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RESUMO 

SIQUEIRA, H.C. Análise do comportamento diferido de cascas de concreto armado. 
2014. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil, UFRGS, Porto Alegre. 2013. 

 O concreto armado é um material de alta relevância para a construção civil e o 
aprimoramento das técnicas de análise estrutural possibilitam a elaboração de projetos mais 
realistas. Dentre os aprimoramentos, pode-se citar o incremento preciso de informações 
referentes às questões de envelhecimento, levando-se em conta, desta forma, fenômenos como 
fluência e retração relacionados com a idade do material no momento da aplicação das cargas. 
A análise de estruturas de cascas é altamente complexa e o incremento de deformações devido 
ao comportamento diferido pode resultar em conformações divergentes às obtidas pelas 
análises instantâneas, sendo bastante relevante ao campo da engenharia estrutural. Assim, este 
trabalho apresenta um modelo numérico computacional, com base no método dos elementos 
finitos, para análise diferida e não linear física e geométrica de cascas de concreto armado. 
Com esta finalidade, elementos de casca laminares, segundo uma formulação isoparamétrica 
Lagrangeana, foram implementados para representar o concreto. Para as armaduras, 
implementações dos modelos incorporado e distribuído foram realizadas. Na análise do 
concreto submetido a cargas instantâneas um modelo elastoplástico é admitido. Para a análise 
diferida, modelos Kelvin e Maxwell generalizados foram implementados, calibrados para o 
uso em estruturas de concreto e comparados entre si. A formulação geral inclui ainda os 
efeitos da fissuração no concreto e é válida nos campos dos grandes deslocamentos e 
pequenas deformações. Os resultados obtidos foram satisfatórios, para todos os modelos 
implementados, quando comparados com dados experimentais. 

Palavras-chave: Elementos finitos; cascas; concreto armado, fluência e retração. 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

ABSTRACT 

SIQUEIRA, H.C. Long term analysis of reinforced concrete shells. 2014. Tese (Doutorado 
em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto 
Alegre. 2013. 

The reinforced concrete is a high relevance material to the civil construction and 
improvements of structural analysis tools result in more realistic projects. Increment of 
information about the aging material as creep and shrinkage are some of these improvements 
possibilities. The analysis of shell structures is complex and the assumption of long term 
analysis could result in a different deformed shape when compared with an instantaneous 
analysis, being very important to structural engineering. Thus, a numeric computational 
model, based on finite element method, aiming long term and nonlinear analysis of reinforced 
concrete shells is presented in this work. Degenerated shell elements, according a Lagrangean 
isoparametric formulation, were implemented. Smeared and embedded models to the 
reinforcement representation were incorporated. For instantaneous analysis an elastoplastic 
model has been admitted, while for long term analysis, viscoelasticity based on generalized 
Kelvin chain and generalized Maxwell chain have been proposed. These chains were 
calibrated for use in concrete structures and compared between each other. The general 
formulation includes cracking effects and it can be applied to large displacements and small 
deformations. The software has presented good agreement with experimental results. 
 

Keywords: Finite elements, shells, reinforced concrete, creep and shrinkage.



1 

1. INTRODUÇÃO 

 O projeto de estruturas de concreto armado vem sofrendo inúmeros aperfeiçoamentos, 

principalmente, a partir do uso de metodologias mais avançadas nos cálculos estruturais, 

resultando em avaliações mais precisas quanto ao comportamento global das estruturas. 

Entretanto, o uso de ferramentas mais sofisticadas só tornou-se possível a partir de estudos 

preliminares, principalmente resultados de testes laboratoriais de curta e longa duração, os 

quais permitiram um amplo conhecimento do comportamento dos materiais constituintes, 

como reologia, características mecânicas, interação entre materiais, além das implicações 

decorrentes do envelhecimento.  

Quando se fala em envelhecimento, duas características antagônicas devem ser 

consideradas, principalmente, quando o assunto é concreto armado. A primeira delas é o 

aumento das propriedades resistentes com o passar do tempo, o qual é causado pelo maior 

grau de hidratação do cimento, fato este que tem influência, especialmente, até o primeiro ano 

após moldagem da peça. A segunda característica refere-se à degradação do material, 

resultando na perda de resistência ou de conformação da estrutura original. Entre as causas 

degradantes à estrutura destacam-se a ação de agentes agressivos, umidade e temperatura, 

provocando a deterioração dos materiais (tanto do concreto como do aço), além da ação de 

cargas de longa duração, as quais resultam no aparecimento de deformações lentas (fluência). 

Importante ressalva a ser feita é de que, diferentemente do aumento de resistência, os fatores 

degradantes são relevantes desde os primeiros dias até a data limite de utilização da estrutura, 

sendo muitas vezes os responsáveis pelo colapso de estruturas.  

Aspecto interessante a ser estudado, quando se fala em concreto armado, é o caso de 

estruturas de cascas. Elementos estruturais de cascas são altamente utilizados na engenharia, 

estando presentes em coberturas de edificações, obras de arte (pontes, viadutos), torres de 

resfriamento e outras tantas complexas peças arquitetônicas, sendo assim considerada, uma 

abordagem bastante relevante. Resulta disso a fundamental importância de um 

aprofundamento teórico-experimental, buscando soluções cada vez mais aproximadas ao real 

comportamento destas peças. Para o caso de cascas de concreto armado, além da 
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complexidade da forma geométrica, existe o fato da armadura possuir um comportamento 

diferente ao do concreto, sendo, por isso, necessárias algumas considerações básicas na sua 

concepção.  

Análises de cascas de concreto armado tornam-se mais realísticas quando são usadas 

ferramentas numéricas computacionais, como o caso do método dos elementos finitos (MEF). 

O MEF é um procedimento amplamente conhecido, principalmente no campo da engenharia, 

por se tratar de um mecanismo numérico bastante preciso, quando fortemente embasado, na 

análise de problemas físicos. De maneira geral, formulações e aplicações detalhadas deste 

método são apresentadas em inúmeros trabalhos (Owen & Hinton, 1977; Hinton & Owen, 

1984; Bathe, 1996), os quais devem ser consultados na necessidade de maiores 

esclarecimentos sobre o assunto.  

Com base no que foi descrito anteriormente, este trabalho busca uma formulação 

consistente para a análise de estruturas de cascas de concreto armado submetidas a cargas de 

curta e/ou longa duração. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo geral 

Este trabalho tem por objetivo a análise pelo MEF de estruturas de cascas de concreto 

armado através de um modelo visco-elastoplástico não linear geométrico, possibilitando 

assim, avaliar o desempenho de estruturas submetidas a cargas instantâneas e permanentes, 

frente às questões de envelhecimento do material.  

1.1.2. Objetivos específicos 

Como objetivos específicos deste trabalho, podem ser citados: 

• Implementar um programa computacional para análise não linear física e geométrica 

de estruturas de cascas de concreto armado; 

• Implementar rotinas de fissuração para o concreto armado, obedecendo modelos 

adequados para este material, com modelos constitutivos para concreto e aço, 

superfícies de carregamento, de plastificação e de ruptura;  
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• Incluir dois modelos para representação das armaduras, o modelo de armaduras 

incorporadas e o modelo de armaduras distribuídas, comparando-os em relação à  

aplicabilidade e seus resultados frente aos exemplos propostos; 

• Incluir duas formulações, calibradas conforme recomendações do Código Modelo da 

Fédération Internationale du Béton (FIB, 2013), para a representação do 

comportamento viscoelástico do concreto armado, baseadas nos modelos de cadeias 

Kelvin generalizada e Maxwell generalizada, visando comparação entre os modelos 

citados; 

• Realizar a calibração e verificação de cada formulação implementada, através de 

softwares comerciais, resultados analíticos e, quando possível, por meio de resultados 

experimentais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Elementos de casca são estruturas que apresentam um comportamento bastante 

complexo, o qual, na maioria das vezes, não é solucionável através de cálculos analíticos. 

Desta forma, o uso do MEF, ou de outra ferramenta computacional, é, na maioria dos casos, 

indispensável. No caso do concreto armado a complexidade é ainda maior, sendo assim um 

dos principais focos de muitos dos atuais estudos da engenharia estrutural.  

Para a utilização do MEF, modelos de elementos de cascas de concreto armado têm 

sido apresentados por diversos autores (Polak & Vecchio, 1993; Assan, 2002; Song et al., 

2002; Noh et al., 2003). Estes autores propõem diferentes tipos de elementos, variando desde 

elementos tridimensionais, até modelos laminados aplicados a elementos degenerados. Em 

relação à espessura dos elementos, Polak & Vecchio (1993) afirmam que a integração 

numérica, levando em conta a não-linearidade dos materiais, é facilitada no caso da 

formulação de elementos laminares.  

Os estudos referentes às estruturas e aos materiais de engenharia vêm sofrendo 

profundas mudanças com o passar do tempo. As primeiras pesquisas eram, basicamente, 

ligadas à verificação e busca de maiores resistências. Porém, aos poucos, este foco foi sendo 

modificado, uma vez que, grande parte dos colapsos e inutilização das estruturas não está 

ligada às suas resistências últimas, mas sim, a fenômenos de deformações limites e 

degradação físico-química dos materiais constituintes. No caso de estruturas de cascas a 

fissuração e as imperfeições geométricas são reconhecidas por ter efeito considerável no 

desempenho frente à sua capacidade de carga (Bamu & Zingoni, 2005). 

Por este motivo, fenômenos como fluência, degradação por agentes agressivos e 

ambientais, variações de temperatura e umidade, entre outros, passaram a ser itens essenciais 

para a realização de projetos estruturais, pois a previsão destes acontecimentos resulta em um 

projeto mais realístico e de vida útil prolongada. Para estruturas de concreto armado, a 
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consideração destas variáveis já está prevista, mesmo que em alguns casos superficialmente, 

nas normalizações referentes ao cálculo estrutural. Devido suas reais importâncias, estes 

fenômenos, além das interações entre si, vêm sendo cada vez mais aprofundados em estudos 

por todo o mundo.  

   As ferramentas numéricas computacionais permitem que estes fenômenos sejam 

incluídos nas suas formulações matemáticas por meio de considerações de modelos acrescidos 

de viscosidade (viscoelásticos, viscoplásticos ou visco-elastoplásticos), com inclusão de 

cargas, ou deformações adicionais, em função dos efeitos higrotérmicos ou degradativos.   

Kratzig & Petryna (2005) afirmam que durante a vida útil da estrutura, a margem de 

segurança original deve ser reduzida, devido à deterioração da resistência estrutural causada 

por agentes mecânicos, químicos e bioquímicos. Desta forma, Sudret et al. (2005) utilizaram o 

modelo de elementos finitos para proceder estudos a respeito da análise de segurança de 

estruturas de concreto armado. Para alcançar este objetivo, o foco principal do estudo foi a 

investigação da durabilidade de torres de resfriamento, submetidas aos efeitos da corrosão das 

armaduras, induzida pelo processo de carbonatação do concreto. Vu & Stewart (2000) 

também aprofundaram estudos em segurança estrutural, avaliando modelos probabilísticos de 

corrosão para concreto armado baseados nos efeitos dos íons cloretos. Dentre os modelos 

analisados encontram-se os de início e de taxa de corrosão. 

Estrada et al. (2006) observaram o comportamento termomecânico de cascas delgadas 

de concreto nas idades iniciais, elucidando a influência de diferentes fatores na resposta 

térmica da estrutura. Essa pesquisa é justificada devido a grande parte das rupturas, ocorridas 

em estruturas de concreto, estar ligada a efeitos de origem térmica e de retração. 

Santos (2006) apresentou metodologias para análise de estruturas de concreto sob o 

efeito do tempo considerando, nas equações constitutivas dos elementos, os fenômenos 

viscoelásticos. As análises levaram em conta efeitos de viscoelasticidade, plasticidade, 

fissuração, protensão e das etapas construtivas, no comportamento final das estruturas de 

concreto armado e protendido. Machado (2002) analisou estruturas de concreto armado e 

protendido sob estados planos de tensão, considerando um modelo elasto-viscoplástico para o 

material. 

Como descrito nos trabalhos acima mencionados, dentre inúmeros outros, o estudo de 

condições de envelhecimento e degradação de estruturas de concreto armado vem sendo 
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bastante explorado, resultando em dados significativos ao desenvolvimento de projetos e 

análises estruturais. 

2.2. ESTRUTURAS DE CASCAS 

Muitas são as estruturas de cascas de concreto utilizadas na construção civil desde a 

antiguidade, onde as primeiras cúpulas e estruturas monumentais começaram a ser construídas 

e aliadas com os avanços do novo material que surgia: o concreto. As estruturas em cascas 

eram bastante utilizadas, pois, devido a sua curvatura, conseguiam percorrer grandes vãos 

com estruturas relativamente esbeltas.  

Entretanto, com o passar do tempo, enquanto o concreto tornou-se o material de 

construção mais utilizado mundialmente, e apesar dos avanços em análises estruturais, 

desenvolvimento de formas e de novas tecnologias para o concreto,  as estruturas de cascas 

passaram a ser pouco exploradas devido a fatores como custo de produção, fortemente ligado 

a dificuldade de se montar formas adequadas, necessitando de mão de obra especializada, 

assim como a complexidade dos projetos estruturais e previsões futuras de comportamento. A 

união destes dois aspectos, alto custo e complexidade estrutural, faz com que poucos estudos 

sejam realizados de forma a confrontar resultados experimentais e formulações numéricas, 

garantindo-se a adequabilidade dos modelos implementados. As figuras 2.1 e 2.2 apresentam 

duas estruturas típicas de cascas projetas e construídas no Rio Grande do Sul no final da 

década de 60 e início da década de 70, período em que este tipo de estrutura era bastante 

utilizada, mas ainda com grandes deficiências em relação ao total domínio sobre o seu 

comportamento global. 
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Figura 2.1 – Planetário da Universidade Federal de Santa Maria. 

 
Figura 2.2 – Planetário da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. 

Na tentativa de comprovar formulações para o comportamento de cascas de concreto 

armado, Tamayo et al. (2013) expõem dois programas computacionais de elementos finitos, 

um voltado à análise estática usando a teoria da plasticidade e elementos degenerados de nove 

nós, e outro, visando a análise dinâmica, baseado em elementos tridimensionais de 20 nós, 
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ambos apresentando resultados bastante satisfatórios em comparação com os exemplos 

apresentados. 

Muttoni et al. (2013), por sua vez, descrevem parâmetros utilizados para o projeto e 

construção de uma casca com forma de elipsoide e espessura variável. Para tanto, houve o uso 

de tecnologias adaptadas como concreto projetado, pós-tensionamento e adição de fibras, 

além de estudos aprofundados referentes aos esforços cortantes, tudo isso visando garantir o 

comportamento frente a condições limites últimas e de serviço. 

Zingoni et al. (2013) investigaram o comportamento de barragens de concreto 

compostas por cascas delgadas de simples ou dupla curvatura. O objetivo principal foi 

analisar a resistência à flambagem destas estruturas, sendo este estudo baseado em 

modelagens pelo MEF avaliando a influência de parâmetros chaves na pressão crítica de 

flambagem. 

Como brevemente citado, estudos atuais, tanto experimentais como numéricos, estão 

sendo direcionados a um melhor entendimento do comportamento das  estruturas de cascas de 

concreto. Estes avanços se devem às perspectivas de aplicabilidade de estruturas de cascas, 

principalmente do ponto de vista arquitetônico, e que, devido a sua forma e arranjo estrutural, 

favorecem muito a utilização do concreto como material de construção, proporcionando um 

maior aproveitamento de suas características mecânicas. 

2.3. COMPORTAMENTO AO LONGO DO TEMPO DAS ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO 

 O concreto é um material constituído basicamente de um aglomerante, normalmente 

cimento Portland, agregados e água, podendo coexistir, ainda, aditivos químicos e adições 

minerais. As características do concreto, logo após sua produção e instantes depois de seu 

lançamento, conhecido como estado fresco, são de um material de consistência fluídica, 

possuindo maior ou menor viscosidade, o que permite o seu correto transporte, lançamento e 

adensamento, de acordo com as especificações de cada projeto. Algumas horas após o 

lançamento é iniciada a etapa de endurecimento, devido à hidratação do cimento, ocorrendo, 

concomitantemente a isso, a perda de água por evaporação. A ocorrência destes dois 

fenômenos promove, juntamente com os processos de retração, o aparecimento de poros 

internos. Desta maneira, o concreto endurecido é caracterizado como um material poroso, 

contendo um esqueleto rígido circundando poros individuais ou capilares, podendo estes 
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estarem, ou não, preenchidos por água. Sabe-se que o desenvolvimento das propriedades do 

concreto endurecido é decorrente de vários fatores, como tipo de cimento utilizado, proporção 

de materiais, condições de cura (umidade e temperatura), além, é claro, do fator “tempo”.  

A partir da atualização ocorrida em 2003, a norma brasileira de projeto de estruturas 

de concreto (NBR 6118/2007) traz em seu conteúdo informações sobre como avaliar o efeito 

do tempo nas estruturas de concreto. Neste contexto, a normalização faz referência a assuntos 

como fluência, retração e endurecimento do concreto armado. Na literatura sobre concreto, a 

deformação ocorrida a longo prazo, associada à fluência, é geralmente considerada a 

motivação primária para o estudo do comportamento viscoelástico do referido material 

(Grasley & Lange, 2007). 

 A análise das deformações por fluência, decorrentes de tensões em diferentes 

instantes, por meio da viscoelasticidade, pode ser realizada, normalmente, pela soma das 

mesmas, no regimento da lei de superposição dos efeitos (Creus, 1986). No entanto, o Código 

Modelo CEB-FIP 1990 (CEB, 1993) afirma que a consideração da superposição linear de 

deformações no concreto é aceita quando os níveis de tensões, aplicados à estrutura, são 

menores que 40% de resistência média do material. Assim, somando as parcelas de um 

histórico de deformações, devido a todos pequenos incrementos de tensões após um tempo t, 

uma das formas de escrever a lei da fluência para tensões uniaxiais é a equação [2.1] (Bazant, 

1975). 

( ) ( ) ( )')',(
0

0 tdttJtt
t

σεε ∫=−       [2.1] 

 
Onde:  

- t é a idade do concreto;  

- σ são as tensões totais;  

- ε são as deformações totais;  

- ε0 são as deformações inelásticas, compreendendo entre elas,  a retração  e a dilatação 

térmica; e 

- J(t,t’) é a função de fluência, ou seja, deformação causada por uma tensão unitária 

constante atuando em um intervalo de tempo entre t’ e t. 
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Metha (1994) demonstra, por meio de resultados experimentais, que o princípio da 

superposição funciona corretamente para corpos-de-prova lacrados, isto é, para a fluência 

básica. Entretanto, esta consideração não é válida quando a fluência é associada à retração por 

secagem. 

 Com o intuito de simular numericamente os efeitos da fluência e do envelhecimento 

das estruturas de concreto, pesquisadores têm proposto formulações viscoelásticas. Bazant 

(1972) apresenta um eficiente algoritmo para obtenção da história de tensões no concreto, 

dado um determinado histórico de deformações prescrito, em um material com 

viscoelasticidade linear dependente do tempo. Bazant & Wu (1974) avaliaram a taxa de 

fluência para concretos com envelhecimento baseados na cadeia Maxwell, concluindo que 

este modelo consegue, de maneira precisa, considerar as propriedades dependentes do tempo 

na viscoelasticidade linear do material.  

Bazant & Asghari (1974) formularam uma metodologia para computar o espectro 

tempo-dependente de um modelo de cadeia Kelvin a partir de dados de fluência fornecidos 

para o concreto. O método foi baseado em séries expandidas de Dirichlet da taxa de fluência, 

como uma função da duração do teste de fluência. O tempo de retardação fornece uma regra 

para a taxa de fluência, a qual é necessária para a análise de grandes sistemas estruturais. 

Normalmente, as formulações numéricas para avaliação das deformações dependentes 

do tempo do concreto levam em consideração dois efeitos distintos, mas que estão 

intimamente ligados: fluência e retração. Diversos trabalhos apresentam modelos com 

resultados bastante satisfatórios para ambos os problemas. Mazloom (2008) analisou, analítica 

e experimentalmente, os fenômenos de fluência e retração em concretos de alta resistência. 

Bockhold & Petryna (2007) propuseram uma formulação capaz de simular os efeitos da 

fluência na resistência ao empenamento de cascas de concreto armado. FIB (2013) apresenta 

expressões que simulam, numericamente, ambos os efeitos sobre as estruturas.  

2.4. FISSURAÇÃO DO CONCRETO ARMADO 

Um dos aspectos desfavoráveis do concreto como material estrutural é, 

inevitavelmente, sua baixa resistência às tensões de tração em relação à sua própria resistência 

à compressão, sendo esta a causa primordial da inclusão de armaduras em estruturas 

submetidas a esforços de tração e/ou flexão. Entretanto, apesar das armaduras evitarem o 
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colapso prematuro das estruturas, absorvendo os esforços não mais resistidos pelo concreto 

fissurado, normalmente elas são incapazes de evitar o início de formação destas fissuras, 

mesmo sob ações consideradas de serviço. A NBR 6118/2007 afirma ser inevitável a 

fissuração em elementos estruturais de concreto armado, sendo, portanto, adotadas medidas 

para o controle do grau de abertura das fissuras, visando um bom desempenho relacionado à 

proteção das armaduras quanto à corrosão e à aceitabilidade sensorial dos usuários. 

Desta forma, sabendo-se que estruturas de concreto armado normalmente trabalham 

sob um estado fissurado, é necessário estabelecer critérios de cálculo para a consideração dos 

efeitos das fissuras no desempenho da estrutura. Dentre os efeitos da fissuração, d’Avila 

(2003) afirma que as fissuras reduzem consideravelmente a rigidez da estrutura, e que, quando 

elas se formam, a distribuição interna das tensões é fortemente modificada e o concreto passa 

a apresentar um comportamento não-linear. Segundo FIB (2013), em uma seção transversal 

fissurada de concreto armado, todos os esforços de tração são balanceados apenas pela 

armadura, entretanto, entre fissuras adjacentes estes esforços de tração são transmitidos pela 

barra para o concreto no seu contorno, através das forças de aderência. Isto pode ser 

considerado como um aumento de rigidez das armaduras de tração, sendo este fenômeno 

conhecido como tension stiffening effect. 

A aplicação dos conceitos de fissuração e do tension stiffening effect é amplamente 

estudada na literatura a respeito de estruturas de concreto armado, sendo suas considerações 

indispensáveis para a correta simulação do comportamento global de uma estrutura.  

A respeito da fissuração, três são os modelos mais conhecidos para a representação 

destas nas formulações de concreto armado via elementos finitos, sendo eles o modelo 

discreto, de fissuras distribuídas e o de fissuras incorporadas. 

