Bazant e Oh (1983), os quais são aplicados a 

materiais quasi-frágeis (e.g. concreto, cerâmica e rocha). Nesses modelos admite-se a 
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hipótese de que a energia para criar uma nova superfície de fratura GIc é menor do que a 

energia consumida para separá-las Gσ. Isso devido à extensa zona coesiva formada na 

frente da trinca, mostrada na Figura 2.17, a qual desempenha um papel semelhante ao 

embotamento formado na ponta da trinca de metais dúcteis devido ao processo de 

plasticidade. Nesses casos, falha a teoria da mecânica linear elástica da fratura, e, para 

os materiais de base cimentícea, falha a teoria clássica da mecânica da fratura elasto-

plástica. 

 

Figura 2.16 Modos de falha de vigas de concreto com reforço de barras contínuas de aço para 

diferentes quantidades de área de aço. (a) Viga com pouco reforço, fica submetida à falha por 

escoamento do aço e falha de compressão do concreto. (b) Viga super armada, fica submetida à 

falha por compressão do concreto. (c) Viga com o mínimo de razão de reforço, fica submetida à 

falha por escoamento do aço (SHAH, SWARTZ e OUYANG, 1995) 
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Figura 2.17 Campo de tensão normal na zona de processo de fratura de uma trinca no concreto 

(SHAH, SWARTZ e OUYANG, 1995) 

 

Com isso, no modelo de Hillerborg (1976; 1985), as superfícies da trinca formada e 

a correspondente zona de processo de fratura são simplesmente simuladas por uma 

tensão coesiva σ(wc) relacionada ao deslocamento de abertura da trinca wc, baseada no 

modelo de tensão coesiva na ponta da trinca proposto por Dugdale e Barenblatt. A área 

sob o gráfico de σ(wc), conforme Figura 2.18, é a energia de fratura GF. 

O modelo de trinca coesiva requer, como um dos parâmetros do material, a curva 

σ(wc), com a qual se pode representar o comportamento da trinca e quantificar a energia 

dissipada com a sua propagação. Para isso, são diversos os tipos de curvas propostas 

por diferentes pesquisadores: linear, bilinear, trilinear, exponencial e potência, dentre 

outros. O Comitê de Concreto Euro-Internacional (CEB) e a Federação Internacional de 
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Protendido (FIP) recomendam a curva bilinear. 

 

Figura 2.18 Modelo de trinca fictícia de Hillerborg et al.: (a) relação completa tensão versus 

alongamento para duas medidas do corpo sob tração; (b) relação tensão versus abertura da trinca 

da parte fissurada 

 

Bazant e Oh (1985) modelaram a zona de processo de fratura por uma faixa de 

largura hc dentro da qual supôs uma distribuição contínua e uniforme de microtrincas, 

como mostrado na Figura 2.19. A propagação estável da trinca é simulada através do 

avanço das microtrincas dentro da faixa, sendo a propagação governada pela relação 

tensão versus deformação. Tanto o modelo de Hillerborg quanto o de Bazant são 

considerados por alguns pesquisadores como mais relacionados à mecânica do dano do 

que à mecânica da fratura (ROCHA, 1999), o que parece, principalmente para o modelo 

de Bazant, uma conclusão coerente. 

Como descrito por Shah, Swartz e Ouyang (1995), uma outra forma de modelar a 

zona de processo de trinca do concreto é através da trinca elástica efetiva (effective-

elastic crack), em que se considera apenas o mecanismo de dissipação de energia de 
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Irwin-Griffith, GIc, assumindo o deslocamento de abertura na ponta da trinca como nulo, 

σ(wc) = 0. Com isso, a trinca efetiva fica governada pelo critério da mecânica linear 

elástica da fratura (LEFM), sendo a equivalência entre a trinca real e a trinca efetiva 

estabelecida conforme cada modelo. Nesse método o comprimento da trinca efetiva é 

dependente do tamanho e geometria da estrutura, não podendo ser usado 

independentemente como critério de fratura. As diferenças básicas dos métodos da trinca 

elástica efetiva e trinca fictícia ou coesiva é que no primeiro admite-se o mecanismo de 

dissipação de Irwin-Griffith e no segundo o de Dugdale-Barenblatt. Ambos apenas 

simulam parte dos mecanismos de dissipação de energia na propagação instável da 

trinca em materiais cimentíceos, especialmente o concreto. 

 

Figura 2.19 Modelo de faixa de trinca para concreto e rocha, (a) zona de processo de trinca 

modelada com faixa de microtrincas, (b) relação tensão versus deformação para faixa de 

microtrincas 

 

Como salientado por Allen, Harris e Groves (1987), a mecânica da fratura é o 

braço da mecânica da integridade estrutural onde uma trinca é tratada como um contorno 
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do corpo material, enquanto que na mecânica do dano os efeitos das trincas são incluídos 

nas equações constitutivas do material ao invés de nas condições de contorno. A 

mecânica da fratura modela a propagação das trincas macroscopicamente discretas, 

enquanto a mecânica do dano, apresentada a seguir, modela perfeitamente 

descontinuidades distribuídas no volume representativo do contínuo. Mazars e Pijaudier-

Cabot (1996) demonstraram que a mecânica da fratura e a mecânica do dano são duas 

teorias correlacionadas. A partir de considerações termodinâmicas e do conceito de trinca 

equivalente, demonstraram que é possível uma relação entre a fratura e a teoria de dano 

não-local. Tal proposta de equivalência entre dano e fratura permite o uso indiscriminado 

de dano ou fratura a depender dos dados e da conveniência de cálculo, além de permitir a 

identificação de parâmetros relacionados à energia de fratura de um material a partir do 

modelo de dano. 
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3 MODELOS CONSTITUTIVOS DE MATERIAIS CIMENTÍCEOS BASEADOS NA 

MECÂNICA DO DANO CONTÍNUO 

Nesse capítulo são apresentados os princípios da mecânica do dano contínuo, 

como inicialmente proposto em trabalho pioneiro, publicado em 1958 por Kachanov 

(1986), seguido das importantes contribuições de Lemaitre e Chaboche (1990) e diversos 

outros pesquisadores, finalizando com a apresentação detalhada do modelo de dano-

elástico isotrópico de Mazars (MAZARS e LEMAITRE, 1984), modelo este escolhido para 

representar o comportamento mecânico de matriz cimentícea no presente trabalho. 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE MECÂNICA DO DANO CONTÍNUO 

Com relação aos modelos de comportamento mecânico dos compósitos, incluindo 

os de base cimentícea, a teoria do dano contínuo é extensivamente utilizada para modelar 

o comportamento da perda de rigidez da matriz, substituindo, com maior simplicidade, a 

modelagem baseada na teoria da plasticidade. Em muitos casos, pode-se associar a 

mecânica do dano contínuo a outras descrições do comportamento mecânico dos 

materiais, dentre as quais pode-se citar os modelos de acoplamento dano-fricção, dano-

plasticidade e dano-elastoplasticidade, ver Figura 3.1. Os modelos de dano acoplados à 

plasticidade são normalmente utilizados quando o material de base cimentícea está 

sujeito a preponderantes carregamentos de compressão, principalmente com 

confinamento, ou quando é importante a modelagem da deformação permanente em 

carregamentos cíclicos. A incorporação de plasticidade em alguns modelos é possível 

através da consideração de uma equação constitutiva que incorpore os efeitos da 

deformação plástica permanente como nos trabalhos de Simo e Ju (1987), Bonora (1997) 

e Mohamed-Hussein e Shao (2007). Antes da descrição de alguns modelos da literatura, 



41 
 

faz-se necessário a introdução dos conceitos básicos sobre mecânicos do dano contínuo, 

o que é feito a seguir. 

 

Figura 3.1 Associação de comportamento plástico e dano para o concreto (TAO e PHILLIPS, 

2005) 

 

Conforme Pastoukhov e Voorwald (1995), no final da década de 50, em um 

trabalho pioneiro, Kachanov propôs uma teoria, até então nova, para analisar a falha de 

elementos estruturais constituídos de materiais metálicos de alta resistência e sob 

temperaturas e cargas elevadas. Aparentemente o material não tinha fraturas iniciais nem 

concentração de tensão no local da falha por fratura, tendo decorrido um grande período 

entre a aplicação da carga e a falha, tendo tal comportamento sido denominado de 

fluência. Não se tratava de falha por escoamento, fadiga ou propagação instável de 

trincas pré-existentes, não sendo possível analisar por nenhum dos campos já 

desenvolvidos da mecânica da integridade estrutural. 

Kachanov concluiu que esse tipo de falha ocorreria pela acumulação de 

microtrincas, microporos, discordâncias ou outras descontinuidades distribuídas no 

material, tendo concebido um parâmetro de continuidade ψ, o qual variava de 1 a 0, para 

caracterizar o estado do material, sendo 1 para o material íntegro (contínuo) e 0 para o 
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material completamente fraturado. O parâmetro de continuidade ψc decrescente relaciona-

se com um parâmetro de dano ω crescente, através da seguinte expressão: 

ω−=ψ 1c ,           (3.1) 

com ω variando de 0 a 1, sendo 0 para material contínuo e 1 para material completamente 

fraturado. O parâmetro de continuidade ou de dano foi relacionado com o carregamento 

numa lei de evolução do estado do material e de redução da sua vida útil, tendo sido 

proposta a seguinte relação: 

 ),(f
t

ωσ=
∂

ω∂
,           (3.2) 

onde σ caracteriza o estado de tensão do corpo e ω o estado de dano do material 

(inicialmente Kachanov (1986) usou o parâmetro ψC). 

 Várias funções f(σ, ω) foram propostas por pesquisadores, mas Rabotnov, que 

também concebeu independentemente a mecânica do dano contínuo no final da década 

de 50, baseado em métodos fenomenológicos, utilizando dados experimentais sobre 

carga externa e tempo de falha, propôs a seguinte forma simples e efetiva para a função f 

de velocidade do acúmulo de dano no material: 
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t









ω−

σ
⋅=

∂

ω∂
,          (3.3) 

sendo A e m parâmetros do material a serem determinados e σ uma tensão efetiva do 

estado de carregamento. O parâmetro escalar de dano ω pode ser avaliado, nesse caso, 

pela área relativa das descontinuidades (microtrincas, microporos etc) na seção 

transversal do material, sendo o valor crítico ωc<1, correspondente à falha completa, 
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determinado pela análise da superfície da fratura (PASTOUKHOV e VOORWALD, 1995). 

 Em termos de comportamento macroscópico a face mais visível do dano está 

relacionada com a perda da rigidez e da resistência do material, mas os mecanismos que 

levam a isso podem ser vários. Em função disso, alguns tipos de dano, relacionados por 

Kachanov (1986), são: 

i) Dano por fluência (para metais). Também conhecido como dano frágil 

viscoplástico, acontece o acúmulo e crescimento de microvazios quando o 

material está submetido a uma ação de tensão a alta temperatura.  

ii) Dano por plasticidade. Ocorrem nucleação e crescimento de microvazios e 

microtrincas devido a grandes deformações plásticas, levando à fratura 

plástica. 

iii) Dano por fadiga. Sob ação de carregamento cíclico há uma gradual 

deterioração das propriedades do material com crescimento e acúmulo de 

microvazios e microtrincas. 

iv) Fragilização por radiação do aço. Sob radiação atômica a estrutura do aço 

é alterada, diminuindo sua ductilidade. 

v) Dano por corrosão sob tensão. Um material submetido a tensão de tração, 

principalmente cíclica, e submetido a intensa corrosão num meio agressivo, 

fica submetido a alterações microestruturais degenerativas. 

vi) Degradação ambiental. Mesmo na ausência de tensão alguns materiais, 

tais como geo-materiais (e.g. solos) e polímeros (e.g. madeira), alteram 

suas propriedade mecânicas em função da influência do ambiente em que 
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está inserido. 

vii) Dano do concreto. Os materiais cimentíceos, principalmente o concreto, 

possuem microtrincas e microporos, em função do processo de produção 

(hidratação do cimento) e heterogeneidade, levando com o aumento da 

carga (ou deformação) a um crescimento das descontinuidades, com 

conseqüente deterioração das propriedades mecânicas de resistência e 

rigidez. 

Em um modelo de mecânica do dano contínuo, considerando as condições 

ambientais e de carregamento, exigem-se as seguintes definições: 

a) A natureza matemática do parâmetro do dano (escalar, vetorial ou outro tensor 

de ordem superior). 

b) A principal variável do estado de tensão e deformação, responsável pela 

acumulação do dano, que provoca a conseqüente deterioração das propriedades 

mecânicas. 

c) A equação cinética de evolução do dano em função da variável do estado de 

tensão e deformação. 

d) A superfície de falha que caracterize o critério da fratura ou o valor crítico do 

parâmetro de dano. 

No processo de dano a variação da microestrutura do material é irreversível, 

podendo o acúmulo de dano se desenvolver sob deformação elástica, elasto-plástica ou 

por fluência. A descrição fenomenológica da mudança microestrutural é feita, de acordo 

com a termodinâmica dos processos irreversíveis, utilizando-se algumas variáveis 
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internas (não observáveis), juntamente com um conjunto de variáveis observáveis do 

estado não danificado. A escolha do parâmetro de dano ω é feita a partir de análise 

micromecânica ou a partir de hipóteses sobre as correlações dos dados experimentais, 

podendo ser observado das propriedades do material. 

De acordo com Kachanov (1986), no caso de dano isotrópico ou escalar, em que 

as descontinuidades são igualmente distribuídas em todas as direções, o parâmetro de 

dano ω em torno de um ponto pode ser dado como a razão entre a área média das 

descontinuidades (vazios, poros, microtrincas etc) dSD e a área total da seção dS 

considerada, conforme Figura 3.2, sendo dado por: 

dS
dSD=ω .            (3.4) 

 

Figura 3.2 Elemento infinitesimal de área dS da seção de corte n  de um material com dano 

 Pode-se observar que o parâmetro de dano ω, definido como acima, é, 

considerando o caráter irreversível do dano, positivo e monotonicamente crescente, 

sendo 0 ≤ ω ≤ 1. Nota-se que se o dano não for isotrópico tem-se valores diferentes para 
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ω para cada orientação da normal n  da seção de corte do ponto, o que caracteriza um 

dano anisotrópico, exigindo-se, assim, um parâmetro de dano tensorial. 

A seção S
~

 dada como o valor da diferença S − SD é chamada de área da seção 

efetiva ou não danificada do material. Da mesma forma, pode-se definir para o caso 

unidimensional a tensão nominal σσσσ , atuando sobre a área total S, e a tensão efetiva σ~ , 

atuando, conforme Figura 3.3, sobre a área não danificada S
~

, de tal forma que se F é a 

força aplicada sobre a seção do elemento de volume representativo, a tensão nominal é 

S
F

=σ  e, considerando a equação 3.4, a área da seção íntegra é 

 )1(SSSS
~

D ω−⋅=−=          (3.5) 

e a tensão efetiva σ~  correspondente é 

 
ω−

σ
=

ω−⋅
==σ

1)1(S
F

S
~
F~ .         (3.6) 

Para o caso do estado geral de tensão, considerando o dano isotrópico, a 

equação 3.6 continua válida, apenas que no lugar de um escalar haverá um tensor de 

segunda ordem, ficando a expressão: 

 
ω−

σ
=σ

1
~ ,            (3.7) 

onde σ~  e σ  são tensores de segunda ordem. 

 No princípio da equivalência de deformação, ver Figura 3.3, proposto originalmente 

por Lemaitre e Chaboche (1990), tem-se que 



47 
 

ε=ε ~ ,            (3.8) 

sendo que ε  é a deformação nominal, considerando o elemento de volume do material 

danificado, e ε~  é a deformação efetiva, considerando o elemento de volume do material 

íntegro. 

 

Figura 3.3 Tensão efetiva e equivalência de deformação no volume representativo do corpo 

danificado e parte não danificada sob carregamento uniaxial (adaptado de LEMAITRE e 

CHABOCHE, 1990) 

A lei constitutiva do material danificado pode ser representada pelo material 

íntegro (não danificado). Para isto, usa-se o princípio da equivalência de deformação, 

dado pela equação 3.8, bem como as equações constitutivas unidimensionais de cada 

material, sendo dadas, conforme Figura 3.1b, pela lei linear de Hooke, obtendo-se 

ε⋅=σ ~E~  e ε⋅=σ E
~

, onde E e E
~

 são os módulos de elasticidade longitudinal do material 

íntegro e danificado, respectivamente, obtendo-se, juntamente com a equação 3.7, a 

seguinte relação: 
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E)1(E

~

E
~ ω−

σ
=

σ
=

σ
,          (3.9) 

de onde obtém uma relação entre o parâmetro de dano e os módulos de elasticidade do 

material íntegro e danificado, dada por: 

)(EE~ ω−⋅= 1 .           (3.10) 

A partir de tal relação pode-se avaliar o nível de dano de uma estrutura, em cada 

estado de tensão ou deformação, se for possível obter com precisão o gráfico real tensão-

deformação de carga e descarga, como mostrado de forma simplificada na Figura 3.4. 

Para o caso de material cimentíceo, a evolução do dano com a deformação extensional, 

conforme o modelo de dano-elástico isotrópico de Mazars, para o caso de um corpo de 

prova submetido à carga de compressão, pode ser descrito conforme a Figura 3.5, a qual 

exibe uma acentuada perda de rigidez com início do dano a partir de 30% da tensão de 

compressão máxima que é no caso de 23.5 MPa. 

 

Figura 3.4 Gráfico dano plástico versus deformação extraído do gráfico tensão-deformação com 

carga e descarga (adaptado de LEMAITRE e CHABOCHE, 1990) 
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 Diante dos resultados apresentados anteriormente, pode-se estabelecer uma 

relação constitutiva para o material danificado, desde que o parâmetro de dano, para o 

estado de tensão ou deformação, seja conhecido. 

 

Figura 3.5 Gráfico dano versus deformação axial de compressão, segundo modelo de dano-

elástico de Mazars, extraído da relação tensão-deformação de compressão do ajuste de dados 

obtido por Álvares (1993) 

Um conceito dual ao de tensão efetiva σ~  é o de deformação efetiva ε~ , o qual 

considera que, sob carregamento uniaxial de tração, as descontinuidades do elemento 

material de seção transversal S se abrem, gerando um aumento artificial do comprimento 

Dl∆ . Com isso, considerando a variação de comprimento total l∆  do elemento, 

correspondente a um comprimento inicial ol , o aumento do comprimento correspondente 
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apenas ao material íntegro é dado por Dll ∆−∆ , conforme mostra a Figura 3.6. A 

deformação efetiva ε~  então pode ser dada por: 

 
o

D~
l

ll ∆−∆
=ε .           (3.11) 

 

Figura 3.6 Acréscimo de comprimento devido à abertura de defeito (ARAUJO, 2003) 

 

 A partir daí, pode-se definir uma outra variável de dano ω*, dada por 

 
l

l

∆

∆
=ω D* .            (3.12) 

 Sendo que a deformação nominal ε é dada por: 

 
ol

l∆
=ε ,            (3.13) 

então, a relação entre as deformações normal e efetiva, considerando as equações 11, 

12 e 13, é: 

 ε⋅ω−=ε )1(~ * .           (3.14) 
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 Analisando-se os conceitos de tensão e deformação efetivas sobre o mesmo 

volume representativo de elemento material, pode-se concluir, considerando que 

DDD SSV ll ∆⋅=∆⋅= , que  

 *ω=ω .            (3.15) 

 Conforme descrito por Araújo (2003), além do princípio da equivalência de 

deformação, pode-se formular outras relações constitutivas para os meios contínuos com 

dano a partir da equivalência de tensão e de energia. Com isso, a partir do princípio de 

equivalência de energia conclui-se que, para um volume representativo de material, a 

densidade de energia de deformação ud armazenada é a mesma se for calculada usando 

variáveis nominais ou efetivas, de forma que: 

 
2

~~

2
ud

ε⋅σ
=

ε⋅σ
= .          (3.16) 

 Sendo assim, substituindo-se as relações constitutivas ε⋅=σ ~E~  e ε⋅=σ E
~

 na 

equação 3.16 e considerando as equações 3.14 e 3.15, obtem-se que 

 E)1(E~ 2 ⋅ω−= .          (3.17) 

 Utilizando-se as mesmas relações de equivalências, pode-se encontrar expressões 

que relacionem o parâmetro de dano com a variação de propriedades mecânicas – o 

módulo de elasticidade – para o caso do estado geral de tensões e até mesmo para a 

condição de anisotropia. 

Com Lemaitre e Chaboche (1990) a mecânica do dano contínuo ganha um 

consistente formalismo da termodinâmica dos processos irreversíveis, facilitando a 

compreensão dos mecanismos de dissipação e o desenvolvimento de modelos que 
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considerem, de forma consistente, outros campos da mecânica da integridade estrutural, 

tais como elasticidade, plasticidade, mecânica da fratura etc. 

Com isso, conforme pode ser mostrado na Figura 3.7, o concreto sob tração é 

modelado por um comportamento elástico linear até o ponto A, localizado a cerca de 30% 

da tensão de pico ft. A seguir, entre A e B, onde as descontinuidades são distribuídas, 

modela-se o comportamento baseado na elasticidade linear e na mecânica do dano 

contínuo, sendo B localizado a cerca de 70% a 80% da tensão de pico. Entre os pontos B 

e C, sendo C a tensão de pico, inicia-se a formação de trincas macroscópicas através da 

intensificação de danos localizados por deformação, sendo a deformação nessa região, e 

ainda mais a partir de C, modelada de forma precisa, fundamentalmente, pela mecânica 

da fratura (SHAH, SWARTZ e OUYANG; 1995). No entanto, como já demonstrado por 

Mazars e Pijaudier-Cabot (1996), a mecânica da fratura e a mecânica do dano são duas 

teorias correlacionadas, podendo ser utilizados modelos de dano equivalente para 

modelar a propagação de trincas macroscópicas a partir do ponto B, desde que hipóteses 

adicionais sejam utilizadas. 

 Vários modelos de mecânica do dano foram desenvolvidos para representar o 

comportamento de diversos materiais, submetidos a diversos carregamentos que 

produzem evolução de descontinuidades distribuídas. No caso específico de materiais 

cimentíceos, considerando a possibilidade de utilização de tal teoria, mesmo quando o 

material possui danos macroscopicamente localizados, são muitos os modelos 

disponíveis para representar o comportamento até a falha, estando suas restrições ou 

potencialidades relacionadas a: (i) dimensão do carregamento modelado, podendo ser 

uniaxial, plano ou tridimensional; (ii) aplicação da carga, se crescente (com controle de 

carga ou deslocamento) ou cíclica (incluindo fadiga); (iii) consideração de deformação 

permanente ou não, sendo a deformação permanente considerada através do 
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acoplamento de um modelo de plasticidade ao dano contínuo; (iv) consideração da 

variação no tempo ou não, quando se inclui modelos hereditários de retração e fluência; 

(v) capacidade de representar as diversas fases do comportamento do material, seja a 

fase de endurecimento ou amolecimento, sob tração ou compressão; (vi) aplicação a 

elementos estruturais de vigas, colunas, pórticos, placas, cascas ou a contínuos bi- e 

tridimensionais; (vii) carregamentos estáticos ou dinâmicos; (viii) modelagem 

fenomenológica ou microestrutural, considerando as diversas equações de evolução de 

dano, as superfícies de falha e os parâmetros utilizados para representar o dano; (ix) e a 

consideração de isotropia ou anisotropia para o dano. 

