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RESUMO 

A ruptura de materiais heterogêneos quase frágeis, como o concreto, as cerâmicas e 

diferentes tipos de rochas, tem um comportamento mecânico complexo, foco de estudo de 

pesquisadores já há muito tempo. 

Uma ferramenta para simular o comportamento até ruptura destes tipos de materiais são 

os métodos de elementos discretos formados por barras (Discrete Element Method - DEM). 

Neste método as massas são concentradas em pontos nodais que estão ligados por meio de 

elementos unidimensionais caracterizados por relações constitutivas uniaxiais simples. 

Neste contexto, realizam-se novas implementações na versão do DEM com o intuito de 

estudar diversos aspectos dos materiais quase frágeis. Os principais focos da tese estão na 

desvinculação do nível de discretização do modelo do comprimento de correlação dos campos 

aleatórios que caracterizam as propriedades mecânicas. Através da interpretação dos resultados 

na simulação de emissão acústica é possível conhecer melhor o processo de dano neste tipo de 

material. Testes experimentais preliminares também são apresentados. 

Também são realizadas simulações em DEM utilizando carregamento biaxial, onde é 

explorado nessas simulações o comportamento dos modelos sob a ótica da técnica de emissão 

acústica. 
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ABSTRACT 

The rupture of heterogeneous materials quasi-fragile, like concrete, ceramics and 

different types of rocks have a complex mechanical behavior, which has been the focus 

of study by researchers for a long time. 

The truss-like Discrete Element Method (DEM) was used to perform numerical 

simulations of the testing processes. The test results and the results of the numerical analyses, 

in terms of load vs. time diagram and AE data, as determined through b-value. 

In this context, new implementations in the version of DEM were realized with the 

objective to study the aspects of quasi-fragile materials. The main focuses of the thesis are in 

untying the level of discretization of the model of the correlation length from random fields 

which characterize the mechanical properties. And, through the interpretation of the results in 

the simulation of the acoustic emission, it is possible to better understand the process of 

damage in this type of material. 

Are also performed in DEM the biaxial loading, where is explored in this simulations 

the behavior of models from the point of view of the acoustic emission technique. 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante a década de 1960, foi introduzido um conjunto de métodos computacionais 

alternativos para descrever problemas relacionados com a mecânica dos sólidos. Dependendo 

do elemento individual introduzido, tais como partículas, agentes ou moléculas, foram 

inventados alguns métodos como, por exemplo, dinâmica molecular (MD), elementos 

discretos, análise de deformação descontínua (DDA) ou similar. Nesse processo surgiu a 

mecânica computacional descontínua, que agora é uma parte integrante da pesquisa de ponta 

em nanotecnologia nos mais diversos processos industriais, Munjiza, 2009. 

Em contraste, pode-se argumentar que os métodos discretos têm a habilidade natural 

para introduzir descontinuidades de uma maneira muito direta e intuitiva, basta quebrar a 

ligação entre seus componentes discretos. Dentro deste contexto, é explorada neste trabalho a 

aplicação do Método dos Elementos Discretos composto por barras na modelagem de 

sistemas mecânicos susceptíveis a sofrer danos e fraturas. 

A versão do Método dos Elementos Discretos composto por barras (DEM), utilizado 

neste trabalho, consiste na discretização do contínuo em barras que formam uma treliça 

espacial regular, como a que é ilustrada na Figura 1.1, onde massas equivalentes são 

concentradas nos nós e as rigidezes das barras são equivalentes ao contínuo que querem 

representar, Iturrioz et al., 2013. 

Leis uniaxiais de dano permitem modelar fratura e dano anisotrópico com relativa 

facilidade. Aplicações em diversos campos da Engenharia podem ser mencionadas, entre elas 

a resolução de problemas dinâmicos de cascas sujeitos à carga impulsiva, Riera e Iturrioz, 

1995 e 1998. Estudo da fratura em fundações elásticas apoiadas sobre solos brandos, 

simulação da geração e posterior propagação de sismos, Dalguer et al., 2001, estudo do efeito 

de escala em concreto e rochas, Rios e Riera, 2004, Miguel et al., 2008 e Iturrioz et al., 2009, 

cômputo de parâmetros fractomecânicos, Barrios D’ambra et al., 2007, Kosteski et al., 2009. 

Relacionado diretamente com o estudo da microestrutura de materiais compostos é possível 

citar o trabalho apresentado em Batista, 2007, e Kosteski et al. 2011, que analisaram com 

DEM a microestrutura de um ferro fundido nodular formado por nódulos de grafite dispersos 

numa matriz ferrosa e no estudo do efeito de escala de materiais quase frágeis, Rios e Riera, 

2004, Iturrioz et al. 2007, Miguel et al., 2008, Iturrioz et al., 2009 e Miguel et al. 2010. 
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Figura 1.1 - Modelo cúbico do DEM. 

 

Neste trabalho são discutidas três implementações realizadas em DEM, a primeira é 

relacionada à desvinculação das propriedades mecânicas com a discretização do modelo. A 

segunda é atribuída à simulação de emissão acústica utilizando o DEM e a terceira aplicação é 

referente a simulações de biaxialidade de compressão e tração. 

1.1 - Geração das propriedades do material como um campo aleatório onde o 

comprimento de correlação do campo independe da discretização do modelo 

O DEM permite, com relativa facilidade, definir algumas propriedades do material 

como campos aleatórios com uma determinada distribuição de probabilidades. 

Tradicionalmente, considera-se como campo aleatório a energia específica de fratura 

adotando uma distribuição de probabilidades do Tipo Weibull. O comprimento de correlação 

do campo está vinculado à discretização realizada, pois as gerações dos valores aleatórios são 

estatisticamente independentes, vinculando cada valor gerado ao baricentro das barras geradas 

no modelo. 

1.2 - Simulação de ensaios de emissão acústica empregando o DEM 

Em paralelo com o uso do DEM é aplicada a técnica de Emissão Acústica como 

ferramenta na detecção do dano em estruturas ou em corpos de prova solicitados durante o 

processo de fratura. Tradicionalmente, o teste de Emissão Acústica (EA) grava um número de 

parâmetros a partir de um sinal captado, onde o estado físico da amostra é determinado a 

partir desses parâmetros. Os parâmetros tradicionalmente utilizados são o tempo de chegada e 
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a amplitude do sinal, outros parâmetros que podem ser considerados são indicados em Grosse 

e Othsu, 2008. 

Tem-se verificado que as amplitudes dos sinais gerados são distribuídos de acordo 

com a lei Gutenberg-Richter (GR), provenientes da teoria de sismos, , onde N é 

o número de amplitudes (A) provenientes do sinal de Emissão Acústica. O expoente b da lei 

(GR) é chamado de valor b ou coeficiente b. O valor b muda de acordo com os diferentes 

estágios do processo de fratura. As microfissuras inicialmente dominantes geram um grande 

número de eventos de baixa amplitude, enquanto que as macrofissuras geram menos eventos 

de maior amplitude. Isto implica uma diminuição progressiva do valor b. 

Por outro lado, o processo de fratura também é caracterizado por sua localização 

progressiva. Em sua fase inicial, o dano consiste em uma variedade de microfissuras 

aleatoriamente distribuídas sobre uma grande parte do volume da amostra, enquanto que na 

fase final as microfissuras coalescem, formando uma superfície de fratura. 

Em paralelo com o uso do DEM é possível realizar uma análise do processo de fratura 

e verificar o comportamento de uma fissura durante aplicação de um carregamento e 

consequentemente determinar o coeficiente b ou valor b. Este parâmetro pode ser determinado 

utilizando técnicas de emissão acústica e métodos estatísticos desenvolvidos na área da 

sismologia. Alguns pesquisadores já realizaram estudos experimentais a respeito do 

comportamento do processo de fratura utilizando ensaios experimentais, entre os quais podem 

ser citados, Carpinteri, 2009; Bosia et al., 2008; Schiavi et al., 2010. 

1.3 – Simulação em DEM utilizando carregamento biaxial 

Utilizando os conceitos desenvolvidos nos itens 1.1 e 1.2, foram realizados simulações 

em DEM utilizando carregamento biaxial. Kupfer, 1973 realizou ensaios em corpos de prova 

de concretos, os quais foram submetidos a diferentes tipos de carregamento biaxial, a partir 

destes dados experimentais Kupfer propôs expressões empíricas para representar o 

comportamento das placas testadas no espaço das tensões principais. Iturrioz, 1995 simulou 

em DEM os ensaios de biaxialidade desenvolvidos por Kupfer, 1973, porém o mesmo 

encontrou limitação no algoritmo, pode-se citar, o comprimento do módulo elementar Lc em 

função do tamanho do agregado, ou seja, a geração das propriedades mecânicas do material 

era relacionada com a discretização do modelo. 

( ) bN A A−≥ ∞
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1.4 Objetivos 

O objetivo geral desta Tese é estudar o dano em materiais quase frágeis empregando o 

Método dos Elementos Discretos composto por barras (DEM). 

Como objetivo específico e inovador é possível citar: 

a) Desvincular o comprimento de correlação dos campos aleatórios que caracterizam 

as propriedades mecânicas (em particular a tenacidade) do nível de discretização do modelo; 

 b) Explorar no DEM as possibilidades da simulação de ensaios de emissão acústica, 

propondo um algoritmo para contagem e localização dos eventos; 

c) Verificar o comportamento de ensaios biaxiais em simulações realizadas em DEM, 

assim como explorar nessas simulações o comportamento dos modelos sob a ótica da técnica 

de emissão acústica. 

1.5 Organização do trabalho 

O trabalho desenvolvido é apresentado em oito capítulos, sendo o primeiro esta 

Introdução, os demais são resumidos a seguir. 

No Capítulo 2 apresenta-se a fundamentação teórica onde são expostas as bases 

teóricas necessárias para o estudo, começando pela mecânica da fratura, emissão acústica e 

Método dos Elementos Discretos (DEM) formado por barras. 

O Capítulo 3 apresenta a Revisão Bibliográfica sobre independência do nível de 

discretização e também uma revisão da relação entre emissão acústica e características do 

processo de dano. Na sequência são revisados os métodos utilizados para seleção e 

identificação dos valores máximos de eventos em sinais aleatórios e finalmente é feita uma 

descrição dos trabalhos de outros autores na área de ensaios biaxiais. 

No Capítulo 4 é realizada a implementação dentro do DEM para tornar independente a 

simulação do comprimento de correlação do campo aleatório da propriedade mecânica do 

nível de discretização adotado. Também são mostradas as simulações em DEM com técnicas 

de Emissão Acústica. 

No Capítulo 5, são apresentadas as aplicações utilizando o DEM e as técnicas de 

emissão acústica, onde foram estudas diferentes simulações, entre elas pode-se citar, 
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Compressão, Tração e Flexo-corte. São apresentados também uma metodologia e resultados 

preliminares realizados experimentalmente. 

No Capítulo 6, é avaliado o comportamento do processo de fratura através do valor b 

em diferentes faixas de frequência e comparado com os resultados obtidos 

experimentalmente. 

No Capítulo 7, é realizado um estudo em DEM de simulações com diferentes tipos de 

deslocamento prescrito biaxial. Também são avaliados os comportamentos e a caracterização 

do processo de dano utilizando os casos de biaxialidade. 

Finalmente, no Capítulo 8, apresentam-se as conclusões obtidas ao longo do 

transcurso da tese, bem como sugestões para futuros trabalhos. 