No modelo discreto, a fissura é representada por meio da separação dos lados dos 

elementos, sendo portanto, altamente dependente da malha considerada além de necessitar 

uma redefinição da malha durante a análise, visando retratar o fenômeno da propagação das 

fissuras. 

Para o caso do modelo de fissuras distribuídas, a descontinuidade causada pela fissura 

é espalhada por todo o elemento em questão, sendo este, por sua vez, submetido a uma 

alteração de suas equações constitutivas. Já o modelo de fissuras incorporadas reúne aspectos 
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dos dois modelos anteriores, incorporando descontinuidades no interior dos próprios 

elementos finitos, tratando-se, portanto, de um método bastante complexo. 

Cervenka (1985) fez estudos buscando modelos constitutivos para o concreto armado 

fissurado. A base para sua formulação é a suposição de que a resistência à compressão e 

outras propriedades do material são reduzidas devido ao dano ocorrido ao concreto pela 

fissuração. O modelo foi formulado de forma com que a matriz de rigidez do material fosse 

diretamente aplicável a uma análise não-linear de elementos finitos. 

Hinton (1988) apresenta uma formulação numérica computacional para a consideração 

das fissuras no concreto armado através de um modelo de fissuras distribuídas. Neste tipo de 

representação o material fissurado é tratado como contínuo, e a descontinuidade do campo de 

deslocamentos causada pela fissura é espalhada ao longo do elemento. 

Foster et al. (1996) apresentam um modelo discreto de elementos finitos com fissuras 

rotativas para a análise de estruturas de concreto armado e protendido, submetidas a 

carregamentos no plano da estrutura. Para alcançar o objetivo, foram considerados os efeitos 

de fissuração e esmagamento do concreto, rotação de fissuras e o tension stiffening effect, 

além da aderência entre concreto e armadura. 

D’Avila (2003) fez um estudo aprofundado sobre a fissuração nas peças de concreto 

armado através do MEF, apresentando dois modelos distintos para a representação das 

fissuras, baseados em formulação distribuída e incorporada. Brisotto (2006) deu continuidade 

ao trabalho anterior, apresentando um modelo numérico do tipo incorporado para representar 

as fissuras em peças submetidas aos esforços de flexão e corte, permitindo simular, além das 

fissuras perpendiculares ao eixo da peça, fissuras inclinadas.  

Como apresentado, inúmeros trabalhos visam calibrar formulações teóricas com 

resultados experimentais. Esta adequação torna-se importante à medida que o processo de 

fissuração representa um dos pontos cruciais na análise de estruturas de concreto armado.   

2.5. VISCOELASTICIDADE 

A análise de uma estrutura não é baseada apenas por parâmetros instantâneos, ou seja, 

respostas imediatas do material após um dado carregamento. Isto porque a maior parte das 

estruturas na engenharia é composta por materiais que apresentam comportamentos viscosos, 
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em que, a influência de um carregamento é dependente, além de sua intensidade, da idade do 

material na data de aplicação da carga, do tempo em que ela permanece atuante e do histórico 

de tensões em que a estrutura foi submetida previamente. Alguns aspectos básicos a respeito 

da viscoelasticidade serão descritos a seguir, podendo o assunto ser aprofundado em consulta 

às literaturas específicas (Flügge, 1975; Creus, 1986; CEB, 1993; Grasley & Lange, 2007; 

FIB, 2010, entre outros). 

No caso do concreto armado, as principais propriedades dependentes do tempo podem 

ser expressas por dois comportamentos extremamente relevantes na sua análise estrutural: a 

fluência e a retração. A fluência é designada pela deformação lenta, ocorrida nas estruturas, 

quando estas são submetidas a carregamentos de longa duração. Já a retração é um fenômeno 

ligado à perda de água no interior do concreto, seja pelo consumo das próprias reações 

químicas do cimento, dita retração autógena, ou pela evaporação da água do interior da 

estrutura, ocasionando a retração por secagem. O resultando disso é a diminuição da pressão 

interna dos capilares, e consequente diminuição do volume. Bazant (1982) apresenta modelos 

matemáticos para predição dos efeitos de fluência e retração. 

Normalmente, estes fenômenos ocorridos no concreto são representados por modelos 

viscoelásticos. Como se sabe, a relação entre tensões e deformações para cada material é 

descrita a partir das suas respectivas relações constitutivas. No caso da viscoelasticidade, estas 

relações são funções dependentes do tempo. Um comportamento geral dos materiais 

viscoelásticos pode ser representado pela expressão [2.2] e ilustrados pela figura 2.3. 

  ! ! = ! !, !!
! !" !      [2.2] 

Onde: 

- ε(t) são as deformações; 

- ! !, !  é a função de fluência do material; 

            - t é a idade do material no cessar da aplicação da carga; 

- τ é a idade do material no instante de aplicação de carga; e 

- σ(t) são as tensões. 

O termo τ é fundamental para inclusão de efeitos de envelhecimento, como 

endurecimento ou degradação do material, permitindo uma resposta correta do material de 

acordo com suas propriedades estruturais. Estas, por sua vez, variam de acordo com a idade 
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de fabricação do material, além do tempo de exposição a agentes agressivos e/ou fatores 

climáticos (umidade e temperatura). 

 

Figura 2.3 – Exemplo de deformação viscoelástica 

2.5.1. Formulações viscoelásticas: elementos básicos 

Os modelos viscoelásticos são formulados a partir da união de dois elementos 

reológicos básicos: elementos elásticos (molas) e viscosos (amortecedores). Para o elemento 

de mola, figura 2.4(a), assume-se resposta instantânea e totalmente reversível às cargas e 

deformações aplicadas. Já para os amortecedores, figura 2.4(b), considera-se uma taxa de 

resposta proporcional à força ou deformação aplicada.  

(a)        (b)  

Figura 2.4 - Simbologia usada: (a) para elementos de mola; (b) 
elemento amortecedor.  

A combinação do comportamento destes dois elementos, sob diversas formas, dá 

origem aos modelos viscoelásticos, sendo alguns deles descritos a seguir. 
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2.5.2.  Modelo de Maxwell 

Origina-se da combinação de um elemento de mola e um amortecedor em série 

(Figura 2.5). As equações comportamentais do modelo, relativas ao equilíbrio, 

compatibilidade, constitutiva da mola e constitutiva do amortecedor são representadas 

respectivamente por [2.3], [2.4], [2.5] e [2.6]. 

 
Figura 2.5 - Ilustração de um elemento Maxwell 

( ) ( ) ( )tttE σσσ η ==     [2.3] 

( ) ( ) ( )ttt Eεεε η +=     [2.4] 

( ) ( )tEt EE εσ =     [2.5] 

( ) ( )tt Eεηση !=     [2.6] 

 

 A figura 2.6 apresenta a resposta de um elemento Maxwell quando submetido a uma 

tensão constante, enquanto que a figura 2.7 representa a imposição de uma deformação 

constante. 

 

Figura 2.6 - Resposta do elemento Maxwell ao teste de fluência.  
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Figura 2.7 - Resposta do elemento Maxwell ao teste de relaxação. 

2.5.3. Modelo de Voigt ou Kelvin 

Surge da combinação de um elemento de mola e um amortecedor em paralelo (Figura 

2.8). As equações comportamentais do modelo, relativas ao equilíbrio, compatibilidade, 

constitutiva da mola e constitutiva do amortecedor são representadas respectivamente por 

[2.7], [2.8], [2.9] e [2.10]. 

 

 

Figura 2.8 - Ilustração de um elemento Kelvin. 

( ) ( ) ( )ttt Eσσσ η +=     [2.7] 

( ) ( ) ( )tttE εεε η ==     [2.8] 

( ) ( )tEt EE εσ =     [2.9] 

( ) ( )tt Eεηση !=                            [2.10] 
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2.5.4.  Modelos generalizados 

Ocorrem pela associação de vários elementos em forma de cadeia. O modelo Kelvin 

generalizado é composto por n elementos Kelvin em série, consequentemente, a tensão em 

cada elemento é a mesma, !!, enquanto a deformação total é o resultado da soma das parcelas 

de deformação de cada elemento !! = !! + !! +⋯+ !! . 

Já o modelo Maxwell generalizado é composto por n elementos Maxwell em paralelo. 

Neste caso, a deformação é a mesma em todos os elementos, e igual a ( )tε , enquanto que a 

tensão total é a soma das tensões de cada elemento !! = !! + !! +⋯+ !! . 

Das definições acima, facilmente chega-se a função de fluência para o modelo Kelvin 

generalizado [2.11] e à função de relaxação para o modelo Maxwell generalizado [2.12]. 

! ! − ! = 1
!!

1− !
! !!!
!! ;!

!

!!!
!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!! = !! !! !!!!!!!!!!!!![!.!!] 

    

! ! − ! = !! 1− !
! !!!
!!

!

!!!
; !!!!!!!!!!"#!!!!!!!!!! = !! !! !!!!!!!!!!!!![!.!"] 

  

Onde: 

 - rθ  é o tempo de retardação; e 

 - rT  é o tempo de relaxação. 

 

2.5.5.  Modelo Standard 

Modelo Standard, ou modelo sólido de três parâmetros, é um modelo representado 

pela união de um elemento Kelvin a uma mola. Este modelo pode ser facilmente obtido a 

partir de um caso particular do modelo Kelvin generalizado, contendo duas unidades (n=2), 

no qual, o coeficiente de viscosidade do primeiro elemento é igual a zero 01 =η . Para um 

determinado histórico de tensões, em uma cadeia Kelvin com apenas dois elementos, temos 

[2.13]. 
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 ( ) ( ) ( ) ( ){ } τηττσ
η

σ
ε

τ

dtE
E
tt

t

/exp
1

2
1 0

−−+= ∫     [2.13] 

2.5.6. Comportamento viscoelástico do concreto 

As propriedades do concreto como fluência e retração estão relacionadas com a 

estrutura particular da pasta de cimento, um material complexo e poroso composto por fases 

sólidas, líquidas e gasosas. Estas três fases estão em equilíbrio dinâmico determinado pelas 

condições externas (tensões aplicadas, umidade e temperatura) e por alguns processos físico-

químicos que são particularmente importantes no primeiro ano do concreto. A ocorrência de 

um desequilíbrio interno, causado pela movimentação e consumo da água no interior do 

sistema, entre outros fatores, acaba promovendo deformações no concreto, resultando assim 

nos fenômenos de fluência e retração. 

Apesar do grande número de pesquisas sobre os mecanismos de retração e fluência nas 

pastas de cimento, os mecanismos tempo-dependentes, dos processos físicos e químicos 

envolvidos, ainda não estão completamente explicados (Tamtsia & Beaudoin, 2000). É de 

conhecimento geral, no entanto, que estes dois tipos de deformações, quando analisados em 

peças de concreto, variam de acordo com as características e proporções dos componentes 

utilizados para fabricação deste material, e, ainda, que ambos são influenciados pela idade do 

material.  

A retração diminui seus efeitos de acordo com o envelhecimento e secagem do 

material, enquanto a fluência é menor quanto maior a idade do início de aplicação de carga na 

estrutura. Esta característica da fluência resulta do fato de que o envelhecimento do concreto 

provoca um aumento gradativo do seu módulo de elasticidade e da sua resistência (Creus, 

1986), explicados, principalmente, pelo aumento do grau de hidratação do cimento. Como o 

módulo de elasticidade se relaciona de forma inversa com a fluência, quanto mais envelhecido 

o material na data de aplicação de carga, menores serão as taxas de deformações diferidas. 

Para aplicações práticas, segundo FIB (2010), o concreto pode ser considerado como 

um material viscoelástico linear com envelhecimento e, para variações de tensões e 

deformações, o princípio da superposição é assumido como válido. 
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Os efeitos diferidos no concreto podem então ser representados por formulações 

viscoelásticas, e, segundo Creus (1986), o fenômeno da viscoelasticidade no concreto deve ser 

representado por uma equação que obedeça a três condições básicas: 

- deve crescer monotonicamente; 

- a taxa de incremento de fluência deve ser negativa; 

- o valor final da fluência deve ser finito. 

Seguindo estes critérios é provável que a função represente aproximadamente os 

efeitos viscoelásticos do concreto. 
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3. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS 

No transcorrer deste capítulo serão descritas as formulações matemáticas do modelo 

de elementos finitos utilizado para representação de cascas de concreto armado, considerando 

uma análise não-linear geométrica. Este programa é uma modificação das formulações 

apresentada por Marques (1994) e Oliveira (2004) destinadas à estruturas de materiais 

compósitos. 

Nos problemas de análise estrutural dois tipos básicos de análises podem ser 

realizadas, as lineares e as  não-lineares. Na análise linear é admitida uma linearidade na 

relação entre causas e efeitos, enquanto que, na não-linear esta proporcionalidade não ocorre. 

A não linearidade pode ser classificada em não-linearidade física (ou do material), não 

linearidade geométrica e não linearidade das condições de contorno (típico em problemas de 

contato).  

Quando é analisada uma estrutura de concreto armado em que a aplicação das cargas 

resulta em pequenos deslocamentos e pequenas deformações, como forma de simplificação de 

cálculo, podemos adotar a suposição de que a estrutura tem um comportamento linear. A 

justificativa para utilizar-se a linearidade em estruturas com pequenos deslocamentos é que a 

avaliação da matriz de rigidez e do vetor de carga são realizadas a partir do volume inicial do 

elemento finito e a matriz deformação-deslocamentos é considerada constante e independente 

dos deslocamentos do elemento. 

 No entanto, se necessitamos de uma representação mais realística do comportamento 

desta peça, principalmente quando esta está sujeita a grandes deslocamentos, torna-se 

necessária a utilização de formulações não lineares geométricas, devido a alteração da sua 

rigidez, resultante da sua significativa mudança de geometria. O problema básico em uma 

análise não linear é encontrar o estado de equilíbrio de um corpo correspondente às forças 

nele aplicadas. 
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Dentre as formulações comumente utilizadas para a representação do comportamento 

não-linear geométrico podemos destacar a Lagrangena, a Euleriana e a Co-rotacional.  

A formulação Lagrangeana descreve o movimento de cada partícula, acompanhando-a 

em sua trajetória total, onde o observador desloca-se simultaneamente com a partícula, 

enquanto que a formulação Euleriana, normalmente utilizada para análise de problemas da 

mecânica dos fluidos, está focada no movimento do material através de um volume de 

controle estacionário. Segundo Bathe (1996), para a análise de sólidos e estruturas, a 

formulação Lagrangeana representa uma aproximação mais natural e efetiva do que a 

Euleriana, uma vez que, nesta última, para o caso de grandes deslocamentos, haveria 

necessidade da criação de novos volumes de controle devido a contínua mudança do contorno 

do sólido.  

A descrição co-rotacional tem por base a separação explícita dos movimentos de corpo 

rígido (translações e rotações) dos movimentos deformacionais. Assim, a configuração de 

referência é dividida em dois sistemas distintos: uma configuração de base, que permanece 

fixa ao longo de toda a análise que será usada para atualizar os deslocamentos de corpo rígido, 

e uma configuração co-rotacional que acompanha cada um dos elementos, a partir da qual são 

calculadas tensões e deformações. 

A formulação Lagrangeana pode ser subdividida em duas formulações distintas 

quando comparadas em relação à configuração utilizada de referência em cada passo 

incremental. Na formulação Lagrangeana Total (LT) todas as variáveis estáticas e cinemáticas 

são referenciadas em relação a configuração inicial (t0), enquanto que a Lagrangeana 

Atualizada (LA), apesar de ser baseada nos mesmos procedimentos da formulação LT, tem as 

suas variáveis sempre referenciadas à sua última configuração calculada. O procedimento 

utilizado neste trabalho é baseado em uma descrição cinemática do tipo Lagrangeana Total 

conforme o apresentado por Bathe (1996). 

As equações fundamentais de equilíbrio da mecânica do contínuo são formuladas para 

um elemento finito tridimensional degenerado, destinado à análise de cascas constituídas de 

várias lâminas. A presente formulação permite a consideração de grandes deslocamentos e 

pequenas deformações em um modelo constitutivo com parâmetros de viscosidade, 

plasticidade e elasticidade.  
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Optou-se pela utilização de elementos finitos isoparamétricos devido ao fato de que, 

em uma análise incremental não linear geométrica, os deslocamentos totais são calculados 

através da soma dos incrementos de deslocamentos obtidos no passo atual com as 

correspondentes coordenadas dos pontos no passo anterior. Sendo assim, torna-se interessante 

que as funções utilizadas para interpolar deslocamentos sejam as mesmas utilizadas para 

interpolar as coordenadas do elemento. 

A utilização de um elemento finito degenerado para a análise de cascas leva em conta 

o fato de que não são consideradas tensões normais à superfície média do elemento, o que 

possibilita representar a matriz constitutiva em relação às coordenadas locais do elemento 

finito de concreto, ! , por [3.1].  

! = !
1− !! !

1 !
! 1

0!!!!!!! 0!!!!!!!!!!!!!! 0
0!!!!!!! 0!!!!!!!!!!!!!! 0!

!"#é!"#$%

1− !
2 0!!! !!!!!0!!!

! 1− !
2 ! !!!!!0!!!

! !!! 1− !
2 !

!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!] 

Onde: 

 -! é o módulo de elasticidade longitudinal do concreto; 

 -!! é o coeficiente de Poisson; e  

 - !! = !5 6, é o fator de correção do cortante. 

3.1. ANÁLISE NÃO-LINEAR DE CASCAS POR ELEMENTOS FINITOS 

O MEF parte de um princípio de discretização da geometria de volumes totais por 

meio de um número finito de elementos previamente descritos e com formulações conhecidas, 

facilitando a sua modelagem numérica. Os elementos utilizados são formulados pela teoria 

dos trabalhos virtuais, e suas equações básicas são descritas no decorrer deste tópico. 

 O princípio dos trabalhos virtuais tem como conceito inicial o equilíbrio dos corpos, e 

este somente é alcançado quando o trabalho virtual realizado pelas forças internas e pelas 

forças externas se anulam [3.2]. 

δ W= δ Wi + δ We = 0                        [3.2]  
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 No caso da representação da uma formulação Lagrangeana Total (Bathe, 1996), ou 

seja, baseada em uma descrição cinemática com variáveis referidas à configuração inicial, 

pode-se expressar o princípio dos trabalhos virtuais por [3.3]. É importante salientar que no 

caso de cascas de concreto armado, considerando apenas pequenas deformações, o segundo 

tensor de Piola-Kirchhoff tende a ser equivalente ao tensor de Cauchy. 

RVdS K
ij

k

V
ij

k 101
0

1
0

0

+++ =∫ εδ             [3.3]  

Onde: 

- V0 é o volume do corpo na configuração inicial; 

- ij
k S10
+  são os componentes do Segundo Tensor de Tensões de Piola-Kirchhoff no 

passo k+1 referidos à configuração inicial; 

- ij
k ε10
+  são os componentes do Tensor de Deformações de Green-Lagrange no passo 

k+1; e 

- RK 1+  é o trabalho virtual das forças externas no passo incremental k+1, calculado por 

[3.4]. 

 

 

SduqVduqR
S i

S
i

k

V i
B
i

kk 01
0

01
0

1
00 ∫∫ +++ += δδ           [3.4]  

Onde: 

- B
i

k q10
+  representa as cargas de volume atuantes sobre o corpo na configuração do 

instante k+1; 

- S
i

k q10
+  representa as cargas de superfície, atuantes sobre o corpo na configuração do 

instante k+1; e 

- S0  indica a área do corpo sobre a qual atuam as cargas de superfície, medidas em 

relação à configuração inicial. 

As tensões e deformações podem ser escritas na sua forma decomposta, para cada 

passo incremental, respectivamente por [3.5] e [3.6]. 

ijij
k

ij
k SSS 00
1
0 +=+              [3.5]  
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Onde: 

- ij
k S10
+ são as componentes de tensões, no passo k+1, referidas à configuração inicial; 

- ij
k S0  são as componentes de tensões, no passo k, referidas à configuração inicial; e 

- S0  são os incrementos nas componentes de tensão ocorridos quando o corpo passa da 

configuração do instante k para a do instante k+1. 

ijij
k

ij
k εεε 00
1
0 +=+               [3.6]  

Onde: 

- ij
k ε10
+ são as componentes de deformação, no passo k+1, referidas à configuração 

inicial; 

- ij
kε0  são as componentes de deformação, no passo k, referidas à configuração inicial; 

e 

- ε0  são os incrementos nas componentes de deformação ocorridos quando o corpo 

passa da configuração do instante k para a do instante k+1. 

 

Por sua vez, cada incremento de deformação pode ser decomposto em uma parte linear 

e outra não-linear, como demonstrado em [3.7]. 

ijijij e ηε 000 +=           [3.7]  

 
Onde: 

- ije0  são os incrementos lineares de deformação; e 

- ijη0  são os incrementos não-lineares de deformação. 

 Considerando o tipo de análise proposto, podemos decompor o incremento de 

deformação nas porções elásticas, viscoelásticas e de retração, conforme [3.8]. 

!!" = !!"!! + ! !!"!! + ! !!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!]*
       

Onde: 

 - !!"!!  é a componente de deformações elásticas; 
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 - !!"!!  é a componente de deformações viscoelásticas; e 

 - !!"!!  é a componente de deformações de retração. 

 

 Bathe (1996) apresenta a relação constitutiva linearizada para incrementos de tensão e 

deformação [3.9]. 

!!"! != !!"#$! !!"! !− ! !!"!! !− ! !!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!] 
     

Onde: 

- ijrsC0  é o tensor constitutivo incremental de quarta ordem do material. 

 Com base nas equações [3.3], [3.5], [3.6], [3.7] e [3.9], chega-se a [3.10], a qual 

representa a equação incremental de equilíbrio do corpo de acordo com a descrição 

cinemática Lagrangeana Total. 

!! !"#$!
!!

!!"! !! !!"! !!!!!+ ! !!! !"!
!!

! !!"! !!!! =!! 

    

= ! !!!! − ! !!! !"!!! ! !!"! !!!!+ ! !! !"#$!!! !!"!! !! !!"! !!!!+! 

  

+ ! !! !"#$!
!!

!!"!! !! !!"! !!!! 

                  

De acordo com o método dos elementos finitos, e utilizando uma representação 

matricial das componentes, transforma-se a equação [3.10] em [3.11]. 

 

! !!!
! !

!!
!! !!!

! !!!+ !!"!
! !

!!
!!! !!"!

! !!! ! = 

= ! !!!! − ! !!!
! !

!!
!!! !!!+ ! !!!

! !