 

Figura 3.7 Etapas de evolução do dano e fratura do concreto sob tração (SHAH, SWARTZ e 

OUYANG; 1995) 
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Conforme salienta Tao e Phillips (2005), um dos modelos fenomenológicos mais 

utilizados para a simulação de matriz de base cimentícea é o modelo isotrópico de 

Mazars. Considerando sua consistência teórica, pois se fundamenta na 

termodinamicamente dos processos irreversíveis, bem como sua simplicidade de uso, 

além da capacidade de representar o comportamento mecânico do concreto. 

Álvares (1993) estudou, em todos os seus aspectos fundamentais, e aplicou o 

modelo de dano isotrópico de Mazars para representar o comportamento constitutivo não-

linear de vigas estruturais em concreto armado. O seu trabalho envolveu o experimento 

físico de três vigas de concreto armado sob flexão, obtenção dos parâmetros do modelo 

de dano de Mazars, através de testes de compressão uniaxial e de tração indireta (teste 

diametral), e simulação numérica, baseada no método dos elementos finitos, com a 

conseqüente confrontação dos resultados numéricos e experimentais obtidos. Para as 

vigas de concreto muito armada e normalmente armada, obteve-se um bom desempenho 

dos resultados numéricos em relação aos experimentais, pois nesses casos a fase de 

amolecimento (softening) é caracterizada por múltiplas fissuras macroscópicas 

distribuídas, as quais se aproximam do modelo de dano distribuído. Já para a viga com 

baixa taxa de armadura, os resultados mostraram uma certa limitação do modelo, muito 

provavelmente pela concentração das trincas macroscópicas, contrariando as hipóteses 

inicias do modelo de dano contínuo. Na simulação numérica foi considerada a adesão 

perfeita entre o concreto e as barras de aço. 

Pituba (1998) estudou as formulações teóricas e simulou numericamente o 

comportamento mecânico não-linear de vigas e pórticos planos de concreto, utilizando os 

modelos de dano propostos por Mazars, La Borderie, Flórez-López e Álvares. Os 

resultados numéricos dos modelos foram confrontados com dados numéricos e 

experimentais disponíveis, tendo concluído pelo bom desempenho do modelo de Mazars 
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quando há uma distribuição do processo de fissuração. Já o modelo de La Borderie, por 

considerar deformações anelásticas, obteve bons resultados, mesmo para o caso em que 

houve uma concentração da fissuração, especificamente no caso da viga com baixa taxa 

de armadura. 

Paula (2001) simulou, através de um programa baseado no método dos elementos 

finitos, o comportamento dinâmico não-linear geométrico e físico (dano) de reticulados 

planos (treliças e pórticos planos) de concreto armado. Para a simulação da não-

linearidade física utilizou os modelos de dano propostos por Mazars e La Borderie, tendo 

eles apresentado boa concordância com resultados experimentais disponíveis. A 

combinação da não-linearidade física e geométrica mostrou-se necessária em alguns 

casos para a obtenção de resultados de boa qualidade. Além disso, observou que para 

uma boa simulação numérica, nos casos de análise dinâmica, deve-se considerar: a 

diminuição da rigidez do material com a danificação; a recuperação da rigidez quando o 

estado de tensão tende a fechar as fissuras; e a consideração das deformações 

permanentes provocadas pela danificação. Devido a tais exigências o modelo de dano de 

La Borderie obteve um desempenho mais satisfatório do que o de Mazars nas análises 

dinâmicas. 

Branco (2002) simulou o comportamento mecânico de vigas e pórticos planos de 

concreto, sob diversos carregamentos, considerando a não-linearidade geométrica, bem 

como a não-linearidade física através do modelo de dano isotrópico de Mazars. Para tal, 

implementou um elemento de viga de Timoshenko num programa baseado no método 

dos elementos finitos, obtendo resultados que comprovam a eficiência do modelo de dano 

de Mazars aplicado a vigas e pórticos planos com a consideração do efeito do 

cisalhamento. 
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Araújo (2003), estendendo o trabalho de Paula (2001), apresentou uma proposta 

de dano baseado no modelo unidimensional de Mazars para análise dinâmica de vigas, 

considerando o amortecimento devido, exclusivamente, à reprodução do comportamento 

de histerese do concreto. Um programa baseado no método dos elementos finitos foi 

implementado e simulações com ciclos de carga e descarga, a partir de um certo nível de 

tensão, foram realizadas com o objetivo de reproduzir laços de histerese observados 

experimentalmente. Foi constatado que a fricção interna entre as superfícies fissuradas 

desempenha importante papel na dissipação de energia via efeitos de danificação, sendo 

o amortecimento estrutural, devido ao efeito de histerese, diretamente proporcional à 

abertura do laço de carga e descarga no gráfico tensão-deformação. 

Pituba (2003) propôs um modelo de dano para o concreto, consistente com os 

princípios da termodinâmica e considerando a anisotropia e o caráter bimodular induzidos 

pelo dano, tendo utilizado o princípio da equivalência de energia para a obtenção de 

tensores constitutivos simétricos em tração e compressão. O modelo foi implementado 

num programa de elementos finitos estratificados para simulação de pórticos planos, 

considerando aderência perfeita entre o concreto e as barras de aço. Os resultados do 

modelo proposto foi confrontado com os resultados obtidos com os modelos propostos 

por La Borderie, Mazars e Álvares, tendo verificado, dentro dos limites de serviço, uma 

boa concordância com os modelos isotrópicos, não verificando-se vantagens 

comparativas para usos de um modelo anisotrópico nesses casos. No entanto, nas 

proximidades do regime de ruptura, o modelo proposto descreveu com mais eficiência os 

resultados experimentais. 

Araújo (2007) propôs um modelo de dano, como uma generalização do modelo 

proposto por Flórez-López, visando representar a dissipação concentrada de energia 

(dano, plasticidade e histerese) na análise não-linear de estruturas reticuladas planas em 
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concreto armado, submetidas a carregamento cíclico de carga e descarga. Os processos 

físicos irreversíveis foram considerados em zonas denominadas de rótulas, as quais 

foram localizadas nas extremidades de um elemento finito de barra implementado para 

reproduzir os deslocamentos residuais relacionados ao comportamento plástico do 

concreto danificado e ao escoamento do aço, além de reproduzir os laços de histerese 

quando for considerado ciclos de carga e descarga do carregamento. Os resultados 

obtidos com o modelo proposto foram comparados com os obtidos utilizando-se os 

modelos de La Borderie, Flórez-López e Mazars. 

 Dentre os modelos de dano elastoplástico, pode-se citar os propostos por Simo e Ju 

(1987a,1987b), os quais propuseram um modelo de dano elastoplástico, tanto isotrópico 

quanto anisotrópico, utilizando variáveis internas de estado e a termodinâmica dos 

processos irreversíveis. A formulação foi desenvolvida tanto no espaço de deformações, 

usando o conceito de tensão efetiva, quanto no espaço de tensão, usando a noção dual 

de deformação efetiva. 

Na mesma direção, Cicekli, Voyiadjis e Abu Al-Rub (2007) propuseram um modelo 

constitutivo de dano elastoplástico anisotrópico, termodinamicamente consistente, 

aplicado ao concreto em estado plano. Dois critérios de dano são utilizados, sendo um 

para carregamento a tração e outro para compressão, necessitando para tal que a tensão 

total seja decomposta em componentes de tração e compressão. A recuperação da 

rigidez, dada pelo fechamento das trincas, na inversão dos sentidos das tensões, também 

foi incorporada no modelo. A superfície de falha por escoamento plástico foi expressa em 

termos de variáveis efetivas, referentes ao material íntegro, produzindo, assim um 

desacoplamento no algoritmo de cálculo da tensão efetiva e da evolução do dano. O 

modelo foi implantado no código comercial ABAQUS, baseado no método dos elementos 

finitos. Os resultados demonstraram boa concordância com os dados experimentais. 
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Carol e Bazant (1997) apresentaram como os modelos constitutivos de dano 

contínuo e elastoplasticidade podem ser formulados a partir do modelo de microplanos, já 

largamente empregado em diferentes versões, para representar de forma satisfatória o 

comportamento de materiais de base cimentícea. Esse novo modelo foi denominado de 

microplano elastoplástico. O modelo de microplanos, originalmente proposto na década 

de 80 por Bazant, em uma série de artigos, consiste em desenvolver as leis constitutivas 

para um material a partir do comportamento em microplanos com orientações que 

representem a anisotropia do material, realizando, a seguir, uma integração sobre todas 

as possíveis orientações no espaço, obtendo-se assim, uma equação constitutiva 

macroscópica média. O vínculo cinemático utilizado admite que as deformações normal e 

cisalhante sobre os microplanos são obtidas através das projeções do tensor deformação 

macroscópico εij (CAROL, JIRASEK e BAZANT; 2004). O dano foi introduzido no modelo 

de microplano elastoplástico de duas formas: primeiro, considerando diferentes 

coeficientes de dano para as tensões tangenciais e normais (componentes volumétrica e 

desviadora) dos microplanos, e segundo, considerando um único coeficiente de dano. A 

plasticidade é introduzida considerando-se a deformação plástica macroscópica como 

uma integral da média das deformações plásticas sobre os microplanos. 

Outrossim, merece destaque o trabalho de Mohamed-Hussein e Shao (2007), os 

quais propuseram um modelo de dano elastoplástico para modelagem do comportamento 

mecânico do concreto sob tensão de compressão dominante. A formulação matemática é 

simples e a simulação numérica demonstrou boa concordância com os dados 

experimentais. O acoplamento entre deformação plástica e dano local e não-local permite 

a representação do comportamento de amolecimento (softening) e o efeito da deformação 

localizada (strain localization), bem como a modelagem do processo de falha progressivo 

em materiais de base cimentícea. Com o modelo de dano não-local evita-se o problema 
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da forte sensibilidade da reposta à malha gerada na solução do problema baseada no 

método dos elementos finitos. 

 Mobasher, Pahilajani e Peled (2006) apresentaram um modelo, baseado em 

métodos micromecânicos ou microestruturais, para a simulação de compósitos laminados 

de base cimentícea reforçados com tecidos poliméricos, submetidos a carregamento de 

tração.  

 Usando uma outra vertente, Allen, Harris e Groves (1987a; 1987b) propuseram um 

modelo de dano, termodinamicamente consistente, para materiais compósitos submetidos 

a carregamentos monotônicos e cíclicos. O modelo é caracterizado por um conjunto de 

variáveis internas de estado como componentes de um tensor de segunda ordem, 

representando uma medida média local dos seguintes modos de falha: trinca na matriz, 

falha de aderência fibra-matriz, trinca interlaminar, fratura da fibra ou qualquer outro dano. 

A formulação, muito embora seja um modelo fenomenológico, considera os efeitos dos 

danos microestruturais no comportamento constitutivo do compósito laminado reforçado 

por fibras contínuas. 

 Para o caso em que não seja necessário associar o fenômeno da plasticidade, 

merece destaque também o trabalho de Tao e Phillips (2005), que desenvolveram um 

modelo simplificado de dano isotrópico, termodinamicamente consistente, para o 

comportamento do concreto submetido ao estado de tensão bi-axial. O modelo proposto 

foi motivado pelos problemas encontrados na modelagem da reposta do arrancamento da 

fibra de dentro do concreto por meio da teoria da plasticidade. Incorpora as diferentes 

respostas do concreto a tração e a compressão através da utilização de dois parâmetros 

de dano diferentes, um para cada carregamento, sendo os parâmetros ponderados no 

caso de carregamento biaxial ou carregamento cíclico. 
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 Por fim, tem-se o modelo de dano-elástico isotrópico de Mazars (MAZARS e 

LEMAITRE, 1984), utilizado no presente trabalho e detalhado na próxima seção, o qual foi 

originalmente proposto para representar o comportamento mecânico de perda de rigidez 

do concreto devido à evolução da fissuração. Apresenta as características de 

simplicidade, pois usa apenas um parâmetro de dano e cinco parâmetros para a 

calibração do modelo, considerando tanto o comportamento à compressão quanto à 

tração, além de possuir a capacidade de representar adequadamente o comportamento 

uniaxial de tração e compressão do concreto. 

 

3.2 MODELO CONSTITUTIVO DE DANO ISOTRÓPICO DE MAZARS 

São apresentados, a seguir, os fundamentos termodinâmicos para a formulação 

de modelos mecânicos de dano contínuo, concluindo com a formulação do modelo de 

dano-elástico isotrópico de Mazars. 

3.2.1 Vínculos Termodinâmicos 

A consistência de um modelo está associada às leis físicas que obedece. No caso 

específico do modelo de comportamento mecânico de compósitos, com as possibilidades 

de incorporação de danos e fissuras na matriz, ele deve atender as seguintes equações 

de balanço global e local: a) princípio da conservação de massa; b) princípio de 

conservação da quantidade de momento linear; c) princípio de conservação da 

quantidade de momento angular; d) princípio de conservação de energia; e) princípio da 

irreversibilidade dos processos dissipativos. Os três primeiros princípios normalmente já 

são atendidos com o desenvolvimento das equações de equilíbrio de força e momento. O 

atendimento aos dois últimos princípios caracteriza o modelo como termodinamicamente 
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consistente. 

O laminado compósito de matriz cimentícea reforçado com fibras é, aqui 

considerado, um sistema termodinâmico fechado cujo estado é representado por variáveis 

de estado, tais como deformação, temperatura, entropia e outras vinculadas a danos 

específicos, definidas mais à frente. Quando o sistema considerado sofre um processo 

(reversível ou irreversível), em cada estado de equilíbrio termodinâmico, o balanço de 

energia deve obedecer à primeira lei da termodinâmica, enunciada como: a taxa de 

trabalho mecânico ou potência das cargas externas mais a taxa de calor introduzida no 

sistema é igual à taxa de energia cinética mais a taxa de variação da energia interna, cuja 

expressão, de acordo com Malvern (1969), é: 

cee EUQP && +=+ ,          (3.18) 

onde: 

∫∫
Ω∂Ω

Ω∂⋅+Ω⋅= dvTdvbPe ,         (3.19) 

é a equação da taxa de trabalho mecânico, ou a potência externa introduzida no sistema, 

sendo v 1 o vetor velocidade de um ponto material do sistema na posição x, b  é a força 

de corpo e  

nT ⋅σ= ,            (3.20) 

o vetor tração no contorno Ω∂  do corpo (sistema) Ω; sendo σ  o tensor tensão 

dependente de x e n  o versor normal ao contorno no ponto; 

∫∫
ΩΩ∂

Ωρ+Ω∂⋅−= drdnqQ ce ,         (3.21) 

                                                           
1 Um sublinhado indica que a variável é um vetor, enquanto dois sublinhados indicam que é um 
tensor de segunda ordem e assim sucessivamente. 
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é a taxa de calor introduzida no sistema, com a primeira parcela representando a troca de 

calor com a vizinhança, e a segunda representando uma fonte de calor interna distribuída 

por unidade de massa. O vetor q  é o fluxo de calor, rc representa uma fonte de calor 

interna distribuída por unidade de massa. Um exemplo de fonte interna de calor é o 

processo de radiação de calor. A variável ρ é a densidade do material; 

∫
Ω

Ωρ= du
dt
d

U e
&            (3.22) 

é a taxa de energia interna, sendo ue a densidade de energia interna por unidade de 

massa. Exceto a energia cinética, todas as outras formas de energia são consideradas 

como interna; 

∫
Ω

Ω⋅ρ= dvv
2
1

dt
d

Ec
&           (3.23) 

é a taxa de energia cinética. 

Aplicando-se o teorema da divergência, e lembrando que 

vgradvdiv)v(div T
⋅σ+⋅σ=σ ,        (3.24) 

e, do equilíbrio, 

0
dt
vd

pdiv =ρ−+σ ,          (3.25) 

obtém-se, substituindo as expressões das variáveis na equação 3.18, a seguinte 

expressão: 

∫∫∫∫∫∫
ΩΩΩΩ∂ΩΩ

Ω⋅ρ+Ωρ=Ωρ+Ω∂⋅−Ωε⋅σ+Ω⋅ρ dvv
2
1

dt
d

du
dt
d

drdnqddvv
2
1

dt
d

ec& ,  

              (3.26) 
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sendo ε&  o tensor taxa de deformação, o qual pode ser decomposto, para um problema de 

dano elastoplástico, em uma parcela termoelástica e outra plástica, sendo expresso por 

 
pe

ε+ε=ε &&&             (3.27) 

Considerando o teorema da divergência, 

Ω=Ω∂⋅ ∫∫
ΩΩ∂

dqdivnq ,          (3.28) 

a equação 3.26 é expressa, na forma local, como: 

ce rqdivu ⋅ρ+−ε⋅σ=ρ && .         (3.29) 

 O princípio da conservação de energia está contido na 1a lei da termodinâmica, a 

qual expressa a conversibilidade entre calor e trabalho. No entanto, obedecer a esse 

princípio não é garantia para um processo acontecer numa determinada direção. Para um 

processo não violar as leis da natureza, sendo, portanto, possível de acontecer, faz-se 

necessário não violar o princípio de conservação de energia, e, além disso, obedecer à 2a 

lei da termodinâmica (princípio da irreversibilidade), que pode ser assim enunciada, 

conforme declaração de Kelvin-Planck: “é impossível construir uma máquina a qual, 

operando continuamente em um ciclo, extraia calor de um reservatório quente e produza, 

como único efeito, apenas a produção de uma quantidade equivalente de trabalho” 

(MALVERN, 1969). Para caracterizar tal princípio uma função de estado, a entropia Se do 

sistema, é utilizada, sendo 

∫
Ω

Ωρ= dsSe ,           (3.30) 

onde s=s(X,t) é a entropia específica (por unidade de massa) do elemento de partícula X 

no instante t. Uma formulação que expressa tal declaração, conhecida como 

desigualdade de Clausius-Duhem (MALVERN, 1969), é: 
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Ω∂⋅−+Ωρ≥Ωρ ∫∫∫
Ω∂ΩΩ

dn
T

q
d

T
r

ds
dt
d c ,       (3.31) 

onde T é a temperatura em cada instante t no domínio do sistema. A igualdade se aplica 

aos processos reversíveis enquanto a desigualdade aos processos irreversíveis ou 

dissipativos, quando há produção interna de entropia (e.g. fratura, dano e plasticidade). O 

primeiro membro é a taxa de aumento da entropia do sistema e o segundo membro é a 

taxa de entropia de entrada do sistema, correspondente à transferência de calor. 

Transformando a integral de superfície em integral de volume, e rearranjando a  

equação 3.31, obtém-se para qualquer região Ω : 

0d
T

q
div

T
r

dt
ds c ≥Ω























+ρ⋅−ρ⋅∫

Ω

.       (3.32) 

A partir da equação 3.32 a 2a lei da termodinâmica é expressa na forma local com 

a seguinte desigualdade: 

0
T

q
div

T

r
s c ≥










+ρ⋅−ρ⋅& .         (3.33) 

A taxa de produção interna de entropia por unidade de massa, devido a processos 

dissipativos, é dada pelo primeiro membro da equação 3.33. 

Substituindo a equação 3.29 na equação 3.33, sabendo-se que  

qgradT
T

1
qdiv

T
1

T

q
div

2
⋅−= ,        (3.34) 

obtém-se, após algumas manipulações, a expressão: 

0qgradT
T
1

usT e ≥⋅−ρ−ε⋅σ+ρ &&& .       (3.35) 
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3.2.2 Relações constitutivas termodinâmicas – leis de estado 

 Quatro potenciais termodinâmicos podem ser definidos para derivação das 

equações de estado, sendo dependentes de variáveis de estado independentes. No 

entanto, os potenciais normalmente mais usados em problemas de termomecânica são: a 

energia interna ue, já definida anteriormente, a energia livre de Gibbs e a energia livre de 

Helmholtz ψ , a qual representa a energia interna disponível para a realização de trabalho 

a temperatura constante, sendo dada por: 

Tsue −=ψ .           (3.36) 

Calculando-se a taxa da equação 3.36, obtem-se a expressão 

( )TsusT e
&

&&& +ψ−=− ,          (3.37) 

a qual, sendo substituída na equação 3.35, modifica a desigualdade de Clausius-Duhem 

que fica descrita na forma: 

qgradT
T
1

Ts ⋅−ρ−ε⋅σ≤ψ &

&& .        (3.38) 

 Do método do estado termodinâmico local, sabe-se que o estado termodinâmico de 

um sistema fica definido em determinado instante quando são conhecidos os valores das 

variáveis de estado que caracterizam o sistema. Tais variáveis são classificadas em 

observáveis, aquelas que podem ser quantificadas experimentalmente (e.g. ε  e θ ), e 

internas, as que não podem ser medidas diretamente (e. g. 
e

ε  e 
p

ε ). A depender do 

fenômeno físico a ser considerado deve-se introduzir outras variáveis internas, sendo, de 

forma genérica, as m variáveis designadas por ak (k= 1, 2, ..., m). Tais variáveis internas 

são escolhidas, de forma subjetiva, baseadas na experiência e em função do tipo de 

aplicação. Em um problema de dano ou fratura, por exemplo, deve-se associar uma 
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variável interna para cada tipo de processo irreversível (e. g. uma variável para o dano na 

matriz, uma variável para o dano na interface fibra-matriz etc). 

 Para a derivação das equações de estado utilizar-se-á o potencial termodinâmico 

ψ , energia livre de Helmholtz, dependente das variáveis observáveis, ε  e T, e internas, 

p
ε  e ak, associadas a processos dissipativos, além de 

e
ε , sendo descrito por: 

( )a,,,T, pe
εεεψ=ψ ,          (3.39) 

onde { }m321 a,,a,a,aa K= . Conforme exposto por Lemaitre e Chaboche (1990), em 

processos elastoplástico as deformações aparecem apenas na forma de decomposição 

aditiva,  

ep
ε=ε−ε ,            (3.40) 

podendo-se escrever o potencial ψ da seguinte forma: 

 ( )a,T,e
εψ=ψ ,           (3.41) 

sendo  

 
pe

ε∂

ψ∂
−=

ε∂

ψ∂
=

ε∂

ψ∂
.          (3.42) 

 A derivada temporal de ψ  em relação às variáveis independentes é: 

a
a

T
T

e

e
&

&

&&

∂

ψ∂
+

∂

ψ∂
+ε

ε∂

ψ∂
=ψ .         (3.43) 

 Substituindo-se a equação 3.43 na equação 3.38, e sabendo-se que pe
ε+ε=ε , 

obtém-se: 
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+ρ−ε⋅σ+ε⋅
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ψ∂
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&

&    (3.44) 

 Admitindo-se que para o presente trabalho não será considerada a deformação 

plástica no modelo, 0p
=ε , tem-se, portanto, que 

e
ε=ε , podendo-se escrever a equação 

3.44, como: 

0Tq
T
1

a
a

T
T

s ≥∇⋅







−

∂

ψ∂
−









∂

ψ∂
+ρ−ε⋅















ε∂

ψ∂
−σ &

&

&      (3.45) 

 Considerando um processo elástico isotérmico (carregamento lento e crescimento 

lento de danos e trincas), a desigualdade se verifica para qualquer ε&  e T&  se: 

 
ε∂

ψ∂
=σ  e            (3.46) 

 
T

s
∂

ψ∂
−=ρ .           (3.47) 

 Verifica-se, a partir das equações de estado 3.46 e 3.47, que associados às 

variáveis de estado ε  e T encontram-se as variáveis σ  e s , respectivamente. 