Nos Apêndices são apresentadas, os algoritmos utilizados na detecção dos picos 

máximos nos eventos de emissão acústica, a simulação em DEM de corpo prismático sob 

tração e flexo corte, é mostrado informações adicionais das simulações do modelo proposto 

por Kupfer, 1973, um estudo preliminar na utilização da distribuição Weibull como parâmetro 

de caracterização do processo de dano na distribuição de eventos e é apresentado o código 

fonte utilizado na determinação da envoltória e na identificação dos máximos dos eventos. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

O presente capítulo pretende colocar as bases teóricas pertinentes aos conceitos 

envolvidos no estudo, começando pela mecânica da fratura com seus parâmetros 

macroscópicos e suas características. Logo, realiza-se uma descrição dos conceitos de 

mecânica do dano, particularmente, da fratura quase frágil. Também é apresentada uma base 

teórica sobre emissão acústica e ondas elásticas e por último é descrito o Método dos 

Elementos Discretos (DEM) formado por barras. 

2.1 Aspectos Básicos da Mecânica da Fratura 

O estado de tensões de qualquer ponto de uma estrutura sob um sistema de cargas 

atuantes está caracterizado por um tensor de tensões. Utilizando teorias de resistência 

clássicas, obtém-se, a partir do tensor de tensões, um único valor de comparação que se 

chama tensão de cálculo (σcalc.). Caso seja utilizado o critério de von Mises, por exemplo, a 

tensão de cálculo será igual à tensão equivalente de von Mises σvm. 

Na prática do projeto convencional, o valor de tensão calculado (σvm, por exemplo) é 

comparado com um número que representa a resistência do material, no caso da teoria de 

resistência de von Mises seria um valor de σvm crítico chamado de tensão de comparação. Por 

exemplo, no caso de um ensaio de tração uniaxial, σvm coincidirá com a tensão de escoamento 

do material.  

A expressão (2.1) permite verificar uma estrutura convencional dentro do campo da 

resistência dos materiais. Nesta expressão será função da geometria e condições de 

contorno aplicadas (F), e  será função do material das condições em que foi realizado 

o ensaio, temperatura (T*) e velocidade da carga aplicada ( ). Neste caso, supõe-se a 

estrutura livre de defeitos e descontinuidades e não é considerado o efeito dos mesmos. 

   (2.1) 
Considere agora a placa quadrada com um orifício elíptico central, tracionada pelos 

extremos superior e inferior, conforme mostrado na Figura 2.1. A presença desse orifício 

influencia na distribuição de tensões no componente. Para esse caso, fazendo o uso da teoria 

da elasticidade, onde a variação da tensão na direção da tração aplicada (σaplic) sob o eixo x é 

calculada pela equação (2.2), segundo a qual é possível verificar que, quando o semieixo 

calcσ

materialσ

F&

( ) ( )*
. , , ,calc materialF Geometria material T Fσ σ≤ &
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menor da elipse tende a zero (b→0), a tensão no extremo do semi eixo “a”, σy(a) vai ser 

infinita, ou seja, vai resultar numa singularidade. Estas elipses de semi eixo menor tendendo a 

zero podem ser assemelhadas aos defeitos e falhas que, em micro ou macro escala, 

apresentam-se no material, Kanninen e Popelar, 1985; Knott, 1993. 

 

Figura 2.1 - Caso considerado por Inglis para sua dedução, Kanninen e Popelar, 1985. 

 

             (2.2) 

Na medida em que vão sendo desenvolvidos os métodos de detecção das trincas, tem-

se comprovado que elas estão sempre presentes em qualquer estrutura, podendo ser inerentes 

ao material ou ao processo de fabricação, ou então surgido durante o serviço da estrutura.  

Conforme a equação (2.2), a tensão calculada na ponta de uma trinca teórica (a/b→∞) 

será infinita, independentemente do valor da carga remota aplicada, o qual faz com que nunca 

seja satisfeita a relação estabelecida pela equação (2.1), na qual se baseia o projeto 

convencional. Porém, sabe-se que as estruturas reais, ainda na presença de defeitos, resistem 

com segurança a valores de cargas finitas. Isso indica a necessidade de procurar critérios de 

projeto aplicáveis a estruturas com defeitos macroscópicos. 

Seguindo o mesmo princípio da equação (2.1), a verificação de projeto, considerando 

os critérios da mecânica da fratura está representada pela equação (2.3), onde não são mais 

comparadas tensões. Deve-se procurar algum parâmetro alternativo X, o parâmetro calculado 

Xcal. deve ser menor que Xmat. para garantir a integridade da estrutura fissurada. Nesse caso, o 

( )
1/ 2

1 2
a

a
b

σ σ
  = +  
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parâmetro calculado Xcal. é função do tamanho de trinca (a), geometria da estrutura e 

condições de contorno (F). Por outro lado, o parâmetro que caracteriza o material Xmat. é 

função da temperatura (�∗), velocidade de aplicação da carga ( ) e espessura analisada (B), 

Kanninen e Popelar, 1985. 

     (2.3) 
Em ambas as equações (2.1) e (2.3), a variável correspondente ao material não é 

função da geometria do problema e pode ser obtida a partir de um ensaio num corpo de prova 

simples para o caso de σmat. ou de um ensaio em corpos de prova compacto de tração ou de 

flexão em três pontos para o caso de Xmat., conforme os procedimentos descritos nas normas, 

ASM Handbook, 1985.  

Como parâmetros da mecânica da fratura linear elástica, é possível citar: 

- a energia específica de fratura (G) ou taxa de libertação de energia, que foi 

primeiramente proposta por Griffith, 1920, e é considerada como um parâmetro 

global, porque envolve o balanço energético da estrutura como um todo; 

- o fator de intensidade de tensão K, Irwin, 1957, que se considera como um parâmetro 

local, pois somente considera a distribuição de tensões no entorno da ponta da trinca. 

Como representante da mecânica da fratura não linear, podem ser mencionados a 

integral J, Rice, 1968, que é considerada como parâmetro global, envolvendo também o 

balanço energético da estrutura em análise e o Crack Opening Displacement, (abertura da 

cabeça da fissura) (COD), parâmetro introduzido por, Wells, 1961. 

São apresentados a seguir os fundamentos teóricos correspondentes aos parâmetros da 

mecânica da fratura linear elástica. Para obter informação referente aos parâmetros da 

mecânica da fratura não linear recomenda-se consultar algum texto clássico de mecânica da 

fratura como, por exemplo, Anderson, 1995. 

2.2 Critério Energético de Griffith 

Os primeiros passos dentro da mecânica da fratura foram dados por Griffith, 1920. 

Intrigado com a divergência existente entre a resistência mecânica teórica e a resistência 

mecânica real da maioria dos sólidos cristalinos, Griffith realizou uma série de ensaios com 

fibras de vidro de diferentes espessuras obtendo os resultados ilustrados na Figura 2.2. 

F&

( ) ( )*
. ., , , ,calc matX F Geometria a X B T F= &



 

 

 

     9 

Pode-se verificar que, quanto menor a espessura utilizada, a resistência obtida 

aproxima-se da resistência teórica do vidro, enquanto que, para espessuras maiores, os valores 

de resistência apresentados aproximam-se com a resistência convencional do vidro. 

Esses resultados levaram Griffith a concluir que a discrepância entre a resistência real 

e a teórica dos sólidos cristalinos se deve à presença de defeitos ou trincas nos mesmos. 

Quanto maior o tamanho, maior a probabilidade de encontrar defeitos, o que poderia ser 

interpretado a nível global como a probabilidade da existência de mais e maiores defeitos. 

 

Figura 2.2 - Experiência realizada por Griffith com as fibras de vidro, Kanninen e Popelar, 

1985. 

 

Para fundamentar a hipótese anterior, Griffith propõe o balanço energético 

representado pela equação (2.4), a qual estabelece que a condição crítica para a propagação da 

trinca é a variação da energia potencial experimentada pelo sistema seja igual à energia 

necessária para formar uma superfície (fratura ou trinca). Esta última, considerada por 

unidade de área gerada, é uma propriedade do material. 

       (2.4) 
Onde: 

w: Potencial das forças externas aplicadas sobre o corpo; 

U: Energia de deformação interna; 

dw dU

dA dA
γ− =
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: Energia de superfície do material; 

A: Área de superfície da trinca formada. Para uma placa de espessura B com uma  

trinca interna de comprimento 2a resulta A= 4Ba. 

Na realização da análise, Griffith baseia o problema apresentado na Figura 2.3 numa 

placa de espessura B e dimensões de lado muito maiores em relação à dimensão da trinca 

central. Nos extremos da placa é aplicada uma tensão uniforme e o sistema de coordenadas 

está localizado no centro da trinca. Pelas características do caso tomado como referência para 

a análise, o mesmo pode ser considerado em estado plano de tensões. 

 

Figura 2.3 - Placa de dimensões infinitas utilizada por Griffith. 

 

Considerando o teorema de Clapeyron, o potencial do trabalho externo (W) pode ser 

considerado como duas vezes a energia de deformação elástica, com o qual a equação (2.4) 

pode ser escrita, como mostra a equação (2.5), Kanninen e Popelar, 1985. 

     (2.5) 
Por outro lado, utilizando a solução de Westergaard para o caso analisado, Griffith 

obtém que a abertura da face da trinca é calculada pela equação (2.6). 

      (2.6) 
Onde: 

γ

2dw dU U dU dU

dA dA dA dA dA
γ− = − = =

( )1 22 22
v a x

E

σ= −
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v: deslocamento na direção y da face da trinca; 

σ: Tensão remota aplicada; 

a: comprimento da trinca; 

E: Módulo de elasticidade. 

Das considerações anteriores, é possível escrever a equação (2.7). 

    (2.7) 

Aplicando a equação (2.5), e considerando dA=4B·da, é obtida a relação representada 

pela equação (2.8): 

          (2.8) 

De onde se deduz a equação (2.9): 

       (2.9) 

onde,  é a tensão aplicada que provoca a ruptura da placa (Figura 2.3). 

A equação (2.9) justifica a hipótese do Griffith, de que quanto maior o tamanho da 

trinca a tensão de fratura é menor. Para o estado plano de deformações, a solução para σf é 

obtida substituindo E por E/(1-ν2). 

2.3 Teoria de Griffith Modificada 

O ponto mais criticado da teoria de Griffith é que a mesma foi proposta para materiais 

frágeis, vidro, o que restringe sua aplicação. Uma solução para esta limitação é proposta por 

Orowam, 1950, apud Kanninen e Popelar, 1985, a qual admite que a energia liberada na 

propagação da fissura é consumida não só em formação de superfícies de fratura, mas também 

na deformação plástica associada ao processo de fratura. 

Com isto, a equação (2.9) é modificada resultando na equação (2.10). 

      (2.10) 

( )
2 2

0

12 4 2

a a B
W U U U B x dx

E

π σσ υ− = − = ⋅ =∫

( ) 2d W U a

dA E

πσ−
=

2
f

E

a

γσ
π

=

fσ

( )2 p c
f

E G E

a a

γ γ
σ

π π
+

= =
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onde, γp é a energia de deformação plástica associada ao processo de fratura. 

Essa proposta também modifica a equação (2.5) obtendo-se a equação (2.11). 