!!
!! !!! + !!! !!! 

[3.11]*

   
[3.10]*
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Onde 

-{ }U  é o vetor dos incrementos de deslocamentos nodais do elemento; 

- [ ]Lk B0  é a matriz que relaciona a parte linear das deformações com os deslocamentos 

nodais;  

- [ ]NL
k B0  é a matriz que relaciona a parte não-linear das deformações com os 

deslocamentos nodais; 

-[ ]C0  é a matriz constitutiva do material; e 

-{ }Pk 1+  é o vetor das cargas nodais externas na configuração k+1. 

Como o elemento que está sendo utilizado neste trabalho trata-se de um elemento 

finito de casca tridimensional degenerado, ou seja, o elemento, no sentido da espessura, é 

subdividido em N camadas, deve-se proceder a integração do elemento ao longo destas 

camadas. Desta forma, a equação [3.11] passa a ser representada pela equação [3.12], 

avaliando as integrais de volume em cada uma das N camadas do volume Vq. 

 

!!!
! !

!!!
!! !!!

! !!!! + !!"!
! !

!!!
!! !!"!

! !!!! !
!

!!!
= 

 

= ! !!!! − !!!
! !

!!!
!!! !!!!

!

!!!
+ 

      

+ !!!
! !

!!!
!! !!! !!!!

!

!!!
+ !!!

! !

!!!
!! !!! !!!!

!

!!!
 

    

A obtenção das matrizes de rigidez linear e não-linear, além dos vetores de forças 

nodais equivalentes devido as tensões internas, a viscoelasticidade e a retração no passo k, é 

demonstrada, respectivamente, por [3.13], [3.14], [3.15], [3.16] e [3.17]. 

   [3.12]*
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!!!
! = ! !!!

! !

!!!
!! !!!

! !!!!
!

!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

                                               

!!"!
! = ! !!"!

! !

!!!
!!! !!"!

! !!!!
!

!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

     

!!! = ! !!!
! !

!!!
!!! !!!!

!

!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

   

!! ! = ! !!!
! !

!!!
!! !!! !!!!

!

!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

 

!! ! = ! !!!
! !

!!!
!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!!!
!! !.!"  

 

Desta forma, a equação [3.12] pode ser representada simplificadamente por [3.18]. 

!!!
! + ! !!"!

! ! = ! !!!! − ! !!! + ! !!! + !!! !!!!!!!!!!!!![!.!"] 
      

Onde: 

- !!!
!  é a matriz de rigidez tangente linear, correspondente ao passo k; 

- !!"!
!  é a matriz de rigidez tangente não linear, correspondente ao passo k; 

- !!!  é o vetor de forças nodais equivalentes às tensões no elemento no passo k; 

- !!!  é o vetor de cargas viscoelásticas; e  

- !!!  é o vetor de cargas devido à retração. 
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3.2. ALGORITMOS PARA SOLUÇÃO DE EQUAÇÕES NÃO LINEARES 

 A formulação implementada neste trabalho permite a obtenção da solução numérica 

das equações não lineares de duas formas, ou pelo Método de Newton-Raphson ou pelo 

Método de Controle dos Deslocamentos Generalizados proposto por Yang & Shieh (1990). 

3.2.1. Método de Newton-Raphson 

 O método de Newton-Raphson é um dos mais utilizados para resolução do sistema de 

equações de equilíbrio não lineares. Trata-se de um método incremental e iterativo onde é 

realizado o controle de cargas, aplicando-se em cada etapa um determinado incremento e 

calculando-se o referido incremento de deslocamento.  

 Para encontrar a solução em uma dada iteração ‘i’ resolve-se o equacionamento [3.19]. 

! !!! ∆! ! = ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 
      

Onde: 

- ! !!! é a matriz de rigidez da iteração “i-1”; 

- ∆! ! !é!!!!"#$%&%"'(!!"!!"#$%&'(")*%#!!"!!"#$%çã!!“i”; e 

- ! !!! é o vetor de forças residuais dado por ! !!! = ! ! − ! !!!. 

Com: 

 - ! ! igual ao vetor de carregamentos externos; e 

 - ! !!! igual ao vetor de esforços internos do passo incremental “i-1”. 

 Como resultado da iteração encontra-se [3.20]. 

! ! = ! !!! + ∆! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"]                                                                            

 Após a obtenção dos deslocamentos são calculadas as deformações, as tensões, o vetor 

de esforços internos, ! !, e a nova matriz de rigidez, ! !. A partir do novo vetor de esforços 

internos chega-se ao novo vetor de forças residuais, ! !, sendo que o resultado que se busca 

é a redução do vetor de forças residuais, e consequentemente do incremento de 

deslocamentos, para zero. 
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 No caso da primeira iteração de cada incremento de carregamento é adotado que ! ! 

é a matriz de rigidez da última iteração da etapa anterior e que ! ! = Δ! !, ou seja, o vetor 

de forças será exatamente o vetor de incremento de carregamento externo, ! ! é o vetor de 

deslocamentos da última iteração da etapa anterior. 

 A equação [3.19] indica uma atualização da matriz de rigidez a cada iteração, o que 

representa o formato original do Método Newton-Raphson, também conhecido por Método 

das Tangentes. Entretanto, dois métodos surgiram deste método inicial, o Newton-Raphson 

modificado, no qual a matriz de rigidez é atualizada apenas no início de cada etapa de 

incremento de carregamento, e o Newton-Raphson com rigidez inicial, que utiliza uma matriz 

de rigidez constante durante todas as etapas de cálculo. 

 A grande desvantagem apresentada por este método é a impossibilidade de conduzir a 

análise em situações em que a matriz de rigidez tangente da estrutura deixa de ser definida 

positiva. Nestes casos, o processo numérico torna-se, em geral, divergente. 

3.2.2. Método de Controle dos Deslocamentos Generalizados 

 No caso da resolução do problema pelo Método de Controle dos Deslocamentos 

Generalizados é necessária a decomposição do vetor de incrementos de deslocamentos em 

[3.21]. 

! ! = !!! !! !+ !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 
                                                                             

 Por sua vez, os vetores !! ! !!! !! ! são definidos através de [3.22] e [3.23]. 

!!!
!!! !! + !!"!

!!! !! !! ! = ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!!]                                                
           

!!!
!!! !! + !!"!

!!! !! !! ! = !!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"]                                     
       

 O incremento de carga neste processo, na iteração k, é governado pelas equações 

[3.24] para o caso do primeiro incremento de carga, e [3.25] para os incrementos posteriores. 

!!!! = ±!!!!
!! !

! ! !
!

!! !!!
! ! !

! !!!!!!para!!! = 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"} 
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!!!! = − !! !!!
! !! !

!

!! !!!
! !! !

! !!!!!para!!! ≥ 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

     

Onde: 

 -!!!! é o fator de carga inicial previamente estipulado;  

 -  indica o vetor linha; e 

 - { } indica o vetor coluna. 

 Segundo Oliveira (2004), a utilização deste método é apropriada, principalmente, para 

análises de estruturas em estágio pós-crítico. Por se tratar de um método baseado na variação 

do fator de carga ele é considerado adequado para análises elásticas, já que, no caso de 

análises viscoelásticas, normalmente, estuda-se o comportamento das estruturas submetidas a 

cargas constantes. 

 O critério de convergência para ambos os métodos iterativos, na iteração i de um passo 

incremental k , considerando assim que foi estabelecido o equilíbrio da estrutura, é 

representado por [3.26]. 

!!
!!

!≤ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

- !!  é a norma euclidiana do vetor de incrementos de deslocamentos na iteração i; 

- !!  é a norma euclidiana do vetor de deslocamentos totais acumulados na iteração 

i; e 

- ! é o fator de tolerância pré-definido. 

3.3. DEFINIÇÃO GERAL DO ELEMENTO FINITO 

Elementos estruturais de cascas são altamente utilizados na engenharia, de uma forma 

geral, desde coberturas de edificações até mesmo fuselagem aeroespacial, sendo sua 

abordagem bastante relevante. Resulta disso a fundamental importância do seu 

aprofundamento teórico buscando soluções que resultem respostas cada vez mais 

aproximadas ao real comportamento destas peças. 
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Estruturas de cascas, na sua maior complexidade, estão normalmente submetidas a 

solicitações de membrana, tangentes à curvatura da superfície média (Nx, Ny e Nxy), além de 

solicitações de flexão (Mx, My, Mxy, Vx e Vy). 

 O caso mais simples de uma casca é designado pela sua conformação plana, quando é 

chamada de placa. Nestes casos, os efeitos de membrana e flexão são considerados 

independentemente, pela teoria elástica do estado plano e pela teoria de placas, 

respectivamente.  

Segundo Bathe (1996), é intuitiva a comparação da formulação do elemento de casca 

com a formulação de elementos planos, constituídos pela superposição dos comportamentos 

de flexão de placas e tensões de membrana. A diferença está no fato de que, utilizando-se o 

elemento de casca como sendo um elemento plano, uma diferença computacional passa a 

existir entre o elemento de casca e o superposto. Analisando em termos das coordenadas 

naturais, esta diferença é com respeito à integração numérica, a qual, no segundo caso é feita 

somente nos planos médios dos elementos nas direções r e s, enquanto que no primeiro, a 

integração também ocorre na direção t, perpendicular a este plano (figura 3.1). 

 

        a) 

  

   

Figura 3.1 - Elementos finitos: a) elemento de casca; b) elemento 
plano.  

 Para avaliação de estruturas de cascas, a formulação é baseada na interpolação de 

deslocamentos, resultando assim nos chamados “elementos baseados em deslocamentos 

puros”, e a partir deles realizadas modificações de modo a não exibir travamentos nos efeitos 

de cortante e membrana. As interpolações, considerando coordenadas naturais, são realizadas 

nos pontos de Gauss, e as funções de forma [hk(r,s)] são apresentadas na Tabela 3.1. 
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b) 

r 
s 
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Tabela 3.1 – Funções de forma hk(r,s)  

 Número de nós do elemento (q) 

q = 4 q = 8 q = 9 

h1 (1- r)(1- s)/4 (1- r- s+ r.s)/4- h2/2- h8/2 (1- r- s+ r.s)/4- h2/2- h8/2- h9/4 

h2 (1+ r)(1- s)/4 (1- r²- s+ r².s)/2 (1- r²- s+ r².s)/2- h9/2 

h3 (1+ r)(1+ s)/4 (1+ r- s- r.s)/4- h2/2- h4/2 (1+ r- s- r.s)/4- h2/2- h4/2- h9/4 

h4 (1- r)(1+ s)/4 (1- s²+ r- r.s²)/2 (1- s²+ r- r.s²)/2- h9/2 

h5 - (1+ r+ s+ r.s)/4- h4/2- h6/2 (1+ r+ s+ r.s)/4- h4/2- h6/2- h9/4 

h6 - (1- r²+ s- r².s)/2 (1- r²+ s- r².s)/2- h9/2 

h7 - (1- r+ s- r.s)/4- h6/2- h8/2 (1- r+ s- r.s)/4- h6/2- h8/2- h9/4 

h8 - (1- r- s²+ r.s²)/2 (1- r- s²+ r.s²)/2- h9/2 

h9 - - 1- r²- s²+ r².s² 

  

3.4. RELAÇÃO DEFORMAÇÃO-DESLOCAMENTO PARA ELEMENTOS 
FINITOS DE CASCAS 

A obtenção das matrizes que relacionam as deformações, lineares e não-lineares, com 

os deslocamentos, aqui representadas respectivamente por BL e BNL, será demonstrada a 

seguir. A formulação apresentada obedece às recomendações de Bathe (1996) para uma 

análise de elementos de cascas gerais, com as mais diversas e complexas formas geométricas 

e distribuições de tensões. A interpolação dos deslocamentos resulta em um elemento baseado 

em deslocamento puro, com modificações para evitar travamentos nos efeitos de corte e 

membrana. No caso de restarem dúvidas, a bibliografia, acima citada, deverá ser consultada.  

 No decorrer deste trabalho será adotado que r, s e t, representam as coordenadas 

naturais, e que, x, y e z, representam as coordenadas cartesianas do elemento, como 

demonstrado na figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Elemento finito degenerado de casca. 

 

A determinação das coordenadas para elementos de casca degeneradas, ou seja, 

aquelas que são representadas apenas por sua superfície média, segue [3.27], [3.28] e [3.29]. 
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Onde: 

- xl , yl , zl  são as coordenadas cartesianas de um ponto qualquer do elemento na 

configuração l (l=0: configuração original, l=1: configuração final);   

- k
l x , k

l y , k
l z  são as coordenadas cartesianas do ponto nodal k; 

- ka é a espessura da casca na direção t, no ponto nodal k; 

- k
nx

lV , k
ny

lV , k
nz

lV  são as componentes do vetor diretor k
n

lV , no ponto nodal k, no 

instante l; 

- q é o número total de nós do elemento; e 

-ℎ!(!, !) são as funções de forma para o nó k do elemento, de acordo com a tabela 3.1. 
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Por sua vez, as componentes de deslocamentos para elementos de casca são 

representadas por [3.30], [3.31] e [3.32]. 
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Onde: 

- ku , kv , kw  são os deslocamentos do ponto nodal k; e 

- k
nV  é o vetor que armazena o incremento no cosseno diretor de k

nV
0 (da configuração 

original), representado por [3.33]. 

k
n

k
n

lk
n VVV 0−=         [3.33] 

 Entretanto, o vetor k
nV pode ser facilmente expressado em função das rotações do nó k, 

no caso destas serem pequenas, por meio de [3.34]. 
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Onde: 

- kV1
0  e kV2

0  são vetores ortogonais a k
nV

0 ; e 

- kα e kβ : rotações do vetor diretor em torno de kV1
0  e kV2

0 , respectivamente. 

Substituindo [3.34] em [3.30], [3.31] e [3.32], obtém-se as expressões finais para os 

deslocamentos do elemento [3.35], [3.36] e [3.37]. 
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 Com a definição das coordenadas ([3.30], [3.31] e [3.32]) e dos deslocamentos ([3.35], 

[3.36] e [3.37]) do elemento, pode-se executar de maneira usual a avaliação das matrizes do 

elemento. Para simplificar a representação da matriz deformação-deslocamento, algumas 

simbologias serão utilizadas, como indicado a seguir. 

 Primeiramente, a matriz Jacobiana, que contém as derivadas das coordenadas 

cartesianas em relação às coordenadas naturais, será indicada por J. Desta forma, cada 

elemento (i,j) desta matriz, será simbolizada por Jij. O inverso da matriz Jacobiana e suas 

componentes (i,j) são representadas, respectivamente, por J-1 e Jij
-1. 

 Para obtenção das derivadas dos deslocamentos em relação às coordenadas 

cartesianas, são utilizadas as transformações padrões [3.38]. 
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Outras simplificações utilizadas são apresentadas em [3.39]. 
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Onde: 

- ka é a espessura da casca na direção t, no ponto nodal k; e 

- kV1
0  e kV2

0  são vetores ortogonais a k
nV

0
. 

Das equações de deslocamento apresentadas anteriormente, encontra-se a matriz 

deformação-deslocamentos em relação às coordenadas naturais [3.40]. 
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As derivadas de v e w são igualmente obtidas pela simples substituição de u e x pelas 

variáveis v e y, e w e z, respectivamente. 

Como exposto em [3.38], pode-se transformar a equação [3.40] em derivadas em 

relação às coordenadas cartesianas. Fazendo uso das simplificações [3.41] e [3.42], pode-se 

representar facilmente a matriz deformação-deslocamento linear para o elemento de casca por 

[3.43]. 
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 Quando se deseja analisar também as questões da não-linearidade, basta utilizar a 

forma completa da expressão de cossenos diretores ( k
nV ), incluindo os efeitos de segunda 

ordem. Disto resulta [3.44]. 
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 Aplicando esta modificação no cálculo das coordenadas e deslocamentos, como visto 

no caso anterior, chega-se a uma matriz adicional: a matriz deformação-deslocamentos não-

linear, representada por [3.45]. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

"

#

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

%

&

∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂

=−

k
z

k
z

k
z

k
z

k

k
z

k
y

k
z

k
y

k

k
z

k
x

k
z

k
x

k

k
y

k
z

k
y

k
z

k

k
y

k
y

k
y

k
y

k

k
y

k
x

k
y

k
x

k

k
x

k
z

k
x

k
z

k

k
x

k
y

k
x

k
y

k

k
x

k
x

k
x

k
x

k

linearnão

GgGg
z
h

GgGg
z
h

GgGg
z
h

GgGg
y
h

GgGg
y
h

GgGg
y
h

GgGg
x
h

GgGg
x
h

GgGg
x
h

B

..00

..00

..00

..00

..00

..00

..00

..00

..00

12

12

12

12

12

12

12

12

12

   

3.5. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS PARA A ARMADURA 

3.5.1. Modelos usuais 

Na análise por elementos finitos de estruturas de concreto armado, a representação das 

barras de aço inseridas no concreto pode ser feita de acordo com três modelos básicos: 

discreto, distribuído ou incorporado (Ranjbaran, 1996). Os três modelos, acima descritos, 

normalmente consideram aderência perfeita entre o aço e o concreto. A escolha de um 

determinado modelo deve ser baseado na facilidade de aplicação e no objetivo do programa a 

ser implementado.  

Segundo Ranjbaran (1996), no modelo discreto a armadura é representada por 

elementos de barra unidimensionais, que possuem nós coincidentes com os da malha de 

elementos finitos de concreto. Este fato limita a escolha da malha de concreto uma vez que 

esta terá de ser coincidente com as barras de armadura discretizadas. Ngo & Scordelis (1967) 

e Vidosa et al. (1991) apresentam com maior detalhamento o emprego dos modelos discretos. 

Na representação das armaduras através do modelo distribuído, considera-se o aço 

distribuído uniformemente no elemento de concreto, sendo que, um determinado conjunto de 

[3.45] 
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barras de armadura, é substituído por uma camada do elemento finito possuindo espessura e 

área equivalente. Este modelo é bastante utilizado para peças de concreto que possuam 

armadura densamente e/ou uniformemente distribuída.  

No modelo incorporado a barra é representada por um elemento uniaxial, o qual é 

considerado como uma linha de material mais rígido no interior dos elementos de concreto. 

Desta forma, seus deslocamentos coincidem com os do elemento de concreto no qual se 

encontra inserido (Abdul-Aziz, 2006), podendo ser então associados aos deslocamentos 

nodais do elemento finito de concreto. Elwi & Hrudey (1989) apresentam uma formulação do 

modelo incorporado para ser adotada no caso de barras curvas. A grande vantagem deste 

método é que, além de resultar em uma representação bastante realista das barras de 

armadura, estas podem ser implementadas arbitrariamente no interior de um elemento de 

concreto sem que novas incógnitas sejam introduzidas no sistema de equações de equilíbrio. 

Entretanto, algumas vezes se torna extremamente trabalhoso o detalhamento das armaduras 

por este método, principalmente em grandes estruturas e com alta densidade de barras. 

A figura 3.3 ilustra os três tipos de modelos de armaduras anteriormente citados de 

modo a facilitar a entendimento do funcionamento de cada um dos modelos. 

 
Figura 3.3 – Modelos para implementação de armaduras no 

método dos elementos finitos: a) distribuído, b) discreto, c) 
incorporado. Fonte: Silva, 2003.  

 

 Com base no que foi apresentado anteriormente, dois modelos serão avaliados neste 

trabalho. O primeiro, um modelo incorporado buscando mostrar a importância da 

discretização das armaduras, e posteriormente, um modelo distribuído, o qual representa mais 

facilmente a existência de uma malha de armadura, usual no caso de estruturas de cascas. A 

ideia principal é buscar a avaliação das estruturas segundo estas duas formulações e, após, 

realizar uma análise comparativa entre elas. 
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3.5.2. Modelo de armaduras distribuídas 

 Uma vez que o modelo básico de elementos finitos, que representa o concreto, trata-se 

de um modelo laminar, a consideração do modelo de armaduras distribuídas é realizada 

alterando as propriedades das camadas de concreto para uma camada com área equivalente de 

aço, o qual apresentará um comportamento uniaxial. Este modelo é válido apenas para 

representar barras de armadura no mesmo plano do elemento finito. 

A figura 3.4 demonstra como fica a representação das armaduras de uma seção de 

concreto armado (Figura 3.4a), onde as barras de armaduras estão ilustradas pelos círculos 

vermelhos, e sua respectiva seção através do modelo de armaduras distribuídas (Figura 3.4b), 

onde a camada de armadura é sinalizada pelas lâminas vermelhas.  

A espessura equivalente da camada que representa a armadura, espeq, é facilmente 

obtida através da equação [3.46]. 

!"#!" = !
nb!.As
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

 

 Onde: 

- !"#!" é a espessura equivalente da camada de armadura no modelo de armadura 

distribuída; 

- nb é a número de barras de armaduras que serão representadas pela camada Eeq; 

- As é a área de cada barra de armadura; e 

- ! é a largura da seção transversal. 

 
Figura 3.4 – Modelo de armaduras distribuídas: a) seção transversal de 
uma peça de concreto armado; b) representação da seção de concreto 
através do modelo distribuído.  
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No uso do modelo de armaduras distribuídas, a diferença principal na avaliação de 

uma camada de concreto ou uma camada equivalente de aço é que substitui-se a consideração 

da fissuração, adotada no caso de uma camada de concreto, por um critério de ruptura baseado 

na tensão máxima admissível, neste caso representado pelo limite de escoamento do aço, 

onde, a partir daí, considera-se que armadura passa de um regime elástico para um regime 

plástico. 

Vale ressaltar que, exceto pela diferença na consideração do critério de ruptura e pela 

utilização de parâmetros adequados para cada material, as demais formulações permanecem 

exatamente iguais, seguindo exatamente os mesmos equacionamentos, indiferente de se tratar 

de uma camada de concreto ou uma camada equivalente de aço.  

3.5.3. Modelo de armaduras incorporadas 

3.5.3.1. Funções de forma 

  Neste trabalho, as barras de armadura do modelo incorporado foram modeladas 

através de elementos isoparamétricos quadráticos unidimensionais, possibilitando a 

modelagem de barras com dois ou três nós, para representação, respectivamente, de barras 

retas e curvas (Figura 3.5). 

 

 
            

 

Figura 3.5 - Representação dos elementos utilizados para discretização 
das barras de aço: a) elemento de três nós (barras curvas) ; b) 
elemento de dois nós (barras retas). 