 Com isso, a desigualdade de Clausius-Duhem, expressa pela equação 3.45, pode 

ser escrita como: 

0aY ≤⋅ & ,            (3.48) 

onde Υ  é a força termodinâmica ou taxa de liberação de energia devido á evolução 

unitária do dano, e é dada por: 

a∂

ψ∂
=Υ .            (3.49) 

 A equação 3.48, encontrada para um processo isotérmico, representa a quantidade 
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de energia interna dissipada associada à evolução unitária das variáveis internas. Com 

isso, conclui-se que o processo de dano reduz a energia interna do sistema. Tal resultado 

está no pioneiro trabalho de Griffith, utilizando, no entanto, a energia potencial do sistema, 

para estabelecer o primeiro critério energético de fratura (ROCHA, 1999). 

 A mecânica do dano contínuo é baseada na termodinâmica dos processos 

irreversíveis, no conceito de homogeneização, na teoria das variáveis internas e na lei 

cinética de crescimento de dano, estando, no entanto, no atendimento da equação 3.49 o 

caráter arbitrário da teoria do dano contínuo. Tal situação, embora aparentemente possa 

ser tomado como um ponto fraco da teoria, é, na verdade, um ponto forte, pois, possibilita, 

de forma flexível, o desenvolvimento de modelos diversos para variadas definições de 

classes de funções (PITUBA e PROENÇA, 2005). Segundo Mazars e Lemaitre (1984), 

para o modelo de dano escalar (isotrópico), o qual será utilizado no presente trabalho, 

considerando-se processos lentos, puramente mecânicos e isotérmicos, e desprezando-

se as deformações residuais devida à plastificação do material, obtém-se, para a matriz 

cimentícea, um comportamento essencialmente elástico com dano progressivo ( e
ε=ε ), 

cuja energia livre de Helmholtz, considerando o princípio de equivalência de deformação 

na descrição das propriedades do material, é dada por: 

εεω−=ψ oC)1(
2
1

,          (3.50) 

onde oC  é o tensor constitutivo de 4a ordem do material íntegro (não danificado) e ω  

( 10 ≤ω≤ ) é a variável interna que representa o dano escalar. 

 Com isso, as equações 3.46, 3.48 e 3.49 podem ser descritas como: 

)1(C klijkl
ij

ij ω−ε=
ε∂

ψ∂
=σ ,         (3.51) 
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0C
2
1

klijijkl ≤ωεε−=ω
ω∂

ψ∂
&&  ,        (3.52) 

klijijklC
2
1

εε−=
ω∂

ψ∂
=Υ          (3.53) 

 Introduzindo a partição do tensor tensão em elástica e de dano, como proposta por 

Bazant (1980 apud MAZARS e LEMAITRE, 1984), obtém-se, conforme Figura 3.8, para 

uma deformação incremental εd  que: 

de dddd),(d σ−σ=ω
ω∂

σ∂
+ε

ε∂

σ∂
=ωεσ ,       (3.54) 

onde, 

klijkl
e
ij dC)1(d εω−=σ ,         (3.55) 

ωε=σ dCd klijkl
d
ij           (3.56) 

 Com isso, sabendo-se que klijkl
o
ij C ε=σ , a taxa temporal da equação 3.56 torna-se: 

ωσ=σ &&

o
ij

d
ij ,           (3.57) 

e a equação 3.52, usando a equação 3.57, torna-se: 

0ij
d
ij ≥εσ& .           (3.58) 

 A depender do modelo proposto pode-se, de acordo com as evidências 

experimentais, definir diferentes superfícies de dano. A seguir será apresentado o modelo 

de dano de Mazars, utilizado no presente trabalho, o qual foi escolhido em função de sua 

simplicidade, fundamentação teórica e capacidade de descrever o comportamento da 

matriz de base cimentícea. 

 



70 
 

 

Figura 3.8 Participação das parcelas elástica e de dano no incremento de tensões no processo de 

degradação da rigidez do matiz cimentícea 

 

 O modelo constitutivo de dano termodinamicamente consistente, para ser completo, 

exige o estabelecimento de uma superfície de dano e de suas leis de evolução, as quais 

são concebidas a partir de potenciais dissipativos. 

 

3.2.3 Superfície de dano de Mazars 

 Para a superfície de dano de Mazars admite-se, baseado em evidências 

experimentais, que, na matriz cimentícea, o dano principal é causado por deformações 

extensionais, as quais causam o modo I de propagação de trincas. Sendo assim, a 

superfície de dano f no modelo de Mazars é dada por: 

)(~),~(f ωκ−ε=ωε ,          (3.59) 

onde ε~  é uma deformação equivalente, a qual representa o alongamento ou estado de 

deformação extensional equivalente de um ponto, ver Tabela 3.1, sendo dada por: 

2
3

2
2

2
1

~
+++

ε+ε+ε=ε ,         (3.60) 
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onde iε  (i=1,3) são as componentes principais do tensor deformação e 
+

ε i  é sua parte 

positiva, definido pelo operador de McCauley, como: 

( )iii 2
1

ε+ε=ε
+

.          (3.61) 

O dano se inicia quando a deformação equivalente atinge um valor de deformação 

de referência uo)( ε=κ 0 , determinado como a deformação correspondente à tensão 

máxima de pico ft em ensaio de tração uniaxial, sendo dado por: 

E

ft
uo =ε ,            (3.62) 

onde E é o módulo de elasticidade inicial do material cimentíceo sob tração. A partir daí, a 

superfície de dano evolui com as deformações extensionais, conforme equação 3.59. 

 

3.2.4 Lei de evolução de dano de Mazars 

 Na definição da lei de evolução de dano, juntamente com a superfície de dano, há a 

possibilidade de se desenvolver modelos distintos. Independentemente da escolha feita, 

para os modelos fenomenológicos, deve-se admitir a existência de um potencial de 

dissipação que englobe estados reversíveis. Para tal, uma boa indicação é utilizar uma 

estrutura semelhante à função escoamento e a lei de fluxo plástico, modelos 

desenvolvidos para a teoria de plasticidade. 

 A condição de carregamento clássica de Kuhn-Tucker, extendida à função de 

evolução do dano, é: 
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0,0então0fse
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ij
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ij
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&

&

&&

&

&&

.     (3.63) 

Tabela 3.1 Valores de deformação equivalente para diversos estados de carregamento (BRANCO, 

2002) 

 

 Com isso, o potencial de dissipação Φ, baseado na função potencial plástico 

proposta por von Mises para a equação de fluxo plástico, pode ser dado por uma função 

escalar contínua e convexa, como: 

0),,Y( ≤ωεΦ=Φ ,          (3.64) 

a qual gera, para a condição de normalidade, a lei de evolução de dano, 

Υ∂

Φ∂
λ=ω &

& ,           (3.65a) 
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 para 0=Φ , ou 

0=ω& , se 0<Φ ,          (3.65b) 

onde λ&  é um multiplicador positivo. 

 De outra forma, a lei de evolução pode ser explicitada, considerando que a 

expressão para a taxa de tensão de dano d
ijσ&  deve ser dada por: 

+
ε=σ &

&

~gij
d
ij ,           (3.66) 

onde a função ijg  é escolhida tal que 

)~(Fg o
ijij εσ= ,           (3.67) 

sendo )~(F ε  uma função contínua e positiva da deformação equivalente, escolhida de 

forma a fazer com que a relação tensão-deformação, para o caso unidimensional, 

represente a curva obtida no ensaio experimental, dentre outras coisas. 

 Das equações 3.57, 3.66 e 3.67 obtém-se: 

+
εε=ω &

&

~)~(F .           (3.68) 

Comparando-se as equações 3.65a e 3.68, conclui-se que: 

Υ∂

Φ∂
=ε)~(F  e           (3.69) 

λ=ε
+

&&~ .            (3.70) 

Com isso, conclui-se que )~(F ε  deve também obedecer a equação 3.52. Da 

equação 3.68, por integração, encontra-se ω e substitui-se na equação constitutiva 3.51, 

obtendo-se, através do ajuste da curva tensão-deformação do ensaio experimental 
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uniaxial de tração e compressão, expressões correspondentes para )~(F ε , sendo 

sugeridas por Mazars como: 

( )[ ]uoT

TT
2

Tuo
T ~Bexp

BA
~

)A1(
)~(F

ε−ε
+

ε

−ε
=ε  e       (3.71) 

( )[ ]uoC

CC
2

Cuo
C ~Bexp

BA
~

)A1(
)~(F

ε−ε
+

ε

−ε
=ε ,       (3.72) 

onde AT e BT são parâmetros característicos do material em tração uniaxial, AC e BC são 

parâmetros característicos do material em compressão uniaxial e εuo a deformação 

correspondente à tensão de pico de tração. 

 As funções de evolução do dano sugeridas por Mazars, conforme Àlvares (1993), 

considerando o comportamento diferenciado à tração e à compressão da matriz 

cimentícea, conforme pode ser visto na Figura 3.9, podem ser obtidas das equações 

3.68, 3.71 e 3.72, sendo dadas por: 

( )[ ]uoT

TTuo
T ~Bexp

A
~

)A1(
1)~(

ε−ε
−

ε

−ε
−=εω  e      (3.73) 

( )[ ]uoC

CCuo
C ~Bexp

A
~

)A1(
1)~(

ε−ε
−

ε

−ε
−=εω .      (3.74) 

 Os parâmetros precisam ser ajustados para cada material, visando fazer com que o 

modelo possa representar a relação constitutiva do concreto à tração e à compressão, 

conforme pode ser visto na Figura 3.10. 

Mazars sugeriu as seguintes faixas de valores, conforme apresentado por Álvares 

(1993): 
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Figura 3.9 Comportamento diferenciado à tração e à compressão do concreto. (a) Sob tração 

uniaxial as trincas se desenvolvem perpendicularmente à direção da carga. (b) Sob compressão 

uniaxial as trincas se desenvolvem paralelamente à direção da carga. 

 Analisando a influência paramétrica dos parâmetros AT, BT, AC, BC e εuo na relação 

constitutiva, conforme Álvares (1993), pode-se concluir, de acordo com as Figuras 3.11a 

e b para a compressão, e Figuras 3.12a, b e c para a tração, que: 

i) AC tem influência direta na tensão de pico, alterando, outrossim, a 

inclinação da curva na zona de amolecimento (ver Figura 3.11a). 

ii) BC tem influência direta sobre a tensão de pico, não alterando, no entanto a 

forma da curva nem a rigidez inicial (ver Figura 3.11b). 

iii) εuo influencia diretamente na tensão de pico à tração e conseqüente início 

da zona de amolecimento, bem como o valor assintótico da tensão (ver 

Figura 3.12a). 

iv) AT influencia tanto na inclinação inicial do trecho não linear de 

amolecimento quanto no valor assintótico horizontal da tensão (ver Figura 
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3.12b). 

v) BT influencia o sinal e a taxa da inclinação inicial do trecho não linear, bem 

como o valor de pico da tensão (ver figura 3.12c). 

 

Figura 3.10 Comparação entre os gráficos constitutivos reais e modelos propostos (ÁLVARES; 

1993) 

 Para um estado de tensão complexo, propõe-se uma variável de dano que é a 

combinação linear dos parâmetros à tração e à compressão, ficando )~(F ε  e ω como: 

CCTT FF)~(F ⋅α+⋅α=ε ,         (3.76) 

CCTT ω⋅α+ω⋅α=ω ,          (3.77) 
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onde Tα  e Cα  ( 10 i ≤α≤ ) representam as contribuições de tração e compressão para o 

estado local de extensão, de tal forma que: para a tração pura, Tα =1 e Cα =0; para a 

compressão pura, Tα =0 e Cα =1; e no caso geral, 

Tα + Cα =1.           (3.78) 

 

 

Figura 3.11 Influencia dos parâmetros AC e BC na forma da relação constitutiva uniaxial de 

compressão (ÁLVARES, 1993) 
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Figura 3.12 Influencia dos parâmetros AT, BT e εuo na forma da relação constitutiva uniaxial de 

tração (ÁLVARES, 1993) 

 

 No caso do estado plano de tensões encontrado em uma viga, objeto do presente 

trabalho, dado pela Figura 3.13, os coeficientes Tα  e Cα  são calculados da seguinte 

forma: 
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Figura 3.13 Estado plano de tensão em uma viga de Timoshenko 

 

i) Determina-se o tensor de deformações ε , para o estado de carregamento, 

nos pontos de avaliação do dano. Considerando o método dos elementos finitos, 

as deformações são calculadas a partir dos deslocamentos encontrados. 

ii) Calcula-se as deformações principais ε1, ε2 e ε3. 

iii) Em seguida calcula-se, através da relação constitutiva do material íntegro, 

klijkl
o
ij C ε⋅=σ , as tensões principais o

1σ , o
2σ  e o

3σ , sabendo-se que na direção do 

eixo z 0o
3 =σ . 

iv) Procede-se a decomposição do tensor tensão principal em sua parte positiva e 

negativa, devido ao comportamento distinto à tração e compressão do material 

cimentíceo, de tal forma que: 

ooo )()( −+ σ+σ=σ ,           (3.79) 

onde 
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 )(
2
1

)( ooo σ+σ=σ +  e  )(
2
1

)( ooo σ−σ=σ − . 

v) Também procede-se a decomposição do tensor deformação principal em duas 

partes, uma de tração, obtida com as tensões positivas, e outra de compressão, 

obtida com as tensões negativas, utilizando-se, para isso, a relação constitutiva, 

de tal forma que: 

CT )()( ε+ε=ε ,            (3.80) 

onde 

 I)(
E

)(
E

1
)( o

3

1i
i

o
T ⋅σ

ν
−σ

ν+
=ε +

=

+ ∑ ,        (3.81) 

 I)(
E

)(
E

1
)( o

3

1i
i

o
C ⋅σ

ν
−σ

ν+
=ε −

=

− ∑ ,        (3.82) 

Sendo I  o tensor identidade, E o módulo de elasticidade e ν o coeficiente de Poisson do 

material cimentíceo íntegro. 

vi) Decompondo-se T)(ε  e C)(ε  em suas parcelas positivas e negativas, de tal 

forma que −+ ε+ε=ε TTT )()()(  e −+ ε+ε=ε CCC )()()( , obtem-se os coeficientes Tα  e 

Cα  da seguinte forma: 

∑∑

∑

=

−

=

+

=

+

ε+ε

ε

=α

3,1i
Ti

3,1i
Ti

3,1i
Ti

T
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,         (3.83) 
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∑
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=
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=
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         (3.84) 



81 
 

Vale salientar que o parâmetro de dano escalar k
e

i ω  (0≤ k
e

i ω ≤1), dado pela 

equação 3.77, será definido em cada ponto de Gauss i de camada k do elemento finito e, 

cujo valor vai sendo atualizado em cada incremento e iteração dos passos de carga. 
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4 RELAÇÃO CONSTITUTIVA E MODOS DE FALHA DE VIGAS LAMINADAS 

COMPÓSITAS 

Para se representar a perda de rigidez por fissuração, o modelo de dano de 

Mazars, anteriormente apresentado, será implementado em uma viga compósita 

reforçada com fibra longa, com a consideração do cisalhamento e da não linearidade 

geométrica, sendo necessário apresentar a seguir as formulações utilizadas na teoria 

clássica de laminação, baseada no modelo de camada simples equivalente de primeira 

ordem. Tal teoria considera de forma simplificada, mas eficiente, o efeito do cisalhamento 

através das hipóteses de Mindlin-Reissner. Além disso, entre os processos dissipativos de 

perda de rigidez do laminado, incluem-se o escoamento ou ruptura da fibra e a falta de 

coesão entre a fibra e a matriz, ambos também modelados nesse capítulo. Cada lâmina 

será considerada ortotrópica, com as direções principais 1 e 2 do material formando um 

ângulo θ  em relação aos eixos x e y do plano da lâmina, conforme Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Lâmina de material compósito reforçado com fibras longas 
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As hipóteses gerais adotadas para as formulações da viga compósita laminada 

são: 

1 O laminado consiste de um número arbitrário de lâminas, numeradas de baixo 

para cima, com os materiais da matriz e da fibra incorporada, se houver, 

considerados inicialmente isotrópicos, permitindo a modelagem, inclusive, de 

reforço de recuperação estrutural na viga. 

2 O reforço do compósito, dado por fibras longas unidirecionais incorporadas em 

cada lâmina e consideradas em cada lâmina através de uma regra da mistura, 

pode ter a orientação principal (direção da fibra) formando um ângulo qualquer em 

relação ao eixo centroidal da viga. Embora nos exemplos utilizados no presente 

trabalho as fibras estejam alinhadas com o eixo centroidal da viga. 

3 As lâminas no laminado têm seção retangular e as suas medidas de largura e 

espessura (ou altura) são especificadas individualmente para cada lâmina, 

permitindo, assim, a modelagem de vigas de uma seção qualquer, desde que 

possa ser descrita geometricamente por combinação de retângulos e possuam 

simetria em relação ao plano de flexão. No entanto, no presente trabalho, os 

elementos simulados têm seção retangular. 

4 As lâminas são consideradas perfeitamente coladas entre si (sem 

deslizamento ou descolamento). 

5 O laminado pode ser semi-espesso, sendo, portanto, considerado o efeito da 

tensão cisalhante, através da formulação da viga de Timoshenko. 

6 Os materiais da matriz e da fibra, em cada camada, podem ser especificados 

isoladamente e obedecem inicialmente à lei de Hooke até os valores limites. Após 

a danificação da matriz, a rigidez é atualizada através do dano elástico de Mazars. 
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7 Não existem tensões cisalhantes nas superfícies livres do laminado. 

8 As lâminas são consideradas em estado plano de tensão, para efeito do 

desenvolvimento das relações constitutivas. 

 

Os esforços internos em um laminado qualquer são dados conforme a convenção 

de sinais mostrada na Figura 4.2, sendo as lâminas numeradas de baixo para cima e o 

plano de referência coincidente com o plano médio entre as superfícies externas do 

laminado. Para o caso de vigas laminadas, o problema é reduzido a uma direção, de tal 

forma que permanecem apenas os esforços Nx, Mx e Vx, sendo que renomea-se o 

momento fletor e esforço cortante para My e Vz, respectivamente. 

 

Figura 4.2 Convenção de sinais dos esforços de membrana, flexão e cisalhamento de um 

laminado 
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4.1 EQUAÇÃO CONSTITUTIVA DE UMA LÂMINA 

Conforme mostra a Figura 4.3, uma lâmina de uma viga compósita laminada, 

formada por uma matriz de base cimentícea e um reforço unidirecional de fibras longas, 

possui um sistema de coordenadas do material Ox1x2x3, tendo o eixo x1 rotacionado de θ 

graus em relação ao eixo x do sistema de coordenadas global Oxyz do problema.  

 

Figura 4.3 Sistema de coordenadas material e global (do problema) de uma lâmina 

 

A relação constitutiva do laminado é obtida pela integração da equação 

constitutiva das lâminas. Sendo assim, faz-se necessário encontrar as relações 

constitutivas da lâmina modelada segundo o sistema de coordenadas do material, 

obtendo-as, em seguida, em relação ao sistema global do problema. Para tal, as 

propriedades mecânicas da lâmina são obtidas através de uma regra da mistura, onde 

considera-se as contribuições dos constituintes levando-se em conta a direção da fibra. 



86 
 

 Sendo )(E
~

m ω , )(G
~

m ω  e νm, respectivamente, o módulo de elasticidade longitudinal 

e o módulo de elasticidade transversal do material danificado e o coeficiente de Poisson 

do material íntegro, as propriedades do material da matriz cimentícea, e Ef, Gf e νf, 

respectivamente, o módulo de elasticidade longitudinal, o módulo de elasticidade 

transversal e o coeficiente de Poisson da fibra. Os módulos de elasticidade do material 

danificado da lâmina, considerada em estado plano ortotrópico de tensão, segundo o 

sistema de coordenadas do material Ox1x2x3, são dados, segundo a regra da mistura de 

Halpin-Tsai (MOBASHER, 20050; MENDONÇA, 2005), por: 
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e 
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onde Vf é a fração de volume da fibra da lâmina e ξ, considerado aqui com valor de 0,2, é 

um parâmetro ajustável que caracteriza o nível de reforço no compósito, o qual depende 

da forma da seção da fibra, do arranjo entre as fibras e do carregamento. 

 Com isso, considerando o eixo x1 do material rotacionado de θ graus em relação ao 

eixo x do sistema global, no plano xy da lâmina k, conforme Figura 4.3, a relação 

constitutiva da lâmina k, em estado plano de tensão, considerando o sistema de 

coordenadas globais, pode ser descrita da seguinte forma: 
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Se, de alguma forma, houver a inclusão da tensão cisalhante fora do plano, tem-se: 
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com as propriedades )k(
ijQ  da camada k dadas por: 
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sendo admitido para cada camada k que )(G
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Duas relações constitutivas são utilizadas num problema plano de flexão de viga, 

considerando o efeito do cisalhamento. Uma para a tensão normal σx e a outra para a 

tensão cisalhante τxz, ambas componentes do tensor de Piola-Kirchoff de 2a espécie. Para 

pequenos deslocamentos os tensores de tensão de Piola-Kirchoff de 2a espécie e de 

Cauchy são iguais. Para o problema de flexão de viga no plano xz consideram-se nulas, 

nas equações 4.10 e 4.11, as demais componentes, yyσ , xyτ  e yzτ . Após algumas 

mainulações algébricas das mesmas equações, obtem-se: 
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sendo εxx e γxz as parcelas lineares das deformações extensional e angular de Green-

Lagrange. 