     (2.11) 

onde, Gc = (2γ +γp) é chamada de taxa de liberação de energia crítica, e recebeu o símbolo de 

Gc em homenagem a Griffith. A equação (2.12) é conhecida como teoria de Griffith 

modificada. Orowam e Irwin, 1957, estabeleceram que, desde que as teorias da elasticidade 

linear possam ser utilizadas, a resistência à fratura de um material está dada pelo valor crítico 

de G, Gc, o G pode ser calculado ou medido experimentalmente utilizando a relação mostrada 

pela equação. 

           (2.12) 

2.4 Fator de Intensidade de Tensões 

O fator de intensidade de tensão K é mais um parâmetro fractomecânico que determina 

as condições de propagação da trinca em função da intensidade das tensões na ponta da 

mesma, sendo considerado um parâmetro local. Foi introduzido por, Irwin, 1957 e está 

baseado na solução elástica de Westergaard na vizinhança de uma fissura, Kanninen e 

Popelar, 1985, Moura Branco, 1986. Irwin estabeleceu três modos básicos de fratura, (I, II e 

III ), os quais são ilustrados na Figura 2.4. De maneira geral, em materiais isotrópicos, o modo 

para o qual os materiais são mais susceptíveis é o modo I, pelo que toda a formulação a seguir 

apresenta, a mesma é deduzida considerando este modo de fratura. 

 

Figura 2.4 - Modos de fratura considerados por Irwin. 

 

c

dW dU
G

dA dA
= −

( )d W UdW dU
G

da da da

−
= − =
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A descrição da obtenção do fator de intensidade de tensão será realizada considerando 

um sistema de coordenadas polares com a origem na ponta da trinca como mostra a Figura 

2.5. Irwin estabeleceu que a distribuição da tensão na ponta da trinca ��&'� para o modo I é 

determinada pela equação (2.13). 

     (2.13) 

 

Figura 2.5 - Sistema de coordenadas utilizado na dedução do fator de intensidade de tensão 

(KI). 

 

Observa-se que, a partir do segundo termo, o raio está elevado ao quadrado o que 

indica que para valores pequenos de raio (r), ou seja, próximos à trinca o primeiro termo da 

expansão em série da equação (2.13) predomina sob os outros termos e os mesmos podem ser 

desconsiderados. Já para valores de r distantes da ponta da trinca, os outros termos começam 

ter maior significância e a tensão começa aproximar-se da tensão remota aplicada. Na 

equação (2.13) pode se observar que a função f(θ) depende do ângulo e KI funciona como um 

fator de escala. Considerando a afirmação anterior, nas proximidades da trinca a equação 

(2.13) pode ser escrita como mostra a equação (2.14). 

      (2.14) 

Em relação à equação (2.14) é importante fazer algumas observações: 

Para θ =0, a função f(θ ) = 1 e a equação (2.14) pode ser escrita como 
r

K I
yy

2
=σ . 

( )
( )
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Analisando esta equação (2.14), pode-se concluir que a distribuição de tensões nas 

proximidades da ponta da trinca não depende das condições de contorno e da geometria da 

estrutura analisada. O qual permite comparar estados tensionais nas proximidades de uma 

trinca em estruturas de geometria e sob condições de contorno diferentes. Este aspecto é de 

grande importância, uma vez que o estudo de propagação de trincas em corpos de provas 

realizados em laboratório permite a obtenção do valor de KI crítico (KIC), que caracteriza o 

material (o Xmat da equação (2.3)) e o mesmo pode ser utilizado como referência para 

comparar com o KIcalc (o Xcalc. da equação (2.3)), calculado para uma trinca presente numa 

estrutura real deste mesmo material. Se KIcacl.>KIC, então a trinca da estrutura real vai estar 

numa situação crítica. Na Figura 2.6, mostra-se de forma esquemática esta analogia. 

 

Figura 2.6 - Figura esquemática mostrando a equivalência entre o campo de tensões na ponta 

da trinca entre uma estrutura real e um corpo de prova. Anderson, 1995. 

 

Existem vários procedimentos, tanto numéricos como analíticos, para determinar o 

fator de intensidade de tensões KI, podendo ser encontrada uma ótima revisão no trabalho de 

Aliabadi e Rooke, 1991. No entanto, na maior parte das vezes é possível escrever o KI como 

propôs, Irwin, 1957 na relação apresentada pela equação (2.15). 

     (2.15) 
onde: 

IK aϕ σ π= ⋅ ⋅
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σ = Tensão existente na estrutura no local da trinca sem considerar a presença da 

mesma; 

ϕ= Coeficiente dependente da geometria do problema analisado; 

a = Comprimento da trinca analisada. 

É possível estabelecer a relação entre o G e o KI. Através dela se evidencia a relação 

entre aspectos mecânicos e geométricos (KI), com aspectos relacionados às propriedades do 

material (Gc) implícitos nos problemas de mecânica da fratura. A equação (2.16) representa a 

relação entre estas duas variáveis fractomecânicas quando se tem somente o modo I de 

fratura, conforme figura 2.4. 

      (2.16) 
sendo que: 

E´ = E para estado plano de tensões (EPT); 

E´ = E/ (1-ν2) para estado plano de deformações (EPD). 

A dedução da relação entre G e KI pode ser encontrada em qualquer livro básico de 

mecânica da fratura, por exemplo Moura Branco, 1986 e se apresenta de forma resumida na 

Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 – Equações resumidas de Mecânica da Fratura, Moura Branco, 1986. 

 

'
IK G E= ⋅
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Na ponta da trinca surgem tensões acima da tensão de escoamento do material, o que 

pressupõe um comportamento local não linear que deixa de ser compatível com a elasticidade 

linear sobre a qual está baseada a formulação do fator de intensidade de tensões e o Gc. Se a 

região plastificada for suficientemente pequena em relação à região onde é válida a equação 

(2.14), então pode ser aplicada a mecânica linear elástica da fratura. Caso contrário, devem 

ser utilizados outros parâmetros fractomecânicos como a Integral J e o COD (Crack Opening 

Displacement), os quais não serão apresentados neste trabalho; porém informação a esse 

respeito pode ser encontrada em Anderson, 1995 ou Kanninen e Popelar, 1985. 

A relação entre os parâmetros apresentados da mecânica da fratura linear elástica é 

utilizada para estabelecer o critério de falha dos elementos nos modelos desenvolvidos pelo 

Método dos Elementos Discretos (DEM), como será descrito mais adiante. 

2.5 Técnicas de Emissão Acústica (TEA) 

A Técnica de Emissão Acústica (TEA) é considerada um método singular entre os 

testes não destrutivos. Em contraste com outros métodos deste tipo as Técnicas de Emissão 

Acústica são geralmente aplicadas durante o carregamento, enquanto a maioria dos outros 

ensaios é aplicada antes ou depois do carregamento da estrutura, Grosse; Ohtsu 2008. 

TEA são consideradas ensaios não destrutivos, pois a estrutura é avaliada com o 

estado de carga previamente definido em projeto, não adicionando qualquer outro tipo de 

carga. Em geral, a emissão acústica é frequentemente usada para detectar uma falha em um 

estágio prematuro, muito antes que uma estrutura venha a falhar completamente, Grosse; 

Ohtsu 2008.  

O ultrassom por exemplo, é um método “ativo” capaz de detectar a forma geométrica 

de um defeito em uma amostra usando uma fonte de sinal gerado artificialmente e um 

receptor, enquanto que as TEA detectam as ondas elásticas irradiadas por uma fratura em 

crescimento. O método de emissão acústica (EA) é considerado uma técnica “passiva” não 

destrutiva, pois geralmente, identifica defeitos somente enquanto eles se desenvolvem durante 

o ensaio. A emissão acústica é frequentemente usada para detectar uma falha em um estágio 

muito precoce, muito antes de uma estrutura falhar completamente. A Figura 2.8 ilustra de 

forma esquemática a aplicação dos métodos passivos e ativos. 
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Figura 2.8 - Comparação entre os métodos passivos e ativos. Grosse; Ohtsu 2008. 

 

As técnicas utilizadas para capturar e tratar os dados obtidos em emissão acústica são 

adequadas para os tipos de sinais esperados os quais são característicos, a Figura 2.9a mostra 

um registro típico de emissão acústica. Por exemplo, emissões contínuas produzidas durante o 

corte de metal ou pela fricção na rotação de rolamentos, Miller e McIntire, 1987, exemplo de 

registros deste tipo de sinal pode ser encontrado na Figura 2.9b. O monitoramento contínuo de 

emissões acústicas pode ser usado para controlar a operação de máquinas, embora muitas 

vezes seja difícil de localizar a origem da emissão. 

 

Figura 2.9 - Exemplo de uma comparação entre, (a) sinal típico de emissão acústica (b) 

emissão contínua. Grosse.C. U. Ohtsu M. 2008. 
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2.6 Vantagens e desvantagens das Técnicas de Emissão Acústica (TEA) 

Registros de Emissão Acústica podem ser observados nas estruturas durante a sua vida 

sem necessidade de aplicação de cargas adicionais, sendo essa justificativa como uma das 

principais vantagens da aplicação deste tipo de técnicas em estruturas in situ, em comparação 

aos outros métodos de ensaios não destrutivos. Técnicas de análise de ultrassom, por 

exemplo, têm de ser aplicadas em conjunto com outros métodos de detecção de defeitos e 

normalmente requerem parar a utilização regular da estrutura, que deverá ficar fora de serviço 

durante os testes, Grosse.C. U. Ohtsu M. 2008.  

Em contraste, estudos com emissão acústica necessitam como condição favorável 

apenas alguns sensores capazes de monitorar a atividade em uma estrutura. Os sensores não 

necessitam serem movidos ponto por ponto em toda a estrutura, além do mais, usando essas 

técnicas não é necessário o acesso a ambos os lados de um objeto, como ocorre com o uso do 

ultrassom, Grosse.C. U. Ohtsu M. 2008. 

A emissão acústica é fortemente dependente das deformações inelásticas em um 

material. Portanto, esse método só é capaz de detectar a formação de novas fissuras e a 

progressão de fissuras ou processos de atrito já existentes. Esse método está geralmente 

relacionado a cargas mecânicas internas ou térmicas ou ainda a pressões externas aplicadas no 

modelo ensaiado. Testes de emissão acústica podem ser realizados em condições regulares de 

serviço. Portanto, é extremamente útil em testes de estruturas em condições de carga reais, a 

fim de detectar um possível processo de falha prematuro, Grosse.C. U. Ohtsu M. 2008. 

Uma desvantagem do método é que não é reproduzível devido à natureza da fonte de 

sinal. Por exemplo, a formação repentina e às vezes aleatória de uma trinca. Embora as 

amostras sejam de geometria e de materiais semelhantes, nem sempre estas causam emissões 

acústicas semelhantes quando submetidos ao mesmo tipo de carregamento, Grosse.C. U. 

Ohtsu M. 2008.  

Outro ponto é o tratamento da energia liberada por uma emissão acústica onde os 

sinais são geralmente várias magnitudes menores em comparação com os sinais usados em 

técnicas de ultrassom. Isso exige sensores muito mais sensíveis, assim como amplificadores e 

pré-amplificadores. Isso requer técnicas de processamento de dados sofisticados para detectar 

emissões acústicas e localizá-las. É possível citar alguns problemas relacionados a isso, por 
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exemplo, influência do ruído ambiente, atenuação de sinais e uma baixa relação sinal-ruído, 

Grosse.C. U. Ohtsu M. 2008. 