As funções de interpolação, para o elemento de armadura, são funções 

unidimensionais expressas em termos de uma coordenada normalizada independente, e podem 

ser obtidas a partir dos polinômios de Lagrange, expressos pela equação [3.47] . Esta função é 

um polinômio de grau m = n - 1 em χ, e tem valor unitário em kχχ =  e nulo para 

nkk χχχχχ ,,,,, 111 …… +−= , sendo n o número de nós do elemento. 

a) b) 
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……
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111    [3.47] 

Assim, para os elementos representados nas figuras 3.5(a) e 3.5(b), respectivamente, 

resolvendo a expressão [3.47], chega-se às funções de forma apresentadas nas expressões 

[3.48] e [3.49]: 

( ) ( )
2

1
1

χ
χψ

−
= ;    ( ) ( )

2
1

2
χ

χψ
+

=      [3.48] 

( ) ( )
2

2

1
χχ

χψ
−

= ;     ( ) ( )22 1 χχψ −= ;    ( ) ( )
2

2

3
χχ

χψ
+

=  [3.49] 

3.5.3.2. Formulação geométrica do modelo incorporado 

A formulação do modelo de armaduras incorporadas descrita a seguir está baseada nos 

procedimentos apresentados por Elwi & Hrudey (1989). Para inclusão dos elementos de 

armadura é necessário, primeiramente, a definição dos elementos de concreto. Estes, por sua 

vez, são introduzidos, inicialmente, utilizando coordenadas cartesianas (x, y, z), com posterior 

transformação para coordenadas naturais (r, s, t).  

Como procedimento padrão para o mapeamento isoparamétrico, as coordenadas 

globais de cada elemento são expressas em termos do vetor de funções de interpolação de 

deslocamentos {hk} como [3.50], [3.51] e [3.52] e suas derivadas em relação às coordenadas 

naturais, como já descrito anteriormente para os elementos de concreto.   
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Uma grande vantagem desta formulação incorporada é que a malha global pode ser 

estabelecida sem nenhuma consideração sobre a posição e geometria da barra de armadura. 
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Desta forma, os benefícios da utilização de uma malha regular não são comprometidos pela 

presença da armadura. Uma vez criado o elemento de concreto, o elemento da barra pode ser 

especificado em posição arbitrária, pela alocação de um grupo de nós, sendo necessários dois 

nós para barras retas e três nós para barras curvas.  

Para garantir a continuidade entre elementos, nós das barras de reforço são requeridos 

onde estas cruzam os contornos dos elementos de concretos. Os demais pontos das barras são 

obtidos por meio de interpolações, no interior dos elementos de concreto. Para elementos 

isoparamétricos, as coordenadas de qualquer ponto ao longo de uma barra podem ser obtidas 

por [3.53]. 
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Onde: 

- xk, yk e zk são as coordenadas globais do nó k do elemento de armadura; 

- ( )χψ k  é a função de forma associada a este nó, definida para cada nó em [3.47], em 

função da coordenada normalizada independente χ; 

- l é o número de nós do elemento de armadura. 

Visando facilitar o lançamento das barras em um modelo de cascas, questão que pode 

tornar-se bastante complicada quando é necessário que uma barra acompanhe uma estrutura 

com curvaturas complexas, optou-se por uma metodologia baseada em informar apenas o 

posicionamento dos nós das barras nas coordenadas x e y, ficando a terceira variável definida 

em função do posicionamento da barra em relação ao plano médio da estrutura. 

Simplificadamente, a terceira variável corresponde à coordenada natural t, podendo o seu 

posicionamento variar entre -1,0 e 1,0. Apesar de garantir o correto posicionamento das 

armaduras nos elementos finitos, em relação à espessura, este processo limita a utilização de 

armaduras sempre paralelas ao plano médio do elemento. 

Para obtenção dos termos da matriz de rigidez associada a cada segmento do elemento 

de armadura, uma integração numérica é necessária. Desta forma, um elemento diferencial de 

comprimento dsn, disposto ao longo da barra de armadura, deve ser determinado. Com este 

intuito, deve-se encontrar os cossenos diretores do segmento em relação aos eixos cartesianos 
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x, y e z, o que é representado por [3.54]. Uma representação da tangente em relação aos eixos 

x e y é indicada na figura 3.6, podendo ser facilmente estendida à obtenção do cosseno diretor 

em relação ao eixo z. 

ds
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χ
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γβα ==coscoscos          [3.54] 

 
Figura 3.6 - Representação das barras de armaduras: a) em relação às 
coordenadas cartesianas; b) em relação às coordenadas naturais. 

 Com isso, segue [3.55] e [3.56]. 
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Seguindo as expressões acima, os cossenos diretores da tangente de qualquer ponto ao 

longo da barra, assim como o fator de mapeamento 
χd
ds

, podem ser obtidos.  

Elementos diferenciais de volume (dV) [3.57] e de área (dS) [3.58] podem ser 

expressos em termos de ds, da espessura t do elemento, da área da seção transversal da barra 

pela espessura unitária (As), e do perímetro da barra por unidade de espessura (Os). 

dstAdV ss =          [3.57] 

dstOdS ss =         [3.58] 

3.5.3.3.  Segmentos de armadura em cada elemento de concreto 

O procedimento a seguir é utilizado visando determinar, automaticamente, os 

segmentos de armadura pertencentes a cada elemento de concreto. O algoritmo pode ser 

resumido nos seguintes passos: 

 1º - Transformar as coordenadas globais dos nós da armadura, Pj (x,y,z), em 

coordenadas naturais locais, Pj ( r, s, t ), do elemento de concreto a ser analisado. Para 

elementos isoparamétricos, esta transformação se dá pela inversão da expressão [3.59]. 

!
!
!
= !

!! !, !, ! 0 0
0 !! !, !, ! 0
0 0 !! !, !, !

!
!!
!!
!!

!
!!

!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !.!"  

 

 

Onde:    

- x, y, z são as coordenadas globais da barra de aço; 

- xi, yi, zi são as coordenadas globais do nó i do elemento de concreto; 

 -!!(!, !, !) são as funções de forma para o elemento de concreto; 

 - nn é o número de nós do elemento de concreto. 

 Devido à dificuldade de inversão de [3.59], para obtenção das coordenadas r, s e t, 

uma alternativa, sugerida e adotada por Elwi & Hrudey (1989), é resolução de um sistema 

[3.60], pelo esquema iterativo de Newton-Raphson, em que as raízes do vetor função, são as 

coordenadas procuradas.  
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 Vale lembrar que, com a simplificação no detalhamento das coordenadas das 

armaduras, ou melhor, como os nós das barras de armadura já estão definidos em relação à 

coordenada t, o problema, neste caso, resume-se a encontrar r e s. 

 2º - Determinar as coordenadas naturais da intersecção da barra de armadura com o 

plano que contém a face do elemento de concreto; 

 3º - Analisar se existe intersecção da curva, descrita pela barra, com cada uma das 

quatro faces, perpendiculares ao plano médio do elemento, uma vez que a posição t já está 

definida (fixa-se r = ±1; s = ±1); 

 4º - Verificar o trecho de armadura efetivamente contido no elemento de concreto, e 

caso este trecho esteja contido em uma das faces ou uma das arestas do elemento, a rigidez 

será distribuída, respectivamente, entre dois ou quatro elementos. 

É importante ressaltar que para a determinação dos segmentos de armadura dentro dos 

elementos de concreto, estes são considerados como elementos tridimensionais, o que facilita 

a identificação, o posicionamento e a correta incorporação das propriedades das armaduras ao 

elemento. A figura 3.7 ilustra algumas circunstâncias possíveis a serem analisadas, dentro das 

limitações da implementação utilizada. Neste caso deve-se recordar que cada armadura só 

pode estar posicionada em uma coordenada fixa em relação à espessura do elemento de 

concreto, previamente determinada na entrada de dados do problema como sendo uma 

coordenada natural t, o que garante o posicionamento sempre em um plano paralelo ao plano 

natural r x s do elemento, sendo que, dentro desse plano, a armadura pode ter formato reto ou 

curvo. 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Modelo de armaduras incorporadas: possíveis posições 
das armaduras, em coordenadas naturais, em um elemento de 
concreto. 

Seguindo estes passos, a consideração dos efeitos de rigidez a serem inclusos ao 

elemento de concreto será bastante precisa. 

3.5.3.4. Matriz de rigidez e vetor de forças equilibradas para armadura 

 Na busca da solução do problema formulado, ou seja, dos deslocamentos ocasionados 

por um carregamento inicial, os processos fundamentais para uma correta solução do 

problema iterativo é a obtenção da matriz de rigidez e do vetor de forças equilibradas. Desta 

maneira, torna-se importante lembrar de um dos conceitos admitidos para esta formulação, ou 

seja, a consideração da aderência perfeita entre aço e concreto. Isto resulta em igual campo de 

deslocamentos para o elemento de concreto e as armaduras nele inseridas.  

Segmento de armadura incorporado cortando duas faces do elemento de concreto,  onde 
os pontos indicam a intersecção entre armadura e face. 

  Segmento de armadura incorporado a uma face ou aresta do elemento de concreto. 

   Segmento de armadura externo ao elemento de concreto. 

t 
r
 s
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 Como as barras de aço são modeladas por elementos unidimensionais, a deformação 

nesta será igual à deformação no elemento de concreto, na direção tangente ao eixo do 

segmento de armadura.  

  Assim, o cálculo da deformação na armadura ( )sε  pode ser feito de acordo com 

[3.61], sendo !!!, !!!, !!" , !!"!e !!", as componentes de deformação no elemento de concreto. 

!! = ! !!!. !"#! ! + !!!!. !"#! ! + !!!" . cos ! . cos ! + 

+!!!" . cos ! . cos ! + !!" . cos ! . cos ! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

 
 Para a contribuição da armadura no vetor de forças equilibradas, do elemento em 

questão, torna-se necessário obter a variação de deformação na armadura, o que pode ser 

calculado por [3.62], ou simplificadamente, por [3.63]. 

!"! = !!"!!. !"#! ! + !!"!!. !"#! ! + !!"!" . cos ! . cos ! + 

+!!!!" . cos ! . cos ! + !"!" . cos ! . cos ! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

 
Onde: 

- α, β e !  correspondem aos ângulos da tangente à barra em relação aos eixos 

cartesianos x, y e z.  

i

nn

i
sis UB δδε .

1
∑
=

=         [3.63] 

 

Onde:  

- δU i é o vetor que contém a variação dos deslocamentos do nó i do elemento de 

concreto; 

- Bsi é o vetor que relaciona a variação da deformação na armadura com os 

deslocamentos; e  

- nn é o número de nós do elemento de concreto.  

A forma incremental das relações constitutivas para as barras podem ser escritas como 

[3.64], onde Es é o módulo de elasticidade longitudinal do aço. 
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sss E δεδσ =                   [3.64] 

Segundo Bathe (1996), o incremento de deformação para um elemento 

unidimensional, pode ser expresso por [3.65], onde o primeiro termo à direita refere-se à 

condição inicial (BL0.U) e o segundo aos passos posteriores (BL1.U). 

11ε =
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∂ 0

             
[3.65] 

A expressão final de BL0 pode ser obtida por [3.66], analogamente à expressão obtida 

para o concreto. 
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[3.66] 

Chamando de T [3.67] a matriz de derivadas de deslocamentos em relação ao tempo t, 

podemos facilmente chegar à BL1 [3.68]. 
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Onde: 
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Devido a armadura ser considerada como um membro unidimensional, o interesse se 

dá apenas na direção principal desta, representando-se a matriz BL1, simplesmente pelo vetor 

BL1s [3.69]. 

BL1s
T =

cos2(α)BL1 1,1( )+cos2(β)BL1 2,1( )+cos2(λ)BL1 3,1( )+cos(α)cos(β)BL1 4,1( )+cos(α)cos(λ)BL1 5,1( )+cos(β)cos(λ)BL1 6,1( )
cos2(α)BL1 1,2( )+cos2(β)BL1 2,2( )+cos2(λ)BL1 3,2( )+cos(α)cos(β)BL1 4,2( )+cos(α)cos(λ)BL1 5,2( )+cos(β)cos(λ)BL1 6,2( )
cos2(α)BL1 1,3( )+cos2(β)BL1 2,3( )+cos2(λ)BL1 3,3( )+cos(α)cos(β)BL1 4,3( )+cos(α)cos(λ)BL1 5,3( )+cos(β)cos(λ)BL1 6,3( )
cos2(α)BL1 1,4( )+cos2(β)BL1 2,4( )+cos2(λ)BL1 3,4( )+cos(α)cos(β)BL1 4,4( )+cos(α)cos(λ)BL1 5,4( )+cos(β)cos(λ)BL1 6,4( )
cos2(α)BL1 1,5( )+cos2(β)BL1 2,5( )+cos2(λ)BL1 3,5( )+cos(α)cos(β)BL1 4,5( )+cos(α)cos(λ)BL1 5,5( )+cos(β)cos(λ)BL1 6,5( )

!

"

#
#
#
#
#
#
#
#

$

%

&
&
&
&
&
&
&
&
         

 
Onde:  

- )cos(α , )cos(β  e )cos(λ  estão relacionados com as transformações em relação à 

barra de armadura [3.70].  

- ds é o elemento diferencial de comprimento da barra [3.71]. 

dsdds
χ

χ
α

ddxdx
)cos( == , 

dsdds
χ

χ
β

ddydy
)cos( == , 

dsdds
χ

χ
λ

ddzdz
)cos( ==

        
[3.70] 
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[3.71] 

 

Seguindo as definições gerais, determina-se a matriz de rigidez da barra [3.72] e o 

vetor de forças equilibradas [3.73]. 

K! = !!!!! ! !!
!

! !! !
!"
!" !!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

    

Q! = !!! ! !!
!

!!! !
!"
!" !!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

- As é a área da seção transversal da barra de armadura; e 

- Es é módulo de elasticidade longitudinal do aço. 

 [3.69] 
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 A matriz de rigidez [3.72] é calculada pela quadratura de Gauss, assim, 

sendo ng o número de pontos de integração adotados para  a discretização da barra e wi o fator 

de peso, a matriz pode ser representada pela equação [3.74]. 

K! = ! !! !!!! !! !!
!"
!" !!!!!!

!"

!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

3.5.4.  Obtenção da matriz de rigidez e do vetor de forças equilibradas para o 

elemento de concreto armado 

As barras de armadura são implementadas por um modelo de armaduras incorporadas 

objetivando uma representação mais realística do reforço, aliando a isso um bom desempenho 

computacional. Com este tipo de modelagem as armaduras podem ser dispostas de maneira 

aleatória, não sendo dependente da malha. Como, neste tipo de implementação, os 

deslocamentos ao longo da armadura são obtidos a partir dos deslocamentos nodais dos 

elementos de concreto, a matriz de rigidez da armadura tem as mesmas dimensões que a 

matriz de rigidez do elemento de concreto. Como resultado desta implementação, a matriz de 

rigidez do elemento de concreto armado é obtida pela superposição das matrizes de rigidez do 

concreto e da armadura, sendo representada pela equação [3.75]. 

! !"!#!$!"!"#!$%&"!!"#!$% = ! ! !"!#!$%&!"#!$%&" + ! ! !"!#!$%&!ç!

!"

!!!
!!!!![!.!"] 

Onde:  

- nb é o número de barras inseridas no interior do elemento de concreto; e 

- !  é a matriz de rigidez. 

O mesmo acontece com o vetor de forças internas equilibradas do elemento de concreto 

armado, o que é representado pela equação [3.76]. 

! !"!#!$%&!"#!$%&"!!"#!$% = ! ! !"!#!$%&!"#!$%&" + ! ! !"!#!$%&!ç!

!"

!!!
!!!!![!.!"] 

Onde:  

- nb é o número de barras inseridas no interior do elemento de concreto; e 

- ! !é o vetor de forças internas equilibradas.      



52 

3.5.5. Modelo constitutivo para o aço 

 No presente trabalho, as barras de aço, tanto no modelo distribuído quanto no modelo 

incorporado, foram consideradas resistindo basicamente a esforços axiais, sendo 

satisfatoriamente descrito seu comportamento por meio de um modelo uniaxial. Desta forma, 

considerou-se um diagrama tensão-deformação linear do aço, sendo este, admitido como um 

material elastoplástico perfeito (Figura 3.8). Este comportamento foi descrito como sendo 

comportamento elástico linear até alcançar a sua tensão de escoamento (fy), e, a partir daí, 

passa para um comportamento plástico. O modulo de elasticidade (Es) e sua tensão de 

escoamento (fy), são parâmetros específicos para cada problema apresentado. 

 
Figura 3.8 – Diagrama tensão-deformação para as armaduras 

3.6. INTEGRAÇÃO NUMÉRICA 

Na análise por elementos finitos, alterações na integração numérica podem acarretar 

em uma análise mais precisa da estrutura. Por esta razão, a integração reduzida pode se tornar 

uma ferramenta de grande utilidade nestas análises. 

A integração reduzida refere-se a um procedimento de integração numérica utilizando, 

em cada direção coordenada, um ponto de integração a menos do que é necessário para a 

integração exata na forma não distorcida de elemento. Quando esta redução é feita apenas na 

parcela da matriz de rigidez de esforço cortante, ela é chamada de integração reduzida seletiva 

(Soriano, 2003). 

A formulação com base em deslocamentos da análise de elementos finitos acarreta 

uma menor energia de deformação do que a energia exata obtida do modelo 
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matemático/mecânico a ser considerado fisicamente, resultando, então, em uma 

superestimação da rigidez do sistema (Bathe, 1996). Desta forma, espera-se que uma 

avaliação menos precisa em relação a integração numérica da matriz de rigidez destes 

elementos, geralmente, resulte em uma melhoria nos resultados computacionais, ou seja, o 

erro referente à integração numérica compensaria a superestimação da rigidez do sistema 

devido à discretização dos elementos finitos. 
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4. COMPORTAMENTO ELASTOPLÁSTICO DO CONCRETO ARMADO 

 Neste trabalho o comportamento do concreto foi baseado em dois modelos constitutivos 

diferentes para a análise de estruturas de concreto. O primeiro, o qual será detalhado no 

decorrer deste capítulo, trata-se de um modelo elastoplástico baseado em critérios de ruptura e 

plastificação, designado para análises  instantâneas. No segundo modelo, o qual será utilizado 

para o caso de análises diferidas e que será abordado detalhadamente no capítulo 5, é um 

modelo viscoelástico, no qual não estão incluídos processos de ruptura. Os dois modelos 

constitutivos podem ser utilizados em conjunto, porém designados por passos incrementais 

distintos, ou seja, análises elastoplástica através de incrementos de carga, e análises 

viscoelásticas, através de incrementos de tempo.  

 Nos casos de análises de incrementos de carga, o concreto, por se tratar de um material 

com características diferenciadas à compressão e a tração, deve ser analisado por meio de 

modelos de comportamento também diferenciados quando submetido a estes dois estados de 

tensão. De acordo com isso, a modelagem computacional para o concreto deve ser baseada em 

três situações principais: concreto tracionado, intacto ou fissurado, e concreto comprimido. 

Como o modelo implementado para representação do elemento finito do concreto é um 

modelo laminar, salienta-se que quanto maior o número de camadas em que o elemento é 

discretizado, maior também será o número de pontos de integração na direção da espessura. 

Como, para o caso dos elementos com 8 ou 9 nós, cada camada é composta por 9 pontos de 

integração, no momento em que a discretização do elemento passa de 2 camadas para 10 

camadas, por exemplo, o número de pontos de integração dentro do elemento passa de 18 para 

90, representando muito mais precisamente a distribuição de tensões no elemento, e 

obviamente, melhor identificado os pontos de fissuração ou esmagamento no interior deste. 
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4.1. CONCRETO INTACTO 

Para a situação em que se leva em conta a ação de cargas instantâneas, interessando 

apenas o efeito imediato, é utilizado neste programa um modelo elastoplástico, até que seja 

atingida a superfície de ruptura. A partir deste momento considera-se que o ponto de integração 

esteja em um estado fissurado ou esmagado. Paro o caso do concreto fissurado é admitido que 

o concreto entre fissuras continua contribuindo para a rigidez total da estrutura. 

A análise de falha do material, dada pela fissuração ou esmagamento, é realizada 

diretamente durante o procedimento de cálculo das forças nodais equivalentes do processo 

incremental-iterativo, em que, no momento da análise de cada ponto de integração, de uma 

determinada camada do elemento, em que ocorre a avaliação local das tensões e deformações, 

tal ponto de integração é submetido á uma análise de plastificação e ruptura, como descrito a 

seguir. No caso de ser detectada alguma falha, ao final do passo iterativo, ocorre um 

desbalanceamento entre forças aplicadas e forças resistidas, sendo necessário um próximo 

passo iterativo para redistribuição de tais forças, não absorvidas por este ponto de integração 

em falha, para o restante da estrutura. 

A degradação da estrutura de concreto, ou seja, o início da fissuração ou ocorrência do 

esmagamento do material, é governada pela adoção de um critério de ruptura. No presente 

trabalho optou-se pelo uso do critério de ruptura de Ottosen (1977), o qual é expresso pela 

equação [4.1].  

0112
2
2 =−++

cmcmcm f
I

f
J

f
J

βλα      [4.1] 

Onde: 

 - fcm é a resistência média à compressão do concreto (MPa); 

 - λ é um parâmetro obtido por [4.2]; 

- α, β, c1 e c2 são parâmetros representados respectivamente por [4.3], [4.4], [4.5] e 

[4.6], e determinados a partir de k [4.7], que é a relação entre a resistência média 

à tração uniaxial (ftm) e a resistência média à compressão uniaxial (fcm);   

- I1 é o primeiro invariante do tensor de tensão; e 

- J2 é o segundo invariante do tensor desviador de tensão. 
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! = !!!!"# !
! !!"##$% !! cos 3!  para cos 3θ≥0 ;  

! = !!!!"# !
! −

!
! !!"##$% −!! cos 3! para cos 3θ<0; 

com ângulo de similaridade θ definido por  :!!"# 3! = ! !
! ! ∙ !!

!!
!/! 
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tm  onde   0,95 ≤ C ≤ 1,85 MPa  [4.7] 

 Sendo as componentes cartesianas de tensão representadas por [4.8], pode-se calcular o 

primeiro invariante do tensor de tensões (I1), além do segundo (J2) e terceiro (J3) invariantes do 

tensor desviador de tensões, através, respectivamente, das equações [4.9], [4.10] e [4.11]. 

! = !! !! !! !!" !!" !!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!          [4.8] 

zyxI σσσ ++=1         [4.9] 

( ) ( ) ( )[ ] 222222
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1
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Onde: 

- Sx, Sy e Sz são as tensões desviadoras determinadas por [4.12], [4.13] e [4.14]. 