 No caso de vigas, hipóteses razoáveis e comuns são: a consideração de 0=θ , 

estando as fibras alinhadas com o eixo longitudinal da viga, e também 0ij =ν , ao menos 

na equação constitutiva, o que implica na hipótese clássica de se considerar as 

deformações longitudinais transversais nulas. Nesses termos, tem-se as propriedades das 

equações 4.16 e 4.17, dadas por: 
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 Para o problema com grandes deslocamentos, considerando a formulação 

lagrangeana parcialmente atualizada (aquela em que a configuração de referência é a 

última posição de equilíbrio), utiliza-se como par de tensores consistentes o tensor de 

tensão de Piola-Kirchhoff de 2ª espécie, σij, e o tensor deformação completo de Green-

Lagrange, eij. As expressões 4.10 e 4.11 são válidas, desde que as deformações sejam 

pequenas. Ou seja, o estiramento 1s ≅λ , sendo sλ , conforme Figura 4.4, dado por 
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onde u e w são, respectivamente, os deslocamentos de um ponto material B nas direções 

das coordenadas x e z. 
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Figura 4.4 Relação geométrica entre os elementos infinitesimais indeformado (inicial) e 

deformadoe (final), localizado sobre o eixo longitudinal Ox da viga 

 

 As equações constitutivas 4.10 e 4.11 descritas na forma incremental são, conforme 

as equações 3.54, 3.55 e 3.56, considerando o dano contínuo )~(εω=ω  na matriz e as 

equações 4.18 e 4.19, dadas por: 
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onde, considerando-se as equações 4.1, 4.3, 4.6 e 4.7, obtem-se 
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onde 
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4.2 RELAÇÃO CONSTITUTIVA DO LAMINADO 

 Em termos de esforços e deformações na seção, as relações constitutivas, geradas 

a partir de integrais de tensões sobre a seção transversal da viga laminada, associadas 

ao esforço normal N , esforço cortante V e ao momento fletor M , são: 

∑∫∫
=

+

σ=σ=
Nc

1k

hz

z xxkA xx

kk

k

dzbdAN          (4.33) 

∑∫∫
=

+

τ=τ=
Nc

1k

hz

z xzkA xz

kk

k

dzbdAV          (4.34) 

∑∫∫
=

+

σ=σ=
Nc

1k

hz

z xxkA xx

kk

k

zdzbzdAM         (4.35) 

sendo as grandezas h k
 e b k, respectivamente, a altura e largura da camada k da seção 

transversal da viga, e Nc é o número de camadas. 

 Substituindo nas expressões 4.33, 4.34 e 4.35 as relações constitutivas, dadas 

pelas equações 4.10 e 4.11, instituem-se as seguintes expressões de uso prático para as 

integrais da tensão normal: 
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com as matrizes de rigidez extensional A , flexional B  e de acoplamento extensional-

flexional D , sendo determinadas por: 
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e εo e κ são, respectivamente, a deformação axial uniforme e a curvatura da seção. 

 

4.3 MODOS DE FALHA DA VIGA LAMINADA COMPÓSITA 

 Os processos irreversíveis considerados no comportamento da viga laminada 

compósita no presente trabalho são: 

i) A perda de rigidez da matriz, modelada através do dano escalar de Mazars. 

ii) Escoamento ou ruptura das fibras. 

iii) A falta de coesão total ou parcial no contato entre a fibra e a matriz. 

O modelo de representação da perda de rigidez da matriz já foi completamente 

discutido no capítulo referente ao modelo de dano, sendo importante salientar apenas que 

o dano será atualizado em cada ponto de integração de cada camada do modelo de 
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elementos finitos. Com isso consegue-se capturar com certo grau de precisão o contorno 

e a intensidade da fissuração da matriz cimentícea. 

Em relação à não-linearidade física da fibra, considerar-se-á para o caso das 

barras de aço, utilizadas na simulação do concreto armado, um modelo de material 

elástico-plástico perfeito ou com encruamento isotrópico, conforme Figura 4.5. A tensão 

limite de escoamento é σσσσe. Enquanto que nos demais casos, incluindo as fibras de baixo 

módulo (e.g. fibras vegetais), utilizar-se-á o modelo elástico-frágil, no qual se admite um 

comportamento elástico linear até a tensão limite, considerada a tensão de ruptura do 

material. 

 

Figura 4.5 Relação tensão-deformação uniaxial de um material elástico-plástico 

 

 Para a descrição correta da interação fibra-matriz, vários são os fatores que devem 

ser levados em consideração, resultando em uma variedade de modelos, os quais são 

dependentes, dentre outros, dos tipos de materiais, da forma de fabricação e da 

geometria e distribuição, em geral, da fibra. A modelagem do mecanismo de transferência 

de carga entre as superfícies de uma trinca, o qual garante ganhos de rigidez e/ou 
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tenacidade à matriz cimentícea, é o objetivo a seguir. 

 A transferência de carga entre a fibra e a matriz, quando ainda não houve 

descontinuidades na matriz, fibra ou região de interface, denominada de transferência 

elástica, é dada pela condição de compatibilidade de deformação entre a fibra e a matriz 

na região de interface. Tal compatibilidade gera um perfil de tensão normal na fibra σf 

distinto do perfil de tensão cisalhante τf na interface fibra-matriz, havendo uma 

transferência de carga, até um limite, da tensão normal para a tensão cisalhante e vice-

versa. A Figura 4.6 mostra um exemplo de modelo clássico de distribuição de tensão 

cisalhante e tensão normal numa fibra de sisal embebida numa matriz submetida a uma 

carga externa de tração (LIMA, 2004). 

 

Figura 4.6 Modelo clássico de distribuição da tensão normal e cisalhante em uma fibra embebida 

numa matriz submetida a uma carga externa de tração (LIMA, 2004) 

 

 Para se obter a máxima eficiência do reforço, a tensão normal desenvolvida nas 

fibras, na condição de transferência elástica, tem que ser menor do que sua tensão de 

ruptura, permitindo que quando haja o processo de fissuração da matriz a fibra possa 

transferir carga entre as superfícies da trinca, aumentando, assim, a resistência e/ou a 

tenacidade do compósito. 
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 Quando ocorre a fissuração da matriz a fibra atua como uma costura ou ponte 

(bridging) de transferência de carga (ver Figura 4.7), retardando a propagação da trinca e 

o conseqüente colapso da estrutura. Nessa situação a fibra comporta-se como em um 

teste de arrancamento (ver Figura 4.8), transferindo a carga da fibra para a matriz, 

permitindo, assim, o estudo e a modelagem desse fenômeno. 

 

Figura 4.7 Falta de coesão da fibra na região de fissuração por tração da matriz (MOBASHER e LI, 

1996) 

 Dentre os modelos existentes para representar a tensão cisalhante desenvolvida na 

interface fibra-matriz pode-se considerar que até a tensão cisalhante atingir o valor de 

resistência de aderência máxima τmax a relação é linear elástica. Quando a tensão 

cisalhante na interface atingir o valor máximo τmax ocorre a falta de coesão entre a fibra e 

a matriz, passando a atuar na interface uma tensão cisalhante de fricção constante τfu de 

valor menor que o valor máximo, conforme o modelo teórico mostrado na Figura 4.9. 
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Figura 4.8 Interação fibra-matriz em uma matriz fissurada modelada através do teste de 

arrancamento (pullout) (adaptado de LIMA, 2004) 

 

Figura 4.9 Curva idealizada tensão cisalhante versus deslocamento (BENTUR e MINDESS; 1990) 

 

 O desenvolvimento da tensão cisalhante na interface fibra-matriz apresenta uma 

relação direta com a relação carga de arrancamento versus deslocamento, sendo esta 

última relação altamente dependente do processo de fratura entre a fibra e matriz, pois a 

capacidade da fibra de transmitir carga para a matriz é altamente dependente da evolução 
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do processo de dano da interface. Como mostrado na Figura 4.10, a qual representa um 

gráfico idealizado do teste de arrancamento, até a carga crítica Pcr a relação é 

considerada linear. A carga crítica representa o compartilhamento na interface fibra-matriz 

da tensão de cisalhamento máxima de coesão τmáx, a partir da qual há na interface um 

trecho governado pela tensão de coesão elástica e outro pelo cisalhamento friccional. A 

carga máxima Pmáx é a capacidade máxima de transmissão de carga da fibra para a 

matriz, através da região de interface, existindo depois disso basicamente o 

desenvolvimento da tensão cisalhante friccional na interface, sendo a capacidade de 

carga diminuída com o aumento do deslocamento, em função da diminuição do 

comprimento da fibra dentro da matriz, e conseqüente diminuição da área de fricção. 

 

Figura 4.10 Curva idealizada carga de arrancamento versus deslocamento (LIMA; 2004) 

 

A falta de coesão entre a fibra e a matriz produz uma diminuição progressiva da 

rigidez do compósito à medida que aumenta a extensão da falta de coesão. A falta de 

coesão reduz a participação da fibra na composição da rigidez da seção, sendo tal 

participação baseada numa regra de mistura que tem como pressuposto a 

compatibilidade de deformação entre a fibra e a matriz na região de coesão. Na 
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modelagem de placas laminadas compósita de matriz cimentícea e reforço contínuo de 

sisal Lima (2009) simulou a falta de coesão entre o sisal e a matriz cimentícea através da 

introdução de um modelo de amolecimento, ver Figura 4.11, para representar uma 

relação constitutiva fictícia do sisal que representasse o ensaio de arrancamento (pull-

out), tendo obtido excelentes resultados, tanto no comportamento a tração quanto a flexão 

da placa laminada. Lima (2009) propôs o modelo de amolecimento, verificando em que 

nível de tensões normais iniciava-se o arrancamento através da comparação entre as 

tensões de cisalhamento induzidas na matriz e a tensão cisalhante máxima de coesão. 

Em seguida, com o objetivo de simular o arrancamento, realizou uma retro-análise, 

visando determinar o melhor modelo de comportamento para a fibra que aproximasse o 

comportamento experimental da placa. 

 

Figura 4.11 Comportamento da fibra de sisal para representar seu arrancamento da matriz 

cimentícea (LIMA, 2009) 

 

 Motivados por problemas de convergência encontrados na modelagem de 
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arrancamento da fibra de aço na matriz cimentícea, quando se utiliza a teoria clássica da 

plasticidade, Tao e Phillips (2005), baseados no modelo de dano de La Borderie, 

introduziram um modelo de dano isotrópico, tendo obtido excelentes resultados na 

simulação do arrancamento (pullout) da fibra de dentro da matriz, conforme pode ser visto 

na Figura 4.12. O modelo proposto foi implementado no programa comercial ABAQUS, 

baseado no método dos elementos finitos, tendo sido utilizado um elemento de 

deformação plana para modelar o concreto e o aço, bem como um elemento de contato 

com um comportamento específico na interface aço-concreto. 

 

Figura 4.12 Resposta carga x deslocamento do ensaio de arrancamento de uma fibra (barra), reta 

e contínua, de aço de dentro de um bloco de concreto (TAO e PHILLIPS; 2005) 

 

Conforme mostra a Figura 4.13, uma região da matriz contendo uma trinca com 

uma fibra equivalente, correspondente a uma fração volumétrica de fibra, transmitindo 

carga de uma face à outra da trinca, desenvolve uma região de comprimento Ld, em 
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ambos os lados da trinca, onde há falta de coesão e o conseqüente aparecimento da 

tensão cisalhante de fricção τfu. No restante da interface, há uma tensão de coesão 

elástica variável τad. O comprimento total de falta de coesão, Lna, é aqui dado por: 

Lna = 2Ld.            (4.41) 

 

 

Figura 4.13 Relação entre tensões normal na fibra e cisalhante na interface cisalhante e a abertura 

da trinca 

 

No presente trabalho, considera-se a perda de coesão fibra-matriz através da 

penalização do módulo de elasticidade da fibra Ef, o que reduz, de forma indireta, a 

rigidez do compósito. Nesse caso, considera-se não haver perda de coesão fibra- matriz, 

mas para simular, conforme mostra Figura 4.13, o aparecimento de um deslocamento ucf 

adicional, de forma simplificada, reduz-se progressivamente o valor de Ef numa medida 

equivalente à medida da abertura da trinca. Com isso, simula-se o aumento da abertura 

da trinca, e conseqüente diminuição da rigidez do compósito, em conseqüência da falta 
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de coesão, através da diminuição da rigidez da fibra, pois, considerando-se Lna o 

comprimento da fibra entre os pontos perfeitamente ancorados nas faces de uma trinca, o 

deslocamento de abertura ucf da trinca nesse local, correspondente à variação de 

comprimento da fibra, é dado por: 

 
f

2
nafuna

cf EA
L25.0LP

u
⋅

⋅τ⋅ψ⋅−⋅
= ,        (4.40) 

onde A é a área de fibra, Ef o módulo de elasticidade da fibra, P a carga axial transmitida 

pela fibra entre as faces da trinca, ψ é o perímetro da área da seção equivalente da fibra e 

τfu é a tensão cisalhante friccional entre a fibra e a matrix. Tal expressão para o 

deslocamento de abertura da trinca, contribuição das duas faces da trinca, é obtida a 

partir da integral da deformação axial εx, ao longo do comprimento friccional apenas, 

como: 

 dx2u
dL

0
xcf ⋅ε⋅= ∫ .          (4.41) 

Considerando uma relação constitutiva dada pela lei de Hooke σx=Ef ⋅ εx e o esforço 

normal N numa seção transversal da fibra a uma distância x da extremidade livre da 

trinca, dada por: 

xPN fu ⋅τ⋅ψ−= ,          (4.42) 

obtem-se a equação 4.40 sabendo-se que N = σx A. 

A rigidez unitária da fibra, 
na

f

L
EA ⋅

, é inversamente proporcional ao comprimento da 

fibra não ancorado perfeitamente e diretamente proporcional ao seu módulo de 

elasticidade. No modelo proposto, calcula-se o comprimento Lna, através de um modelo de 

arrancamento (pullout), e em seguida encontra-se o deslocamento ucf. O deslocamento 
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devido à abertura da trinca é então adicionado ao deslocamento calculado considerando-

se a coesão total entre fibra e matriz, determinando-se, com isso, um novo módulo de 

elasticidade para a fibra. 

 Usando o modelo de arrancamento de Naaman et al. (1991 apud Lima, 2004), 

pode-se escrever que a carga P atuando na fibra é decomposta em duas parcelas: uma 

resistida pelo atrito friccional, 

 )L5.0(P nafud ψτ= ,         (4.43) 

onde τfu é a tensão cisalhante friccional e ψ é o perímetro da seção da fibra; e a outra 

parcela Pb é devido a aderência, de tal forma que, para fibras longas, a parcela de 

aderência possui valor constante igual ao valor crítico Pcr. O valor crítico é a menor carga 

axial na fibra que provoca pela primeira vez a falta de coesão na interface fibra-matriz. 

 Com isso, pode-se escrever a carga na fibra como 

 )L5.0(PP nafucr ψτ+= ,        (4.44) 

onde 
( ) 


















++
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λ

ψτ
=

λ−λ−

λ−

ee

e

LL2

L2
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cr

e2
Q
1

e1
Q
1

1

e1
P ,      (4.45) 

e τmax é a tensão cisalhante de aderência, Le é o comprimento da fibra dentro da matriz, 

 
ff

mm

EA
EA

1Q += ,           (4.46) 

 KQ=λ ,            (4.47) 

 
mmEA

K
ψκ

= ,           (4.48) 

sendo κ um parâmetro experimental denominado o módulo de aderência. 
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 Conhecendo o valor de P, pode-se, usando a equação 4.44, calcular o comprimento 

da fibra Lna da região sem coesão, e com a equação 4.40 calcular o deslocamento ucf. 

Com esses valores pode-se calcular a deformação na
xε , calculada como a razão entre o 

deslocamento ucf e o comprimento Lna, que, somada à deformação fem
xε , calculada pelo 

método dos elementos finitos considerando a coesão fibra-matriz perfeita, define-se novo 

valor de Ef, da lâmina considerada, para ser utilizado no processo de iteração da solução, 

com a seguinte equação: 

 
)(A

P
E

na
x

fem
x

novo
f

ε+ε⋅
=           (4.49) 
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5 FORMULAÇÃO NUMÉRICO-COMPUTACIONAL BASEADA NO MÉTODO DOS 

ELEMENTOS FINITOS 

Baseado na teoria de deformação cisalhante de primeira ordem, também chamada 

de teoria de Timoshenko, será desenvolvida, a seguir, a formulação não-linear geométrica 

de viga plana compósita acoplada à não-linearidade de material, usando, para isso, o 

modelo de dano de Mazars, já apresentado. Para tanto, inicia-se com as hipóteses e 

conclui-se com a equação de equilíbrio incremental, dada na forma fraca, a partir da qual 

será formulada a solução numérico-computacional baseada no método dos elementos 

finitos. 

 

5.1 HIPÓTESES E RESTRIÇÕES 

 Adicionalmente às hipóteses elencadas no capítulo 4, pois a teoria clássica de 

laminado é utilizada, o modelo de viga compósita proposto possui as seguintes hipóteses 

e restrições: 

i) A viga é inicialmente reta e livre de tensões ou deformações residuais. 

ii) A seção transversal da viga é simétrica em relação em relação ao plano de 

flexão (ou um dos eixos principais da seção transversal está no plano de flexão) e 

o eixo de coordenadas longitudinal da viga encontra-se no plano de flexão e a 

meio caminho da altura (superfície média). 

iii) A seção transversal permanece plana após a deformação, mas não 

necessariamente ortogonal ao eixo longitudinal da viga, permitindo a incorporação 

da parcela de energia correspondente à tensão cisalhante através da teoria de 

primeira ordem ou teoria de Timoshenko. 
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iv) No sistema de coordenadas da viga o eixo x é alinhado com o seu 

comprimento e passa no plano de flexão (ou plano vertical de simetria) a uma 

altura média da viga. O eixo z é vertical e direcionado para cima e o eixo y obtido 

de tal forma a formar o sistema de coordenadas (ver Figura 5.1). Cada camada 

possui um sistema local em que o eixo x1 é alinhado com a fibra e passa no 

centróide da camada, enquanto o eixo x3 está na mesma direção que o eixo z 

global e o eixo x2 obtido de forma a formar um sistema de coordenadas (ver 

Figura 4.3). 

v)  Admite-se pequenas deformações e moderadas rotações. 

 

Figura 5.1 Sistema de coordenadas da viga laminada 

  

5.2 DESCRIÇÃO DO CAMPO DE DESLOCAMENTOS 

 Para a descrição do campo de deslocamento utiliza-se a hipótese de seção 

transversal da viga laminada plana antes e após a deformação, mas não necessariamente 

ortogonal ao eixo longitudinal da viga, sendo a rotação da seção dada pelo ângulo φ , 
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conforme mostra a Figura 5.2. Tal hipótese de Mindlin-Reissner permite a consideração 

de uma tensão cisalhante uniforme na seção, sendo a viga assim considerada 

denominada de viga de Timoshenko. 

 A partir da hipótese cinemática obtém-se a relação para o vetor deslocamento Pu  

do ponto P em relação ao deslocamento do ponto projetado G sobre o eixo longitudinal, 

dado por { }Twuu = . Tal relação é expressa na forma de suas componentes como: 

 φ⋅−= senz)x(u)z,x(uP  e          (5.1) 

 φ⋅+−= coszz)z,x(w)z,x(wP ,        (5.2) 

onde w é o deslocamento vertical devido aos efeitos de flexão e de cisalhamento. 

 

Figura 5.2 Variáveis de deslocamento de um ponto P sobre a viga 
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 Retendo, devido ao processo incremental de solução, os termos até a 2a ordem na 

expansão em série das funções trigonométricas de cosφ e senφ tem-se 

 φ≅φsen  e 
2

1cos
2φ

−≅φ .         (5.3) 

 Com isso, as relações cinemáticas ficam assim descritas: 

 φ⋅−= zuuP            (5.4) 

 
2

zww
2

P
φ

⋅−= ,           (5.5) 

 A deflexão total w é a soma da contribuição da flexão wf com o cisalhamento wc, de 

forma que 

 cf www += .           (5.6) 

 Com as derivadas primeira e segunda da equação 5.6 obtem-se as seguintes 

relações: 

 
dx

dw
dx

dw
dx
dw cf += ,           (5.7) 

onde da Figura 5.2 tem-se que  

 γ−θ=φ ,            (5.8) 

sendo γ  a rotação que representa a deformação cisalhante considerada, e 

 
2
c

2

2
f

2

2

2

dx

wd

dx

wd

dx

wd
+= .          (5.9) 
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 As equações de equilíbrio de uma viga sob carga uniforme q, em termos dos 

esforços cortante V e momento fletor M, são 

 q
dx
dV

−=             (5.10) 

 V
dx
dM

= .            (5.11) 

 Da relação 5.9 obtem-se a curvatura da viga como a soma das parcelas de flexão e 

de cisalhamento, dada, conforme Timoshenko (1983), adptada ao sistema de 

coordenadas considerado, por 

 
dx
dV

GAK
1

EI
M

dx

wd

s
2

2

+= ,          (5.12) 

onde E e G são os módulos de elasticidade longitudinal e transversal do material, A e I 

são a área e a inércia da seção, respectivamente, e Ks o fator de forma de cisalhamento. 

 Sabendo-se que no método dos elementos finitos as cargas distribuídas são 

transformadas em cargas nodais equivalentes, tem-se que, nessa situação, da equação 

5.10, conclui-se que 0
dx
dV

=  e, assim, a equação 5.12 é dada por 

 
EI
M

dx
d

dx

wd
2

2

=
φ

= .           (5.13) 

5.3 RELAÇÃO DEFORMAÇÃO-DESLOCAMENTO 

 Do tensor deformação de Green-Lagrange, tem-se, para o problema plano de viga, 

os seguintes componentes: 
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 0eyy = ,            (5.16) 

sendo xzxz e2 ⋅=γ . 

 As expressões 5.14 e 5.15 representam as únicas componentes não nulas do tensor 

deformação de Green, descritas de forma completa com seus termos lineares e não-

lineares. Usando a notação 
dx
dh

'h =  para indicar derivação em relação à coordenada x, 

substituindo as expressões 5.4 e 5.5 nas expressões das deformações e considerando a 

relação 5.13, obtem-se 

 
( ) ( )

( ) ( )2222

222
xx

''wz
2
1

''w'wz'w
2
1

''wz
2
1

''w'uz'u
2
1

''wz'ue

⋅φ⋅⋅+⋅⋅φ⋅−⋅+

+⋅⋅+⋅⋅−+⋅−=

     (5.17) 

e 

 
2

''wz
2

'w''wz'u''wz'w
32

xz
φ

⋅⋅+
φ

⋅−φ⋅⋅+⋅φ−⋅φ⋅−+φ−=γ .    (5.18) 

 Conforme Branco (2000), desprezando os termos que contem produtos de ordem 

superior nas expressões 5.17 e 5.18, obtem-se 

)'u1(''wz)'w(
2
1

)'u(
2
1

'ue 22
xx +⋅⋅−++≅       (5.19) 
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2

'w'u'w
2

xz

φ
⋅−⋅φ−+φ−≅γ ,         (5.20) 

onde φ é o ângulo de rotação da seção. Na expressão 5.20 manteve-se os termos, 

inclusive os não-lineares, para z=0. A relação linear para a deformação angular é dada 

por φ−=γ 'wL . 

 Essa aproximação não-linear difere da de von Karman porque incorpora os termos 

não-lineares envolvendo as deformações axiais u’, as quais são importantes em alguns 

problemas de estabilidade. 

 Uma outra forma de interpretar a componente de deformação exx, em função do 

campo de deslocamento, é separando-a nas parcelas extensional exo e de curvatura κ, 

dadas por 

 κ⋅−= zee xoxx ,           (5.21) 

onde  

 22
xo )'w(

2
1

)'u(
2
1

'ue ++=  e          (5.22) 

 )'u1(''w +⋅=κ .           (5.23) 

 

5.4 FORMULAÇÃO LAGRANGEANA PARCIALMENTE ATUALIZADA DA EQUAÇÃO DE 

EQUILÍBRIO INCREMENTAL 

 O modelo matemático que representa o comportamento de equilíbrio estático de 

uma viga sob flexão pode ser apresentado na sua forma forte, através da equação 
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diferencial de equilíbrio, ou na forma fraca, através de um funcional sob condição de 

equilíbrio. A forma mais elegante e adequada, principalmente quando se utiliza o método 

dos elementos finitos, é a forma fraca. Nesse caso, utiliza-se o princípio dos trabalhos 

virtuais para a obtenção da equação de equilíbrio discreta do problema. 