2.7 Emissão acústica no contexto da sismologia 

Um sismo é um fenômeno resultante de movimentos subterrâneos de placas rochosas 

de atividade vulcânica ou por deslocamentos (migração) de gases no interior da Terra. O 

movimento é causado pela liberação rápida de grandes quantidades de energia sob a forma de 

ondas sísmicas. Essas ondas se propagam da fonte para fora em forma esférica, como 

resultado deste desequilíbrio o solo sofre vibrações, Ohtsu 1982. 

Emissões acústicas (EA) podem ser consideradas uma forma de microssismos gerados 

durante o processo de fratura em estruturas carregadas. A emissão acústica é definida como a 

liberação espontânea de energia de deformação localizada numa determinada estrutura. Essa 

liberação de energia pode ser devida, por exemplo, a microfissuras no material e podem ser 

registradas por transdutores (sensores) na superfície do modelo ensaiado, Ohtsu 1982. 

Essa é a razão pela qual TEA são tão semelhantes às técnicas aplicadas em sismologia. 

Aplicam-se aos mesmos conceitos, porém numa escala diferente. No campo da sismologia, a 

mesma investiga tremores de terra em grandes distâncias, Ohtsu 1982.  

Alguns estudos em materiais cimentícios baseados em aplicações de Emissão Acústica 

começaram a ser feitos na década de 1980 e podem ser encontrados na literatura, por 

exemplo, McCabe, Koerner et al., 1976; Notter, 1982; Feineis, 1982; Reinhardt e Hordijk, 

1989; Kapphahn, 1990; Sklarczyk, Gries et al., 1990. Alguns autores começaram no final dos 

anos 1980 e no início dos anos 1990 com o desenvolvimento teórico de técnicas quantitativas 

com base na análise da forma de onda, Scruby, 1985; Sachse e Kim, 1987; Ono, 1993. 

Um ponto que motivou este desenvolvimento foi a interligação entre Emissão 

Acústica e sismologia. Técnicas de sismologia foram adaptadas, por exemplo, para 

engenharia civil por alguns autores, Ohtsu 1982, 1994; Ouyang et al., 1991;. Ohtsu et al., 

1991; Maji e Sahu, 1994. Ohtsu foi o primeiro cientista a utilizar técnicas de processamento 

de dados de terremoto para o uso do processamento de dados em Emissão Acústica. 

Emissão acústica geralmente lida em frequências relativamente altas (na ordem de kHz 

até mHz), onde são necessárias poderosas técnicas de análise numérica e dispositivos de 

gravação para lidar com esses dados, Ohtsu 1982. 
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2.8 Valor b 

Com a determinação do valor b ou coeficiente b é possível descrever o comportamento 

da fissura durante todo o processo da fratura em um corpo. Magnitude (m) é uma quantidade 

de escala logarítmica, muitas vezes usada para medir a amplitude de um sinal elétrico gerado 

por um evento de emissão acústica. A magnitude está relacionada com a amplitude A, 

expressa em microvolts (µV) ou em qualquer outra unidade. 

m = log+,A                                                      (2.17) 
A expressão de Gutenberg-Richter (GR) permite relacionar o número de eventos com 

a magnitude dos mesmos e é usada largamente para descrever eventos sísmicos. Usando uma 

distribuição estatística do sinal de Emissão Acústica, Ritcher verificou que a lei potencial de 

escala logarítmica pode ser expressa pela equação (2.18). 

./01(≥ 3) = 4 − 63                                             (2.18) 
Onde N é o número de eventos (sinal) com magnitude maior ou igual que m. O valor 

b, também chamado “coeficiente b” possui inclinação negativa no gráfico logN x m. As 

microtrincas correspondem às amplitudes <m, enquanto que as macrotrincas correspondem às 

amplitudes ≥ 3. 

2.9 Descrição do Método dos Elementos Discretos 

Na presente versão do Método dos Elementos Discretos – DEM, o meio contínuo é 

representado por um conjunto de massas concentradas em nós e interligadas por elementos 

uniaxiais, em particular, a Figura 2.10 mostra o sistema cúbico adotado no presente trabalho. 

Um módulo cúbico básico contém 20 elementos e 9 nós. Cada nó tem três graus de liberdade 

correspondentes aos três componentes do vetor deslocamento num sistema de referência 

global. No caso de um material elástico isotrópico, a área transversal Al dos elementos 

longitudinais, os quais que definem os limites do módulo e os paralelos às bordas ligadas ao 

nó localizado no centro do módulo no modelo equivalente discreto é representado pela 

equação (2.19).  

78 = ∅:;                                                                 (2.19) 
Onde L é o comprimento do lado do módulo cúbico em consideração. Da mesma 

forma, a área dos elementos da diagonal é mostrada pela equação (2.20).  
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7< = ;√>?∅:;                                                              (2.20) 
Note-se que há uma diferença de comprimento entre os elementos longitudinais e 

diagonais, uma vez que: 

: = @2 √3A B :<                                                              (2.21) 
No caso de sólidos isotrópicos os coeficientes ∅ e ? das equações (2.19 e 2.20) são 

dados por: 

∅ = �CDEF��+ED;GF�                               (2.22) 
? = 9H�4 5 8H�                                                            �2.23� 

Onde H é o coeficiente de Poisson. É importante ressaltar que existe uma equivalência 

completa entre o modelo discreto e um contínuo isotrópico para = 0,25. Para  ≠ 0,25 

discrepâncias aparecem nos termos de corte. A isotropia nos sólidos é uma propriedade que 

resulta na distribuição aleatória da orientação dos elementos. As equações de movimento são 

obtidas a partir de condições de equilíbrio de todas as forças que atuam sobre as massas 

nodais, resultando em um sistema de equações apresentado em (2.24). 

I�� J K�� J LMN(O) − PQM(O) = 0                                             �2.24� 
Onde x&&e x&  representam o vetor de aceleração e de velocidade nodal, 

respectivamente, M é a matriz de massas nodais e C é uma matriz de amortecimento, ambas 

consideradas matrizes diagonais. A matriz rigidez é substituída pelos vetores força 

( ) ( )rF t P t−
uur ur

, os quais representam a diferença entre o vetor de força reativa ( )rF t
uur

 e o vetor de 

força interna ( )P t
ur

, sendo que estas forcas atuam sobre os nós do modelo. 

 

Figura 2.10 - Modelo cúbico do DEM: (a) modelo cúbico básico, (b) geração do corpo 

prismático. 
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Para cada nó i do modelo se verifica que: 

LNRQQQM = ∑ LNTQQQQMUTV+                                                            (2.25) 
sendo k o número de barras que concorrem no nó i. A força interna em cada barra, brF , é 

obtida a partir de uma equação constitutiva elementar, que pode-se expressar como segue na 

equação (2.26). 

LNT = W/XYO(�T , ��T)                                                      (2.26) 
 Sendo que bε  e bε&  representam a deformação e a velocidade de deformação da barra b 

e W/XYO(�T , ��T) será uma função que dependerá do tipo de material a modelar. Considera-se a 

matriz de amortecimento também diagonal, a solução da equação de movimento (2.24) é 

desacoplada e por isso sua solução é facilitada, sendo possível integrá-la no tempo mediante 

um esquema explícito. Por isso se adota a hipótese simplificativa de considerar o 

amortecimento proporcional á massa M, equação (2.27). 

K = I[\                                                                (2.27) 
Sendo fD uma constante vinculada ao coeficiente de amortecimento crítico, nξ , 

equação (2.28). 

[\ = ]^2_`̂                                                             (2.28) 
 Onde nf representa a frequência natural de vibração do modo n expressado em [Hz], o 

modo n é em geral o modo fundamental de vibração da estrutura. 

Se as matrizes M e C são diagonais, o sistema de equações (2.24) não é acoplado e 

pode ser facilmente integrado no domínio do tempo utilizando um método explícito de 

integração como o método das diferenças finitas centrais. É interessante notar que as 

coordenadas nodais são atualizadas a cada passo do tempo, o que permite a consideração de 

grandes deslocamentos. A estabilidade do método de integração é assegurada por um 

intervalo de tempo ∆t mínimo no processo de integração. 

aO ≤ ,,cd
ef                              (2.29) 

Onde Cp é a velocidade de propagação de ondas longitudinais dado pela seguinte 

expressão. 
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Kg = hi j⁄                                                              (2.30) 
Sendo que E representa o modulo de elasticidade longitudinal e ρ a densidade do 

material. A convergência de soluções utilizando o DEM em elasticidade linear e em 

problemas de instabilidade elástica foi verificada por Dalguer et al., 2001. 

Na Figura 2.11 é apresentado um esquema de funcionamento do DEM. 

 
Figura 2.11 – Esquema de funcionamento do DEM. 

 

2.10 Modelo constitutivo não - linear para dano de material 

Para levar em conta a energia de fratura dissipada no processo de ruptura, impõe-se 

como condição que a energia dissipada pela fratura do material contínuo e sua representação 

discreta sejam equivalentes. Com este propósito, é considerada a fratura de um espécime 

cúbico de dimensões L×L×L  (ver Figura 2.12a). A energia dissipada pela fratura de uma 

amostra contínua de material devido a uma ruptura paralela a uma de suas faces é: 

k = l\m = l\:;                                                      (2.31) 
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Onde Λ  é a área de fratura atual. Por outro lado, a energia dissipada quando o módulo 

do DEM de dimensões L×L×L  é dividido em duas partes leva em conta a contribuição de 

cinco elementos longitudinais (quatro coincidentes com os eixos do módulo e um interno) e 

quatro elementos diagonais (sendo seu comprimento, :< = 2 √3:⁄ ), ver Figura 2.12b. Assim, 

a energia dissipada pelo módulo do DEM pode ser escrito de acordo com a equação 2.32. 

knop � l\ @4.0,25. Kq J Kq J 4. Kq. r ;
√>s;B :;                                 (2.32) 

Onde o primeiro termo na soma considera os quatro elementos dos eixos (o coeficiente 

0,25 é devido ao fato de que cada elemento é compartilhado por quatro módulos), o segundo 

termo considera o elemento longitudinal interno e o terceiro termo considera a contribuição 

dos quatro elementos diagonais. 

 

Figura 2.12 – a) sólido cúbico de dimensões L×L×L, b) módulo do DEM de dimensões 

L×L×L. 

 
O coeficiente AC  é um parâmetro de escala utilizado para fazer cumprir a equivalência 

entre Γ  e DEMΓ . Assim, as expressões (2.31) e (2.32) resultam na equação (2.33), 

l\:; � l\ r;;
> Kqs :;                                                 (2.33) 

Pode-se deduzir facilmente para que exista equivalência entre Γ e DEMΓ , é necessário 

que Kq � 3/22. Área de fratura equivalente, 2f
i A iA C L=  para as barras longitudinais e 

diagonais é respectivamente descrita na equação 2.34. 

7&
\ �  (3 22⁄ ):;,  7<

\ � (4 22⁄ ):;                                     (2.34) 
Quando um elemento quebra, geram-se as áreas de fratura equivalentes indicadas na 

equação (2.34), liberando-se a energia de fratura. Sendo que a energia de fratura depende da 

área da fratura e da equação constitutiva do material. Riera, 1984 e Riera e Rocha, 1991 
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adotaram a lei proposta por Hillerborg, 1978 para materiais quase frágeis como Relação 

Constitutiva Elementar (RCE), estendendo assim o Método dos Elementos Discretos para 

problemas de fratura frágil, no item 2.11 é realizado uma breve descrição do modelo bi linear 

proposto por Hillerborg. 