 

( )
3

2 zyx
xS

σσσ −−
=        [4.12] 

( )
3

2 zxy
yS

σσσ −−
=        [4.13] 

( )
3

2 xyz
zS

σσσ −−
=        [4.14] 

É interessante ressaltar que o critério de ruptura de Ottosen pode ser facilmente 

igualado ao critério de von Mises, adotando 02 == cβ , ou de Drucker-Prager, utilizando 

02 == cα . 

No caso de ser atingida a superfície de ruptura, o FIB (2010) estabelece duas formas de 

falha para o concreto: 

- se 2/1 tmf≥σ , ocorreu fissuração do ponto de integração; 

- se 2/1 tmf<σ , ocorreu esmagamento do ponto de integração. 

 Para as etapas anteriores à ocorrência do esmagamento ou da fissuração, ficou 

estabelecido que o concreto teria um comportamento elastoplástico, assim, houve a necessidade 

de se implementar também um critério de plastificação. Neste caso,  adotou-se uma superfície 

de plastificação com forma semelhante a do critério de ruptura. Após uma reorganização da 

equação [4.1] e isolando-se o termo referente a resistência, é encontrada a equação [4.15], a 

qual representa a tensão efetiva (!!") num dado instante. 

! = !!" = !
! ! !! + !!! + ! !! + !!!

! + 4!!!!!!!   [4.15] 

 Em alguns casos este critério de plastificação demonstrou problemas de convergência, 

sendo adotado nestes casos um critério de Drucker-Prager modificado, proposto por Cervera et 

al. (1988), sendo este critério representado pela equação [4.16], com os valores c e m avaliados 

por resultados experimentais valendo, respectivamente, 0,1775 e 1,355.  
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! = !!" = !!! + !!!!! + 3!!!!      [4.16] 

 Com base na !!", para o concreto sob compressão, ficou determinado que o regime 

elástico seria utilizado para tensões  !!" < 0,3. !!" , enquanto um regime plástico com 

endurecimento seria adotado quando a tensão efetiva estivesse delimitada por 0,3. !!" ≤ !!" <
!!". 

 A partir do ponto em que o concreto entra no domínio plástico, uma regra de 

endurecimento passa a ser adotada, sendo esta, descrita por uma nova relação tensão-

deformação plástica efetiva. A relação tensão-deformação uniaxial utilizada para o concreto 

comprimido é proposta pelo FIB (2010), sendo representada pela equação [4.17] e ilustrada 

pela figura 4.1. 

  

!! = −
!!"
!!!! !

!!
!!! −

!!
!!!

!

1+ !!"
!!!!− 2

!!
!!!

!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

       

Onde: 

   - !! é a tensão de compressão (MPa); 

 - !!" é módulo de elasticidade tangente; 

 - !!! é módulo de elasticidade secante, igual a !!"/0,0022; 

 - !! é deformação plástica; e 

 - !!! é igual a -0,0022, equivalente à deformação total no pico da tensão de compressão 

fcm. 
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Figura 4.1 – Relação tensão-deformação para o concreto comprimido  

4.2. CONCRETO ESMAGADO 

Após ser atingido o critério de esmagamento, proposto no item anterior, é admitido que 

o ponto de integração não tenha mais condições de resistir às tensões impostas, sendo zeradas 

todas as suas componentes. 

4.3. CONCRETO FISSURADO 

Segundo Rashid (1968, apud d’Avila, 2003) a formulação do fenômeno de fissuração 

em estruturas de concreto armado torna-se muito menos onerosa, principalmente quanto ao 

consumo computacional, alterando-se propriedades constitutivas dos materiais do que fazendo 

processos de redistribuição da malha. 

Desta forma, para o caso da ruptura do concreto tracionado, caracterizado pelo início do 

processo de fissuração, foi adotado um modelo de fissuras distribuídas. Esta modelagem 

depende apenas de uma atualização na relação tensão-deformação após o início da fissuração, 

sendo totalmente independente da malha de elementos finitos. Hinton (1988) apresenta uma 

formulação com utilização de conceitos da mecânica da fratura, justificando esta ser uma 

propriedade do material, assim como a relação tensão-deformação. 

 Durante a análise de tensões e deformações em cada uma das camadas do elemento 

tridimensional degenerado, no momento em que é atingido o critério de fissuração em um 

ponto de integração previamente intacto, admite-se a formação de uma fissura no plano 

ortogonal a 1σ  e, a partir deste instante, o coeficiente de Poisson é considerado igual a zero 
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(Polak & Vecchio, 1993). Seguindo a formulação apresentada por Hinton (1988), a direção da 

fissura é considerada fixa após a sua formação, sendo conhecido este procedimento como 

“aproximação da fissura fixa”.  

 Para o cálculo da direção inicial da fissura é resolvido um problema de autovalores, 

encontrando os cossenos diretores dos ângulos formados entre o autovalor correspondente a 

tensão principal máxima,  , e o estado de tensão que originou a fissura. 

 Para o caso do concreto fissurado inicialmente apenas em uma direção, é considerada a 

contribuição do concreto entre as fissuras na rigidez total da estrutura, adotando-se uma curva 

de amolecimento para o material (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2 – Diagrama tensão-deformação para o concreto tracionado 

  

 À medida que ocorre um aumento de carga, acontece também uma diminuição da 

capacidade de resistência na direção perpendicular a abertura da fissura, passando o material a 

obedecer um modelo baseado no tension stiffening effect, a ser apresentado no item 4.3.1. 

Enquanto isso, a deformação na direção paralela à fissura passa a obedecer os critérios 

uniaxiais de compressão ou de tração do concreto, e seus respectivos modos de ruptura. 

 Alcançado o critério de fissuração, também na direção paralela ao plano da fissura 

existente, ocorre a formação da segunda fissura, ortogonal à primeira, e supõe-se que o ponto 

de integração não contribui mais na resistência da estrutura, sendo todas as suas componentes 

de tensão zeradas a partir deste instante. 

1σ
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4.3.1. Contribuição do concreto fissurado e a curva de amolecimento 

Nas porções onde o concreto se encontra fissurado, as forças de tração são balanceadas 

simplesmente pelos esforços nas armaduras. Contudo, devido à forte interação existente entre o 

concreto e a armadura, mesmo quando o concreto encontra-se sob o estado fissurado, porções 

do concreto, entre as fissuras existentes, conseguem auxiliar na rigidez total da estrutura. Isto se 

deve à aderência entre estes dois materiais, o que permite, apesar da existência da fissura, a 

transmissão de esforços ao restante da estrutura.  

Segundo FIB (2013) a contribuição do concreto entre fissuras pode ser considerada 

como um aumento na rigidez das armaduras tracionadas sendo, por isso, este fenômeno 

conhecido como tension stiffening effect.  

O tension stiffening effect é uma importante propriedade do concreto armado, sem a 

qual ocorreria uma perda significativa nos níveis de carregamento pós-fissuração. Nesta 

modelagem, o comportamento pós-fissuração do concreto armado é considerado através de um 

ramo descendente na curva tensão-deformação do concreto sob tração, com perda gradual da 

sua rigidez (amolecimento do material). 

 A curva de amolecimento utilizada neste trabalho foi idealizada por Hinton (1988) 

admitindo que a tensão resistente pelo concreto na região da fissura é uma função da abertura 

da fissura, w, sendo que, desta forma, a energia de fratura é então representada por [4.18]. 

!! = ! ! ! !!"
!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

 -Gf é indica a energia necessária para separação das duas superfícies da fissura, 

expressa, segundo CEB (1993) por [4.19]. 

                                                                             [!.!"] 
 

Onde: 

- =10MPa; e 

-   definido pela tabela 4.1. 

Gf =Gf 0 fcm / fcm0( )0,7

fcm0

Gf 0
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Tabela 4.1 - Valores básicos de segundo CEB (1993) 

Diâmetro máximo do agregado 
(mm) 

 (Nmm/mm2) 

8 0,025 

16 0,030 

32 0,058 

 

 Neste trabalho adotou-se um valor fixo de !!! = !!0,03!Nmm/mm2 devido à maioria 

dos exemplos, principalmente experimentais, não apresentarem dimensão máxima do agregado. 

Vale salientar que FIB (2013) atualizou a expressão para cálculo da energia de fratura para 

[4.20], adotando uma expressão dependente apenas da resistência média à compressão.  

!! = 73. !!"!,!" !!!!!!!!! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

 -fcm  é a resistência média à compressão do concreto (MPa). 

 Devido aos bons resultados encontrados através da formulação de !! pela formulação 

incialmente prevista pelo CEB (1993), e por se tratar de uma variável que depende de inúmeros 

fatores como dimensões, volume e tipo de agregado utilizado no concreto, além dos demais 

fatores que modificam as propriedades das zonas de transição entre pasta agregado, optou-se 

por manter a calibração apresentada em [4.19]. 

A curva de amolecimento é calculada pela determinação da tensão máxima de tração do 

concreto fissurado ( f1σ ) [4.21] na direção principal 1, no instante analisado.  Maiores detalhes 

sobre a formulação teórica do procedimento é apresentada por Hinton (1988). 

!!! = !!". !
!(!!!!)

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

 -ftm  é a resistência à tração do concreto (MPa); 

 - ! é a deformação de tração atual; 

Gf 0
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 - !!  é a deformação máxima do concreto determinada por 
E
ftm , sendo E (MPa) o 

módulo de elasticidade do concreto; e 

 -  ! é o parâmetro de amolecimento, determinado por [4.22]. 

! = !! − 0,5. !!". !!.!"
!!".!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!!] 

Onde: 

 -ftm  é a resistência à tração do concreto (MPa); 

-Gf é representa a energia de fratura do concreto, representada por [4.19]; 

- !! é a deformação máxima do concreto determinada por , sendo E (MPa) o 

módulo de elasticidade do concreto; e 

- dl é o comprimento equivalente do ponto de integração, determinado por , sendo 

dV o volume equivalente do ponto de integração. 

4.3.2. Rigidez transversal para o concreto fissurado 

 A transferência de esforços cortantes continua ocorrendo nas estruturas de concreto 

armado, mesmo após o início da fissuração.  Este fenômeno é garantido por mecanismos 

presentes no interior destas estruturas, sendo eles o engrenamento dos agregados e a presença 

da armadura. A existência da armadura contribui de duas formas, através do efeito de pino e 

pela tensão axial do aço. Todos os mecanismos mencionados dependem obviamente do grau de 

abertura das fissuras, reduzindo a capacidade de transferência de acordo com o aumento da 

abertura. 

 O modelo implementado neste trabalho, baseado em Hinton (1988), adota uma 

modificação do módulo de elasticidade transversal do concreto (Gc), expresso por [4.23].  

( )( )GG k
c

1005,0/1 ε−=                  [4.23] 

Onde: 

 - G é o módulo de elasticidade transversal do concreto não-fissurado; 

 - ε é a deformação normal ao plano da fissura; 

 - k1 é um parâmetro que normalmente varia entre 0,3 e 1,0, neste caso utilizado como 

0,833 como recomendado por Hinton (1988). 

E
ftm

3 dV
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5. COMPORTAMENTO TEMPO-DEPENDENTE DO CONCRETO 

O concreto possui características que o transformam em um material com 

comportamento altamente dependente tanto dos carregamentos nele aplicados quanto do 

tempo decorrente e do ambiente no qual está inserido, devido principalmente às questões de 

umidade e temperatura. Desta forma, segundo FIB (2013), pode-se considerar que a 

deformação total no tempo t, de uma peça de concreto uniaxialmente carregada a partir de um 

tempo t’ com uma tensão constante !! !′ , pode ser expressa segundo [5.1]. 

!! ! = ! !!" !′ + !!!! ! + !!!" ! + !!!" ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!] 

Onde: 

- !!" !′  é a deformação inicial, também chamada de instantânea, devido ao 

carregamento; 

- !!! !  é a deformação por fluência, resultante para um tempo !! > !′; 
- !!" !  é a deformação por retração; e 

- !!" !  é a deformação térmica. 

Dentre estas parcelas de deformações indicadas por [5.1], pode-se subdividir de 

acordo com [5.2]. 

!! ! = ! !!" ! + !!!" ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!] 

Onde: 

- !!" !  são as deformações tensão-dependentes [5.3]; e 

- !!" !  são as deformações tensão-independentes [5.4]; 

 

!!" ! = ! !!" !′ + !!!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!] 

!!" ! = ! !!" ! + !!!" ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!] 
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Diante das deformações acima apresentadas, nota-se que, dentre as deformações 

tensão-dependentes, neste trabalho, duas análises são realizadas de forma independente. A 

primeira, para o cálculo de !!" !′ , utiliza-se para o concreto um modelo constitutivo 

elastoplástico, conforme apresentado no capítulo 4, com uma diferença apenas na forma de 

entrada de dados, no qual, ao invés das propriedades físicas do concreto serem previamente 

informadas pelo usuário, elas são totalmente calculadas, segundo os modelos implementados, 

a partir da resistência média à compressão. Na segunda análise,  para cálculo de !!! ! , é  

considerado um modelo viscoelástico, o qual será melhor detalhado no decorrer deste 

capítulo. 

Em relação às parcelas tensão-independentes, a análise das estruturas sob efeito de 

deformações !!" !  é realizada conforme exposto no item 5.2, enquanto que a consideração de 

!!" !  não faz parte do escopo deste trabalho. As condições de temperatura são utilizadas 

apenas na calibração do desenvolvimento das propriedades do concreto no decorrer do tempo. 

5.1. CONSIDERAÇÃO DA FLUÊNCIA 

Para o caso da análise diferida, resultante da ação de cargas de longa duração, é 

adotada uma formulação viscoelástica linear. A consideração dos fenômenos diferidos foi 

realizada por meio de dois modelos distintos, visando análise e comparação. Os dois modelos 

são baseados em cadeias generalizadas, um referente à cadeia Kelvin e outro referente à 

cadeia Maxwell, sendo que, para ambos os modelos generalizados foram compostos pela 

união de cinco elementos básicos. As ilustrações destes dois modelos podem ser visualizadas 

na figura 5.1 e na figura 5.2.  

 

 
Figura 5.1 – Modelo de Kelvin generalizado.  

E3 E4 E5 E2 E1 

η2 η3 η4 η5 η1 
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Figura 5.2 – Modelo de Maxwell generalizado.  

5.1.1. Cadeia Kelvin Generalizada 

No caso do uso da cadeia Kelvin generalizada (Figura 5.1), tentou-se inicialmente 

representar tanto os efeitos instantâneos como os diferidos através da calibração da cadeia, 

porém erros numéricos apareceram, como já havia sido relatado por Bazant (1989), buscando-

se então outra alternativa. A solução foi alcançada desacoplando efeitos instantâneos e 

diferidos, ou seja, fazendo-se com que a cadeia calibrada representa-se apenas os efeitos 

diferidos. Desta forma, considerou-se efeitos instantâneos calibrados isoladamente dos efeitos 

diferidos, diretamente pelo modelo apresentado pelo FIB (2013), ou seja, as deformações 

elásticas são calculadas como ! ! ! , onde o módulo de elasticidade, ! ! , é considerado 

como uma função da idade t do concreto. 

A implementação foi baseada no descrito por Bazant et al. (1989a) e Bazant et al. 

(1989b), os quais apresentaram uma formulação da Teoria da Solidificação para a fluência do 

Concreto. Esta teoria indica que o envelhecimento do material afeta os efeitos decorrentes da 

fluência, diminuindo significantemente os seus efeitos quanto mais velho o concreto. Este 

modelo sugere o uso de uma lei de fluência sem envelhecimento, expressando o 

envelhecimento do material através da solidificação do concreto, ou seja, pelo aumento do 

volume de cimento hidratado. 

Segundo os mesmos autores, este modelo facilita muito a implementação por 

considerar os parâmetros viscoelásticos, módulo de elasticidade e viscosidade, independentes 

do tempo, ou seja, calculam-se inicialmente através da calibração de um modelo 

experimental, e posteriormente ficam constantes durante a análise, como na clássica 

viscoelasticidade linear.  

η2 η4 η3 η5 

E1 E2 E3 E4 E5 

η1 
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Para o caso de uma tensão constante, !, aplicada em uma idade t’, a função de fluência 

é representada por [5.5]. 

! !, !! = 1
! !! +

! !, !!
! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!] 

 
Onde:  

- E(t’) é o módulo de elasticidade na idade de aplicação da carga (MPa); 

- !(!, !′) é o coeficiente de fluência no tempo; e  

- V(t) é o volume de concreto em funcão do envelhecimento do material.  

Devido às informações disponíveis para discretizar o comportamento diferido do 

concreto normalmente serem apresentados por meio de dados relativos a fluência, as curvas 

de fluência para cada idade de carregamento são facilmente obtidas. De acordo com Bazant & 

Wu (1974), para este tipo de análise, os passos de tempo, Δ!! , são melhores quando 

escolhidos valores crescentes com uma taxa de variação constante. 

Adotou-se neste trabalho como tempos de duração de carga, para representar a função 

de fluência de forma adequada, os tempos discretos obtidos pela equação [5.6]. A partir das 

curvas de fluência geradas pelos pontos discretizados, os valores !! para cada elemento da 

cadeia são encontrados através uso do método dos mínimos quadrados. 

Δ!! = !! − !! = 10
!

!"#$ !. !!!! − !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!] 
    

Onde: 

- Δ!! é o intervalo entre os pontos discretizados, neste caso optou-se por 30 pontos 

(r=1, 2,..., 30);  

- !! são os pontos referentes aos tempos discretizados (r=1, 2,..., 30); 

- !! é a idade de início de carregamento do problema estrutural; e 

- ndec é o número de décadas de tempo em escala logarítmica, neste caso utilizado 

ndec=15.  

A equação diferencial para uma cadeia Kelvin sem envelhecimento é dada por [5.7]. 

!! . !! + !! . !! = !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!] 
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Onde: 

- !! é o módulo de elasticidade do elemento µ da cadeia; 

 - !! é a viscosidade do elemento µ da cadeia; e  

 - !! é a deformação do elemento µ da cadeia. 

Integrando a equação [5.7] para uma tensão constante ! aplicada em uma idade !′, em 

uma cadeia de N elementos Kelvin, resulta em [5.8]. 

! ! = !!! 1
!!
. 1− !!(!!!!) !!

!

!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!] 

Onde: 

 - !! é o tempo de retardação, dado por [5.9]. 

!! =
!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!] 

  

Para calibração do modelo Kelvin generalizado foram considerados, neste trabalho, 

tempos de retardação fixos, representados por [5.10]. 

!! = 1,!!!!!!!!!!!! = 10!!!.!!!!!!!!!!!!!"#"!!!!!!!!! = 2,… , 5.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"]  
   

O uso de um algoritmo exponencial possibilita gradualmente o crescimento do valor 

dos passos de tempo a valores muito superiores ao menor tempo de retardação, mantendo a 

estabilidade e boa precisão. Neste caso, é assumido que nos intervalos entre cada passo de 

tempo (!! , !!!!)  a tensão varia linearmente e, assim, soluções exatas para as equações 

diferenciais podem ser obtidas. As deformações para o caso incremental são representadas, 

assim, pela equação [5.11]. 

!!!!! = !!!!
!(!!!!) + !!

!!
1− !!(

!!
!!) +

1− 1− !!
!!
!!

(Δ!!!)
!!

Δ!!!!!!!!!!!!!!![!.!!] 
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5.1.2. Cadeia Maxwell Generalizada 

O uso da cadeia Maxwell generalizada (Figura 5.2) foi baseado no prescrito por 

Bazant & Asghari (1974a), sendo que neste procedimento é previsto um espectro de relaxação 

dependente do tempo. A lei de tensão-deformação baseada em uma cadeia Maxwell é 

expressada então conforme [5.12]. 

! = !!!,!!!!!!!! = !! +
!!
!!

/!!
!

!!!
! ,!!!!!!!"#"! ! = 1,… ,! !!!!!!!!!!!![!.!"] 

  

Onde: 

 - ! é a tensão total; 

 - ! é a deformação total; 

 - !! é a tensão atuante na mola µ; 

 - !! é o tempo de relaxação relacionado ao elemento µ da cadeia; e 

 - !! é o módulo de elasticidade da mola µ, dependente da idade t do concreto. 

Obs: O ponto, superposto nas variáveis, significa a derivada desta em relação ao 

tempo. 

 
No caso da cadeia Maxwell, ao contrário da cadeia Kelvin implementada, o modelo 

proposto representa conjuntamente as respostas instantâneas e diferidas, sendo considerados 

cinco elementos Maxwell básicos (na equação [5.12], significa dizer que n=5). Para tanto, foi 

utilizado no elemento ! = 5 um tempo de relaxação relativamente grande, com o propósito de 

simular um coeficiente de viscosidade tendendo ao infinito. Esta suposição possibilita dizer 

que o quinto elemento da cadeia trata-se de uma mola isolada, não representando 

comportamento viscoso. Os demais tempos de relaxação foram escolhidos de acordo com 

[5.13]. 

!! = 1!!, !! = !!!. 10!!!!!!"#"!!! ! = 2,3!!!4 !!!!!!!!! = ∞!!!!!!!!![!.!"] 
        

 Integrando-se equação [5.12] quando ! !  é uma função salto unitário, por exemplo, 

! = 1!!"#"!! ≥ !′!!!! = 0!!"#"!! < !′, resulta na série de exponenciais reais, neste caso 

representando a função de relaxação da cadeia Maxwell [5.14]. 
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! !, !′ = !! !′ . !!(!!!!) !!
!

!!!
,!!!!!!"#!!!!!!!!!! =

!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

    

 Assim, a equação [5.14] possibilita que os valores de Eµ possam ser obtidos a partir de 

uma função ! !, !′ , com valores discretos nos tempos ti (t0, t1,..., tN) conhecidos. Como os 

dados referentes às propriedades dependentes do tempo do concreto são caracterizados 

normalmente pela função de fluência ! !, !′ , uma conversão de ! !, !′  para a função de 

relaxação, ! !, !′ , torna-se necessária. 

 A obtenção de ! !, !′  em função de ! !, !′  foi baseada no modelo proposto por 

Bazant (1972) e Bazant & Wu (1974), e resumida a seguir. Pelo princípio da superposição, a 

lei de fluência uniaxial pode ser expressa por [5.15], conhecida por Integral de Stieltjes. 

Quando o histórico de deformações é prescrito, a equação [5.15] representa a equação linear 

da Integral de Volterra para !(!). Para sua solução, a maneira mais direta é a substituição da 

Integral de Stieltjes por uma soma finita. Com uso da regra trapezoidal a equação de Volterra 

é melhor resolvida subdividindo o tempo t em tempos discretos (t0, t1,..., tN) em N passos 

Δ!! = !! − !!!!! ! = 2, 3,… ,! . Desta forma, a função de relaxação pode ser calculada 

conforme [5.16]. 