 Considerando uma viga laminada, sob carregamento de flexão no plano xz (ver 

Figura 5.3), atendendo as hipóteses e restrições já elencadas e submetida aos 

carregamentos externos de força de corpo { }T
zx bbb =  e força de superfície 

{ }T
zx ttt =  aplicados no plano de flexão, a equação de equilíbrio, usando o Princípio dos 

Trabalhos Virtuais (PTV), é dada por 

 extint δWδW = ,            (5.24) 

o qual enuncia que “de todos os estados possíveis de tensão de um corpo a solução de 

equilíbrio é aquela cuja variação do trabalho das tensões internas, intδW , é igual à 

variação do trabalho das forças externas, extδW , durante uma deformação virtual 

compatível”. 

 A descrição do problema de equilíbrio com a consideração de não-linearidade 

geométrica e de material é, segundo Washizu (1974), dada na forma incremental, sendo, 

normalmente, utilizada a descrição lagrangeana total, a lagrangeana atualizada ou a 

lagrangeana parcialmente atualizada. Na descrição lagrangeana total as variáveis são 

descritas em relação a um sistema de coordenadas inicial fixo, enquanto que na descrição 

lagrangeana atualizada o sistema de coordenadas vai sendo atualizado em relação à 

última configuração. A descrição lagrangeana parcialmente atualizada utiliza uma das 

configurações de equilíbrio anteriormente encontradas, sendo adotado normalmente o 

último incremento em equilíbrio. 
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Figura 5.3 Viga laminada sob flexão no plano xz 

 

 No presente trabalho utiliza-se a descrição lagrangeana parcialmente atualizada, 

considerando, assim, como configuração de referência a última configuração 

correspondente ao último incremento de carga em equilíbrio, pois, segundo Crisfield 

(1991) é menos suscetível ao acúmulo de erros incrementais e possui menos esforço 

computacional que a lagrangeana atualizada. Sendo assim, considerando a formulação 

incremental lagrangeana parcialmente atualizada aplicada à equação 5.24, tem-se para 

uma nova configuração 1+ΩN  do estado de equilíbrio, (ver Figura 5.4), em relação à 

configuração NΩ  (última configuração em equilíbrio), as seguintes expressões 

 ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]∫∫∫∫∫∫∫∫
σ

∆δ∆++∆δ∆+=∆δσ∆+σ
S

)N(
iii

)N(

V

iii
)N(

V

ij
*

ij
*e

ij dSuttdVubbdVe ,  
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              (5.25) 

e 

 ii uu ∆=∆ ,            (5.26) 

representando o deslocamento prescrito sobre a superfície Su, onde o índice N indica a 

última configuração de equilíbrio, conforme mostra a Figura 5.4. O tensor de tensão 

e
ijσ + ij

* σ∆  é o tensor tensão de Piola-Kirchhoff2 de 2ª espécie atualizado na configuração 

Ω(N+1). Os tensores e
ijσ  e ij

* σ∆  são, respectivamente, o tensor tensão de Euler e o 

incremento do tensor tensão de Piola-Kirchhoff de 2ª espécie, sendo que o primeiro 

representa o estado de tensão da última configuração de equilíbrio e o último o 

incremento de tensão para se obter o equilíbrio na nova configuração 1+ΩN . O termo ij
*e∆  

é o incremento do tensor deformação de Green-Lagrange atualizado, em relação à última 

configuração de equilíbrio )N(Ω . Os vetores força ib  e ib∆  são a força de corpo na 

configura )N(Ω  e seu incremento e it  e it∆  a força de superfície na configuração )N(Ω  e 

seu incremento. As variações são realizadas sobre as variáveis independentes, que 

nesse caso são as componentes de incremento de deslocamento iu∆ , sendo u1=u, u2=v e 

u3=w. As forças de corpo são definidas por unidade de volume, e as forças de superfícies, 

por unidade de área, sendo as coordenadas da configuração )N(Ω  tais que xx )N(
1 = , 

yx )N(
2 =  e zx )N(

3 = . Para o problema de viga no plano as coordenadas são xx )N(
1 = , 

zx )N(
2 = . 

                                                           
2 Tensor tensão relacionado ao tensor deformação de Green-Lagrange 
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Figura 5.4 Configuração inicial Ω(O), a última e penúltima configurações de equilíbrio, Ω(N) e Ω(N+1), 

respectivamente, e seus respectivas sistemas de coordenadas 

 

 Sendo o tensor deformação de Green-Lagrange atualizado dado, em termos de 

incremento de deslocamentos, por 
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sendo ∆*εij a parcela linear e ∆*ηij a parcela não-linear, a equação 5.25 pode ser escrita, 

após rearranjos, como 
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  (5.28) 

 O termo entre chaves na equação 5.28 deve ser nulo, pois representa a condição 

de equilíbrio na configuração Ω(N). No entanto, como os cálculos são feitos numericamente 

e de forma iterativa há sempre um resíduo que pode ser ou não significativo a depender 

da eficiência do algoritmo na busca da convergência da solução. No presente trabalho 

esse termo será considerado nulo, como também serão negligenciados os termos de 

ordem superior dos produtos entre os incrementos de tensão e os incrementos de 

deslocamentos, pois as duas configurações Ω(N) e Ω(N+1) são consideradas próximas. 

Sendo assim, a equação 5.28, a qual representa a condição de equilíbrio para a 

configuração Ω(N+1), pode ser assim escrita: 
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[ ] [ ] 0dSutdVub
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−η∆δ⋅σ+ε∆δ⋅σ∆

∫∫∫∫∫

∫∫∫

σ

.     (5.29) 

 Após encontrar ∆ui no passo incremental N+1, atualiza-se as coordenadas para a 

configuração Ω(N+1),  

 i
)N(

i
)1N(

i uxx ∆+=+ ,          (5.30) 

e o tensor tensão de Piola-Kirchhoff de 2a espécie, σij=
e
ijσ + ij

* σ∆ , é atualizado para o 

tensor de Euler (ou Cauchy) e
ijσ + e

ijσ∆  para ser utilizado como tensão inicial no próximo 
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passo incremental, no lugar de e
ijσ , na equação 5.29, através da relação 
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x
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onde 
)N(

j

)1N(
i

x

x
D

∂

∂
=

+

 é o jacobiano da transformação de coordenadas entre as configurações 

Ω(N+1) e Ω(N). Devido à proximidade entre as configurações e a condição de pequenas 

deformações, considerar-se-á que o tensor de Piola-Kirchhoff de 2a espécie da 

configuração anterior pode ser interpretado como o tensor de Cauchy na configuração 

atual. 

O incremento de tensão ∆*σij é substituído pelas relações constitutivas incrementais 

dadas pelas equações 4.21a e 4.21b.  

 

5.5 FUNÇÕES DE INTERPOLAÇÃO DA VIGA DE TIMOSHENKO 

 A função de interpolação adotada para o elemento finito de viga de Timoshenko, 

descrito aqui como elemento de pórtico com o acréscimo do grau de liberdade 

correspondente ao deslocamento axial u, é explicitamente linear para o deslocamento u e 

cúbica para o deslocamento transversal w. Além disso, a interpolação da rotação φ é 

implicitamente quadrática com vínculos internos entre os seus coeficientes e os da 

interpolação de w, resultando em uma interpolação consistente interdependente, a qual, 

segundo Reddy (1993), evita o fenômeno do travamento (shear locking). A interpolação 

do vetor deslocamento { }Twuu = , em função do vetor dos graus de liberdade nodais 

{ }T
222111 wuwud φφ= , conforme mostra a Figura 5.5, é dada por 
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dNu ⋅= , a qual pode ser descrita da seguinte forma: 

 

Figura 5.5 Sistema de coordenadas local e graus de liberdade local do elemento de pórtico plano 
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sendo x o sistema de coordenada local do elemento, e 

2
os LAGK

IE6
g

⋅⋅⋅

⋅⋅
= ,          (5.39) 

onde A é a área da seção, I o momento de inércia da seção, G e E os módulos de 

elasticidade transversal e longitudinal do material, Lo o comprimento inicial do elemento e 

Ks o fator cisalhante. Para o cálculo do valor de g, no caso do laminado, calcula-se os 

produtos GA e EI na seção usando os valores das propriedades do material íntegro. 

 Além disso, a rotação φ, considerada variável independente, dada por dDT ⋅=φ , é 

interpolada da seguinte forma: 
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Onde as funções de interpolação são quadráticas e dadas por: 
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5.6 MATRIZ DE RIGIDEZ TANGENTE E VETOR DOS ESFORÇOS INTERNOS 

Para a descrição da matriz de rigidez e dos esforços internos, faz-se necessário 

calcular as deformações e substituí-las na equação de equilíbrio. 

Calculando as derivadas u’, w’ e w’’ dos deslocamentos na expressão 5.32 e 

substituindo-se nas equações 5.19 e 5.20, obtem-se 

)dC)(dA(zdCz)dB)(dB(
2
1

)dA)(dA(
2
1

dAe TTTTTTTT
xx −−++=   (5.45) 

)dD)(dD)(dB(
2
1

)dD)(dA(dDdB TTTTTTT
xz −−−=γ ,    (5.46) 

Em especial, a deformação angular é explicitamente descrita da seguinte forma: 
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              (5.47) 

Sendo as matrizes A  e B , obtidas da primeira derivada das funções de interpolação de u 

e w, respectivamente, C , obtida da segunda derivada das funções de interpolação de w, 

e D  expressa em termos das funções de interpolação, em relação a variável x. As quais 

têm a seguinte forma: 

 [ ]00'2N00'1NAT
= ,         (5.48) 

 [ ]'6N'5N0'4N'3N0BT
= ,        (5.49) 

 [ ]''6N''5N0''4N''3N0CT
= ,       (5.50) 

 [ ]4N3N02N1N0DT
= .        (5.51) 

 Para a substituição na equação 5.29, a qual representa o equilíbrio estático, os 

incrementos das deformações e suas variações são dadas por: 

 dBe*
xxxx ∆=∆            (5.52) 

 dB*
xzxz ∆=γ∆            (5.53) 

 dGde*
xx

T
xx ∆δ=∆δ           (5.54) 
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 dGd*
xz

T
xz ∆δ=γ∆δ ,          (5.55) 

onde 

 TTTTTTTTTT
xx

C)dA(zA)dC(zCzB)dB(A)dA(AB −−−++= ,   (5.56) 

 )dD(D)dB(B)dD)(dD(
2
1

D)dA(A)dD(DBB TTTTTTTTTTTT

xz
−−−−−= , (5.57) 

 TTTT

xx
ACzCAzBBAAG −−+= ,        (5.58) 

 TTTTTTTT

xz
DD)dB(DB)dD(BD)dD(DAADG ⋅−⋅−⋅−−−= .   (5.59) 

 Para a solução incremental, o vetor força interna global, da equação 5.25, fica 

descrito por 

 ∑ ∫∫
=

⋅τ⋅+⋅σ⋅=
Nelem

1n Vn

nxz
T
xz

Vn

nx
T
xx

int )dVBdVB(F .      (5.60) 

 Para completar, a matriz de rigidez global, obtida a partir da equação 5.25, fica 

descrita, após substituições e manipulações, por 

 

)dVGdVB
)(G

~
BdVB)(G

~
B

dVGdVB
)(E

~
BdVB)(E

~
B(K

nnn

nnn

V

xzxzxz
V

xz

)k(
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xzxz
V

T

xz

V

xxxxxx
V

xx

)k(
1T

xxxx
V

1
T

xx

Nelem

1n
T

⋅τ⋅+⋅⋅γ⋅β⋅
ω∂

ω∂
⋅+⋅⋅ω⋅

+⋅σ⋅+⋅⋅ε⋅β⋅
ω∂

ω∂
⋅+⋅⋅ω⋅=

∫∫∫

∫∫∫∑
=

,

              (5.61) 

onde, utilizando-se as equações 4.22a, 4.22b e 4.23, as integrais são realizadas sobre as 

camadas dos elementos, utilizando-se a quadratura de Gauss. O valor de β é dado por: 
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onde os seus termos estão explicitados nas equações 4.24 a 4.32.  

 O problema de equilíbrio, dado pela equação 5.25, fica escrito segundo o método 

dos elementos finitos, por  

 ( ) i
i

i
j

jij dFdk ∆δ












∆−∆⋅∑ ∑ =0.        (5.63) 

Ou na forma matricial global,  

 FD)D(K ∆=∆⋅  ,          (5.64) 

sendo D  o vetor deslocamento global, K  a matriz de rigidez tangencial global e F∆  e D∆  

os incrementos do vetor força global ou residual e deslocamento global, respectivamente. 

 Todas as integrais são calculadas em relação à última configuração de equilíbrio, 

devendo ao final de cada passo de carga haver a atualização dos deslocamentos totais, 

das coordenadas, das deformações, do dano, e das tensões. 

 

5.7 SOLUÇÃO INCREMENTAL-ITERATIVA BASEADA NO MÉTODO ARC-LENGHT 

 O processo de obtenção da solução é através da aplicação incremental das cargas 

externas, seguido do cálculo da solução inicial ou predita e de um processo iterativo para 

se buscar a solução de equilíbrio para cada nível de carga. 

 No presente trabalho, usa-se o método de controle de comprimento de arco de 
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Crisfield e Ramm e o processo iterativo de Newton-Raphson. 

 O procedimento segue os seguintes passos: 

 1. No início de cada passo, deve-se efetuar o cálculo da matriz de rigidez em 

relação à última configuração de equilíbrio, usando os deslocamentos, as deformações, 

as tensões e as variáveis de dano atualizadas. 

 2. Calcula-se o incremento de carga. 

 3. Resolve-se o sistema de equações lineares i
1n

i
1n

1i
1n RD)D(K ++

−
+ ∆=∆⋅  com a matriz 

de rigidez tangencial correspondente ao final do passo anterior n+1 e iteração i-1 e o 

vetor resíduo do passo atual n+1 e iteração i. Calcula-se, então, o subincremento de 

deslocamento do passo n+1 correspondente à iteração i. 

 4. Atualize-se os deslocamentos e a variável de dano, o módulo da fibra (simulação 

de falta de coesão) e a deformação e tensão na fibra (não-linearidade física da fibra). Em 

seguida deve-se calcular a força interna e a força desbalanceadora (força externa menos 

força interna). 

 5. Verifica-se a convergência em termos de módulo da força desbalanceadora (ou 

residual) e em caso de não convergir deve-se calcular a nova matriz de rigidez e com a 

força desbalanceadora calculada resolve-se o sistema. Repetindo-se a operação até 

convergir. 

 6. Após convergência deve-se atualizar deslocamentos e tensões, calcular novo 

incremento de carga, montar nova matriz de rigidez e iniciar tudo novamente. 

 De forma esquemática, pode-se descrever o programa através do fluxograma a 

seguir.  
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Figura 5.6 Fluxograma sintético do programa implementado 

Passo inicial: 
j = 0, D =0, 

o
K)D(K =  

Atualiza dano 

1jxzxxxzxx1j
~,,,e,e,D ++ ετσ  

jjj RD)D(K ∆=∆⋅  

Atualiza módulo e tensão da fibra 
(falta de coesão e não-linearidade 

física)     1j
ff E

~
, +σ  

Resíduo: int
1j1j FR ++ −  

jj1j RRR ∆+=+  
SIM 

δ≤− ++

int
1j1j FR  

j=j+1 

NÃO 

Atualiza dano 

1ixzxxxzxx1i
~,,,e,e,D ++ ετσ  

i=0 e Di=Dj+1 

síduoReD)D(K ii =∆⋅  

Atualiza módulo e tensão da fibra 
1i

ff E
~

, +σ  

Resíduo: int
1i1i FR ++ −  

1ij DD +=  
SIM 

δ≤− ++

int
1i1i FR  

NÃO 

j=j+1 

i=i+1 
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6 EXPERIMENTOS NUMÉRICO-COMPUTACIONAIS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Nos capítulo anterior foi apresentada a formulação em elementos finitos para a 

solução do problema de flexão de vigas, tendo a formulação incorporado o grau de 

liberdade de deslocamento axial, permitindo a simulação de pórticos planos também. 

 No presente capítulo exemplos são apresentados e discutidos, visando confirmar, 

como já encontrado por outros autores, a capacidade do modelo de dano isotrópico de 

Mazars em representar a perda de rigidez de materiais de base cimentícea. Além disso, 

diferentemente de outros autores, nesse trabalho, a teoria clássica de laminados foi 

utilizada para considerar a participação dos materiais constituintes na rigidez da seção. 

 Inicialmente, exemplos são apresentados visando mostrar a capacidade do 

programa implementado em considerar, além da não-linearidade física via modelo de 

dano de Mazars, o efeito do cisalhamento (viga de Timoshenko) e a não linearidade 

geométrica como descrita em seções anteriores. Em seguida, usando exemplos de vigas 

de concreto armado, são comparadas as curvas carga-deslocamento, contorno de 

fissuração e distância média entre trincas, sendo os últimos parâmetros, normalmente, 

não tratados por outros autores que trabalharam com o modelo de dano de Mazars. 

 Os resultados encontrados são comparados com os teóricos e experimentais 

obtidos na literatura. 

 

6.1 EXPERIMENTO 1 – ANÁLISE LINEAR DE VIGAS SOB FLEXÃO 

 Nesse experimento numérico procede-se uma análise linear de uma viga, visando 
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mostrar a capacidade do programa em reproduzir os resultados elásticos lineares com e 

sem a consideração do cisalhamento. Para tal, considera-se a viga biapoiada com dois 

carregamentos concentrados e dimensões como mostradas na Figura 6.1. As 

propriedades do material são: 

 - Módulo de elasticidade longitudinal do concreto E = 25e6 kN/m2. 

 - Módulo de elasticidade transversal do concreto G = 10,4e6 kN/m2. 

 - Coeficiente de Poisson do concreto ν = 0,2. 

 

 

Figura 6.1 Viga biapoiada com carregamento concentrado e trechos submetidos à flexão pura e 

flexão simples 

 A esbeltez (razão entre o comprimento e a altura) da viga é 10, podendo ser 

considerada como uma viga longa, tendo, portanto, pequena influencia do efeito do 

cisalhamento no deslocamento transversal. Quanto às rotações, não tem diferenças em 

relação à consideração ou não do cisalhamento. Utilizam-se sete nós, numerados de 1 a 

7 conforme Figura 6.1, seis elementos de 0,5 m de comprimento, fazendo-se coincidir um 

nó no meio do vão. São utilizadas duas seções: uma com apenas uma camada de 
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laminado e a outra com dez camadas iguais de laminado com largura de 0,20 m e altura 

de 0,30 m. 

 Analisando-se os resultados mostrados nas Tabelas 6.1 e 6.2 conclui-se que não 

há distinção entre usar uma ou mais camadas quando o regime é elástico linear. Além 

disso, como já previsto, não há diferença significativa entre os resultados com e sem a 

consideração do cisalhamento. Os resultados, comparados aos valores analíticos são 

exatos, pois a formulação implementada, para o caso linear, é exata. 

Tabela 6.1 Deslocamentos e rotações para o caso da Figura 6.1 com apenas uma camada no 

laminado 

Resultado Exato Resultado Calculado 
Grandeza Nó 

Bernoulli Timoshenko Bernoulli Timoshenko 

Diferença 

(%) 

1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,0 

2 -0,042592 -0,043358 -0,042592 -0,043358 1,8 

3 -0,074074 -0,075333 -0,074074 -0,075333 1,7 

4 -0,085185 -0,086377 -0,085185 -0,086377 1,4 

5 -0,074074 -0,075333 -0,074074 -0,075333 1,7 

6 -0,042592 -0,043358 -0,042592 -0,043358 1,8 

w 

(m) 

7 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,0 

1 -0,088889 -0,088889 -0,088889 -0,088889 0,0 

2 -0,077778 -0,077778 -0,077778 -0,077778 0,0 

3 -0,044444 -0,044444 -0,044444 -0,044444 0,0 

4 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,0 

5 0,044444 0,044444 0,044444 0,044444 0,0 

6 0,077778 0,077778 0,077778 0,077778 0,0 

φ 

(rad) 

7 0,088889 0,088889 0,088889 0,088889 0,0 

 

 Os resultados apresentados demonstram a capacidade do programa em representar 

satisfatoriamente a flexão elastoestática linear de vigas com e sem consideração de 

cisalhamento. Para esses casos, que não há dano progressivo que afete a rigidez da 

seção, o número de camadas não afeta o resultado, demonstrando que a formulação de 
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laminados clássicos implementada está funcionando, para o caso elástico linear, 

adequadamente. 

Tabela 6.2 Deslocamentos e rotações para o caso da Figura 6.1 com dez camadas no laminado 

Resultado Exato Resultado Calculado 
Grandeza Nó 

Bernoulli Timoshenko Bernoulli Timoshenko 

Diferença 

(%) 

1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,0 

2 -0,042592 -0,043358 -0,042592 -0,043358 1,8 

3 -0,074074 -0,075333 -0,074074 -0,075333 1,7 

4 -0,085185 -0,086377 -0,085185 -0,086377 1,4 

5 -0,074074 -0,075333 -0,074074 -0,075333 1,7 

6 -0,042592 -0,043358 -0,042592 -0,043358 1,8 

w 

(m) 

7 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,0 

1 -0,088889 -0,088889 -0,088889 -0,088889 0,0 

2 -0,077778 -0,077778 -0,077778 -0,077778 0,0 

3 -0,044444 -0,044444 -0,044444 -0,044444 0,0 

4 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,0 

5 0,044444 0,044444 0,044444 0,044444 0,0 

6 0,077778 0,077778 0,077778 0,077778 0,0 

φ 

(rad) 

7 0,088889 0,088889 0,088889 0,088889 0,0 

 

6.2 EXPERIMENTO 2 – ANÁLISE GEOMETRICAMENTE NÃO-LINEAR DE VIGAS SOB 

FLEXÃO 

 Nesse experimento verifica-se a capacidade do programa em representar 

adequadamente a não linearidade geométrica, com e sem o efeito de cisalhamento e 

considerando uma ou dez camadas. 

 O experimento corresponde a uma viga engasta e livre com uma carga na 

extremidade. São relacionados os resultados relativos do deslocamento horizontal e 

vertical da extremidade em relação ao comprimento da viga. A rotação é calculada em 

relação ao ângulo π/2. 
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 Os dados são os indicados na Figura 6.2, sendo a viga modelada com 10 

elementos finitos, uma carga de 0,25kN, área de 960e-6 m2, momento de inércia de  

2e-9 m4, sendo a altura de 5mm e largura de 0,192 m. A carga foi dividida em 100 passos 

de carga, precisão na iteração de 1x10-3 e 100 iterações máximas. O método de 

continuidade utilizado usado foi o de Crisfield-Ramm. As propriedades são: 

 - Módulo de elasticidade longitudinal do concreto E = 25e6 kN/m2. 

 - Módulo de elasticidade transversal do concreto G = 10,4e6 kN/m2. 

 - Coeficiente de Poisson do concreto ν = 0,2. 