2.11 Lei bi linear ou modelo de Hillerborg 

Rocha et al., 1991, estenderam o uso do DEM para representar materiais quase frágeis 

introduzindo uma Relação Constitutiva Elementar (RCE) bi linear como mostrada na Figura 

2.13. Esta lei bi linear, baseada no modelo proposto por Hillerborg em 1978, leva em conta a 

fratura frágil e também permite capturar os efeitos irreversíveis da nucleação e propagação 

das fissuras, portanto, tem em conta a redução na capacidade de carregamento do elemento. 

A equação (2.35) apresenta a relação constitutiva deste modelo bi linear de Hillerborg 

sendo, �g e �N, as deformações crítica de limite e falha, respectivamente mostradas na Figura 

2.13. 

`��� = u i7&� Yv � b �gi7&�g wxywwxywf Yv �g z � b �N0 Yv � 2 �N                                             (2.35) 

Na lei bi linear, o modelo de Hillerborg cumpre com a condição necessária, onde a 

área debaixo da curva força-deformação (área do triângulo OAB na Figura 2.13) representa a 

densidade de energia necessária para fraturar a área de influência do elemento. Assim, para 

um ponto P na curva força-deformação, a área do triângulo OPC representa a energia elástica 

(i{) armazenada no elemento.  

 

Figura 2.13 - Lei constitutiva bi linear adotada para elementos uniaxiais. 
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No entanto, a área do triângulo OAP é a densidade de energia dissipada por dano (ig). 

Uma vez que a densidade de energia dissipada por dano é igual à energia de fratura, ou seja, 

representa a falha do elemento. 

A descarga se realiza linearmente até a origem, como mostrado na Figura 2.13, sendo 

que esta mesma inclinação é utilizada em um novo carregamento. Cabe salientar que o 

elemento submetido à compressão ( )0ε <  tem um comportamento elástico linear. 

Os parâmetros constitutivos e símbolos utilizados na definição do modelo constitutivo 

são definidos como, (F) força axial no elemento e ��� é a deformação específica no elemento. 

A rigidez do elemento é definida pelo produto do módulo de elasticidade do material (E) pela 

área da seção transversal A do elemento e o comprimento do módulo do DEM é L. As áreas 

dos elementos longitudinais e diagonais são 78 e 7<, respectivamente e de acordo com as 

equações (2.19) e (2.20), respectivamente. 

Cabe esclarecer que cada elemento é caracterizado por duas áreas, uma indicada 

acima, relacionada à sua rigidez e outra a área de fratura equivalente. Estas duas áreas são 

funções exclusivas da discretização, isto é, da forma do módulo básico do DEM e do seu 

comprimento L. A energia específica de fratura, Gf, assim como o módulo de elasticidade (E), 

são características do material. A deformação limite �N é o valor de deformação axial para o 

qual o elemento perde sua capacidade de carga. Este valor deve ser calculado para satisfazer a 

condição que, quando o elemento falha, a densidade de energia dissipada seja igual ao 

produto da área de fratura equivalente do elemento, 7&\, vezes a energia específica de fratura, 

Gf, dividida pelo comprimento do elemento, isto é: 

| L���}� = ~�q��d�wx,                                                                (2.36) 
Onde os sub índices i devem ser substituídos por l ou d, dependendo se o elemento em 

causa é longitudinal ou diagonal, respectivamente.  

Na presente formulação do DEM admitem-se somente falhas por tração. Em 

contrapartida, sob tensões de compressão o material se comporta como elástico linear. Assim, 

a falha é induzida por tração indireta. Esta suposição é razoável para materiais quase frágeis 

para os quais a tensão última sob compressão uniaxial é usualmente de cinco a dez vezes 

maior que sob tração uniaxial. 
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Como foi definido em Rocha et al., 1991 e Rocha, 1989 a Deformação crítica de falha 

pε , é a deformação máxima atingida pelo elemento antes da iniciação do dano (ponto A na 

Figura 2.13). A relação entre pε  e a energia específica de fratura Gf é dada em termos da 

Mecânica de Fratura Elástica Linear representada pela equação (2.37). 

�g = �\�~�o                                                                (2.37) 

No qual fR  é chamado de fator de falha, o qual leva em conta a presença de um 

defeito intrínseco de tamanho a, expresso conforme apresentado na equação (2.38). 

�\ = +
�√�                                                                    (2.38) 

O parâmetro adimensional Y, depende das dimensões do espécime e da trinca, esse 

parâmetro pode ser interpretado como uma função de forma intrínseca que estabelece como 

esta trinca de tamanho a está distribuída dentro do elemento de tamanho L. É interessante 

salientar que o tamanho do defeito intrínseco a é pré-determinado e pode ser considerado 

como uma propriedade material. Qualquer desordem nas propriedades do material é 

introduzida no modelo, indicando uma distribuição aleatória na energia específica de fratura, 

Gf. 

Analisando novamente o ponto B da Figura 2.13 chega-se a conclusão que o elemento 

perde sua capacidade de carregamento quando a deformação limite �N é atingida. Esta 

deformação limite pode ser relacionada com a deformação crítica de falha por intermédio da 

constante Kr a qual é apresentada na equação (2.39). 

�N = �N�g                                                                     (2.39) 
Relacionando os parâmetros de fratura com a deformação limite �N ou com o 

coeficiente Kr, obtém-se a equação (2.40). 

~�q�
�

d�
= wxwfoq�

; = �xwf�oq�
;                                                         (2.40) 

Onde os sub índices i podem ser substituídos por l ou d, de acordo com a orientação do 

elemento, longitudinal ou diagonal, respectivamente. O coeficiente Kr é uma função das 

propriedades do material e do comprimento do elemento, Li, conforme é apresentado na 

equação (2.41). 



 

 

 

     28 

�N = @ ~�owf�B @q��q�B r;d�s                        (2.41) 
Para garantir a estabilidade do algoritmo deve-se cumprir a condição que Kr ≥ 1, Riera 

e Rocha, 1991. Neste sentido é interessante definir o comprimento de elemento crítico: 

:�N = 2 @ ~�
owf�

B @q�
�

q�
B                            (2.42) 

O coeficiente �7&
\ 7&A � na equação (2.42) vale �78

\ 78A � = 3 22⁄ � para os elementos 

longitudinais e �7<
\ 7<A � = 3 11⁄ � para os elementos diagonais. Para um caso especial de 

um contínuo isotrópico com coeficiente H = 0,25, as funções tomam o valor ? = 1,125 e 

� = 0,4, o que resulta em �78
\ 78A � ≈ �78

\ 78A � ≈ 0,34. Ou seja, para fins práticos, um único 

valor de comprimento crítico do elemento é utilizado nos elementos longitudinais e diagonais. 

Portanto, a condição de estabilidade antes apresentada pode ser expressa como: 

�N = d�x
d�

≥ 1 → :& ≤ :�N                                                       (2.43) 
Isto é, existe um comprimento máximo de elemento que preserva a estabilidade da 

RCE, sendo que os parâmetros utilizados para definir a RCE são propriedades que dependem 

somente do material, da discretização ou de ambos ao mesmo tempo. Além disso, é 

importante notar que, embora o DEM use uma lei de dano escalar para descrever o 

comportamento uniaxial dos elementos, o modelo global leva em conta dano anisotrópico, 

uma vez que possui elementos orientados nas diferentes direções espaciais (ver seção 2.13). 

2.12 - Aleatoriedade nas propriedades do material simulado 

Rocha, 1989, introduziu o aspecto aleatório considerando a tenacidade do material Gf, 

como uma variável aleatória, admitindo para a mesma uma distribuição de probabilidades do 

tipo Weibull de dois parâmetros. 

��l\� = 1 − vy�~� �⁄ ��
     (2.44) 

Onde β  e γ  são os parâmetros de escala e de forma, respectivamente. Sedo que a 

média e o desvio padrão são apresentadas pelas equações (2.45) e (2.46). 

i�l\� =  l\��� = �
k(1 J 1 �⁄ )�                                              (2.45) 
�;�l\� = K��l\� = �
k(1 J 1 �⁄ ) − k;(1 J 1 �⁄ )�+/;  (2.46) 
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Onde Γ��� = | O�y+vy�}O�,  é função Gama.  

Para gerar valores de Gf com a função escolhida, isola-se a variável da equação (2.46). 

l\ = [y8^�+y��]�/��           (2.47) 
Onde u é um número aleatório com densidade de probabilidade uniforme entre 0 e 1. 

É conveniente colocar Gf como uma função da média Gf e um parâmetro aleatório ϕ , 

como pode ser observado na equação (2.48) 

l\ = �l\���     (2.48) 
Isolando ϕ  da equação (2.48) e utilizando a equação (2.45) para descrever a média, 

tem se: 

� = 
y8^(+y�)��/�
�(+D+ �⁄ )              (2.49) 

Onde φ é um número aleatório com distribuição Weibull de dois parâmetros e média 

1. 

Obtém-se o parâmetro de forma γ  a partir do coeficiente de variação, que se considera 

conhecido. A partir das equações (2.45) e (2.46): 

K��l\� = ��(+D; �⁄ )y��(+D+ �⁄ ) �/�
�(+D+ �⁄ )     (2.50) 

Pode-se procurar iterativamente o valor de γ que satisfaça a equação anterior. O 

parâmetro de escala β  é obtido substituindo as expressões (2.47) e (2.49) em (2.48): 

� = ~�����
�(+D+ �⁄ )          (2.51) 

Essa energia, relacionada com a área da RCE, tem uma variação espacial segundo uma 

distribuição tipo Weibull. Assim, diferentes elementos terão diferentes RCE, com forma 

similar. Como é mais simples implementar no DEM aleatoriedade em pε  do que em Gf, este 

último pode ser escrito em função de pε  de acordo com a equação. 

�g; = ~�¡�
o(+y¢�)          (2.52) 
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2.13 - Aleatoriedade da malha 

A perturbação da malha é obtida quando é permitindo que cada nó da discretização do 

DEM seja levemente deslocado em cada direção dos eixos coordenado. Este deslocamento 

perturba a configuração original, onde a variável aleatória que define a perturbação segue uma 

distribuição normal, com média e coeficiente de variação definidos. Como a RCE encontra-se 

relacionada com o comprimento do elemento, é introduzida também uma variabilidade nas 

propriedades resultantes do modelo. É assumido que os nós do modelo cúbico perturbado são 

deslocados da sua posição de arranjo cúbico inicialmente perfeito. Essa perturbação é definida 

pela equação 2.53. 

��^ J £�:;	 ¥̂ J £¦:;	�^ J £§:�	 	 	 	 	(2.53)	
Onde, as coordenadas nodais iniciais são definidas pelas variáveis xn, yn, zn. Os 

parâmetros rx, ry e rz são números aleatórios com uma distribuição normal com média zero e 

coeficiente de variação Cp. A dimensão L indica o comprimento dos elementos longitudinais 

na célula cúbica. A Figura 2.14 mostra uma comparação da malha para diferentes níveis de 

imperfeições. 