! ! − !! ! = ! !, !! .!" !!
!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

      

Δ!! = − !!,! + !!,!!!
!! Δ!! !!,! + !!,!!! − !!!!,! − !!!!,!!!

!

!!!
!!!!(r = 2, 3, . . . ,N)!![!.!"] 

 

Onde: 

 - Δ!! = ! !! , !! − ! !!!!, !! ; 

 - !!,! = ! !! , !! ; e 

 - Δ!! = ! !! = !ó!"#$!!"!!"#$%&'&(#(!!!"!#!$%. 
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 Para calibração da cadeia, valores discretos de tempo foram escolhidos de forma que a 

função estimada estabelecesse valores adequados para cobertura de todo período que deseja-

se analisar. Desta forma, os passos de tempo foram escolhidos obedecendo [5.17].  

!! − !! = 10
!
!" !. !!!! − !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

      

 Os valores expressos por [5.17] representam tempos discretos de duração de carga. 

Neste caso foram utilizados 30 tempos discretos, indicando três décadas de tempo em escala 

logarítmica e 10 passos por década, onde !! − !′ = 3,52499!!"#$  e !!" − !′ =
2800!!"#$. Para a escolha das idades t’ de carregamento utilizou-se a equação [5.18]. 

Buscando uma boa representatividade do espectro de relaxação, foram adotadas oito idades de 

carregamento, iniciando em !!′! = 2,8!!"#$ , o que resultou em uma idade final !!′! =
8854,28!!"#$.  

!′! = 10!,!. !′!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !.!"  
  

 Com uso da formulação descrita consegue-se determinar a curva de relaxação para 

qualquer idade !′ por meio do método dos mínimos quadrados, a partir dos pontos discretos 

conhecidos de ! !! , !′ , como descrito a seguir. 

 O método baseia-se na minimização da soma dos quadrados do desvio !, dado por 

[5.19]. 

! = ! ! !! , !′ − ! !! , !′ !
!"

!!!
+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

 Onde: 

 - ! é o termo residual para ajuste da função [5.20]. 

  

! = !!! !!!! − !!! !
!

!

!!!
+ !!! !!!! − !2.!!!! + !!!

!
!

!!!
!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

 - !! e !! são os pesos para o termo residual, valendo, respectivamente 0,01 e 0,08. 
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 Substituindo a função de relaxação, apresentada em [5.14], na equação [5.19], sem o 

termo residual, resulta em [5.21]. 

! = ! !! !′ . !
! !!!!
!!

!

!!!
− ! !! , !′

!!"

!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

 Obtém-se !! !′ , pela condição de minimização expressa por [5.22]. 

!"
!!!

= 0,!!!!!!!"#!! = 1,… ,5.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!!] 

 A partir de [!.!!] forma-se um sistema de cinco equações com cinco incógnitas, onde 

encontra-se valores positivos de !! !′ . A solução  da equação j deste sistema é indicado em 

[!.!"], podendo ser reescrita sob a forma [5.24]. 

!! !′ . !
! !!!!
!!

!

!!!
− ! !! , !′ ! !!

! !!!!
!!

!"

!!!
= 0

!"

!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

 

!! !′ . !
! !!!!

!! !!! !!!!!!
!

!!!
= !! !! !! , !′ !!

! !!!!
!!

!"

!!!

!"

!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

 Matricialmente pode-se representar [5.24] como sendo [5.25]. 

! ! = ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

 - os termos de !  são dados por !!" =! !!!
!!!!
!! !!! !!!!!!!"

!!! , com k=1,...,5; 

 - os termos de ! =! são dados por !! = !!! !′ ; e  

 - os termos de ! =! são dados por !! = !!! !! !! , !′ . !
! !!!!

!!!"
!!!  . 
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 Vale lembrar que o método prevê a utilização do termo residual, resultando nas 

correções apresentadas pela tabela 5.1 para cada termo da matriz ! .  

 

Tabela 5.1 – Correção da equação do método dos mínimos 
quadrados com inclusão do termo residual.  

Termo da matriz de origem Termo final com devida correção 

!!,! !!,! + !!! + !!! 

!!,! !!,! − !!! + !2!! 

!!,! !!,! + !!! 

!!,! !!,! − !!! − !2!! 

!!,! !!,! + !2!! + !5!! 

!!,! !!,! − !!! − !4!! 

!!,! !!,! + !!! 

!!,! !!,! + !!! 

!!,! !!,! − !!! + !4!! 

!!,! !!,! + !2!! + !5!! 

!!,! !!,! − !!! − !2!! 

!!,! !!,! − !!! − !2!! 

!!,! !!,! + !!! + !!! 
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 A solução do problema apresentado resulta na obtenção dos módulos de elasticidade 

para cada unidade da cadeia Maxwell, !! !′ , para as idades !′, nas quais são dados os pontos 

discretos  ! !! , !′ . 

 Na necessidade de extrapolar estes valores de !! !′  para qualquer idade t, deve-se 

proceder a interpolação apresentada por [5.26].  

!! ! = ! !! !′!!! !"# !′! − !"# ! + !!! !′! !"# ! − !"# !′!!!
!"# !′! − !"# !′!!!

,!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!"#"!! = 2,… ,8!!!! = 1,… ,5.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

 
 Assim determina-se os coeficientes Eµ de cada elemento da cadeia, para qualquer 

idade de início de carregamento e qualquer tempo de duração de carga. Maiores detalhes desta 

solução são apresentados por Bazant & Wu (1974) e Bazant & Asghari (1974a).  

 A aplicação do modelo se dá através da atualização dos módulos de elasticidade de 

cada elemento da cadeia com o passar do tempo, representando uma atualização das relações 

constitutivas do material quando este está submetido a uma tensão constante. 

5.1.3. Calibração da função de fluência 

  No caso da viscoelasticidade linear, o material obedece ao princípio da superposição 

aplicado às histórias de tensão e deformação. Desta forma, FIB (2010) apresenta uma 

formulação da função de fluência, válida para concretos submetidos a uma tensão máxima 

menor do que 0,4.fcm e sob um carregamento aplicado no tempo t’ [5.27]. 

! !, !′ = ! 1
!!"(!′)

+ !! !, !′
!!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

            

Onde: 

- !′ é a idade do concreto no início da aplicação de carga, em dias; 

- ! é a idade atual do concreto, em dias; 

-!! !, !′  é a função de fluência, que representa a deformação na idade t, causada por 

uma tensão unitária constante, atuante durante um intervalo t-t’; 

- !!"(!′) é o módulo de elasticidade na idade t’; 



75 

- ! !, !′  é o coeficiente de fluência; e 

-!!" é o módulo de elasticidade do concreto aos 28 dias de idade, que pode ser 

determinado por [5.28]. 

 

!!"! = 2,15!10!. !!"
!"

!/!
!!!! !"# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"]   

Onde: 

- fcm  (MPa) é a resistência média à compressão do concreto aos 28 dias de idade. 

  

 Baseado no valor de !!"! é possível estimar o !!"(!′)  para uma idade t’ qualquer, 

através de [5.29]. 

!!" !′ = !!!! !′ !,!!.!!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

        

 Na equação [5.29], a variável ( )'tccβ  é definida por [5.30]. 

( ) !
!

"

#

$
$

%

&

!
!

"

#

$
$

%

&

!!
"

#
$$
%

&
−=

2/1

'

28
1exp'

T
cc t

stβ       [5.30]  

Onde: 

- '
Tt é um ajuste do tempo, em função de efeitos providos de temperaturas diferentes de 

20ºC, com limite entre 0ºC e 80ºC; e  

- s é um parâmetro dependente do tipo de cimento utilizado no concreto, assumindo o 

valor de 0,20 para cimento de endurecimento rápido e alta resistência inicial, 

0,25 para cimento de endurecimento rápido e normal e 0,38 para cimento de 

endurecimento lento. Para concretos com !!" > 60!!"#, s = 0,20. 

 Para a obtenção de!! !, !′ , vários parâmetros devem ser levados em consideração e 

sua obtenção é demonstrada a seguir, conforme [5.31]. 

! !, !′ = !!" !, !′ + !!!" !, !′ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"]  
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Onde: 

-  !!" !, !′ ! é o coeficiente de fluência básico; 

- !!!" !, !′ ! é o coeficiente de fluência por secagem; 

- !′ é a idade do concreto no início da aplicação de carga, em dias; e 

- ! é a idade atual do concreto, em dias. 

  

 O coeficiente de fluência básico, !!" !, !′ , é obtido por [5.32]. 

!!" !, !′ = !!!" !!" .!!" !, !′ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

 

Onde: 

- !!" !!"  e !!" !, !′  são variáveis calculadas de acordo com [5.33] e [5.34], 

respectivamente. 

!!" !!" = 1,8
!!" !,! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!!] 

!!" !, !′ = !" 30
!!,!"#

+ 0,035
!
. ! − !′ + 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

 Por sua vez, o coeficiente de fluência por secagem, !!" !, !′ !, que é uma variável 

dependente principalmente da umidade do ar e da espessura fictícia da peça é calculado 

através de [5.35]. 

!!" !, !′ = !!!" !!" .! !" .!!" !′ .!!" !, !′ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

 - !!" !!" , ! !" ,!!" !′ , !!!!" !, !′  são determinados, respectivamente, por 

[5.36], [5.37], [5.38] e [5.39]. 

!!" !!" = 412
!!" !,! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

 - !!" é a resistência a compressão média aos 28 dias, em MPa. 
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! !" =
1− !"

100!!

0,1!. ℎ100
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

- !" é a umidade relativa do ambiente, em %; e 

- ℎ = !2!! !, é a espessura fictícia da peça, em mm, onde Ac é a área da seção 

transversal e u é o perímetro em contato com a atmosfera. 

!!" !′ = !
1

0,1+ !!,!"#!,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

!!" !, !′ != !
! − !′ !

!! + ! ! − !′
!
! !!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!!] 

Onde: 

 - ! !′  e !! são dados por [5.40] e [5.41]. 

  

! !′ = ! 1
2,3!+ ! 3,5

!!,!"#
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

!! = 1,5!ℎ + !250.!!!" !≤ !1500.!!!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Com:  

!!!" = ! 35
!!"

!,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

 Em virtude dos vários tipos de cimentos que podem ser utilizados, além das variações 

de temperatura às quais a estrutura está submetida, algumas variáveis sofrem correções, 

ajustando os resultados da formulação apresentada. Entre os parâmetros ajustados estão !!,!"# 
[5.43] e Hβ  [5.45].  

!!,!"# = ! !′! !
9

2+ !!′!!,!
+ 1

!
!≥ 0,5!!"#$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 
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Onde: 

 - !′! é a idade ajustada do concreto no carregamento, em dias, de acordo com [5.44]; e 

- α é um parâmetro dependente do tipo de cimento utilizado na elaboração do 

concreto, sendo admitidos os valores de 1 para cimento de endurecimento 

rápido e alta resistência inicial, 0 para cimento de endurecimento rápido e 

normal e -1 para cimento de endurecimento lento). 

!′! = ! Δ!!
!

!!!
. !"# 13,65− ! 4000

273+ ! Δ!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!!] 

    

Onde: 

- !′!  é a idade do concreto ajustada pela temperatura, que substitui t nas 

correspondentes equações em dias; 

 - Δ!! é o número de dias em que a temperatura T prevaleceu; e 

- ( )itT Δ é a temperatura média atuante por um período de itΔ  dias. 

O efeito da temperatura no desenvolvimento do tempo da fluência é levando em conta 

através de [5.45]. 

!!,! = !!! !.!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

- !!,! é o coeficiente dependente da temperatura que substitui o coeficiente !! na 

equação [5.39]; e 

- !! é o coeficiente para correção expresso por [5.46]. 

!! = exp 1500
273+ ! − 5,12 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

 - T é a temperatura em oC.  

 Já o efeito da temperatura no coeficiente de fluência é considerado através de [5.47] e 

[5.48]. 

!!",! = !!!" .!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !.!"  
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!!",! = !!!" .!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !.!"  

Onde: 

- !!",! é o coeficiente dependente da temperatura que substitui !!" na equação [5.31]; 

- !!",! é o coeficiente dependente da temperatura que substitui !!" na equação [5.31]; 

- !!" !é o coeficiente básico de fluência dado por [5.42];  

- !!" !é o coeficiente de fluência por secagem dado por [5.45]; 

- !! é o coeficiente de correção expresso por [5.49]; e 

- T é a temperatura em oC. 

!! = exp 0,015!. ! − 20 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

 Nesta formulação há também a consideração do efeito da temperatura sobre a 

resistência média à compressão, !!", e sobre o módulo de elasticidade, !!, respectivamente 

através de [5.50] e [5.51]. 

!!" ! = !!!"!. 1,06− 0,003!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

- !!" !  é a resistência à compressão a uma temperatura T; 

-  !!" é a resistência à compressão a uma temperatura de 20 oC; e 

- T é a temperatura em oC. 

!!" ! = !!!" ! 1,06− 0,003!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

- !!" !  é o módulo de elasticidade a uma temperatura T; 

- !!" é o módulo de elasticidade a uma temperatura de 20oC; e 

- T é a temperatura em oC. 

 

5.1.4. Fluxograma da análise diferida através da cadeia Kelvin generalizada 

 
 Utilizando os parâmetros de uma cadeia Kelvin generalizada, conforme descrito no 

item 5.1.1, será apresentado, a seguir, um processo simplificado demonstrando os passos 
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utilizados para calibração dos elementos Kelvin e, após, o procedimento adotado para a 

inclusão do fenômeno no programa de análise de estruturas de cascas. 

 A calibração dos elementos é  realizada da seguinte forma: 

---------------------/Início da calibração da cadeia Kelvin generalizada/--------------------- 

a) Após definida a inclusão dos efeitos viscoelásticos e a utilização do modelo baseado 

na cadeia Kelvin generalizada, o primeiro passo é a definição da data inicial do 

carregamento, !′; 

b) O programa lê os dados de entrada necessários para consideração dos efeitos de 

fluência a partir da formulação apresentada pelo FIB (2013), como espessura fictícia, 

temperatura, umidade relativa e o tipo de cimento utilizado; 

c) Entra na subrotina para calibração de parâmetros constantes, estabelecidos por FIB 

(2013), que serão utilizados mais adiante para calcular a função de fluência; 

d) Calcula os tempos discretos de duração do carregamento, de acordo com [5.6]; 

e) Calcula os tempos de retardação, para cada elemento Kelvin, de acordo com [5.10]; 

f) Calcula os coeficientes que serão utilizados para o solução do problema pelo método 

dos mínimos quadrados. Os coeficientes são armazenados em uma matriz !!"!!!!". O 

termo nk indica o número de elementos Kelvin utilizados na cadeia generalizada, neste 

caso cinco, e nt, o número de tempos discreto, adotado aqui, igual a 30. A matriz 

armazena, desta forma, a expressão [5.52]. 

!! !, ! = !1− exp −!(!)
!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

- !(!) são os tempos discretos, com j=1...30; e 

- !! é os tempo de retardação de cada elemento Kelvin, com i=1...5. 

 
g) Define, através da formulação do FIB (2013), o módulo de elasticidade !!" !′  para 

ser utilizado na análise instantânea do problema estrutural; 
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h) Calcula a matriz ! !!! para solução do Método dos Mínimos Quadrados, através de 

[5.53]; 

! = ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

i) Calcula o vetor !  para solução do Método dos Mínimos Quadrados, através de 

[5.54] 

! = ! ! ! !"##$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

 - !"##$  é o vetor que contém os coeficientes de fluência para cada um dos nt tempos 

discretos. 

j) Resolução, pelo Método dos Mínimos Quadrados da equação [5.55], no qual a solução 

encontrada são os módulos de elasticidade dos elementos Kelvin. 

! !! = ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!!] 

Onde: 

 - !!  é o vetor que contém os módulos de elasticidade para cada um dos elementos 

Kelvin. 

---------------------/Fim da calibração da cadeia Kelvin generalizada/--------------------- 

  
 Após a calibração do modelo, o programa funciona normalmente para o primeiro 

passo incremental, que analisa o problema através de uma análise elastoplástica. Definidas as 

deformações instantâneas, o programa passa para a análise viscoelástica, a qual tem seu 

processo resumidamente apresentado na figura 5.3. No programa implementado, a análise 

viscoelástica não permite inclusão da fissuração no concreto, resultando, a partir deste ponto, 

em uma análise sem consideração de ruptura. 
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Figura 5.3 – Fluxograma resumido para inclusão dos fenômenos 
viscoelásticos pelo modelo de cadeia Kelvin generalizada.  

Primeiro passo incremental 
Incremento de carga – Análise instantânea 

Análise elastoplástica 

Incremento de tempo para análise viscoelástica 

A partir das tensões obtidas no primeiro passo 
incremental, calcula o incremento de deformações 

viscoelásticas 

Aplica na estrutura os incrementos de deformações e 
calcula o novo vetor de cargas nodais equivalentes e 

deslocamentos resultantes 

Imprime os resultados do 
 passo incremental viscoelástico 

Sim 
Novo incremento de tempo 

Não 

Fim do programa 
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5.1.5. Fluxograma da análise diferida através da cadeia Maxwell generalizada 

 Utilizando os parâmetros de uma cadeia Maxwell generalizada, conforme descrito no 

item 5.1.2, será apresentado, a seguir, um processo simplificado demonstrando os passos 

utilizados para calibração dos elementos Maxwell e, após, o procedimento adotado para a 

inclusão do fenômeno no programa de análise de estruturas de cascas.  

 Diferentemente do modelo Kelvin, o modelo baseado na cadeia Maxwell adota uma 

metodologia que abrange o envelhecimento do material, ou seja, os parâmetros de cada 

unidade Maxwell são atualizados em cada incremento de tempo.  

 A calibração dos elementos é  realizada da seguinte forma: 

---------------------/Início da calibração da cadeia Maxwell generalizada/--------------------- 

a) Após definida a inclusão dos efeitos viscoelásticos e a utilização do modelo baseado 

na cadeia Maxwell generalizada, o primeiro passo é a definição da data inicial do 

carregamento, !′; 

b) O programa lê os dados de entrada necessários para consideração dos efeitos de 

fluência a partir da formulação apresentada pelo FIB (2013), como espessura fictícia, 

temperatura, umidade relativa e o tipo de cimento utilizado; 

c) Entra na subrotina para calibração de parâmetros constantes, estabelecidos por FIB 

(2013), que serão utilizados mais adiante para a calcular a função de fluência; 

d) Calcula os valores discretos da função de relaxação, dependente principalmente dos 

tempos de idades de aplicação de carga e dos tempos discretos de duração da carga; 

e) Calcula os tempos de relaxação, para cada elemento Maxwell, de acordo com [5.13]; 

f) Calcula os coeficientes que serão utilizados para o solução do problema pelo Método 

dos Mínimos Quadrados, calculando a matriz ! !!! e o vetor !  para cada tempo 

discreto de duração de carga, resultando no final, como solução do problema, uma 

matriz com os módulos de elasticidade para cada um dos cinco elementos Maxwell, 

em cada um dos tempos discretos de duração de carga previamente estabelecidos. 

---------------------/Fim da calibração da cadeia Maxwell generalizada/--------------------- 
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 Após a calibração do modelo, o programa funciona normalmente para o 

primeiro passo incremental, que analisa o problema através de uma análise elastoplástica. 

Definidas as tensões devido aos carregamentos instantâneos, o programa passa para a análise 

viscoelástica, a qual tem seu processo resumidamente apresentado na figura 5.4. Da mesma 

forma que foi estabelecido para o modelo Kelvin, a análise viscoelástica não permite inclusão 

dos efeitos da fissuração no concreto, resultando, a partir deste ponto, em uma análise sem 

consideração de ruptura. 

 



85 

 
Figura 5.4 – Fluxograma resumido para inclusão dos fenômenos 
viscoelásticos pelo modelo de cadeia Maxwell generalizada.  

Primeiro passo incremental 
Incremento de carga – Análise instantânea 

Análise elastoplástica 

Incremento de tempo para análise viscoelástica 

Cálculo das deformações viscoelásticas por elemento 

Sim 

Incremento de 
deformações  

Não 

Fim do programa 

Cálculo dos parâmetros viscoelásticos para cada 
elemento Maxwell no tempo (t-t’) 

Cálculo das tensões totais em  
cada elemento Maxwell, 
proporcional em relação ao 
módulo de elasticidade de cada 
elemento. 

Primeiro  
incremento 
 de tempo 

Incremento de tensões devido desconsideração das 
deformações viscoelásticas 

Obtenção do vetor de forças nodais equivalente 

Verifica equilíbrio  

Sim 

Não 

Imprime os resultados do 
 passo incremental viscoelástico 

 

Novo incremento de tempo  
Sim 

Não 
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5.2. CONSIDERAÇÃO DA RETRAÇÃO 

A inclusão dos efeitos de retração do concreto foi realizada a partir da consideração de 

deformações impostas à estrutura, exatamente como na inclusão do fenômeno da fluência, 

uma vez que, em ambos os casos, não há acréscimo de tensões no concreto. Para que isto 

ocorra, na avaliação da tensão em cada ponto de integração, a deformação total passa a ser 

reduzida desta parcela relativa a retração. 

A determinação dos parâmetros de retração para o cálculo da respectiva deformação 

imposta foi realizada de acordo com recomendações do FIB (2013) apresentadas abaixo. A 

equação  [5.56] representa o cálculo da deformação devido a retração. 

!!" !, !! = !!"!.!! ! − !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 
       

Onde:  

 -εεcs0 é o coeficiente de retração nominal; 

 - βs é o coeficiente que descreve o desenvolvimento da retração com o tempo;  

 - t é a idade do concreto, em dias; e 

- ts é a idade de início da consideração da retração ou dilatação no concreto, em dias. 

O coeficiente de retração nominal é obtido através de [5.57]. 

!!"! = !! !!" !!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Com: 

!! !!" = 160+ 10.!!" . 9−
!!"
!!"!

! . 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

 - fcm é a resistência à compressão do concreto  aos 28 dias (MPa);  

 - fcm0 é igual a 10 MPa; e 

- βsc é uma variável dependente do tipo do cimento, sendo adotandos os valores de 8 

para cimento de endurecimento rápido e alta resistência inicial, 5 para cimento 

de endurecimento rápido e normal e 4 para cimento de endurecimento lento. 

 
E: 
  

!!" !!" = −1,55.!!"# !!"#"!40% ≤ !" < !"!
0,25!!"#"!!!" ≥ !"! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 
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Onde: 

!!"# = 1− !"
100

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

  
Com: 

 -RH sendo a umidade ralativa da atmosfera (%). 

 

 O valor limítrofe para a aplicabilidade de [5.59] é definido por [5.61]. 