 

Figura 6.2 Viga engastada e livre submetida a grandes deslocamento e rotações 

 Analisando-se, nas Tabelas 6.3 e 6.4, os resultados dos deslocamentos e rotação 

da extremidade para alguns passos de cargas intermediárias, conclui-se que os 

resultados sem o efeito do cisalhamento foram satisfatórios, com erro máximo de 2,1 %, 

no deslocamento vertical, não havendo diferença entre os resultados com 1 ou com 10 

camadas. Os valores incluindo o cisalhamento tiveram valores praticamente iguais aos 

sem cisalhamento, com erro inferior a 1%, como era de se esperar, pois a viga é esbelta. 

Os valores exatos foram extraídos de Timoshenko e Gere (1983). 
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Tabela 6.3 Deslocamento na extremidade livre de uma viga com consideração de não-linearidade 

geométrica e uma única camada 

Resultado Exato 
 

Resultado Calculado* 

(Bernoulli) 
 

 

EI
PL2

 

2/
L

π

θ
 

L
wLδ

 
L
uδ

 
2/

L

π

θ
 

L
wLδ

 
L
uδ

 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 (0,0) 0,000 (0,0) 0,000 (0,0) 

0,25 0,079 0,083 0,004 0,079 (0,0) 0,083 (0,0) 0,004 (0,0) 

0,5 0,156 0,162 0,016 0,156 (0,0) 0,162 (0,0) 0,016 (0,0) 

0,75 0,228 0,235 0,034 0,229 (0,4) 0,237 (0,8) 0,035 (2,9) 

1 0,294 0,302 0,056 0,299 (1,7) 0,308 (2,0) 0,057 (1,8) 

2 0,498 0,494 0,160 0,501 (0,6) 0,500 (1,2) 0,164 (2,5) 

3 0,628 0,603 0,255 0,633 (0,8) 0,613 (1,6) 0,260 (2,0) 

4 0,714 0,670 0,329 0,722 (1,1) 0,682 (1,8) 0,337 (2,4) 

5 0,774 0,714 0,388 0,785 (1,4) 0,729 (2,1) 0,398 (2,5) 
* Entre parênteses tem-se o erro em percentual 

Tabela 6.4 Deslocamento na extremidade livre de uma viga com consideração de não-

linearidade geométrica e uma única camada 

Resultado Calculado 
(Timoshenko) 

 EI
PL2

 

2/
L

π

θ
 

L
wLδ

 
L

uδ
 

0 0,000 0,000 0,000 

0,25 0,079 0,083 0,004 

0,5 0,157 0,163 0,016 

0,75 0,231 0,239 0,036 

1 0,302 0,310 0,061 

2 0,504 0,500 0,167 

3 0,638 0,618 0,263 

4 0,728 0,687 0,341 

5 0,790 0,735 0,402 
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 A Figura 6.3 exibe um gráfico comparativo entre os valores teóricos e calculados, 

com e sem o efeito do cisalhamento, para a viga da Figura 6.2, sendo demonstrada a 

concordância dos resultados. Com isso, pode-se verificar a eficiência do programa em 

representar a não-linearidade geométrica em um problema de flexão. 

 

Figura 6.3 Comparação do gráfico carga-deflexão transversal de uma viga engastada e livre 

submetida a grandes deslocamentos e rotações 

 
6.3 EXPERIMENTO 3 – ANÁLISE NÃO-LINEAR FÍSICA E GEOMÉTRICA DE VIGAS DE 

CONCRETO ARMADO SOB FLEXÃO 

 Após demonstrar, em experimentos anteriores, a capacidade do programa em 

representar, adequadamente, a flexão elastoestática linear e a geometricamente não-

linear, experimentos numéricos envolvendo não-linearidade física, usando dano de 

Mazars, serão apresentados. Particularmente, devido a Álvares (1993), os resultados 

experimentais e numéricos de 3 vigas serão comparados. 

 Todas as três vigas ensaiadas por Álvares (1993) possuem as mesmas 
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características geométricas e físicas, tendo comprimento de 2,4 m, com duas cargas 

concentradas aplicadas a 0,8 m das extremidades, conforme Figura 6.4, e medição de 

deslocamentos, através de relógio comparador, nos apoios e centro. As vigas possuem 

um índice de esbeltez (comprimento/altura) de 8, sendo, o cisalhamento, ainda, 

considerado não preponderante nos resultado de deflexão. A seção transversal tem 

largura de 0,12 m e altura de 0,30 m. As propriedades do material são: 

 - Módulo de elasticidade longitudinal do concreto Ec = 29,2e6 KN/m2. 

 - Módulo de elasticidade transversal do concreto Gc = 12,167e6 KN/m2. 

 - Coeficiente de Poisson do concreto νc = 0,2. 

 - Módulo de elasticidade longitudinal do aço Ea = 196e6 KN/m2.. 

 - Coeficiente de Poisson do aço é νc = 0,3. 

 Os parâmetros de dano de Mazars utilizados, sugeridos por Álvares (1993), são: 

AT=0,995, BT=8000, AC=0,85, BC=1620 e εuo = 700µ. 

 

Figura 6.4 Configuração das três vigas ensaiadas por Álvares (1993) 
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 A distribuição e área da armadura de aço, para as três vigas, são mostradas na 

Figura 6.5, sendo a primeira viga pouco armada, usando na parte tracionada 3 barras de 

10 mm de diâmetro, a segunda normalmente armada, usando 5 barras de 10 mm, e a 

terceira super armada, usando 7 barras de 10 mm, conforme arranjo mostrado, visando 

avaliar o modelo de dano para diferentes condições de distribuição de fissuras. 

 

Figura 6.5 Seção transversal das três vigas ensaiadas por Álvares (1993). (a) Seção pouco 

armada. (b) Seção normalmente armada. (c) Seção super armada 

 

 Para a modelagem das vigas foram utilizados 12 elementos e a seção foi modelada 

como um laminado contendo 23 camadas, numeradas de baixo para cima, com largura e 

espessura conforme Tabela 6.5, sendo as barras de aço introduzidas através da fração 

volumétrica das fibras de reforço. Nas camadas 2 e 22 existe reforço de fibra contínua de 

aço, cujas frações volumétricas são, respectivamente, 19,6% e 6,5%. No apêndice A há 

um exemplo de arquivo de dados do programa para o caso da viga pouco armada. 
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Tabela 6.5 Especificação das camadas da seção como laminado 

No 
lamina 

Percentua
l de fibra 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

    
1 0 120 10.0 
2 0.196 120 10.0 
3 0 120 14.0 
4 0 120 14.0 
5 0 120 14.0 
6 0 120 14.0 
7 0 120 14.0 
8 0 120 14.0 
9 0 120 14.0 
10 0 120 14.0 
11 0 120 14.0 
12 0 120 14.0 
13 0 120 14.0 
14 0 120 14.0 
15 0 120 14.0 
16 0 120 14.0 
17 0 120 14.0 
18 0 120 14.0 
19 0 120 14.0 
20 0 120 14.0 
21 0 120 10.5 
22 0.065 120 5.0 
23 0 120 12.5 

 

 O gráfico da Figura 6.6 mostra a comparação entre os resultados obtidos no 

presente trabalho, especificamente considerando apenas a não-linearidade física devido 

ao dano de Mazars, com os resultados experimentais e numéricos obtidos por Álvares 

(1993). Observa-se que a queda de rigidez no início da danificação é bastante acentuada, 

tendo em seguida uma recuperação e um valor estabilizado até o final, não demonstrando 

sinais de que irá decrescer. Vale salientar que não há, nesse caso, a consideração da 

falta de coesão entre fibra e matriz, do escoamento da fibra e da não-linearidade 

geométrica. 
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Figura 6.6 Comparação de resultados carga-deflexão central para a viga pouco armada, sem 

considerar o efeito do cisalhamento, a não-linearidade geométrica e a danificação da fibra 

 

 Na Figura 6.7 observa-se que a consideração da não-linearidade geométrica eleva 

em cerca de 5% a deflexão central. A baixa influencia da não-linearidade geométrica nos 

resultados já era esperada, haja vista os baixos valores de deflexão em relação ao 

comprimento da viga.  

 Introduzindo-se o efeito do escoamento da fibra e a falta de coesão, observa-se, a 

partir da Figura 6.8, uma diminuição mais acentuada da deflexão, caracterizando uma 

diminuição da rigidez da seção. 
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Figura 6.7 Comparação de resultados carga-deflexão central para a viga pouco armada, com a 

consideração apenas da não-linearidade geométrica 

 

 

Figura 6.8 Comparação de resultados carga-deflexão central para a viga pouco armada, com a 

consideração da não-linearidade geométrica, do efeito do cisalhamento e sa danificação da fibra 
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 No entanto, devido aos múltiplos fenômenos envolvidos, quais sejam: não 

linearidade física (dano de Mazars), não-linearidade geométrica, efeito de cisalhamento, 

falta de coesão fibra-matriz é difícil discutir a participação efetiva de cada fenômeno no 

valor da deflexão final. Além disso, devido ao caráter aproximado da representação da 

falta de coesão torna-se ainda mais especulativo o comportamento mostrado. Apesar 

disso, o gráfico tende ao comportamento correto que é o da redução da rigidez com o 

aumento da deflexão. 

 Para as outras seções, normalmente armada e super armadas, as Figuras 6.9 e 

6.10 demonstram resultados semelhantes, tendo, inclusive, uma maior aproximação de 

uma das curvas experimentais. 

 

Figura 6.9 Comparação de resultados carga-deflexão central para a viga normalmente armada, 

com a consideração da não-linearidade geométrica, do efeito do cisalhamento e da danificação da 

fibra 
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Figura 6.10 Comparação de resultados carga-deflexão central para a viga super armada, com a 

consideração da não-linearidade geométrica, do efeito do cisalhamento e da danificação da fibra 

 

6.4 EXPERIMENTO 4 – CONTORNO DE FISSURAÇÃO DE TRINCAS DE VIGAS DE 

CONCRETO ARMADO SOB FLEXÃO 

 Nesse experimento busca-se demonstrar a capacidade de um modelo de dano 

contínuo, nesse caso o modelo de Mazars, em representar o contorno de fissuração de 

uma viga sob carregamento concentrado, bem como o espaçamento médio entre trincas, 

sendo essas informações importantes para a análise da capacidade de redistribuição de 

carga de uma viga. 

Yang e Chen (2005), usando um modelo de trinca coesiva, simularam o 

comportamento mecânico de uma viga testada por Bresler e Scordelis e compararam os 

seus resultados. Considerando-se que o exemplo utilizado possui dados experimentais do 

mapa de fissuração, este foi o escolhido para ser simulado aqui no presente trabalho. 

 A viga simulada, conforme mostra a Figura 6.11, é biapoiada com uma carga 

central concentrada. Possui distância entre apoios de 4,572 m e seção transversal 
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retangular com largura de 0,3058 m e altura 0,5613 m. As propriedades do material são: 

 - Módulo de elasticidade longitudinal do concreto é Ec = 24e6 KN/m2. 

 - Módulo de elasticidade transversal do concreto Gc = 10,17e6 KN/m2. 

 - Coeficiente de Poisson do concreto é νc = 0,18. 

 - Módulo de elasticidade longitudinal do aço Ea = 200e6 KN/m2 

 - Coeficiente de Poisson do aço é νc = 0,3. 

 - Tensão de escoamento do aço de 552 MPa. 

 Os parâmetros de dano de Mazars utilizados são: AT=0,995, BT=8000, AC=0,85, 

BC=1620 e εuo = 100µ. Na falta de dados de ensaio foram utilizados valores propostos por 

Álvares (1993). 

 

 

Figura 6.11 Viga ensaiada por Bresler e Scordelis e simulada por Yang e Chen (2005) 

 

 A seção foi modelada com 26 lâminas de acordo com a Tabela 6.6, numeradas de 
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baixo para cima. 

Tabela 6.6 Especificação das camadas da seção como laminado (viga de Bresler e Scordelis) 

No 
lamina 

Percentual 
de fibra 

Largura 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

    
1 0 305.8 20.00 
2 0.1489 305.8 28.90 
3 0 305.8 20.00 
4 0.0744 305.8 28.90 
5 0 305.8 20.00 
6 0.1489 305.8 28.90 
7 0 305.8 20.73 
8 0 305.8 20.73 
9 0 305.8 20.73 
10 0 305.8 20.73 
11 0 305.8 20.73 
12 0 305.8 20.73 
13 0 305.8 20.73 
14 0 305.8 20.73 
15 0 305.8 20.73 
16 0 305.8 20.73 
17 0 305.8 20.73 
18 0 305.8 20.73 
19 0 305.8 20.73 
20 0 305.8 20.73 
21 0 305.8 20.73 
22 0 305.8 20.73 
23 0 305.8 20.73 
24 0 305.8 20.73 
25 0 305.8 20.73 
26 0 305.8 20.73 

 

 A Figura 6.12 mostra o mapa de fissuração obtido por Bresler e Scordelis apud 

Yang e Chen (2005) para uma carga de 358 kN. Devido à simetria apenas a metade da 

viga está sendo mostrada. Percebe-se que as trincas iniciam na vertical e tendem 

posteriormente, à medida que avançam, à assumir um ângulo de 450 de inclinação em 

relação à vertical, principalmente nas extremidades próximas aos apoios. Isso deve-se ao 

efeito do cisalhamento que é mais preponderante nessas regiões em relação à flexão. 
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Figura 6.12 Mapa de fissuração da viga para a carga de 358 kN (YANG e CHEN; 2005) 

 

 Como mostrado pela Figura 6.13, o contorno calculado da zona fissurada da viga, 

para uma carga de 358 kN, se aproxima de forma adequada do resultado experimental 

mostrado na Figura 6.12. Para esse caso, não se levou em consideração o efeito do 

cisalhamento. Duas simulações foram realizadas, a primeira considerando o cálculo da 

variável de dano apenas no ponto médio de cada lâmina da seção e a segunda 

considerando 10 pontos na altura de cada lâmina da seção. O resultado considerando 

apenas o ponto médio de cada lâmina para o cálculo da evolução do dano na seção exibe 

resultados satisfatórios para caracterizar a altura das trincas, não necessitando, nesse 

caso, de uma maior discretização de pontos de Gauss. Em relação à comparação entre o 

contorno de fissuração calculado e o obtido experimentalmente, pode-se observar melhor 

na Figura 6.14, quando houve a superposição dos dois resultados. 

 Pode-se perceber que nas extremidades da viga, próximo aos pontos de apoio, há 

uma certa discordância entre os resultados simulados e o experimental. Nessas regiões o 
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efeito do cisalhamento, o qual não foi levado em consideração na simulação, é mais 

significativo do que a flexão. Além disso, a altura máxima alcançada pelas trincas, embora 

próxima dos valores experimentais, ultrapassaram o contorno calculado, indicando que a 

introdução do efeito do cisalhamento irá melhorar tal resultado. 

 

Figura 6.13 Contorno de fissuração obtido para a simulação da viga referente à carga de 358 kN, 

sem considerar o efeito do cisalhamento 

 

 

Figura 6.14 Superposição dos contornos de fissuração calculado e experimental, sem efeito de 

cisalhamento 
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 Considerando o efeito do cisalhamento na análise, observa-se que há um aumento 

da zona de danificação e uma melhor representação do contorno das trincas, conforme 

Figura 6.15. Vê-se, claramente que a altura das trincas se elevam um pouco. 

 

Figura 6.15 Comparação do contorno de cisalhamento entre as vigas de Bernoulli (sem 

cisalhamento) e Timoshenko (com cisalhamento) 

 

 Duas simulações foram realizadas, uma com a consideração da coesão e a outra 

não, sendo a não-linearidade geométrica considerada nos dois casos. Comparando-se os 

resultados com os obtidos por outros pesquisadores, como pode ser visto na Figura 6.16, 

tem-se uma boa aproximação da relação carga versus deflexão central até cerca de  

250 kN de carga. Acima desse valor tanto a simulação que considera coesão perfeita 

entre a fibra e matriz quanto a que não considera divergem um pouco do resultado, sendo 

que, conforme esperado, a resposta considerando a coesão é mais rígida.  
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Figura 6.16 Comparação dos resultados da resposta carga versus deflexão central da viga de 

Bresler Scordelis apud Yang e Chen (2005) 

 

 A resposta considerando a falta de coesão deve ser sempre vista com cuidado, pois 

tal fenômeno foi modelado de forma aproximada, carecendo de uma melhor descrição. No 

entanto, de qualquer forma, os resultados mostraram-se coerentes com o esperado. 

 

6.5 EXPERIMENTO 5 – ANÁLISE NÃO-LINEAR FÍSICA E GEOMÉTRICA DE VIGAS DE 

BASE CIMENTÍCEA E REFORÇO DE FIBRA DE BAIXO MÓDULO 

 Nos experimentos numéricos, anteriormente apresentados, a fibra longa utilizada foi 

de alto módulo de elasticidade. Tal característica induz um comportamento no compósito 

classificado como de endurecimento (hardening). No entanto, é possível utilizar a mesma 

formulação para a simulação do comportamento mecânico de um compósito com reforço 

de fibras de baixo módulo. Exemplo disso é a utilização de fibras vegetais ou poliméricas 
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para reforçar matrizes de base cimentícea. 

 Para mostrar a potencialidade do modelo de dano de Mazars aplicado à compósito 

de baixo módulo, a simulação do comportamento mecânico de uma viga compósita de 

material cimentíceo reforçado com fibras longas de sisal, com propriedades do material 

indicadas na Tabela 6.7, cuja seção foi modelada com as camadas conforme Tabela 6.8.  

 A viga biapoiada possui com 0,3 m de comprimento, seção transversal 0,1x0,1 m, 

com duas cargas pontuais aplicadas a 0,1 m de cada apoio. A seção transversal é 

formada por lâminas conforme Tabela 6.8. Para esse caso, há três resultados de corpos 

de prova iguais ensaiados por TOLEDO (1997) com resultados mostrados na Figura 6.17. 

 

Tabela 6.7 Resistência e propriedades do material utilizado 

 Resistência 
(MPa) 

Propriedades 
(MPa) 

Matriz de cimento σt1=3.5 

σt2=3.5 

σc1=50.0 

σc2=50.0 

τ12=5.0 

τ23=4.0 

τ31=4.0 

E1=29800 

E2=29800 

G12=12420 

ν12=0.2 

Fibra de sisal σt1=577.0 E1=20000 

 

 Os resultados do ensaio demonstram a variabilidade dos resultados, provavelmente 

afetados pela forma de produção, o que para tais materiais, exige muito controle. Algo 

importante observado é o comportamento do laminado de base cimentícea com ganho 

significativo de tenacidade com a incorporação da fibra de sisal. 
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Tabela 6.8 Propriedades das camadas da seção transversal da viga laminada 

Camada Largura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Fração de fibra 
(%) 

1 100 14 0 

2 100 2 0.125 

3 100 13 0 

4 100 2 0.125 

5 100 13 0 

6 100 2 0.125 

7 100 13 0 

8 100 2 0.125 

9 100 13 0 

10 100 13 0 

11 100 13 0 

 

 A simulação numérica, utilizando o modelo de evolução de dano acoplado, mostrou-

se concordar com uma das curvas ao longo de todo o carregamento, na região de 

endurecimento (pré-pico). Para o trecho pós-pico, quando o efeito da falta de coesão 

entre a fibra e a matriz é preponderante para a redução da rigidez, percebe-se que a 

curva tem uma tendência de queda, embora, ainda, com uma rigidez maior que a 

verificada no experimento. Isso provavelmente  deve-se ao fato de io modelo de coesão 

utilizado ser aproximado, merecendo um melhor estudo. 
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Figura 6.17 Comparação dos resultados experimentais e simulação numérica de uma viga 

compósita reforçada por fibras longas de sisal 

 A simulação do comportamento da viga demonstra que o modelo de dano de 

Mazars, já muito utilizado para modelar o concreto, pode, se bem calibrado, e 

considerando, também, o dano na fibra e interface fibra-matriz, representar 

satisfatoriamente o comportamento do laminado. Para a representação do 

comportamento de amolecimento (softening) faz-se necessário a modelagem da coesão 

fibra-matriz. 

 Na Tabela 6.9 pode-se perceber, para o elemento com seção posicionada no centro 

da barra, a evolução do dano nas camadas, com uma carga de 20 kN, sendo que quanto 

mais próximo de 0 o material é mais íntegro e quanto mais próximo de 1, mais danificado 

(ou fraturado). 
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Tabela 6.9 Dano nas diversas camadas da seção central (P = 20 kN) 

Camada Dano 
  

1 9.9895E-01 
2 9.9882E-01 
3 9.9866E-01 
4 9.9846E-01 
5 9.9818E-01 
6 9.9765E-01 
7 9.9272E-01 
8 8.5665E-01 
9 0.0000E+00 
10 0.0000E+00 
11 0.0000E+00 

 

Os valores de tensão normal em cada camada da seção central, quando a carga 

alcança 20 kN, são dados na Figura 6.18. Vê-se que nas camadas 1, 3, 5 e 7, onde 

apenas há matriz cimentícea, já houve o processo completo de fissuração, tendo tensão 

nula. Enquanto isso, nas camadas 2, 4 e 6, onde há fibra, a seção transmite tensão 

normal. O eix4 neutro da seção se desloca para cima e uma pequena parte da matriz está 

submetida à compressão. 

Tais dados são muito coerentes com o que se deveria encontrar, ao menos 

qualitativamente. 

 

Figura 6.18 Tensões normais nominais na seção central, em cada camada, com carga de 20 kN 

Tensão normal versus deformação em cada camada da seção transversal central 
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

No presente trabalho foi apresentada uma formulação baseada no método dos 

elementos finitos para verificar a eficiência do modelo constitutivo de dano isotrópico de 

Mazars, visando descrever, em conjunto com a teoria clássica de laminados, o 

comportamento mecânico de vigas compósitas de matriz cimentícea reforçada com fibras 

longas. Foram considerados a perda de rigidez, induzida pelo dano, a não-linearidade 

geométrica, o efeito da tensão cisalhante (viga de Timoshenko), a falta de coesão na 

interação fibra-matriz e a plasticidade/ruptura da fibra. 

Inicialmente o escopo do estudo, seus objetivos e justificativas foram 

apresentados, seguidos da exposição de evidências experimentais do tipo de dano nos 

materiais cimentíceos, além da descrição de modelos tradicionais usados para 

representar o comportamento mecânico de materiais cimentíceos, segundo as teorias da 

plasticidade e da mecânica da fratura. Em seguida, baseado numa formulação 

termodinamicamente consistente, foi descrito o modelo de dano isotrópico de Mazars, 

visando representar o modo de falha da matriz cimentícea, bem como os modos de falha 

considerados para a fibra e para a interação fibra-matriz, além das equações constitutivas 

utilizadas dentro do contexto de laminados. Por fim, uma formulação não-linear de viga de 

Timoshenko laminada compósita, baseada no método dos elementos finitos, foi 

desenvolvida e implementada em linguagem C, incluindo técnicas de continuidade que 

permitissem ultrapassar os pontos limites, quando for o caso. 