 

Figura 2.14 - Influência da perturbação da malha na discretização. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo é composto por quatro partes, a primeira faz uma referência a problemas 

relacionados à independência do nível de discretização na qualidade dos resultados simulados 

em métodos numéricos, particularizando para o Método dos Elementos Discretos. A segunda 

secção deste capítulo faz uma revisão da relação entre emissão acústica e características do 

processo de dano que esta sendo estudado. A terceira parte faz uma revisão dos métodos 

utilizados para seleção e identificação dos valores máximos de eventos em sinais aleatórios. E 

a quarta parte deste capítulo faz uma descrição dos trabalhos de outros autores na área de 

ensaios biaxiais. 

3.1 Comprimento de correlação de campo aleatório das propriedades do material em 

uma treliça gerada em DEM 

No modelo proposto por Rocha, 1989, a aleatoriedade do material é incorporada 

através da definição a energia específica de fratura Gf como um campo aleatório. Sendo que 

Gf define indiretamente a resistência local a propagação da fratura, isto implica, naturalmente, 

numa resistência variável através do volume do modelo. A definição das características do 

campo aleatório associado a Gf está vinculada a um comprimento de correlação que, para 

simplificar a implementação numérica foi adotado igual ao comprimento do módulo básico 

crítico, Lc. 

Iturrioz, 1995, propõe que o campo aleatório Gf é gerado através uma distribuição de 

probabilidade Weibull conforme apresentado na equação (3.1). Onde � e � são os parâmetros 

de escala e de forma. Sendo que estes parâmetros podem ser expressos em termos do valor, Gf 

e do coeficiente de variação, K��l\ . 
`̈ �l\� = 1 5 v©y@ª�« B�¬    (3.1) 

Iturrioz, 1995 também destaca em seu trabalho que uma das limitações enfrentadas no 

Método dos Elementos Discretos é a relação existente entre a distribuição das propriedades 

mecânicas do material empregado com o tamanho da discretização adotada no modelo 

simulado.  

Rios, 2002 menciona que no estudo de materiais quase-frágeis é necessário incluir a 

não aleatoriedade do material no modelo. Isto pode ser feito, introduzindo aleatoriedade na 
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definição das propriedades geométricas, nas propriedades mecânicas ou em ambas através da 

aplicação de uma técnica de Representação Espectral, usando os conceitos de simulação por 

Monte Carlo. 

3.2 Caracterizações numérica e experimental do processo de dano com aplicação de 

técnicas de emissão acústica 

Carpinteri et al., 2008, descreve a equação , onde N é o número 

acumulado de eventos com magnitude maior ou igual a m numa especificada área e período 

de tempo, b e a são constantes positivas que variam de região para região. O valor b é um 

gradiente log linear negativo proveniente do diagrama de emissão acústica (magnitude (m) vs 

frequência (log N)) que representa a inclinação das distribuições das amplitudes, Figura 3.1. 

Carpinteri et al., 2008, cita que resultados obtidos em laboratório com diferentes tipos de 

corpos de prova, assim como, ensaios experimentais in situ revelaram que o b é 

aproximadamente igual a 1,5, quando a carga aplicada é igual ou próxima a carga última. Em 

estágios avançados de dano onde a falha é eminente b tende a ficar próximo de 1. 

 

Figura 3.1 - Diagrama do gráfico referente ao coeficiente b 

 

Em termos gerais, a fratura é um processo que avança de um estágio micro até macro e 

consequentemente o valor b decresce. Ensaios realizados com materiais frágeis apontam que o 

valor b encontrado varia de 2,5 no estagio inicial até 1,5 no estagio final, em alguns casos o 

valor b no estágio final do processo (macrotrincas) pode ficar próximo de 1 ou abaixo deste 

valor, Carpinteri et al. 2006, 2009; Pollock, 1973.   

( )10log N m a bm≥ = −
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Rao e Prasanna Lakshmi, 2005, descreve que o alto valor b corresponde a um grande 

número de eventos de pequena amplitude, os quais representam a formação e o crescimento 

de forma lenta de uma nova trinca, no entanto coeficientes b baixos indicam crescimento 

rápido e instável de trincas acompanhadas de altas amplitudes de emissão acústica. 

Como limite do valor b mais relevante, pode-se citar a definição adotada também por 

De Santis et al., 2011, que considera uma relação entre a dimensão fractal da área de fratura e 

o b, considerando que esta relação é D = 2b. Desta forma, frente a uma distribuição uniforme 

das microtrincas pode ser considerado que a área de fratura D tem um valor 3, o que implica 

que o coeficiente de fratura é igual a b=1,5. No caso, se a fissura for totalmente desenvolvida, 

pode ser considerado que o valor de D=2, ou seja, b=1. Desta maneira, o intervalo do b varia 

entre 1 e 1,5. 

Schiavi et al., 2010, analisaram as altas frequências dos registros de Emissão Acústica 

em materiais quase frágeis, sendo que a frequência da emissão acústica variava entre 102 e 

103 kHz. Esses estudos foram realizados experimentalmente, onde foi analisado 

comportamento mecânico e a evolução do dano em materiais heterogêneos sob condições de 

carga compressiva. O processo de emissão acústica é caracterizado em vários estágios, na 

parte inicial do processo de dano (formação de microtrincas) corresponde a altas frequências 

de emissão acústica, na medida em que as microtrincas vão coalescendo e formando trincas de 

maior dimensão as frequências de emissão acústica diminuem, ficando entre 1 e 10 kHz no 

estagio final do processo de fratura. 

A localização do dano pode ser realizada de forma análoga, aplicando técnicas de 

localização de sismo. Pujol, 2004, descreve dois métodos de localização. Para um meio 

homogêneo a superfície de um sismo é um hiperbolóide e é descrita por uma equação simples. 

Traçando estas superfícies de sismos com diferentes localizações de hipocentro e tempo de 

origem é possível apresentar um gráfico com importantes aspectos de localização de sismo. 

Esta abordagem pode ser usada para ilustrar questões, tais como, a singularidade de locais não 

computados, o efeito de erros e as vantagens de informação na combinação das ondas P-S. 

3.3 Determinação semiautomática dos valores máximos dos eventos 

Angrisinni et al, 2006, apresentaram um método testado em ponto flutuante que com o 

uso de um modulador extrai a envoltória do sinal de eco recebido e calcula a curva que 

melhor se ajusta à sua borda de subida. A partir desta curva, o ponto de inicio do eco pode ser 
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determinado e consequentemente o tempo de propagação da onda e o pico de onda. Segundo 

Angrisinni et al., 2006, o método proposto apresenta desempenho em termos de vício e 

sensibilidade de ruídos tão bons quanto os demais métodos, com a vantagem de ser 

implementado de maneira mais fácil. 

A detecção por limiar (threshold) e a detecção de pico são dois métodos muito comuns 

e ainda muito utilizados em aplicações que não exigem grande grau de exatidão e privilegiam 

o baixo custo e a facilidade de implementação. Martinhon, 2007 define que a detecção por 

limiar consiste na medição do intervalo de tempo a partir dos instantes em que os sinais 

ultrapassam certo nível limiar de tensão. Em outras palavras, quando o primeiro sinal 

ultrapassa o referido nível de tensão é iniciada a contagem. Para Martinhon, 2007, o problema 

desse tipo de estimação é que em razão da atenuação dos sinais, o cruzamento dos mesmos 

com o limiar pode se dar em pontos diferentes. A solução para este problema seria a redução 

da tensão de limiar, porém níveis muito baixos poderiam gerar falsas detecções em razão dos 

ruídos. 

Higuti, 1994, descreve que a detecção de pico pode ser realizada a partir dos próprios 

sinais de eco, pelos sinais retificados ou por sua envoltória, que pode ser obtida 

analogicamente ou segundo Gammell, 1981, a partir da magnitude do sinal analítico. 

Martinhon, 2007, menciona que existe ainda a opção de ser realizada pelo sinal retificado e 

filtrado por filtro RC. Esse método quando utilizado com pulsos curtos, picos bem definidos, 

apresenta melhor resultado que o método de limiar, Martinhon, 2007. Para, Gammell, 1981, o 

uso da envoltória do sinal permite uma melhor resolução que os sinais retificados, 

possibilitando inclusive a detecção de ecos muito próximos. 

Cabot, 1981, apresenta uma alternativa para melhorar as interpolações em torno do 

pico do sinal, porém, o método apresenta vícios que impedem de estimar de maneira exata o 

atraso entre dois sinais. Onde essa alternativa é a aplicação da transformada de Hilbert no 

sinal de correlação definida no domínio do tempo discreto. 

Cabot, 1981 e Higuti, 2001 mencionam que na correlação cruzada, algumas 

propriedades da transformada de Hilbert são fundamentais para o problema de estimação de 

tempo de atraso, cujas propriedades são: i) A transformada de Hilbert de uma função de 

autocorrelação é a correlação cruzada entre o sinal e sua transformada; ii) A transformada de 



 

 

 

     35 

Hilbert de uma função par é uma função ímpar, o que implica, no caso da correlação; iii) A 

transformada de Hilbert no instante em que a função de correlação atinge seu máximo é zero. 

3.4 Ensaios de compressão com biaxialidade 

Swaddiwudhipong e Seow, 2006 usaram corpos de prova de concreto reforçado com 

fibras de aço. Os corpos de prova foram aplicados carregamentos biaxiais em estado de 

compressão. Os resultados experimentais obtidos foram utilizados para verificar a superfície 

de ruptura desenvolvida e propor um critério de falha onde o mesmo é incorporado na relação 

constitutiva do material. O autor do artigo menciona que o concreto reforçado com fibra de 

aço, permite uma maior resistência ao impacto, fadiga e carregamento dinâmico. Os 

resultados experimentais obtidos foram utilizados para verificar uma falha de superfície 

proposta por Seow e Swaddiwudhi-pong, 2005. 

Shang e Song, 2006 realizaram um estudo sobre o comportamento da tensão e 

deformação em corpos de prova cúbicos de concreto sob compressão biaxial. Foram 

realizados ensaios com cinco diferentes estados de biaxialidade com quatro diferentes estados 

de congelamento e descongelamento. Neste trabalho, o autor faz uma análise nos modos de 

falhas e nas relações tensão-deformação. Também foram analisados por Shang e Song, 2006 a 

influência da tensão de máxima e o módulo de elasticidade após os ciclos de congelamento e 

descongelamento. 

Shang e Song, 2007 e 2013 apresentam a Figura 3.2, com características de fratura sob 

carregamento biaxial. 

 

Figura 3.2 – Superfície de fratura, obtida em carregamento biaxial, Shang e Song, 2007. 
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Kupfer, 1973, Traina e Mansour, 1991 e Koya, 1973 realizaram testes de resistência 

biaxial em corpos de provas de concreto. Os resultados dos testes de compressão realizados 

por Kupfer, 1973 ficaram entre 1,18 a 1,27 vezes a carga de resistência a compressão uniaxial, 

foram utilizados corpos de provas prismáticos de 200 x 200 x 50 mm. Os estudos obtidos por 

Koya, 1973, apresentaram resultados 1,25 a 1,40 vezes a carga de resistência à compressão 

uniaxial, no qual foram utilizados corpos de prova cúbicos de 100mm. A aplicação da carga 

foi realizada numa superfície com resina de silício e graxa. Os resultados obtidos por Mills e 

Zimmerman, 1970, utilizando cubos de 57,4 mm com duas folhas de resina e graxa, foram 

entre 1,27 e 1,57 vezes a resistência à compressão uniaxial. 