!"! = 99.!!! + !!!!,! ≤ 100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"]! 

 Os coeficientes da equação [5.61] são descritos por [5.62] e [5.63]. 
  

!!! = !
35
!!"

!,!
!≤ 1,0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 
 
 - !!"  é a resistência à compressão aos 28 dias (MPa). 
 
 
 

!!!,! = !
! − 20
25

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 
 
 - ! é a temperatura (oC). 
 
 
O desenvolvimento da retração com tempo (βs) é calculado de acordo com [5.64]. 

!! ! − !! = ! − !! /!!
!!" + ! − !! /!!

!,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

  
Com: 

!!" = 0,0350!. ℎ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 
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Onde: 

- ℎ = !2!! !, é a espessura fictícia da peça, em mm, onde Ac é a área da seção 

transversal e u é o perímetro em contato com a atmosfera; e 

 - t1 é igual a 1 dia. 

  

 Quando se leva em conta o efeito da temperatura, algumas correções necessitam ser 

feitas, como a substituição da equação [5.65] por [5.66], assim como βRH deve ser substituído 

por βRH,T [5.67]. A temperatura considerada padrão é de 20˚C. 

 
!!" ! = 0,035. ℎ!. !"# −0,06! ! Δ!! − 20 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!!] 

 
Onde:  

 - !!"(!) é o coeficiente dependente da temperatura que substitui !!" em [5.64]. 

!!",! = !!" !.!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

Onde: 

- !!",! é o coeficiente dependente da temperatura que substitui !!" em [5.57]; e 

- !!"!é o fator de correção expresso por [5.68]. 

!!" = 1+ 4
103− !"

! Δ!! − 20
40 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![!.!"] 

       
As equações [5.66] e [5.68] descrevem o efeito de uma temperatura constante 

diferente de 20˚C, num intervalo de tempo ∆ti, ocorrida durante a fase de endurecimento do 

concreto. 
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6. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 

 Neste capítulo serão apresentados exemplos demonstrando a calibração e comparação, 

dos resultados obtidos pelo programa implementado, com dados obtidos através de análises 

analíticas, resultados de outros softwares e ensaios experimentais.  Para geração de imagens 

de  pós-processamento foi utilizado o software GID 11.0.4. 

6.1.  ELASTICIDADE LINEAR 

6.1.1. Viga engastada 

Com o objetivo de comprovar a eficiência do modelo implementado perante os efeitos 

de flexão, uma viga engastada foi analisada. A comparação dos resultados foi feita com 

resultados obtidos pelo programa Abaqus 6.12 Student Edition, utilizando elementos de casca. 

Detalhamentos da viga podem ser observados na figura 6.1. Cada barra de armadura 

representa uma barra de aço de 20mm de diâmetro. Informações relevantes quanto às 

propriedades dos materiais são apresentadas na tabela 6.1. 

 
Figura 6.1 - Viga engastada: (a) dimensões da viga; (b) modelo de 
elementos finitos; e (c) distribuição das armaduras na seção 
transversal da viga 
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Tabela 6.1 - Propriedades dos materiais da viga engastada 

Material 
Módulo de 
elasticidade 

(kN/cm²) 

Área equivalente da 
seção transversal 

(cm²) 

Coef. de 
Poisson 

Comportamento 
do material 

Concreto 2500 800 0,25 isotrópico 
Aço 20000 18,85 (6 Ø 2.0 cm) 0 uniaxial 

 
 
 Para avaliar o desempenho do modelo laminar, frente aos valores de deslocamentos do 

bordo carregado, quatro diferentes modelos de discretização da espessura foram testados 

(duas camadas de 20cm; cinco camadas de 8cm; 10 camadas de 4cm; e 20 camadas de 2cm). 

Os resultados, apresentados na figura 6.2, demonstram a grande influência do número de 

camadas utilizadas na precisão numérica dos efeitos da flexão, aumentando a precisão de 

acordo com o aumento do número de camadas, fato explicado pelo consequente aumento no 

número de pontos de integração. Entretanto, o uso de 10 camadas, já apresenta resultados de 

deflexão bastante próximos aos obtidos pelo Abaqus. 

 Com o uso do modelo de 20 camadas, o qual demonstrou ser o mais preciso, o 

próximo passo a ser analisado neste exemplo foi a incorporação das barras de armadura. Vale 

destacar que o Abaqus utiliza o modelo de armaduras distribuídas para a simulação das barras 

de aço (Abaqus, 2012). Apesar disso, os resultados obtidos pelo modelo implementado 

(armadura incorporada) e pelo Abaqus (armadura distribuída) foram bastante próximos, 

servindo novamente como validação do modelo formulado. 

 Podemos observar com este exemplo o correto funcionamento da inclusão do modelo 

de armaduras incorporadas, além de poder afirmar que os resultados obtidos com elementos 

de 10 camadas podem ser considerados satisfatórios para análise de estruturas.  
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-0.00270
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 Nó 11 Nó 17 Nó 28

Nós em balanço
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o 
(c

m
)

Viga sem armadura (Formulação Presente - 02 camadas)
Viga sem armadura (Formulação Presente - 05 camadas)
Viga sem armadura (Formulação Presente - 10 camadas)
Viga sem armadura (Formulação Presente - 20 camadas)
Viga sem armadura  (ABAQUS)
Viga com armadura (Formulação Presente - 20 camadas)
Viga com armadura (ABAQUS)  

Figura 6.2 - Deflexão ocorrida no bordo em balanço. 

6.2. VISCOELASTICIDADE 

6.2.1. Prisma comprimido - calibração da fluência 

Este exemplo foi realizado como verificação da calibração dos modelos de fluência 

para o concreto. Os modelos implementados, de cadeia Maxwell generalizada e cadeia Kelvin 

generalizada, foram calibrados conforme descrito no capítulo 5, a partir da formulação 

apresentada pelo FIB (2013). 

 Os dados relevantes ao problema são apresentados na tabela 6.2, enquanto que os 

resultados podem ser visualizados nas figura 6.3 até 6.10 representando, respectivamente, a 

calibração para as idades de aplicação de carga de 2,8; 8,85; 28; 88,54; 280; 885,44; 2800 e 

8854 dias. A concordância dos resultados do modelo analítico com os modelos 

computacionais indicam a correta implementação do programa. Nota-se, no entanto, que para 

carregamentos nas idades iniciais de 2,8 dias (Figura 6.3) e 8,85 dias (Figura 6.4) os 

resultados obtidos por meio da cadeia Maxwell indicaram uma pequena diferença com relação 

à formulação analítica, sendo indicado, nestes casos, para uma melhor precisão, o uso da 

cadeia Kelvin. Nos demais casos a escolha de utilização dos modelos Kelvin ou Maxwell 

torna-se indiferente do ponto de vista de precisão dos resultados, como pode ser percebido nas 

figuras 6.5 até 6.10. 
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Tabela 6.2 - Valores utilizados para verificação da calibração da 
fluência 

Informação Valor adotado 
Carregamento de bordo aplicado 20 kN/cm 
Módulo de elasticidade da mola 3250 kN/cm² 
Comprimento da peça 100 cm 
Seção transversal 20x20 cm 
Passos incrementais (tempo) 3000 dias 
Espessura fictícia (h) 13,3333 cm 
 

 
Figura 6.3 – Calibração do efeito de fluência pelo FIB (2013) – início 
de aplicação de carga aos 2,8 dias.  

 

 
Figura 6.4 – Calibração do efeito de fluência pelo FIB (2013) - início 
de aplicação de carga aos 8,85 dias.  
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Figura 6.5 – Calibração do efeito de fluência pelo FIB (2013) - início 
de aplicação de carga aos 28 dias.  

  

 
Figura 6.6 – Calibração do efeito de fluência pelo FIB (2013) - início 
de aplicação de carga aos 88,54 dias.  
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Figura 6.7 – Calibração do efeito de fluência pelo FIB (2013) - início 
de aplicação de carga aos 280 dias. 

 

 
Figura 6.8 – Calibração do efeito de fluência pelo FIB (2013) - início 
de aplicação de carga aos 885,4 dias. 
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Figura 6.9 – Calibração do efeito de fluência pelo FIB (2013) - início 
de aplicação de carga aos 2800 dias. 

 

 
Figura 6.10 – Calibração do efeito de fluência pelo FIB (2013) - início 
de aplicação de carga aos 8854 dias. 

 A tabela 6.3 apresenta um resumo dos módulos de elasticidade obtidos pelos modelos 

implementados, Maxwell ou Kelvin generalizados, para cada elemento das cadeias, calibradas 

para a data de aplicação de carga. Conforme explicado no capítulo 5, vale lembrar que o 

comportamento instantâneo para o modelo Kelvin generalizado não é obtido pela calibração 
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da cadeia, pois o mesmo não apresenta nenhum elemento que represente tal comportamento. 

Neste caso, a calibração da propriedade instantânea é se dá diretamente pelas fórmulas 

indicadas por FIB (2013). Os tempos de retardação para os elementos da cadeia Kelvin 

generalizada são 1, 10, 100, 1000 e 10000, respectivamente para os elementos Kelvin 1, 2, 3, 

4 e 5. Já para os elementos da cadeia Maxwell generalizada os tempos de relaxação são 1, 10, 

100, 1000 e 10,0e30. Salienta-se que, apesar dos valores negativos dos módulos de 

elasticidade obtidos para alguns elementos da cadeia Kelvin não terem isoladamente um 

significado físico, valores negativos fazem parte da calibração do comportamento da cadeia 

como um todo, sendo, desta forma, utilizados normalmente. 

Tabela 6.3 – Módulos de elasticidade dos elementos de cada 
unidade das cadeias generalizadas obtidos na calibração da 
formulação do FIB (2013) 

Idade%de%
aplicação%
de%carga%
(dias)%

Cadeia%
generalizada%

Einicial%
(kN/cm)%

Módulos%de%elasticidade%na%idade%inicial%para%cada%
elemento%(kN/cm)%

E1% E2% E3% E4% E5%

2,8%
Kelvin% 2479% 1487% 805% 3690% 2243% 1658%
Maxwell% 2430% 1274% 519% 247% 187% 203%

8,84%
Kelvin% 2948% 2811% 1473% 3052% 2732% 402%
Maxwell% 2907% 1328% 648% 368% 266% 297%

28%
Kelvin% 3250% 7494% 1622% 2583% 2847% M109%
Maxwell% 3248% 1076% 813% 566% 340% 453%

88,54%
Kelvin% 3433% 23469% 917% 2281% 2634% 87%
Maxwell% 3474% 562% 934% 858% 453% 667%

280%
Kelvin% 3540% 34684% 287% 1575% 2504% M36%
Maxwell% 3562% 241% 714% 966% 714% 927%

885,4%
Kelvin% 3602% 46321% 169% 906% 1978% 422%
Maxwell% 3604% 161% 483% 820% 852% 1288%

2800%
Kelvin% 3637% 62769% 141% 615% 1428% 927%
Maxwell% 3611% 195% 154% 437% 889% 1936%

8854%
Kelvin% 3657% 82175% 114% 471% 1118% 1136%
Maxwell% 3626% 60% 211% 527% 891% 1937%

 

6.2.2. Calibração dos efeitos de retração 

Visando demonstrar a calibração do fenômeno de retração de acordo com a 

formulação descrita pelo FIB (2013), é apresentada na figura 6.11 uma análise comparativa 

entre as curvas obtidas através do modelo implementado e pela aplicação direta da formulação 
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citada. Como variáveis de entrada para o problema, definiu-se uma estrutura com espessura 

equivalente igual a 6,4285, fcm = 2,13 kN/cm2, em um ambiente com temperatura de 25ºC e 

umidade relativa de 65%, avaliada por um período de 200 dias. Os resultados apresentados 

através da implementação efetuada demonstraram grande precisão quando comparados à 

formulação analítica do FIB (2013). 

 

 
Figura 6.11 – Calibração do efeito de retração pelo FIB (2013). 

6.3. EXEMPLOS EXPERIMENTAIS 

6.3.1. Viga biapoiada sob ação de cargas concentradas – Viga Decanini 

Visando analisar o efeito da fissuração, plastificação e ruptura do modelo 

implementado, comparou-se os resultados deste trabalho com os obtidos experimentalmente 

por Decanini et al. (apud Silva, 2003) e os encontrados através do MEF por Silva (2003). A 

viga experimental é uma estrutura biapoiada, de seção transversal 15 x 24 cm, com 300 cm de 

vão, sob a aplicação de duas cargas concentradas, distantes 75 cm dos apoios, conforme a 

figura 6.12. Os valores experimentais referentes às propriedades físicas do concreto são fcm = 

3,11 kN/cm2, ftm = 0,298 kN/cm2 e Ecm = 3.138 kN/cm2, e para o aço fy = 54,9 kN/cm2 e Es = 

21.000 kN/cm2. A armadura da viga é composta por 2 Ø 8,0 mm como armadura superior e 3 

Ø 10,0 mm como armadura inferior, com cobrimento de armadura igual a 2 cm. 



98 

a) 

                 
Figura 6.12 – Viga Decanini: a) seção transversal; b) modelo 
estrutural. 

 Por este exemplo tratar de uma estrutura simétrica, tanto do ponto de vista dos 

carregamentos como em relação à geometria, foi utilizado um modelo discretizando apenas 

metade da estrutura, com apoio nos nós 1, 22 e 33 e eixo de simetria nos nós 21, 32 e 53. A 

malha, composta por 10 elementos e 53 nós, pode ser visualizada na figura 6.13. Para o 

elemento degenerado optou-se por um elemento de casca composto por 10 camadas para o 

modelo de armaduras incorporadas e 12 camadas para o modelo de armaduras distribuídas. 

 

 
Figura 6.13 – Viga Decanini - malha de elementos finitos -10 
elementos e 53 nós. 

A figura 6.14 apresenta a comparação dos resultados obtidos pelos dois tipos de 

modelagem de armaduras, ambas utilizando uma formulação não linear, em relação aos 

resultados experimentais e aos relatados pela bibliografia consultada (Silva, 2003). Os 

modelos testados, de armaduras incorporadas e de armaduras distribuídas, apresentaram 

resultados muito próximos entre si, com ruptura final ocorrendo, respectivamente, com P = 

37,70 kN e P = 37,60 kN. Apesar de indicarem uma carga de ruptura um pouco superior à 

analisada experimentalmente, a qual ocorreu com P = 35,85 kN, os modelos representaram 

adequadamente o comportamento experimental ensaiado por Decanini durante a fase de 

incremento de carga. 

 

b) 
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Figura 6.14 – Viga Decanini – comparação entre resultados 
experimentais e computacionais. 

Devido os resultados para ambos os modelos de representação das armaduras serem 

muito próximos, decidiu-se por detalhar apenas um dos modelos. A figura 6.15 ilustra as 

configurações indeformada e deformada, obtidos a partir do modelo de armaduras 

distribuídas, representando os deslocamentos transversais da viga para uma carga P = 37,60 

kN. Para o mesmo nível de carregamento, as figuras 6.16, 6.17 e 6.18 ilustram, 

respectivamente, a distribuição de momentos, a distribuição de esforços cortantes e a 

distribuição de tensões nos pontos de integração na seção longitudinal central da viga. Vale 

salientar que os valores apresentados nas figuras 6.16 e 6.17 correspondem aos esforços por 

unidade de largura (cm) nos pontos de integração, e não o valor total na seção transversal. 

 

 
Figura 6.15 – Viga Decanini - Configuração indeformada e deformada 
- deslocamentos wi na direção Z. 
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Figura 6.16 – Viga Decanini – Distribuição dos momentos fletores 
(Mxx). 

 

 
Figura 6.17 – Viga Decanini – Distribuição de esforços cortantes (Q). 

 
Figura 6.18 – Viga Decanini – Distribuição de tensões no concreto 
(camadas 1, 3-10 e 11) e nas armaduras (camadas 2 e 11).  

 A figura 6.19 demonstra a evolução das tensões e da fissuração na camada mais 

suscetível às tensões de tração, ou seja, na camada inferior da viga (camada 1 do elemento 

degenerado), de acordo com a evolução do carregamento aplicado, ilustrando as 

funcionalidades do programa. Os pontos vermelhos indicam os pontos de integração 

fissurados em uma direção. 

armadura 

armadura 



101 

 
Figura 6.19 – Viga Decanini – elemento de casca degenerado – 
detalhamento da evolução das tensões e da fissuração na camada 1 
(inferior): os pontos vermelhos indicam os pontos de integração 
fissurados.   

 

6.3.2. Viga biapoiada sob ação de carga uniformemente distribuída de longa 

duração – Viga Gobetti 

Este exemplo refere-se a uma viga biapoiada de concreto armado submetida a carga 

estática de longa duração, ensaiada por Gobetti (1983) e ilustrada na figura 5.20. As 

armaduras utilizadas são: armaduras inferiores (2 ϕ 8mm), armaduras superiores (2 ϕ 3,4mm) 

e armaduras de pele (2 ϕ 3,4mm).  

 



102 

 

Figura 6.20 –  Detalhamento da viga Gobetti.  

A viga ensaiada foi submetida a uma carga uniformemente distribuída de 3,04kN/m. A 

modelagem seguiu os parâmetros utilizados por Silva (2003), sendo adotadas temperatura de 

20ºC, umidade relativa de 75%, espessura fictícia de 5,45 cm e resistência à compressão do 

concreto de 2,12 kN/cm. A espessura da viga é 20 cm e foi modelada por um elemento finito 

de concreto contendo 10 camadas. Da mesma forma que foi definida por Silva (2003), a 

malha de elementos finitos utilizada é composta por 10 elementos de 37,2 x 10 cm (Figura 

6.21), totalizando 53 nós e 265 graus de liberdade, e a análise abrange um período de até 100 

dias de carregamento, com início de aplicação de carga na idade de 16 dias.  

 

Figura 6.21 – Viga Gobetti – malha de elementos finitos.  

Os resultados apresentados na figura 6.22, onde o período de tempo está representado 

em escala logarítmica, indicam a boa correlação entre a análise numérica implementada e os 

resultados experimentais, indicando uma melhor aproximação quando comparado aos 

resultados numéricos apresentados pela bibliografia. 
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Figura 6.22 – Viga Gobetti – comparação com resultados 
experimentais e numéricos.  

Os tempos computacionais para as formulações dos modelos Maxwell com armaduras 

incorporadas, Maxwell com armaduras distribuídas, Kelvin com armaduras incorporadas e 

Kelvin com armaduras distribuídas foram, respectivamente, 19,87 segundos, 22,04 segundos, 

22,95 segundos e 26,09 segundos. Neste exemplo, destacou-se a avaliação através do modelo 

de armaduras incorporadas com utilização da viscoelasticidade por uma cadeia Maxwell, 

apresentando resultado muito próximo ao experimental com menor tempo computacional 

entre os quatro modelos testados. Ambos exemplos, que rodaram com o modelo de armaduras 

incorporadas, apresentaram menor tempo computacional quando comparados com os seus 

respectivos pares, de mesma modelagem viscoelástica, porém com uso de armaduras 

distribuídas.. 

 A figura 6.23 mostra as deflexões instantânea e da viga aos 100 dias em comparação à 

sua configuração indeformada, sendo utilizados os dados do modelo de armaduras 

incorporadas com viscoelasticidade por cadeia Maxwell. Para melhor ilustrar foi utilizado um 

fator de ampliação dos deslocamentos de 50 vezes. Através destes dados consegue-se 

perceber a importância de avaliar os efeitos diferidos, já que, mesmo em um curto espaço de 

tempo de 100 dias, ocorreu um considerável incremento das deflexões da viga. 
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Figura 6.23 – Análise de deflexões da viga Gobetti.  

6.3.3. Placa apoiada – Placa Nürnbergerová 

Este exemplo trata de uma placa de concreto armado, ensaiada experimentalmente por 

Nürnbergerová & Hájek (1994), de dimensões de 360x120x12 cm, com dois bordos apoiados 

e outros dois livres, submetida a um carregamento externo de 0,1036kN/cm. As condições 

ambientais, mantidas constantes durante os ensaios, são temperatura de 20ºC e umidade 

relativa de 60%. A resistência do concreto determinada nos ensaios foi de 2,90 kN/cm2. A 

placa é armada longitudinalmente por 8 ϕ 12mm e transversalmente por ϕ 6mm c/ 20 cm. Para 

diminuir a influência dos efeitos da retração os ensaios foram executados na idade de 232 

dias. Visando o ensaio de fluência, as cargas foram mantidas constantes por um período de 

800 dias. Devido às condições de simetria, tanto de geometria como de carregamento, foi 

modelada apenas metade da placa (180 x120 cm). A figura 6.24 ilustra a malha de elementos 

finitos utilizada na análise, composta por 24 elementos, totalizando 93 nós e 465 graus de 

liberdade, sendo cada elemento composto por 10 camadas. 
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Figura 6.24 – Placa Nürnbergerová – malha de elementos finitos.  

A figura 6.25 apresenta o resultado experimental de duas placas (placa experimental 1 

e placa experimental 2) ensaiadas por Nürnbergerová & Hájek (1994), indicando as 

deformações instantâneas e diferidas (800 dias após a data de carregamento). Devido à placa 

apresentar simetria e de forma a diminuir o número de linhas no gráfico, cada placa 

experimental foi representada pela metade da sua seção longitudinal (uma placa à esquerda, 

de 0 a 180 cm, e outra à direita, de 180 a 360 cm). Pode-se verificar que para os resultados 

instantâneos os quatro modelos testados obtiveram resultados muito próximos entre si, e com 

grande aproximação aos experimentais.  

No caso da análise diferida, os modelos que apresentaram resultados mais próximos 

aos experimentais foram os de Maxwell com armadura incorporada e de Kelvin com 

armadura distribuída. Os outros dois modelos apresentaram deflexões, devido aos efeitos 

diferidos, inferiores aos obtidos através dos resultados experimentais. 
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Figura 6.25 – Placa Nürnbergerová – comparação dos modelos 
implementados com resultados experimentais.  

Após a aplicação de carga, podemos verificar o grau de fissuração do concreto e a 

forma como estas fissuras se distribuem através da figura 6.26, a qual representa um corte da 

seção longitudinal central da placa. Nesta figura, os pontos de integração estão classificados 

em pontos íntegros (amarelos), fissurados (vermelhos) ou esmagados (azuis). 