Alguns experimentos numérico-computacionais foram realizados, visando validar o 

programa implementado e verificar as potencialidades dos modelos de comportamento 

neste incorporados. Primeiramente foram realizados dois experimentos para comprovar a 

eficiência do programa de viga (ou pórtico), baseado no método dos elementos finitos, em 
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considerar o efeito do cisalhamento, a não-linearidade geométrica e a teoria de 

laminados, a qual pressupõe a descrição da seção por camadas ou lâminas. Para isso, no 

primeiro experimento numérico foi verificada a capacidade do programa em descrever 

corretamente, dentro de um comportamento elástico linear, o efeito do cisalhamento na 

flexão de vigas, não sendo o resultado afetado pelo número de camadas utilizadas, como 

era de se esperar, pois a seção da viga simulada era formada por um único material 

isotrópico linear. 

Na seqüência, no segundo experimento numérico, foi verificada a eficiência do 

programa em descrever, através da relação deformação-deslocamento não-linear 

introduzida e do uso de uma formulação lagrangeana parcialmente atualizada, o 

comportamento não-linear geométrico de uma viga. Os resultados apresentados 

demonstraram a eficiência da formulação implementada, inclusive na presença do efeito 

do cisalhamento. 

Os experimentos numéricos relacionados aos processos dissipativos (dano na 

matriz, falta de coesão e escoamento ou ruptura da fibra), os quais estão associados com 

a não-linearidade física do modelo, combinados com os efeitos do cisalhamento e da não-

linearidade geométrica, demonstraram a capacidade do programa em representar o 

comportamento mecânico de vigas compósitas de base cimentícea e reforço de fibras 

longas, principalmente quando o efeito de falta de coesão não é preponderante. 

No terceiro experimento numérico, três vigas de concreto armado ensaiadas por 

Álvares (1993) foram simuladas, tendo sido verificado, como já comprovado por outros 

autores, a eficiência do modelo de dano isotrópico de Mazars na descrição da perda de 

rigidez da matriz cimentícea. Foi possível concluir que o efeito do cisalhamento, o 

comportamento da fibra e a falta de coesão na interação fibra-matriz desempenharam um 
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importante papel no comportamento mecânico dessas vigas compósitas, para níveis de 

carga e/ou deformação elevados, quando já se tinha um progressivo dano na matriz e a 

participação da fibra na rigidez era preponderante, necessitando, assim, de uma melhor 

descrição do comportamento da interface fibra-matriz, conforme comprovado pela 

tendência de divergência dos resultados numéricos, na descrição da rigidez, para carga 

elevadas. 

Também, pôde ser verificado que não houve mudanças significativas, na 

comparação entre os resultados quando a taxa de armadura variava, indicando que o 

modelo de Mazars é capaz de descrever o comportamento, mesmo em situação onde há 

diferentes níveis de distribuição de fissuras. Os efeitos do cisalhamento e da falta de 

coesão foram particularmente importantes na caracterização da perda de rigidez da viga 

compósita, em níveis maiores de carga e deformação, necessitando, inclusive, de maiores 

estudos e uma melhor confrontação com outros resultados experimentais. Merece 

destaque o elevado nível de iterações necessários para a convergência da solução, em 

cada passo de carga. A formulação de laminados utilizada permitiu a incorporação das 

fibras longas através de uma regra de mistura na camada, tendo facilitado o 

acompanhamento do dano nos pontos de integração de Gauss na altura e comprimento 

das lâminas. Verificou-se que para a espessura das lâminas utilizadas, com apenas um 

ponto de Gauss por camada, os resultados são satisfatórios. 

No quarto experimento foi modelada uma viga de concreto armado cujos 

resultados experimentais, além da curva carga-deflexão, era o mapa de fissuração, tendo 

sido verificado que o modelo de Mazars foi capaz de descrever de forma eficiente o 

contorno do mapa de fissuração induzido na viga. Além disso, a incorporação do efeito de 

cisalhamento melhorou a descrição do contorno, sendo possível avaliar a expansão do 

nível de fissuração com a evolução da carga ou deformação.  
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No quinto e último experimento, uma viga compósita com reforço de fibra de sisal, 

com baixo módulo de elasticidade, foi simulada, tendo sido demonstrada a capacidade do 

modelo de dano de Mazars de representar o comportamento de amolecimento (softening) 

de vigas. Muito embora, como era de se esperar, a falta de coesão entre a fibra e a matriz 

desempenharam importante papel, necessitando, nesse caso de melhores estudos. Vale 

salientar que, em função das divergências das curvas experimentais dos resultados 

confrontados, a avaliação sobre os resultados aqui encontrados para esse experimento foi 

avaliado do ponto de vista qualitativo. E nesse caso, pôde-se concluir que o modelo de 

Mazars associado com modelos de falta de coesão adequados, pode descrever 

comportamentos tanto de endurecimento quanto de amolecimento de compósitos. 

Com base em todos os experimentos numéricos, verificou-se que uma formulação 

envolvendo o modelo de dano de Mazars, a teoria de laminação de primeira ordem e 

outros processos dissipativos (dano na fibra e falta de coesão), pode ser utilizada para 

modelar o comportamento mecânico de vigas compósitas de matriz cimenticea reforçadas 

com fibras longas. Atestou-se ainda a eficiência do modelo da Mazars para representar o 

comportamento mecânico de vigas compósitas submetidas a carregamentos 

proporcionais estáticos, conforme já relatado por diversos autores. 

Apresenta-se a seguir algumas sugestões para a continuação da presente 

pesquisa: 

1- aprofundamento nos estudos dos modelos de comportamento da interação 

fibra-matriz; 

2- extensão da formulação aqui apresentada a flexão de placas e cascas 

laminadas compósitas; 

3- incorporação de deformações permanentes ao modelo, visando simular cargas 
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cíclicas e efeitos de histereses sob carregamento dinâmico; 

4- determinação da distância média entre trincas, agregando à formulação mais 

uma informação importante na caracterização da perda de rigidez do 

compósito. 
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APÊNDICE A – MANUAL DO PROGRAMA IMPLEMENTADO 

 

 O programa de simulação de comportamento de pórticos planos, desenvolvido em 

C, possui uma entrada de dados baseada em macrocomandos cujas variáveis e 

formatação são mostradas a seguir. Os resultados de deslocamentos por nó e esforços 

por elemento, incluindo as seções internas igualmente espaçadas, para cada incremento 

de carga, são salvos em um arquivo de dados de mesmo nome, mas com extensão nof. 

Também são fornecidas as tensões normais e cisalhantes nos pontos inferior e superior 

de cada camada, ao longo das seções internas (se houver) e das extremidades do 

elemento. A separação dos dados numa mesma linha é feita por espaços.  

Arquivo Modelo de Entrada de Dados 
 
%HEADER.TITLE 
[título da análise com no máximo 80 caracteres] 
 
%HEADER.DATE 
[data da análise no formato dd/mm/aa] 
 
%HEADER.TIME 
[hora da análise no formato hh:mm] 
 
%HEADER.VERSION 
[versão do programa no formato x.xx] 
 
%HEADER.AUTHOR 
[autor da análise com no máximo 80 caracteres] 
 
%HEADER.UNITS 
[unidades usadas no formato comprimento força ângulo temperatura (ex: m KN deg DegC)] 
 
%HEADER.ANALYSIS.LOAD.STEPS 
[número de divisões da carga fator do passo inicial precisão das iterações número máximo 
de iterações tipo de método de controle de incrementos (ex: 100 0.01 1E-3 100 3)] 
 
%NODE.COORD 
[número de nós] 
[número do nó coordenada x coordenada y coordenada z ângulo do sistema de 
coordenadas local] 
 
%ELEMENT.FRAME 
[número de elementos] [número de pontos de Gauss] 
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[número do elemento nó inicial nó final  tipo de seção número de seções 
internas] 
 
%MATERIAL 
[número de tipo de elementos] 
 
%MATERIAL.PROPERTY 
[número de tipos de elementos] 
[número do material módulo E1 Módulo E2 módulo G12 Poisson Peso específico
 ângulo principal] 
 
%MATERIAL.ULTIMATE.STRESS 
[número de materiais] 
[número do material Tração1 Tração2 Compressão1 Compressão2
 Cisalhamento12 Cisalhamento13 Cisalhamento23 Deformação limite] 
 
%LOAD.FAILURE.CRITERIA 
[Valor do parâmetro eta] 
 
%MATERIAL.DAMAGE.PARAMETER 
[número de parâmetros de dano de mazars] 
[número do material AT BT AC BC] 
 
%SECTION.COMPOSITE.LAMINATE.PROPERTY 
[número de seções] 
[número da seção número de camadas número de pontos de Gauss] 
[número da camada material matriz material fibra fração da fibra largura da 
camada espessura da camada] 
 
 
%NODE.SUPPORT 
[número de restrições] 
[número do nó restrição coord u restrição coord w restrição coord teta (0 não restrito e 1 
restrito)] 
 
 
%LOAD.CASE.FRAME.NODAL.FORCE 
[número de cargas pontuais] 
[número do nó Força u  Forçaw  Momento Ângulo teta]  
 
%LOAD.CASE.FRAME.UNIFORM 
[número de cargas distribuídas] 
[número do elemento carga axial carga transversal] 
 
%LOAD.CASE.FRAME.LINEAR 
[número de cargas lineares] 
[número do elemento carga axial 1carga axial 2carga transversal 1carga transversal 2] 
 
%LOAD.CASE.GRAVITY 
[aceleração u aceleração w] 
 
 
%END 
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 Para ilustração, segue um exemplo, conforme mostrado na Figura A.1, de uma viga 

biapoiada simulando um ensaio de flexão de quatro pontos, sendo a seção formada por 

camadas de laminados com o reforço de aço simulado como fibra em uma determinada 

camada. São 23 camadas, sendo utilizado 1 ponto de Gauss para a integração na altura 

de cada camada. São usadas 3 barras de 10 mm de diâmetro na parte inferior e 2 barras 

de 5 mm na parte superior da seção. O arquivo de entrada de dados e os dados de saída 

referentes a apenas um passo de carga são mostrados. 

 

Figura A.1 Viga de concreto armado biapoiada com duas cargas concentradas simulando o ensaio 

de flexão de 4 pontos 

 

%HEADER.TITLE 
Viga biapoiada de concreto armado com vão de 2,40m, 3 barras de aço, cargas pontuais de 50kN 
e seção de 12x30cm 
 
%HEADER.DATE 
10/03/2009 
 
%HEADER.TIME 
09:50 
 
%HEADER.VERSION 
5.32 
 
%HEADER.AUTHOR 
Geraldo Belmonte 
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%HEADER.UNITS 
mm N deg DegC 
 
%HEADER.ANALYSIS.LOAD.STEPS 
100 0.01 1E-3 100 3 
 
%NODE.COORD 
13 
1 0.0  0.0  0 
2 200.0  0.0  0 
3 400.0  0.0  0 
4 600.0  0.0  0 
5 800.0  0.0  0 
6 1000.0  0.0  0 
7 1200.0  0.0  0 
8 1400.0  0.0  0 
9 1600.0  0.0  0 
10 1800.0  0.0  0 
11 2000.0  0.0  0 
12 2200.0  0.0  0 
13 2400.0  0.0  0 
 
%ELEMENT.FRAME 
12 5 
1 1 2 1 0 
2 2 3 1 0 
3 3 4 1 0 
4 4 5 1 0 
5 5 6 1 0 
6 6 7 1 0 
7 7 8 1 0 
8 8 9 1 0 
9 9 10 1 0 
10 10 11 1 0 
11 11 12 1 0 
12 12 13 1 0 
 
%MATERIAL.PROPERTY 
2   
1    0.2920E+05  0.2920E+05  0.12167E+05  0.2000E+00 0 0 
2    1.9600E+05  1.9600E+05  0.75384E+05  0.3000E+00 0 0 
 
%MATERIAL.ULTIMATE.STRESS 
2 
1 3.5 3.5 50.0 50.0 4.0 4.0 5.0 0.70e-4 
2 250 250 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
%LOAD.FAILURE.CRITERIA 
0.2 
 
%MATERIAL.DAMAGE.PARAMETER 
1 
1 0.995 8000.0 0.85 1620.0 
 
%SECTION.COMPOSITE.LAMINATE.PROPERTY 
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1 
1 23 1 
1 1 1 0 120 10.0 
2 1 2 0.196 120 10.0 
3 1 1 0 120 14.0 
4 1 1 0 120 14.0 
5 1 1 0 120 14.0 
6 1 1 0 120 14.0 
7 1 1 0 120 14.0 
8 1 1 0 120 14.0 
9 1 1 0 120 14.0 
10 1 1 0 120 14.0 
11 1 1 0 120 14.0 
12 1 1 0 120 14.0 
13 1 1 0 120 14.0 
14 1 1 0 120 14.0 
15 1 1 0 120 14.0 
16 1 1 0 120 14.0 
17 1 1 0 120 14.0 
18 1 1 0 120 14.0 
19 1 1 0 120 14.0 
20 1 1 0 120 14.0 
21 1 1 0 120 10.5 
22 1 2 0.065 120 5.0 
23 1 1 0 120 12.5 
 
%NODE.SUPPORT 
2 
1 1 1 0 
13 0 1 0 
 
%LOAD.CASE.FRAME.NODAL.FORCE 
2 
5 0 -50000 0 
9 0 -50000 0 
 
%LOAD.CASE.FRAME.UNIFORM 
0 
 
%LOAD.CASE.FRAME.LINEAR 
0 
 
%LOAD.CASE.GRAVITY 
0.0 0.0 
 
%END 
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%RESULTADOS NO FINAL DO PASSO DE CARGA...13Iteracao =19 Fator de Carga =0.240082
 Precisao =0.000609 Delta Lambda =0.020000 Delta comp arco =0.010279 
 
 
%HEADER.TITLE 
Viga biapoiada de concreto armado com vão de 2,40m, 3 barras de aço, cargas pontuais de 50kN 
 
 
%HEADER.FILENAME 
teste02_v52.txt 
 
 
%HEADER.TIME 
16:17:00.68 
 
 
%HEADER.DATE 
14/7/2009 
 
 
%HEADER.AUTHOR 
Geraldo Belmonte 
 
 
 
%HEADER.VERSION 
5.2 
 
 
%HEADER.UNITS 
m KN deg DegC 
 
 
 
%RESULT.CASE.NODAL.DISPLACEMENT 
13 
 
   JOINT          D1           D2           R3 
 
       1       0.0000       0.0000   -5.166E-04 
 
       2       0.0000   -1.279E-02   -5.021E-04 
 
       3    2.964E-06   -2.486E-02   -4.585E-04 
 
       4    6.670E-06   -3.548E-02   -3.858E-04 
 
       5    1.597E-05   -4.391E-02   -2.839E-04 
 
       6    5.232E-04   -4.923E-02   -1.419E-04 
 
       7    1.030E-03   -5.101E-02       0.0000 
 
       8    1.538E-03   -4.923E-02    1.419E-04 
 
       9    2.045E-03   -4.391E-02    2.839E-04 
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      10    2.054E-03   -3.548E-02    3.858E-04 
 
      11    2.058E-03   -2.486E-02    4.585E-04 
 
      12    2.060E-03   -1.279E-02    5.021E-04 
 
      13    2.061E-03       0.0000    5.166E-04 
 
 
%RESULT.CASE.NODAL.REACTION 
2 
 
   JOINT          F1           F2           M3 
 
       1        -1.68     11528.61         0.00 
 
      13         0.00     11528.61         0.00 
 
 
 
%VARIAVEL.DANO.CAMADA.ELEMENTO 
 
ELEMENTO... 1, LOAD STEP...13 
 
  CAMADA   DANO   STRAIN 
 
     1  0.0000E+00  2.5026E-05 
     2  0.0000E+00  2.0375E-05 
     3  0.0000E+00  1.6016E-05 
     4  0.0000E+00  1.1656E-05 
     5  0.0000E+00  7.2960E-06 
     6  0.0000E+00  2.9362E-06 
     7  0.0000E+00  -1.4236E-06 
     8  0.0000E+00  -5.7834E-06 
     9  0.0000E+00  -1.0143E-05 
    10  0.0000E+00  -1.7700E-05 
    11  0.0000E+00  -2.5257E-05 
 
 
ELEMENTO... 2, LOAD STEP...13 
 
  CAMADA   DANO   STRAIN 
 
     1  0.0000E+00  7.5077E-05 
     2  0.0000E+00  6.1126E-05 
     3  0.0000E+00  4.8047E-05 
     4  0.0000E+00  3.4967E-05 
     5  0.0000E+00  2.1888E-05 
     6  0.0000E+00  8.8085E-06 
     7  0.0000E+00  -4.2709E-06 
     8  0.0000E+00  -1.7350E-05 
     9  0.0000E+00  -3.0430E-05 
    10  0.0000E+00  -5.3101E-05 
    11  0.0000E+00  -7.5771E-05 
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ELEMENTO... 3, LOAD STEP...13 
 
  CAMADA   DANO   STRAIN 
 
     1  0.0000E+00  1.2513E-04 
     2  0.0000E+00  1.0188E-04 
     3  0.0000E+00  8.0078E-05 
     4  0.0000E+00  5.8279E-05 
     5  0.0000E+00  3.6480E-05 
     6  0.0000E+00  1.4681E-05 
     7  0.0000E+00  -7.1181E-06 
     8  0.0000E+00  -2.8917E-05 
     9  0.0000E+00  -5.0716E-05 
    10  0.0000E+00  -8.8501E-05 
    11  0.0000E+00  -1.2629E-04 
 
 
ELEMENTO... 4, LOAD STEP...13 
 
  CAMADA   DANO   STRAIN 
 
     1  6.6372E-03  1.7571E-04 
     2  0.0000E+00  1.4309E-04 
     3  0.0000E+00  1.1251E-04 
     4  0.0000E+00  8.1925E-05 
     5  0.0000E+00  5.1343E-05 
     6  0.0000E+00  2.0760E-05 
     7  0.0000E+00  -9.8223E-06 
     8  0.0000E+00  -4.0405E-05 
     9  0.0000E+00  -7.0987E-05 
    10  0.0000E+00  -1.2400E-04 
    11  0.0000E+00  -1.7701E-04 
 
 
ELEMENTO... 5, LOAD STEP...13 
 
  CAMADA   DANO   STRAIN 
 
     1  5.0623E-01  2.6443E-04 
     2  2.9064E-01  2.1901E-04 
     3  3.3913E-03  1.7643E-04 
     4  0.0000E+00  1.3384E-04 
     5  0.0000E+00  9.1261E-05 
     6  0.0000E+00  4.8679E-05 
     7  0.0000E+00  6.0963E-06 
     8  0.0000E+00  -3.6486E-05 
     9  0.0000E+00  -7.9068E-05 
    10  0.0000E+00  -1.5288E-04 
    11  0.0000E+00  -2.2669E-04 
 
 
ELEMENTO... 6, LOAD STEP...13 
 
  CAMADA   DANO   STRAIN 
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     1  5.0623E-01  2.6443E-04 
     2  2.9064E-01  2.1901E-04 
     3  3.3913E-03  1.7643E-04 
     4  0.0000E+00  1.3384E-04 
     5  0.0000E+00  9.1261E-05 
     6  0.0000E+00  4.8679E-05 
     7  0.0000E+00  6.0963E-06 
     8  0.0000E+00  -3.6486E-05 
     9  0.0000E+00  -7.9068E-05 
    10  0.0000E+00  -1.5288E-04 
    11  0.0000E+00  -2.2669E-04 
 
 
ELEMENTO... 7, LOAD STEP...13 
 
  CAMADA   DANO   STRAIN 
 
     1  5.0623E-01  2.6443E-04 
     2  2.9064E-01  2.1901E-04 
     3  3.3913E-03  1.7643E-04 
     4  0.0000E+00  1.3384E-04 
     5  0.0000E+00  9.1261E-05 
     6  0.0000E+00  4.8679E-05 
     7  0.0000E+00  6.0963E-06 
     8  0.0000E+00  -3.6486E-05 
     9  0.0000E+00  -7.9068E-05 
    10  0.0000E+00  -1.5288E-04 
    11  0.0000E+00  -2.2669E-04 
 
 
ELEMENTO... 8, LOAD STEP...13 
 
  CAMADA   DANO   STRAIN 
 
     1  5.0623E-01  2.6443E-04 
     2  2.9064E-01  2.1901E-04 
     3  3.3913E-03  1.7643E-04 
     4  0.0000E+00  1.3384E-04 
     5  0.0000E+00  9.1261E-05 
     6  0.0000E+00  4.8679E-05 
     7  0.0000E+00  6.0963E-06 
     8  0.0000E+00  -3.6486E-05 
     9  0.0000E+00  -7.9068E-05 
    10  0.0000E+00  -1.5288E-04 
    11  0.0000E+00  -2.2669E-04 
 
 
ELEMENTO... 9, LOAD STEP...13 
 
  CAMADA   DANO   STRAIN 
 
     1  6.6372E-03  1.7571E-04 
     2  0.0000E+00  1.4309E-04 
     3  0.0000E+00  1.1251E-04 
     4  0.0000E+00  8.1925E-05 
     5  0.0000E+00  5.1343E-05 
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     6  0.0000E+00  2.0760E-05 
     7  0.0000E+00  -9.8223E-06 
     8  0.0000E+00  -4.0405E-05 
     9  0.0000E+00  -7.0987E-05 
    10  0.0000E+00  -1.2400E-04 
    11  0.0000E+00  -1.7701E-04 
 
 
ELEMENTO... 10, LOAD STEP...13 
 
  CAMADA   DANO   STRAIN 
 
     1  0.0000E+00  1.2513E-04 
     2  0.0000E+00  1.0188E-04 
     3  0.0000E+00  8.0078E-05 
     4  0.0000E+00  5.8279E-05 
     5  0.0000E+00  3.6480E-05 
     6  0.0000E+00  1.4681E-05 
     7  0.0000E+00  -7.1181E-06 
     8  0.0000E+00  -2.8917E-05 
     9  0.0000E+00  -5.0716E-05 
    10  0.0000E+00  -8.8501E-05 
    11  0.0000E+00  -1.2629E-04 
 
 
ELEMENTO... 11, LOAD STEP...13 
 
  CAMADA   DANO   STRAIN 
 
     1  0.0000E+00  7.5077E-05 
     2  0.0000E+00  6.1126E-05 
     3  0.0000E+00  4.8047E-05 
     4  0.0000E+00  3.4967E-05 
     5  0.0000E+00  2.1888E-05 
     6  0.0000E+00  8.8085E-06 
     7  0.0000E+00  -4.2709E-06 
     8  0.0000E+00  -1.7350E-05 
     9  0.0000E+00  -3.0430E-05 
    10  0.0000E+00  -5.3101E-05 
    11  0.0000E+00  -7.5771E-05 
 
 
ELEMENTO... 12, LOAD STEP...13 
 
  CAMADA   DANO   STRAIN 
 
     1  0.0000E+00  2.5026E-05 
     2  0.0000E+00  2.0375E-05 
     3  0.0000E+00  1.6016E-05 
     4  0.0000E+00  1.1656E-05 
     5  0.0000E+00  7.2960E-06 
     6  0.0000E+00  2.9362E-06 
     7  0.0000E+00  -1.4236E-06 
     8  0.0000E+00  -5.7834E-06 
     9  0.0000E+00  -1.0143E-05 
    10  0.0000E+00  -1.7700E-05 
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    11  0.0000E+00  -2.5257E-05 
 