Xiao-Zhong, 1983 investigou a resistência do concreto sob carregamento multiaxial 

usando prismas de 130x130x60mm. Os resultados mostraram que a resistência à compressão 

ficou 1,38 a 1,69 vezes a resistência à compressão uniaxial, usando folha de resina com graxa 

nas superfícies de aplicação do carregamento. 
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4 IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA NO DEM 

No presente capítulo é apresentada a técnica implementada dentro do DEM para tornar 

independente simulação do comprimento de correlação do campo aleatório da propriedade 

mecânica do nível de discretização adotado. Na seção seguinte são mostradas as 

implementações realizadas aplicando as técnicas de Emissão Acústica. 

4.1 Geração das propriedades mecânicas do modelo independente do nível de 

discretização adotado 

No estudo de materiais quase frágeis é necessário incluir a não homogeneidade do 

material no modelo afim de melhor representar o comportamento do modelo durante o estudo 

do processo de fratura. Para satisfazer essa condição pode ser introduzido um campo aleatório 

na geração das propriedades mecânicas, assim como, uma desvinculação do campo aleatório 

das propriedades mecânicas com a discretização do modelo. 

4.1.1 Geração de um campo aleatório das propriedades do material em uma treliça 

gerada em DEM 

A análise de estruturas de materiais não homogêneos submetidas à fratura sob ações 

estáticas ou dinâmicas pode ser vantajosamente realizada por simulação no DEM. Em 

aplicações anteriores propostas por Miguel et al., 2008, 2010, e Iturrioz et al., 2009, da versão 

do método aqui empregado, admite-se que o comprimento de correlação do campo aleatório 

da tenacidade Gf, que será representado aqui como lcorr, está atrelada à discretização 

empregada (L). Isto é, uma limitação considerável que foi contornada parcialmente na 

implementação realizada por Rios, 2002, e posteriormente por Miguel, 2005, utilizando a 

metodologia proposta por Shinozuka e Deodatis, 1996, para tornar independente a 

discretização do tamanho do comprimento de correlação do campo aleatório simulado. A 

metodologia proposta por Deodatis e Shinozuka, 1996, somente é válida para uma 

distribuição de probabilidades normal. 

No trabalho de Puglia et al., 2010, que forma parte de desenvolvimento da tese deste 

autor, apresenta-se uma técnica simples originalmente proposta por Miguel et al., 2009, 

utilizada na modelagem da velocidade do vento em estruturas. Esta metodologia pode ser 

empregada para gerar o campo aleatório da tenacidade Gf sem necessidade de ter a 

discretização atrelada ao comprimento de correlação do campo aleatório gerado. 
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4.1.2 Metodologia proposta 

Riera et al., 1992, propôs um método muito eficiente para gerar um campo 

correlacionado de vento aleatório para a análise dinâmica de altas torres verticais. Com base 

na adoção de uma função triangular de correlação cruzada. Esse modelo simples é justificado 

pelo argumento de que ele se encaixa na evidência experimental disponível na literatura 

técnica tão bem como qualquer outro modelo, exigindo apenas para a sua implementação um 

parâmetro: o comprimento de correlação. 

Riera et al., 1992 mostra que a geração dos pontos de interpolação são estatisticamente 

independentes do processo, estes pontos de interpolação são espaçados através de um 

comprimento de correlação. As amostras dos pontos de interpolação são obtidos 

simplesmente através da média das amplitudes do campo de vento, o que resulta num campo 

de vento caracterizado por uma função de densidade espectral e uma função correlação 

cruzada triangular. 

Miguel et al., 2007 e 2009, utilizou essa mesma modelagem na simulação da 

velocidade de ventos em estruturas. Com base nessa metodologia proposta pelos autores antes 

citados, foi implementada essa proposta na geração de campos aleatórios da tenacidade Gf e 

implementado no DEM como uma propriedade do material, sem a necessidade que a 

discretização fosse atrelada ao comprimento de correlação do campo aleatório gerado. 

A metodologia implementada consiste em dividir o domínio formado pelas barras do 

Método dos Elementos Discretos em regiões prismáticas, onde o comprimento de correlação é 

atrelado às dimensões do prisma. Estas dimensões relacionadas ao comprimento de correlação 

podem ser diferentes nas três direções cartesianas, os quais são denominados (lcx, lcy, lcz). 

Nos vértices destes prismas, situam-se os pontos de interpolação chamados de polos 

(Vk), onde k é o número de vértices do prisma gerado. Nestes polos é atribuída a mesma 

distribuição aleatória proposta por Rocha, 1989 e também apresentado no item 2.12. Na 

Figura 4.1 são apresentas as entidades anteriormente definidas. Podem ser atribuídas ao 

domínio do modelo gerado em DEM n regiões prismáticas, com um determinado 

comprimento de correlação para cada direção cartesiana. Posteriormente, é realizada uma 

interpolação tridimensional proposta por Riera et al., 1992 para determinar o valor do campo 

aleatório correspondente a cada nó contido no interior das regiões prismáticas. 
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Na atual implementação do DEM, a localização espacial da barra i é caracterizada 

pelas coordenadas de seu baricentro (xi, yi, zi). A interpolação é realizada utilizando a 

expressão (4.1). 

���&, ¥&, �&� = K, J K+�& J K;¥& J K>�& J KG�&¥& J	K®�&�& J Kc¥&�& J K¯�&¥&�&	(4.1)	
Onde, 

K, = �+ K+ = ��D��8�°  K; = �±y��8�²  K> = �³y��8�´  KG = �µy�±y��D��8�°8�²  

 K® = �¶y�³y�±D��8�°8�´  Kc = �·y�³y�±D��8�²8�´  K¯ = �̧ y�·y�¶D�³y�µD�±D��y��8�²8�²8�´  

Onde,  é o valor aleatório interpolado para a barra i de coordenadas de 

baricentro xi, yi, zi. Sendo Vk os valores do campo aleatório nos pontos de interpolação da 

região prismática, sendo k = 1,..,8. As dimensões lcx, lcy, lcz são os comprimentos de 

correlação nas direções cartesianas. É importante salientar que o sistema coordenado de eixos 

x, y, z com origem no polo V1 representa o sistema de coordenadas locais ao qual está referido 

cada prisma (indicado em vermelho na Figura 4.1). O sistema coordenado XG, YG, ZG 

representa o sistema de coordenadas globais, ao qual está referenciado o modelo global. O 

baricentro de cada barra i do sistema esta referido ao sistema de coordenadas globais XGi, YGi, 

ZGi, e ao sistema de coordenadas local dentro do prisma que contém xi, yi, zi. 

 
Figura 4.1 - Distribuição dos polos e do comprimento de correlação no domínio do modelo de 

elementos discretos (DEM). 

( ), ,v i i ix y zϕ
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4.1.3 Simulação de campos aleatórios 3D correlacionados 

Na Figura 4.2 é apresentado um corte em um prisma de concreto com as dimensões de 

15x15x2m e propriedades especificadas na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Propriedades do corpo de prova simulado de concreto 

Amortecimento 300 

Módulo de Elasticidade 7,5x1010 N/m2 

Gf 130 Nm 

Rfc 1,5 

Lo 0,5 m 

CVGf 40% 

Poisson 0,25 

 

Na Tabela 4.1 são apresentados os valores do módulo de elasticidade (E), tenacidade 

(Gf), fator de falha (Rfc), comprimento do elemento (Lo), coeficiente de variação da 

tenacidade (CVGf) e coeficiente de Poisson utilizados na simulação.  

Na Figura 4.2 são apresentadas distribuições dos valores da tenacidade Gf  existentes 

em um corte transversal do prisma modelado com elementos discretos. Os campos aleatórios 

de Gf são mostrados com diferentes comprimentos correlação (lcx, lcy e lcz) verificando-se 

assim a consistência da metodologia na geração dos campos aleatórios independentes aos 

comprimentos de correlação. Verifica-se também, na Figura 4.2d, o campo aleatório gerado 

empregado na versão original do programa, onde a geração do campo aleatório está associada 

à discretização do Método dos Elementos Discretos, neste caso lc é aproximadamente igual a 

(0,4Lo). 
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Figura 4.2 - Mapa de valor de Gf em corte transversal no plano médio ZX do corpo de prova 

simulados de 15x15x2m, com o tamanho do modulo cúbico de Lo=0.5m, com diferentes 

longitudes de correlação: (a) (lcx=2Lo, lcz=2Lo), (b) (lcx=5Lo, lcz=Lo) e (c)  (lcx=5Lo, lcz=5Lo), 

(d) No caso (d) foi gerado o campo diretamente sobre as barras do modelo, o que equivale a 

lc=0,4Lo. 

4.1.4 Simulação numérica de uma placa de material quase frágil submetida a 

solicitações de cisalhamento e de tração simples 

Foi considerada uma placa de dimensões, 15x15x2m, a qual foi modelada em DEM 

utilizando malhas com quatro diferentes tamanhos de elemento (Lo), 0,1m, 0,25m, 0,50m e 

1,0m, respectivamente. O comprimento de correlação utilizado na geração do campo aleatório 

que define a tenacidade do material foi admitido como sendo lcx=lcy=lcz=0,5m, para os três 

primeiros casos simulados, Figuras 4.3a, b, c. Na Figura 4.3d o comprimento do elemento 

adotado foi Lo =1,0m, sendo que o campo aleatório foi gerado diretamente sobre as barras, ou 

seja, o campo aleatório que define a tenacidade Gf, está vinculado diretamente ao 

comprimento dos elementos e o mesmo não possui correlação da deformação crítica com os 

elementos da sua vizinhança. 
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Cabe salientar que na Figura 4.3b e Figura 4.3c o campo aleatório possui a mesma 

semente na geração do campo aleatório através da distribuição do tipo Weibull e na Figura 

4.3a e Figura 4.5d possuem sementes de geração do campo diferentes, respectivamente. 

 

Figura 4.3 - Mapa de valores de Gf sobre um corte transversal no plano médio ZX dos corpos 

de prova simulados de 15x15x 2m, com L0= (a)0,1m, (b) 0,25m, (c) 0,5m, (d) 1,0m e 

diferentes comprimentos de correlação: (a) (lcx=0,5 m, lcz=0,5 m), (b) (lcx=0,5 m, lcz=0,5 m) e 

(c)  (lcx=0,5 m, lcz=0,5m) e (d) No caso (d) foi gerado o campo diretamente sobre as barras do 

modelo, o que equivale a Lo=1,0m. 

 

Foram introduzidas duas condições de contorno nos prismas simulados, onde os casos 

foram denominados como CISALHAMENTO e TRAÇÃO SIMPLES, ver Figura 4.4. O 

carregamento aplicado foi do tipo deslocamento prescrito. Foram realizadas seis simulações 

para cada caso, com diferente densidade de malha (Lo=0,1m; 0,25m; 0,50m; 1,0m), as quais 

foram escolhidas aleatoriamente. 

O deslocamento prescrito foi aplicado lentamente, a fim de garantir que os efeitos de 

energia cinética estivesse em níveis muito inferiores quando comparados com as energias de 

dano e energias elásticas. Essa atribuição garante que os modelos sofreram um carregamento 

quase estático. No caso de CISALHAMENTO, o modelo foi restrito em todas as direções nos 

nós da base, no caso de TRAÇÃO SIMPLES os nós na base do modelo foram restringidos na 

direção de y e z, Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Figura esquematizada das condições de contorno para os dois casos analisados 

CISALHAMENTO e TRAÇÃO SIMPLES. 