 

 

Figura 6.26 – Placa Nürnbergerová – Seção longitudinal – 
Distribuição das fissuras entre o bordo apoiado e o eixo da laje.  
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Os tempos computacionais para as formulações dos modelos Maxwell com armaduras 

incorporadas, Maxwell com armaduras distribuídas, Kelvin com armaduras incorporadas e 

Kelvin com armaduras distribuídas foram, respectivamente, 06:51,84 minutos, 05:19,20 

minutos, 06:56,77 minutos e 05:33,98 minutos. Diferentemente do caso de vigas, as 

avaliações utilizando um modelo de armaduras distribuídas obtiveram, no caso de uma placa, 

os menores tempos computacionais, havendo um ganho na utilização do modelo de 

viscoelasticidade por meio da cadeia Maxwell em relação a cadeia Kelvin. 

O uso do modelo de armaduras incorporadas provocou um aumento no tempo 

computacional de aproximadamente 29% no caso da cadeia Maxwell e 25% no caso da cadeia 

Kelvin, em relação aos seus respectivos com formulação de armadura distribuída. Estes 

resultados favorecem a ideia de que o aumento significativo do número de barras, ocasionada 

no caso  de elementos bidimensionais, diminui a eficiência computacional do modelo de 

armaduras incorporadas, favorecendo, assim, o uso do modelo de armadura distribuídas.  

Os resultados acima mencionados referem-se às análises lineares. O uso da formulação 

não linear, neste caso, apresentou resultados de deslocamentos com variações inferiores a 1% 

em relação aos resultados das análises lineares para os 4 modelos, com a desvantagem de 

apresentar um tempo computacional muito superior, com acréscimos acima de 250%. 

6.3.4. Casca cilíndrica de concreto 

 Este exemplo faz referência a um cilindro de concreto não armado colocado no 

interior de um vaso, submetido a uma pressão externa de água, carregado até a sua ruptura, 

sendo os dados experimentais reportados por Haynes (1979). A análise computacional 

realizada foi comparada com resultados experimentais e também com outras análises 

computacionais apresentadas por Assan (2002) e por Rule & Rowlands (1989) . O 

detalhamento geométrico da peça pode ser visualizado na figura 6.27. O material é 

caracterizado por fcm = 4,83kN/cm2, ftm = 0,483kN/cm2 e coeficiente de Poisson 0,19. 
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Figura 6.27 – Cilindro de concreto não armado submetido à pressão 
externa de água.  

 Devido às condições de simetria, foi adotada na análise uma porção referente a um 

quarto do cilindro, de acordo com a figura 6.28(a). A malha de elementos finitos, figura 

6.28(b), é composta por 283 nós e 80 elementos, sendo cada um composto por 10 camadas.  

 
  

Figura 6.28 – Cilindro de concreto não armado: (a) seção transversal 
analisada; (b) malha de elementos finitos adotada.  
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 A figura 6.29 apresenta uma comparação dos resultados obtidos pelo modelo 

implementado com os resultados experimentais e também com os computacionais obtidos 

pelos autores citados anteriormente. A análise gráfica permite afirmar que os resultados 

encontrados são bastante satisfatórios, com grande aproximação aos resultados experimentais. 

 
Figura 6.29 – Cilindro de concreto não armado – análise do 
deslocamento radial.  

De modo a aproveitar o exemplo já modelado e fazer uso das implementações 

realizadas, analisou-se uma possível resposta deste cilindro de concreto no caso de 

manutenção de uma pressão externa de água de 0,172kN/cm2 durante um período de 200 dias, 

com início de aplicação de carga aos 28 dias. O detalhamento do deslocamento radial da 

estrutura pode ser visualizado na figura 6.30. Constata-se um aumento no deslocamento 

radial, devido aos efeitos diferidos atuantes até o 228o dia, superior a 150% em relação ao 

deslocamento instantâneo provocado pela aplicação da carga. 
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Figura 6.30 – Cilindro de concreto não armado – análise do 
comportamento diferido.  

6.4. EXEMPLO DE APLICABILIDADE DO PROGRAMA 

6.4.1. Dados do problema 
 

Foi desenvolvido um exemplo de uma estrutura de casca de grande porte em concreto 

armado, visando analisar as repostas imediata e diferida, além de comparar as diferentes 

formulações adotadas, tanto para inclusão de armaduras quanto para consideração da fluência. 

Salienta-se que esta estrutura foi criada exclusivamente com o fim de se observar e comparar 

as potencialidades do software proposto, não havendo, portanto, comparações com exemplos 

experimentais e/ou outras bibliografias. 

A estrutura trata-se de uma casca, com um grande vão associado, em que pode-se 

verificar a eficiência de uma estrutura em casca e as vantagens de seu uso, vencendo grandes 

vãos através de uma estrutura esbelta com pequenos deslocamentos resultantes. Algumas 

características como disposição das armaduras e cobrimento não obedecem às normas atuais, 

entretanto foram concebidas apenas para simplificação da análise. 

As características da estrutura analisada são apresentadas no tabela 6.4.  
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Tabela 6.4 – Características e propriedades da estrutura de casca 

PROPRIEDADE DOS ELEMENTOS FINITOS VALOR ADOTADO 
Número de elementos 212 
Número total de nós 727 
Número de graus de liberdade 3635 
Numero de camadas por elemento 10  
PROPRIEDADES DOS MATERIAIS  
fck 28DIAS 40 MPa  (4 kN/cm2) 
Peso específico do concreto 2500 kgf/m3  (25 x 10-06 kN/cm3) 
fy 500 MPa (50 kN/cm2) 
CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE  
Umidade Relativa 75 % 
Temperatura 20oC 
CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA  
Espessura da casca 8 cm 
Altura no ponto central 1000 cm 
Aberturas laterais (raio) 300 cm 
Distância (eixo y) entre aberturas 3600 cm 
Distância (eixo x) entre aberturas 1700 cm 
Armadura nas duas direções principais Ø10mm c/ 30 cm 
Cobrimento das armaduras 1 cm 
 
  

 A estrutura projetada pode ser visualizada na figura 6.31 em uma vista superior, na 

figura 6.32 em perspectiva e, por fim, na figura 6.3 em vista lateral. 
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Figura 6.31 – Vista superior da estrutura modelada.  

 

 
Figura 6.32– Perspectiva da estrutura modelada.   

 
 

 
Figura 6.33 – Vista lateral da estrutura modelada.  

 
 

Devido às condições de simetria da estrutura e dos carregamentos adotados, optou-se por 

analisar apenas um quarto da estrutura, sendo esta porção detalhada nas figuras 6.34, 6.35, 
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6.36, 6.37 e 6.38, enquanto que a malha de elementos finitos adotada é mostrada na figura 

6.39. 
 

 
 Figura 6.34 – Porção analisada – vista superior.  

 

 
Figura 6.35 – Vista superior – dimensões em planta.  
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Figura 6.36 – Perspectiva da estrutura modelada. 

 

 
Figura 6.37 – Vista lateral - plano XZ.  

 
 
 

 
 

Figura 6.38 – Vista lateral - plano YZ.  
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Figura 6.39 – Malha de elementos finitos.  
 

 
6.4.2. Análise instantânea 

 

 A análise instantânea foi realizada com base na aplicação de fatores de carga 

proporcionais ao peso próprio da estrutura (25 kN/cm3), aplicados como sendo cargas de 

volume, ou seja, como carregamentos na direção cartesiana z. De modo a apresentar uma 

validação inicial, a primeira verificação será uma consideração do modelo elástico sem 

adoção de propriedades de ruptura do material, possibilitando uma análise comparativa com 

os resultados obtidos através do Abaqus, servindo assim para comprovar o funcionamento 

básico do modelo de cascas de concreto armado. Salienta-se que o Abaqus permite a 

modelagem de estruturas de cascas de concreto armado por meio de um modelo laminar, ou 

seja, através do modelo de armaduras distribuídas. 

 A figura 6.40 representa o mapeamento dos deslocamentos, em relação a coordenada 

z, ocorridos, na verificação realizada através do Abaqus. Já as figuras 6.41 e 6.42 

demonstram, respectivamente, os deslocamentos nas simulações do programa implementado 

através dos modelos de armaduras distribuídas e incorporadas. A análise comparativa destas 

três figuras indicam resultados muito próximos dos dois modelos implementados com os 

obtidos pelo Abaqus, quando se trata de uma análise puramente elástica.  

Nó 1  
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 Figura 6.40 – Deslocamentos na direção cartesiana z obtidos 
através do Abaqus, para uma análise elástica.  

 

 
Figura 6.41 – Deslocamentos na direção cartesiana z obtidos através 
do programa implementado, para uma análise elástica, através de um 
modelo de armaduras distribuídas.  
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Figura 6.42 – Deslocamentos na direção cartesiana z obtidos através 
do programa implementado, para uma análise elástica, através de um 
modelo de armaduras incorporadas.  

 

 Com a validação do modelo de casca, a segunda verificação foi a analise instantânea, 

adotando o modelo mais complexo, simulando as propriedades do concreto armado. Neste 

caso, foram avaliadas as seguintes situações de modelagem: 

- análise com linearidade geométrica e consideração de um modelo de armaduras 

incorporadas; 

- análise com não linearidade geométrica e consideração de um modelo de 

armaduras incorporadas; 

- análise com linearidade geométrica e consideração de um modelo de armaduras 

distribuídas; 

- análise com não linearidade geométrica e consideração de um modelo de 

armaduras distribuídas. 
 
 A figura 6.43 apresenta o gráfico de deslocamentos do ponto central e mais alto da 

estrutura, representado pelo nó 1 (Figura 6.39). Observando o referido gráfico, percebe-se um 

comportamento semelhante entre todas as simulações, sendo que os modelos com uso de 

armaduras distribuídas apresentaram um comportamento levemente mais rígido, com valores 

de deslocamentos um pouco inferiores. A análise não linear geométrica, neste caso, não 

provocou grandes alterações nos resultados, culminando, em ambos os modelos de 

representação das armaduras, em um pequeno incremento nas deformações em relação às 
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análises lineares. Vale salientar que todas as formulações tiveram desempenho satisfatório até 

um fator de carga igual a 10,6, ocorrendo esmagamento generalizado da estrutura a partir 

deste ponto.  
  

 
Figura 6.43 – Relação entre carga aplicada e deslocamento no nó 1.  

 
 

 Devido ao comportamento muito semelhante entre todas as formulações, serão 

apresentados a seguir apenas os resultados obtidos na análise linear com uso de armaduras 

distribuídas, podendo-se utilizar como parâmetro também para as demais formulações. 

 Nas figuras 6.44, 6.45 e 6.46 estão representados os deslocamentos nodais ocorridos 

na estrutura respectivamente nas direções z, x e y, quando a mesma é submetida a fatores de 

carga iguais a 3,0 e 10,6. 
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Figura 6.44 – Deslocamentos verticais relativos aos carregamentos 
com fator de carga 3,0 e 10,6.  

 
 

 
Figura 6.45 – Deslocamentos horizontais, na direção x, relativos aos 
carregamentos com fator de carga 3,0 e 10,6.  

 

 
Figura 6.46 – Deslocamentos horizontais, na direção y, relativos aos 
carregamentos com fator de carga 3,0 e 10,6.  

 
  

 As figuras 6.47 e 6.48 ilustram as tensões normais resultantes nas camadas de 

concreto. Por se tratarem das camadas mais distantes do eixo da estrutura, optou-se por 

representar apenas as camadas 1 e 10, onde ressaltando que a numeração das camadas ocorre 
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de baixo para cima, ou seja, a camada 1 refere-se à camada inferior e a camada 10 à camada 

superior. 
  
 
 

 
Figura 6.47 – Tensões Sxx e Syy,  na camada 1, para um fator de 
carga igual 10,6.  

 
 
 
 

  
Figura 6.48 – Tensões Sxx e Syy, na camada 10, para um fator de 
carga igual 10,6.  

 
  
 Os modos de falha que ocorrem no interior da estrutura de concreto, mais 

precisamente nos pontos de integração dos elementos modelados, são detalhados na figura 

6.49. Nota-se que para um fator de carga igual a 10,6 a estrutura já apresenta pontos de 

esmagamento e de fissuração nas duas direções do concreto e, a partir deste momento, a 

estrutura passa a não mais convergir durante a análise numérica. 
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Figura 6.49 – Rupturas dos pontos de integração da camada 1: 
esmagamento ou fissuração.  

 
 

Figura 6.50 – Rupturas dos pontos de integração da camada 10: 
esmagamento ou fissuração.  
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 Da mesma forma analisada para as camadas de concreto, no modelo de armaduras 

distribuídas, as armaduras foram representadas neste caso pelas camadas 3 e 8 do elemento 

finito, tendo ambas uma espessura equivalente de 0,026 cm. As figuras 6.51 e 6.52 detalham a 

distribuição das tensões normais nas direções x e y, respectivamente nas camadas 3 e 8. 
 

  
Figura 6.51 – Tensões Sxx e Syy, na camada 3, para um fator de carga 
igual 10,6.  

 
 

  
Figura 6.52 – Tensões Sxx e Syy, na camada 8, para um fator de carga 
igual 10,6.  
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6.4.3. Análise diferida 
 
 
 A análise diferida foi realizada com base na aplicação de um carregamento instantâneo 

igual a três vezes o peso específico da estrutura, em que os deslocamentos instantâneos já 

foram apresentados nas figuras 6.41 a 6.43, e avaliado um período de 100 dias após a data de 

aplicação de carga. Foram avaliadas as seguintes situações de modelagem: 

- consideração de um modelo de armaduras incorporadas, modelo viscoelástico a 

partir de uma da cadeia Kelvin generalizada e aplicação de carga aos sete dias 

(tempo de execução do exemplo: 0:07:22.47hrs – sem retração; 0:09:16.33hrs – 

com retração); 

- consideração de um modelo de armaduras incorporadas, modelo viscoelástico a 

partir de uma da cadeia Kelvin generalizada e aplicação de carga aos 28 dias 

(tempo de execução do exemplo: 0:07:02.91hrs – sem retração; 0:08:49.55hrs – 

com retração); 

- consideração de um modelo de armaduras incorporadas, modelo viscoelástico a 

partir de uma da cadeia Maxwell generalizada e aplicação de carga aos sete dias 

(tempo de execução do exemplo: 0:05:05.52hrs– sem retração; 0:07:00.30hrs – 

com retração); 

- consideração de um modelo de armaduras incorporadas, modelo viscoelástico a 

partir de uma da cadeia Maxwell generalizada e aplicação de carga aos 28 dias 

(tempo de execução do exemplo: 0:04:23.38hrs– sem retração; 0:07:25.08hrs – 

com retração); 

- consideração de um modelo de armaduras distribuídas, modelo viscoelástico a 

partir de uma da cadeia Kelvin generalizada e aplicação de carga aos sete dias 

(tempo de execução do exemplo: 0:06:34.58hrs – sem retração; 0:08:08.33hrs – 

com retração); 

- consideração de um modelo de armaduras distribuídas, modelo viscoelástico a 

partir de uma da cadeia Kelvin generalizada e aplicação de carga aos 28 dias 

(tempo de execução do exemplo: 0:06:07.76hrs – sem retração; 0:07:33.81hrs – 

com retração); 

- consideração de um modelo de armaduras distribuídas, modelo viscoelástico a 

partir de uma da cadeia Maxwell generalizada e aplicação de carga aos sete dias 

(tempo de execução do exemplo: 0:04:09.76hrs – sem retração; 0:06:08.33hrs – 

com retração ); 
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- consideração de um modelo de armaduras distribuídas, modelo viscoelástico a 

partir de uma da cadeia Maxwell generalizada e aplicação de carga aos 28 dias 

(tempo de execução do exemplo: 0:04:11.75hrs – sem retração; 0:05:40.44hrs – 

com retração  ); 

 Obs: para cada uma das situações acima foi avaliado o uso, ou não, do fenômeno de 
retração. 
 
 Uma análise detalhada das simulações acima pode ser realizada através da figura 6.53. 

Em um primeiro momento, o que mais chama a atenção é a elevada importância da 

consideração do fenômeno de retração em qualquer que seja a simulação, devido ao 

incremento considerável que isto resulta nos deslocamentos nodais da estrutura. Quanto às 

diferenças em relação à modelagem de armaduras e dos fenômenos diferidos, nota-se que os 

resultados tendem a ser muito semelhantes, o que, neste caso, acabou formando quatro grupos 

principais, sendo diferenciados pela idade do concreto no momento de aplicação de carga, aos 

sete ou 28 dias, aliada ao uso ou não da formulação de retração. 

 Entretanto, observa-se que os resultados dentro de cada um dos quatro grupos tiveram 

a mesma configuração dos comportamentos, ou seja, o maior deslocamento foi o ocorrido 

com o uso de armaduras incorporadas e cadeia Kelvin, seguida do modelo com armaduras 

distribuídas também aliado ao uso da cadeia Kelvin, e posteriormente, os menores 

deslocamentos resultando no uso da cadeia Maxwell com resultados muito próximos para as 

duas formas de modelagem das armaduras. 
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Figura 6.53 – Deslocamentos do nó 1, devido à análise diferida.  
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e Syy para a estrutura com início de carregamento aos 28 dias, indicando, como já era de se 

esperar, as mesmas tensões apresentadas aos sete dias. Aspecto importante a ser lembrado é 

que a análise diferida, implementada neste trabalho, não implica em inclusão de novos 

esforços internos na estrutura, apenas incrementos de deformações, ou seja, estas figuras 

representam também a distribuição de tensões após os incrementos de tempo. 
 
 
 

 
Figura 6.54 – Tensões Sxx e Syy, na camada 1, com carregamento aos 
7 dias.  

 
 

 
 

Figura 6.55 – Tensões Sxx e Syy, na camada 10, com carregamento 
aos 7 dias.  
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Figura 6.56 – Tensões Sxx e Syy, na camada 1, com carregamento aos 
28 dias.  

 
 
 
 

 
 

Figura 6.57 – Tensões Sxx e Syy, na camada 10, com carregamento 
aos 28 dias.  
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7. CONCLUSÕES 

 Ao fim deste trabalho pôde-se chegar às seguintes conclusões em relação ao programa 

computacional e as metodologias nele utilizadas: 
 

• Conforme indicado nos exemplos propostos, capítulo 6, o comportamento do concreto 

foi satisfatoriamente implementado através de elementos finitos degenerados de casca, 

com inclusão de efeitos de não linearidade geométrica, e um comportamento 

elastoplástico com endurecimento para respostas instantâneas, apresentando os 

processos de ruptura, fissuração ou esmagamento, quando atingido o critério de 

ruptura de Ottosen; 

• O uso de uma formulação elastoplástica para o concreto não fissurado demonstrou ser 

uma consideração altamente importante devido ao grande aumento das deformações 

quando comparado com uma formulação elástica, devendo ser considerada 

indispensável para corretas simulações de estruturas de concreto armado; 

• A inclusão do fenômeno da fissuração com consideração do tension stiffening effect 

também é de grande relevância uma vez que representa o efeito de falha do material, 

porém com um decréscimo mais lento da rigidez da estrutura, sem o qual haveria 

perda abrupta de rigidez da após o início do processo de fissuração. 

• Para a representação das armaduras, os modelos de armaduras incorporadas e 

armaduras distribuídas foram adequadamente implementados, com resultados bastante 

próximos quando comparados entre si e também em relação aos exemplos numéricos e 

experimentais analisados. Comparativamente, o modelo distribuído apresentou maior 

facilidade de geração da malha, principalmente para estruturas com grande quantidade 

de barras, enquanto o modelo incorporado apresentou a facilidade de se poder lançar a 

armadura sem precisar haver qualquer dependência em relação à malha de elementos 

de concreto além de permitir  posicionamento das armaduras exatamente como 

previsto no projeto ou na estrutura real. Sobre a questão do tempo computacional, 
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observou-se um desempenho melhor para o uso de armaduras incorporadas apenas em 

estruturas mais simples e com poucas barras de armaduras. O aumento gradativo do 

número de barras demonstrou uma perda de desempenho do modelo incorporado em 

relação ao modelo distribuído, este último sendo mais vantajoso, em relação ao tempo 

computacional, quando utilizado o programa para resolução de problemas de 

estruturas planas e densamente armadas, enquanto o primeiro apresentou-se mais 

adequado para estruturas lineares. 

• Foram implementados, de forma satisfatória, dois modelos para representar o 

comportamento viscoelástico do concreto, baseados em cadeias Kelvin e Maxwell 

generalizadas, sendo que os dois métodos culminam em resultados muito próximos na 

análise de estruturas. Salienta-se que, como visto no item 6.2.1, para concretos nas 

idades iniciais, até 28 dias, o modelo Kelvin apresentou melhores resultados na 

calibração da função de fluência. Para análises com idade de aplicação de carga igual 

ou superior a 28 dias ambas as formulações tiveram uma adequada calibração com o 

modelo analítico. De forma geral, destaca-se o modelo de cadeia Maxwell devido ao 

menor tempo computacional, fato que se ressalta cada vez mais, a medida que há um 

aumento no número de elementos finitos para discretização da estrutura. Na 

comparação com os resultados experimentais novamente os modelos foram 

considerados adequados para simulação dos efeitos da fluência; 

• Com base no exemplo 6.4, pode-se visualizar também a relevância da inclusão e 

simulação dos efeitos de retração no decorrer do tempo. O incremento destas 

deformações provoca uma grande modificação nos deslocamentos diferidos, sendo 

uma importante consideração em conjunto com a análise de fluência. 

 A partir das considerações acima pode-se constatar que o software desenvolvido neste 

trabalho apresentou bons resultados quando comparado com simulações realizadas em 

outros softwares ou com dados experimentais pré-existentes, sendo assim, adequado para 

simulações de estruturas de cascas de concreto armado submetidas a cargas de curta e/ou 

longa duração, atendendo plenamente aos objetivos propostos para esta tese. 
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com base nos objetivos propostos neste trabalho e a partir dos resultados obtidos no 

desenvolvimento do programa de elementos finitos para análise não-linear geométrica de 

cascas de concreto armado, foi possível detectar alguns pontos específicos interessantes a 

serem tratados visando melhorar a aplicabilidade, desempenho e confiabilidade do respectivo 

software. Os pontos principais a serem focados são: 

• Promover ajustes proporcionando um melhor desempenho frente ao tempo 

computacional na análise dos grandes problemas estruturais, principalmente 

quando do uso da não linearidade geométrica.  
• Elaboração de estudos experimentais, baseados na execução de protótipos de 

cascas de concreto armado, com adequado controle de execução, cura e 

carregamentos, possibilitando uma verificação mais realística para os efeitos 

diferidos ocorridos nestas estruturas, para posterior modelagem e análise 

através do software aqui apresentado.  

• Implementar metodologias para consideração da atuação de cargas de impacto 

e dinâmicas; 

• Acrescentar rotinas e realizar a calibração com modelos experimentais do 

comportamento degradativo do concreto armado, devido ação de agentes 

agressivos, como por exemplo ataque por cloretos, sulfatos e carbonatação. 
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