 
 
%RESULT.CASE.ELEMENT.FORCE 
12 
 
   FRAME          LOC            N            V            M 
 
       1 
            0.00         1.68     11528.61    8.568E-02 
           25.00         1.68     11528.61    288215.34 
 
       2 
            0.00         5.05     11528.61    288215.51 
           25.00         5.05     11528.61    576430.77 
 
       3 
            0.00         8.42     11528.61    576430.94 
           25.00         8.42     11528.61    864646.20 
 
       4 
            0.00        11.85     11528.62    864647.58 
           25.00        11.85     11528.62   1152863.08 
 
       5 
            0.00        17.31         0.00   1152892.11 
           25.00        17.31         0.00   1152892.11 
 
       6 
            0.00        17.31         0.00   1152892.11 
           25.00        17.31         0.00   1152892.11 
 
       7 
            0.00        17.31         0.00   1152892.11 
           25.00        17.31         0.00   1152892.11 
 
       8 
            0.00        17.31         0.00   1152892.11 
           25.00        17.31         0.00   1152892.11 
 
       9 
            0.00        11.85    -11528.62   1152863.08 
           25.00        11.85    -11528.62    864647.58 
 
      10 
            0.00         8.42    -11528.61    864646.20 
           25.00         8.42    -11528.61    576430.94 
 
      11 
            0.00         5.05    -11528.61    576430.77 
           25.00         5.05    -11528.61    288215.51 
 
      12 
            0.00         1.68    -11528.61    288215.34 
           25.00         1.68    -11528.61    8.568E-02 
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%RESULT.CASE.ELEMENT.STRESS 
12 
 
   FRAME LOC  CAMADA        Sx inf          Sx sup           Sxy inf         Sxy sup 
 
 
     1        0.00       1      1.690E-04      1.690E-04         0.0000     -8.336E-01 
                         2      1.605E-04      1.605E-04     -8.336E-01     -9.256E-01 
                         3      1.690E-04      1.690E-04     -9.256E-01     -1.420E+00 
                         4      1.605E-04      1.605E-04     -1.420E+00     -1.473E+00 
                         5      1.690E-04      1.690E-04     -1.473E+00     -1.697E+00 
                         6      1.605E-04      1.605E-04     -1.697E+00     -1.710E+00 
                         7      1.690E-04      1.690E-04     -1.710E+00     -1.664E+00 
                         8      1.605E-04      1.605E-04     -1.664E+00     -1.638E+00 
                         9      1.690E-04      1.690E-04     -1.638E+00     -1.321E+00 
                        10      1.690E-04      1.690E-04     -1.321E+00     -7.708E-01 
                        11      1.690E-04      1.690E-04     -7.708E-01         0.0000 
 
     1       25.00       1      1.735E+00      1.250E+00         0.0000     -8.336E-01 
                         2      1.186E+00      1.120E+00     -8.336E-01     -9.256E-01 
                         3      1.180E+00      7.298E-01     -9.256E-01     -1.420E+00 
                         4      6.927E-01      6.269E-01     -1.420E+00     -1.473E+00 
                         5      6.605E-01      2.099E-01     -1.473E+00     -1.697E+00 
                         6      1.992E-01      1.334E-01     -1.697E+00     -1.710E+00 
                         7      1.406E-01     -3.100E-01     -1.710E+00     -1.664E+00 
                         8     -2.943E-01     -3.601E-01     -1.664E+00     -1.638E+00 
                         9     -3.793E-01     -8.299E-01     -1.638E+00     -1.321E+00 
                        10     -8.299E-01     -1.280E+00     -1.321E+00     -7.708E-01 
                        11     -1.280E+00     -1.731E+00     -7.708E-01         0.0000 
 
     2        0.00       1      1.735E+00      1.250E+00         0.0000     -8.336E-01 
                         2      1.187E+00      1.121E+00     -8.336E-01     -9.256E-01 
                         3      1.181E+00      7.301E-01     -9.256E-01     -1.420E+00 
                         4      6.930E-01      6.272E-01     -1.420E+00     -1.473E+00 
                         5      6.608E-01      2.102E-01     -1.473E+00     -1.697E+00 
                         6      1.996E-01      1.338E-01     -1.697E+00     -1.710E+00 
                         7      1.409E-01     -3.097E-01     -1.710E+00     -1.664E+00 
                         8     -2.939E-01     -3.597E-01     -1.664E+00     -1.638E+00 
                         9     -3.790E-01     -8.296E-01     -1.638E+00     -1.321E+00 
                        10     -8.296E-01     -1.280E+00     -1.321E+00     -7.708E-01 
                        11     -1.280E+00     -1.731E+00     -7.708E-01         0.0000 
 
     2       25.00       1      3.470E+00      2.500E+00         0.0000     -8.336E-01 
                         2      2.373E+00      2.241E+00     -8.336E-01     -9.256E-01 
                         3      2.361E+00      1.460E+00     -9.256E-01     -1.420E+00 
                         4      1.386E+00      1.254E+00     -1.420E+00     -1.473E+00 
                         5      1.321E+00      4.200E-01     -1.473E+00     -1.697E+00 
                         6      3.986E-01      2.670E-01     -1.697E+00     -1.710E+00 
                         7      2.813E-01     -6.198E-01     -1.710E+00     -1.664E+00 
                         8     -5.884E-01     -7.200E-01     -1.664E+00     -1.638E+00 
                         9     -7.585E-01     -1.660E+00     -1.638E+00     -1.321E+00 
                        10     -1.660E+00     -2.561E+00     -1.321E+00     -7.708E-01 
                        11     -2.561E+00     -3.462E+00     -7.708E-01         0.0000 
 
     3        0.00       1      3.470E+00      2.500E+00         0.0000     -8.336E-01 
                         2      2.373E+00      2.241E+00     -8.336E-01     -9.256E-01 
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                         3      2.361E+00      1.460E+00     -9.256E-01     -1.420E+00 
                         4      1.386E+00      1.254E+00     -1.420E+00     -1.473E+00 
                         5      1.321E+00      4.203E-01     -1.473E+00     -1.697E+00 
                         6      3.990E-01      2.674E-01     -1.697E+00     -1.710E+00 
                         7      2.817E-01     -6.195E-01     -1.710E+00     -1.664E+00 
                         8     -5.880E-01     -7.196E-01     -1.664E+00     -1.638E+00 
                         9     -7.581E-01     -1.659E+00     -1.638E+00     -1.321E+00 
                        10     -1.659E+00     -2.560E+00     -1.321E+00     -7.708E-01 
                        11     -2.560E+00     -3.462E+00     -7.708E-01         0.0000 
 
     3       25.00       1      5.205E+00      3.749E+00         0.0000     -8.336E-01 
                         2      3.559E+00      3.362E+00     -8.336E-01     -9.256E-01 
                         3      3.541E+00      2.190E+00     -9.256E-01     -1.420E+00 
                         4      2.079E+00      1.881E+00     -1.420E+00     -1.473E+00 
                         5      1.982E+00      6.300E-01     -1.473E+00     -1.697E+00 
                         6      5.980E-01      4.006E-01     -1.697E+00     -1.710E+00 
                         7      4.221E-01     -9.297E-01     -1.710E+00     -1.664E+00 
                         8     -8.825E-01     -1.080E+00     -1.664E+00     -1.638E+00 
                         9     -1.138E+00     -2.489E+00     -1.638E+00     -1.321E+00 
                        10     -2.489E+00     -3.841E+00     -1.321E+00     -7.708E-01 
                        11     -3.841E+00     -5.193E+00     -7.708E-01         0.0000 
 
     4        0.00       1      5.186E+00      3.737E+00         0.0000     -8.290E-01 
                         2      3.571E+00      3.373E+00     -8.290E-01     -9.211E-01 
                         3      3.553E+00      2.199E+00     -9.211E-01     -1.416E+00 
                         4      2.087E+00      1.889E+00     -1.416E+00     -1.469E+00 
                         5      1.990E+00      6.359E-01     -1.469E+00     -1.693E+00 
                         6      6.036E-01      4.058E-01     -1.693E+00     -1.706E+00 
                         7      4.275E-01     -9.271E-01     -1.706E+00     -1.659E+00 
                         8     -8.800E-01     -1.078E+00     -1.659E+00     -1.632E+00 
                         9     -1.135E+00     -2.490E+00     -1.632E+00     -1.315E+00 
                        10     -2.490E+00     -3.845E+00     -1.315E+00     -7.621E-01 
                        11     -3.845E+00     -5.199E+00     -7.621E-01         0.0000 
 
     4       25.00       1      6.914E+00      4.982E+00         0.0000     -8.290E-01 
                         2      4.761E+00      4.497E+00     -8.290E-01     -9.211E-01 
                         3      4.737E+00      2.931E+00     -9.211E-01     -1.416E+00 
                         4      2.782E+00      2.519E+00     -1.416E+00     -1.469E+00 
                         5      2.653E+00      8.474E-01     -1.469E+00     -1.693E+00 
                         6      8.044E-01      5.406E-01     -1.693E+00     -1.706E+00 
                         7      5.696E-01     -1.236E+00     -1.706E+00     -1.659E+00 
                         8     -1.174E+00     -1.437E+00     -1.659E+00     -1.632E+00 
                         9     -1.514E+00     -3.320E+00     -1.632E+00     -1.315E+00 
                        10     -3.320E+00     -5.126E+00     -1.315E+00     -7.621E-01 
                        11     -5.126E+00     -6.933E+00     -7.621E-01         0.0000 
 
     5        0.00       1      4.329E+00      3.198E+00         0.0000         0.0000 
                         2      4.519E+00      4.291E+00         0.0000         0.0000 
                         3      6.129E+00      4.009E+00         0.0000         0.0000 
                         4      3.818E+00      3.508E+00         0.0000         0.0000 
                         5      3.695E+00      1.568E+00         0.0000         0.0000 
                         6      1.489E+00      1.178E+00         0.0000         0.0000 
                         7      1.241E+00     -8.859E-01         0.0000         0.0000 
                         8     -8.409E-01     -1.152E+00         0.0000         0.0000 
                         9     -1.213E+00     -3.340E+00         0.0000         0.0000 
                        10     -3.340E+00     -5.467E+00         0.0000         0.0000 
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                        11     -5.467E+00     -7.594E+00         0.0000         0.0000 
 
     5       25.00       1      4.329E+00      3.198E+00         0.0000         0.0000 
                         2      4.519E+00      4.291E+00         0.0000         0.0000 
                         3      6.129E+00      4.009E+00         0.0000         0.0000 
                         4      3.818E+00      3.508E+00         0.0000         0.0000 
                         5      3.695E+00      1.568E+00         0.0000         0.0000 
                         6      1.489E+00      1.178E+00         0.0000         0.0000 
                         7      1.241E+00     -8.859E-01         0.0000         0.0000 
                         8     -8.409E-01     -1.152E+00         0.0000         0.0000 
                         9     -1.213E+00     -3.340E+00         0.0000         0.0000 
                        10     -3.340E+00     -5.467E+00         0.0000         0.0000 
                        11     -5.467E+00     -7.594E+00         0.0000         0.0000 
 
     6        0.00       1      4.329E+00      3.198E+00         0.0000         0.0000 
                         2      4.519E+00      4.291E+00         0.0000         0.0000 
                         3      6.129E+00      4.009E+00         0.0000         0.0000 
                         4      3.818E+00      3.508E+00         0.0000         0.0000 
                         5      3.695E+00      1.568E+00         0.0000         0.0000 
                         6      1.489E+00      1.178E+00         0.0000         0.0000 
                         7      1.241E+00     -8.859E-01         0.0000         0.0000 
                         8     -8.409E-01     -1.152E+00         0.0000         0.0000 
                         9     -1.213E+00     -3.340E+00         0.0000         0.0000 
                        10     -3.340E+00     -5.467E+00         0.0000         0.0000 
                        11     -5.467E+00     -7.594E+00         0.0000         0.0000 
 
     6       25.00       1      4.329E+00      3.198E+00         0.0000         0.0000 
                         2      4.519E+00      4.291E+00         0.0000         0.0000 
                         3      6.129E+00      4.009E+00         0.0000         0.0000 
                         4      3.818E+00      3.508E+00         0.0000         0.0000 
                         5      3.695E+00      1.568E+00         0.0000         0.0000 
                         6      1.489E+00      1.178E+00         0.0000         0.0000 
                         7      1.241E+00     -8.859E-01         0.0000         0.0000 
                         8     -8.409E-01     -1.152E+00         0.0000         0.0000 
                         9     -1.213E+00     -3.340E+00         0.0000         0.0000 
                        10     -3.340E+00     -5.467E+00         0.0000         0.0000 
                        11     -5.467E+00     -7.594E+00         0.0000         0.0000 
 
     7        0.00       1      4.329E+00      3.198E+00         0.0000         0.0000 
                         2      4.519E+00      4.291E+00         0.0000         0.0000 
                         3      6.129E+00      4.009E+00         0.0000         0.0000 
                         4      3.818E+00      3.508E+00         0.0000         0.0000 
                         5      3.695E+00      1.568E+00         0.0000         0.0000 
                         6      1.489E+00      1.178E+00         0.0000         0.0000 
                         7      1.241E+00     -8.859E-01         0.0000         0.0000 
                         8     -8.409E-01     -1.152E+00         0.0000         0.0000 
                         9     -1.213E+00     -3.340E+00         0.0000         0.0000 
                        10     -3.340E+00     -5.467E+00         0.0000         0.0000 
                        11     -5.467E+00     -7.594E+00         0.0000         0.0000 
 
     7       25.00       1      4.329E+00      3.198E+00         0.0000         0.0000 
                         2      4.519E+00      4.291E+00         0.0000         0.0000 
                         3      6.129E+00      4.009E+00         0.0000         0.0000 
                         4      3.818E+00      3.508E+00         0.0000         0.0000 
                         5      3.695E+00      1.568E+00         0.0000         0.0000 
                         6      1.489E+00      1.178E+00         0.0000         0.0000 
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                         7      1.241E+00     -8.859E-01         0.0000         0.0000 
                         8     -8.409E-01     -1.152E+00         0.0000         0.0000 
                         9     -1.213E+00     -3.340E+00         0.0000         0.0000 
                        10     -3.340E+00     -5.467E+00         0.0000         0.0000 
                        11     -5.467E+00     -7.594E+00         0.0000         0.0000 
 
     8        0.00       1      4.329E+00      3.198E+00         0.0000         0.0000 
                         2      4.519E+00      4.291E+00         0.0000         0.0000 
                         3      6.129E+00      4.009E+00         0.0000         0.0000 
                         4      3.818E+00      3.508E+00         0.0000         0.0000 
                         5      3.695E+00      1.568E+00         0.0000         0.0000 
                         6      1.489E+00      1.178E+00         0.0000         0.0000 
                         7      1.241E+00     -8.859E-01         0.0000         0.0000 
                         8     -8.409E-01     -1.152E+00         0.0000         0.0000 
                         9     -1.213E+00     -3.340E+00         0.0000         0.0000 
                        10     -3.340E+00     -5.467E+00         0.0000         0.0000 
                        11     -5.467E+00     -7.594E+00         0.0000         0.0000 
 
     8       25.00       1      4.329E+00      3.198E+00         0.0000         0.0000 
                         2      4.519E+00      4.291E+00         0.0000         0.0000 
                         3      6.129E+00      4.009E+00         0.0000         0.0000 
                         4      3.818E+00      3.508E+00         0.0000         0.0000 
                         5      3.695E+00      1.568E+00         0.0000         0.0000 
                         6      1.489E+00      1.178E+00         0.0000         0.0000 
                         7      1.241E+00     -8.859E-01         0.0000         0.0000 
                         8     -8.409E-01     -1.152E+00         0.0000         0.0000 
                         9     -1.213E+00     -3.340E+00         0.0000         0.0000 
                        10     -3.340E+00     -5.467E+00         0.0000         0.0000 
                        11     -5.467E+00     -7.594E+00         0.0000         0.0000 
 
     9        0.00       1      6.914E+00      4.982E+00         0.0000      8.290E-01 
                         2      4.761E+00      4.497E+00      8.290E-01      9.211E-01 
                         3      4.737E+00      2.931E+00      9.211E-01      1.416E+00 
                         4      2.782E+00      2.519E+00      1.416E+00      1.469E+00 
                         5      2.653E+00      8.474E-01      1.469E+00      1.693E+00 
                         6      8.044E-01      5.406E-01      1.693E+00      1.706E+00 
                         7      5.696E-01     -1.236E+00      1.706E+00      1.659E+00 
                         8     -1.174E+00     -1.437E+00      1.659E+00      1.632E+00 
                         9     -1.514E+00     -3.320E+00      1.632E+00      1.315E+00 
                        10     -3.320E+00     -5.126E+00      1.315E+00      7.621E-01 
                        11     -5.126E+00     -6.933E+00      7.621E-01         0.0000 
 
     9       25.00       1      5.186E+00      3.737E+00         0.0000      8.290E-01 
                         2      3.571E+00      3.373E+00      8.290E-01      9.211E-01 
                         3      3.553E+00      2.199E+00      9.211E-01      1.416E+00 
                         4      2.087E+00      1.889E+00      1.416E+00      1.469E+00 
                         5      1.990E+00      6.359E-01      1.469E+00      1.693E+00 
                         6      6.036E-01      4.058E-01      1.693E+00      1.706E+00 
                         7      4.275E-01     -9.271E-01      1.706E+00      1.659E+00 
                         8     -8.800E-01     -1.078E+00      1.659E+00      1.632E+00 
                         9     -1.135E+00     -2.490E+00      1.632E+00      1.315E+00 
                        10     -2.490E+00     -3.845E+00      1.315E+00      7.621E-01 
                        11     -3.845E+00     -5.199E+00      7.621E-01         0.0000 
 
    10        0.00       1      5.205E+00      3.749E+00         0.0000      8.336E-01 
                         2      3.559E+00      3.362E+00      8.336E-01      9.256E-01 
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                         3      3.541E+00      2.190E+00      9.256E-01      1.420E+00 
                         4      2.079E+00      1.881E+00      1.420E+00      1.473E+00 
                         5      1.982E+00      6.300E-01      1.473E+00      1.697E+00 
                         6      5.980E-01      4.006E-01      1.697E+00      1.710E+00 
                         7      4.221E-01     -9.297E-01      1.710E+00      1.664E+00 
                         8     -8.825E-01     -1.080E+00      1.664E+00      1.638E+00 
                         9     -1.138E+00     -2.489E+00      1.638E+00      1.321E+00 
                        10     -2.489E+00     -3.841E+00      1.321E+00      7.708E-01 
                        11     -3.841E+00     -5.193E+00      7.708E-01         0.0000 
 
    10       25.00       1      3.470E+00      2.500E+00         0.0000      8.336E-01 
                         2      2.373E+00      2.241E+00      8.336E-01      9.256E-01 
                         3      2.361E+00      1.460E+00      9.256E-01      1.420E+00 
                         4      1.386E+00      1.254E+00      1.420E+00      1.473E+00 
                         5      1.321E+00      4.203E-01      1.473E+00      1.697E+00 
                         6      3.990E-01      2.674E-01      1.697E+00      1.710E+00 
                         7      2.817E-01     -6.195E-01      1.710E+00      1.664E+00 
                         8     -5.880E-01     -7.196E-01      1.664E+00      1.638E+00 
                         9     -7.581E-01     -1.659E+00      1.638E+00      1.321E+00 
                        10     -1.659E+00     -2.560E+00      1.321E+00      7.708E-01 
                        11     -2.560E+00     -3.462E+00      7.708E-01         0.0000 
 
    11        0.00       1      3.470E+00      2.500E+00         0.0000      8.336E-01 
                         2      2.373E+00      2.241E+00      8.336E-01      9.256E-01 
                         3      2.361E+00      1.460E+00      9.256E-01      1.420E+00 
                         4      1.386E+00      1.254E+00      1.420E+00      1.473E+00 
                         5      1.321E+00      4.200E-01      1.473E+00      1.697E+00 
                         6      3.986E-01      2.670E-01      1.697E+00      1.710E+00 
                         7      2.813E-01     -6.198E-01      1.710E+00      1.664E+00 
                         8     -5.884E-01     -7.200E-01      1.664E+00      1.638E+00 
                         9     -7.585E-01     -1.660E+00      1.638E+00      1.321E+00 
                        10     -1.660E+00     -2.561E+00      1.321E+00      7.708E-01 
                        11     -2.561E+00     -3.462E+00      7.708E-01         0.0000 
 
    11       25.00       1      1.735E+00      1.250E+00         0.0000      8.336E-01 
                         2      1.187E+00      1.121E+00      8.336E-01      9.256E-01 
                         3      1.181E+00      7.301E-01      9.256E-01      1.420E+00 
                         4      6.930E-01      6.272E-01      1.420E+00      1.473E+00 
                         5      6.608E-01      2.102E-01      1.473E+00      1.697E+00 
                         6      1.996E-01      1.338E-01      1.697E+00      1.710E+00 
                         7      1.409E-01     -3.097E-01      1.710E+00      1.664E+00 
                         8     -2.939E-01     -3.597E-01      1.664E+00      1.638E+00 
                         9     -3.790E-01     -8.296E-01      1.638E+00      1.321E+00 
                        10     -8.296E-01     -1.280E+00      1.321E+00      7.708E-01 
                        11     -1.280E+00     -1.731E+00      7.708E-01         0.0000 
 
    12        0.00       1      1.735E+00      1.250E+00         0.0000      8.336E-01 
                         2      1.186E+00      1.120E+00      8.336E-01      9.256E-01 
                         3      1.180E+00      7.298E-01      9.256E-01      1.420E+00 
                         4      6.927E-01      6.269E-01      1.420E+00      1.473E+00 
                         5      6.605E-01      2.099E-01      1.473E+00      1.697E+00 
                         6      1.992E-01      1.334E-01      1.697E+00      1.710E+00 
                         7      1.406E-01     -3.100E-01      1.710E+00      1.664E+00 
                         8     -2.943E-01     -3.601E-01      1.664E+00      1.638E+00 
                         9     -3.793E-01     -8.299E-01      1.638E+00      1.321E+00 
                        10     -8.299E-01     -1.280E+00      1.321E+00      7.708E-01 
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                        11     -1.280E+00     -1.731E+00      7.708E-01         0.0000 
 
    12       25.00       1      1.690E-04      1.690E-04         0.0000      8.336E-01 
                         2      1.605E-04      1.605E-04      8.336E-01      9.256E-01 
                         3      1.690E-04      1.690E-04      9.256E-01      1.420E+00 
                         4      1.605E-04      1.605E-04      1.420E+00      1.473E+00 
                         5      1.690E-04      1.690E-04      1.473E+00      1.697E+00 
                         6      1.605E-04      1.605E-04      1.697E+00      1.710E+00 
                         7      1.690E-04      1.690E-04      1.710E+00      1.664E+00 
                         8      1.605E-04      1.605E-04      1.664E+00      1.638E+00 
                         9      1.690E-04      1.690E-04      1.638E+00      1.321E+00 
                        10      1.690E-04      1.690E-04      1.321E+00      7.708E-01 
                        11      1.690E-04      1.690E-04      7.708E-01         0.0000 