 

Na Figura 4.5 e Figura 4.6 são apresentados os resultados dos gráficos de tensão vs. 

deformação para as seis simulações realizadas, onde foram utilizadas diferentes densidades de 

malhas para os dois casos analisados. 

 

Figura 4.5- Gráfico Tensão vs. Deformação para o caso de CISALHAMENTO com Lo = (a) 

0,1m, (b) 0,25m, (c) 0,5m, (d) 1,0m. Com lc = 0,5m para os casos (a), (b), (c), e campo 

aleatório gerado diretamente sobre as barras no caso (d). 
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Figura 4.6 - Gráfico Tensão vs. Deformação para o caso de TRAÇÃO SIMPLES com Lo = (a) 

0,1m, (b) 0,25m, (c) 0,5m, (d) 1,0m. Com lc = 0,5m para os casos (a), (b), (c), e campo 

aleatório gerado diretamente sobre as barras no caso (d). 

Na Figura 4.7 é apresentada uma comparação dos resultados das médias das 

simulações para cada tipo de densidade de malha utilizado. A simulação de 

CISALHAMENTO mostra uma concentração das tensões de ruptura obtidas para os 

diferentes tipos de malha numa determinada região, evidenciando uma localização de fratura 

nos diferentes tipos de malha. Também se evidencia que a tensão de ruptura assim como a 

deformação crítica é de certa forma independente da densidade da malha. No entanto, no caso 

de TRAÇÃO SIMPLES as tensões de ruptura, assim como, as deformações apresentam uma 

maior influência da densidade de malha, também não existe uma indicação no gráfico 

analisado de localização de fratura nas diferentes simulações de TRAÇÃO SIMPLES 

realizadas. 

 

Figura 4.7 - Gráfico Tensão × Deformação de uma simulação representativa para cada malha. 

(a) CISALHAMENTO e (b) TRAÇÃO SIMPLES.  
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Na Figura 4.8 e Figura 4.9 são apresentadas as configurações de ruptura para as duas 

simulações estudadas com os quatro níveis de discretização empregados. No caso de 

CISALHAMENTO a discretização não altera significativamente a forma final da ruptura, por 

outro lado, na TRAÇÃO SIMPLES é possível verificar que a ruptura varia conforme a 

densidade da malha. 

 

 

Figura 4.8 - Resultados em termos de configurações finais dos corpos de prova para o caso de 

CISALHAMENTO para diferentes densidade da malha do DEM. 

 



 

 

 

     46 

 

Figura 4.9 - Configurações de ruptura para TRAÇÃO SIMPLES para diferentes densidades da 

malha do DEM. 

 

Na Figura 4.10 são apresentados os valores de tensão máxima obtidos para 

CISALHAMENTO e TRAÇÃO SIMPLES considerando o comprimento de correlação 

independente da discretização, lc=0,5m, realizando a simulação do campo aleatório 

diretamente sobre as barras do modelo, nesse último caso lc=0,4Lo. Também é apresentada a 

tensão de ruptura média em relação à densidade de malha adotada (Lo) para cada simulação. 

Neste caso averígua-se no caso TRAÇÃO SIMPLES que a distribuição das tensões de ruptura 

pode ser vinculada a não consideração do comprimento de correlação fixo (lc). Uma vez que 

as simulações realizadas com lc fixo estão mais perto da linha de referência indicada em 

vermelho.  

Porém, na simulação de CISALHAMENTO não é possível distinguir uma diferença 

apreciável dos resultados. Pois em todas as densidades de malha utilizadas e considerando o 

comprimento de correlação fixo e variável os resultados ficaram num mesmo nível de tensão 

de ruptura, como pode ser observado na Figura 4.10. 
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Figura 4.10 - Valores de tensão de ruptura média e desvios x discretização utilizada onde, 

Azul: TRAÇÃO SIMPLES lc=0,4Lo, Vermelho: CISALHAMENTO lc=0,4Lo, Verde: 

TRAÇÃO SIMPLES lc=0,5m, Laranja CISALHAMENTO lc=0,5m (lc: comprimento de 

correlação do campo aleatório simulado, Lo: lado de um modulo básico). 

 

Na Figura 4.11 são apresentados os resultados de CISALHAMENTO e TRAÇÃO 

SIMPLES considerando um comprimento de correlação fixo lc=0,5m em todas as simulações, 

a qual mostra as tensões máximas em relação as suas correspondentes deformações. No caso 

de CISALHAMENTO fica em evidência que independentemente das densidades de malha 

analisadas houve uma concentração das tensões máximas numa determinada região do 

gráfico. Em contradição a essa evidência, tem-se o caso de TRAÇÃO SIMPLES, onde houve 

uma maior influência da densidade de malha na tensão máxima, uma vez que a tensão teve 

uma maior distribuição, Figura 4.11. 
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Figura 4.11 - Valores de tensão de ruptura x deformação de ruptura (valores médios e 

desvios) para os casos. Verde: TRAÇÃO SIMPLES lc=0,5m, Laranja: CISALHAMENTO 

lc=0,5m (lc: comprimento de correlação do campo aleatório simulado). 

 

O método proposto é aplicável na simulação das propriedades de materiais não 

homogêneos em geral. O mesmo foi implementado para determinar a resposta de corpos de 

prova prismáticos de um material não homogêneo quase frágil submetido a 

CISALHAMENTO, ocorre uma marcada localização na forma de ruptura. No caso de 

TRAÇÃO SIMPLES apresenta formas de ruptura sem localização, em ambos os casos foi 

utilizando o Método dos Elementos Discretos (DEM). 

Os resultados indicam que nos casos de localização de fratura a densidade de malha 

tem pouca influência nos resultados obtidos. Porém, onde não existe uma localização de 

fratura a densidade da malha tem uma forte participação nos resultados. Uma vez mantido o 

comprimento de correlação constante (lc) e o campo aleatório que define a tenacidade Gf é 

simulado corretamente, a variabilidade da carga última diminui. 

4.2 Aplicações do DEM na simulação de ensaios monitorados com a técnica de 

Emissão Acústica (EA) 

O processo de fratura pode ser caracterizado utilizando ferramentas propostas pelas 

técnicas de Emissão Acústica (EA), dentro do âmbito da sismologia, as técnicas de EA são 

relacionadas com as magnitudes dos sismos, energia e número de eventos. Um índice obtido a 
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partir dos dados processados de um ensaio de emissão acústica é o cálculo do coeficiente b, 

também conhecido como valor b.  

Em termos gerais, a ruptura de materiais heterogêneos se caracteriza por um processo 

de nucleação de microtrincas, as quais vão coalescendo e aumentando de tamanho. Isso se 

traduz em muitos eventos de pequena magnitude, �z 3�, no início do processo de fratura até 

poucos eventos de grande magnitude, �2 3�, quando a trinca produzirá uma ruptura bem 

definida. 

Essa tendência pode ser observada claramente utilizando o valor b, que irá diminuir 

com o progresso do processo de ruptura, maiores detalhes do método do valor b ou 

coeficiente b são apresentados na Seção 2.10. 

Nos subcapítulos 4.2.1 e 4.2.2 são descritas duas metodologias propostas para 

detecção das amplitudes máximas e o número de ocorrências obtidas durante uma simulação 

de emissão acústica. 

No item 4.2.1 é apresentado uma metodologia que identifica e mensura os eventos 

através de janelas alocadas no sinal de EA. Essas janelas associadas a um limiar (RMS) 

elegem as amplitudes máximas e consequentemente o número de ocorrências obtidas durante 

a simulação de EA.  

No item 4.2.2 é proposta outra metodologia, a qual utiliza funções que determinam a 

envoltória, os vales da envoltória e posteriormente determina o maior valor obtido entre os 

vales. As funções utilizadas nesta proposta são programas de código aberto encontrados na 

internet, porém modificados e ajustados para atender as necessidades de seleção dos valores 

máximos dos eventos de EA, o código fonte pode ser visto no Apêndice A.1. 

4.2.1 Metodologia empregada para determinação do número de ocorrência e 

amplitude máxima 

Nesta seção é descrita uma metodologia para contar os picos dos eventos registrados 

num ensaio ou simulação de emissão acústica. Na Figura 4.12a, apresenta-se um registro 

típico de eventos de emissão acústica simulada e comparado com um registro experimental, 

Figura 4.12b. O domínio do tempo foi normalizado em ambos os ensaios, com o propósito de 

uma melhor visualização e comparação dos eventos, a normalização foi calculada com o valor 

de referência do tempo correspondente ao último evento registrado. 
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Figura 4.12 – a) Histórico dos eventos obtidos através de: a) modelo numérico e b) ensaio. 

 
 

Segundo Carpinteri, 2009, a caracterização de um evento de emissão acústica é 

baseada na máxima amplitude ocorrida em cada evento. Sendo que, um evento é definido 

através da propagação de uma onda elástica originária do avanço de uma trinca localizada no 

interior do modelo ensaiado, onde esse evento tem a forma de um pulso amortizado. 

A determinação e caracterização de um registro experimental ou de um registro 

numérico é trabalhosa, porém pode ser realizada por inspeção visual direta se a quantidade de 

eventos registrados for pequena, caso contrário, pode ser aplicado as metodologias apresentas 

na sequencia deste trabalho.  

Quando é tratado de quantidades elevadas de registros de emissão acústica, o método 

de inspeção visual torna-se inadequado, por essa razão, é proposto um algoritmo que localiza 

os eventos através de janelas de comprimento pré-definido e posteriormente calcula os picos 

dos eventos, sendo que todo o processo é realizado de forma semiautomática. Resumidamente 

a definição de janela adotada neste trabalho é a identificação de um intervalo de registro no 

domínio do tempo, onde serão identificados os picos máximos do evento registrado. Existem 

quatro parâmetros que devem ser definidos antes do posicionamento das janelas, os quais são: 

normalização do sinal analisado (Xnorm), determinação de um limiar o qual é definido pelo 

valor quadrático médio do sinal analisado (RMS), média móvel (MM) e derivada da média 

móvel (dMM). As janelas são definidas como um intervalo de valores referentes ao sinal de 

emissão acústica, onde um trecho do sinal é armazenado dentro do intervalo com 

comprimento pré-definido, fora deste intervalo o sinal é zero. 

A seguir é explicado como são realizados cada um dos cálculos: 
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1) Normalização do sinal de aceleração proveniente dos pontos de controle fornecidos 

pela simulação em DEM. É realizado esse cálculo com o intuito de obter uma melhor 

comparação entre as diferentes simulações. A normalização é calculada tendo como 

referência a maior amplitude do sinal analisado. 

¹^ºN» = ¼½�¾¿¼½�¾¿_Á½°     (4.2) 
Onde normX  é o valor da aceleração normalizada captada durante a simulação, acelX  é 

o valor da aceleração captada durante a simulação, ¹��Â8_»�� é o valor da máxima aceleração 

captada durante a simulação. 

2) Valor quadrático médio (RMS) do sinal normalizado é uma medida estatística da 

magnitude de uma quantidade variável, o qual pode ser calculado para uma série de valores 

discretos ou para uma função variável contínua. O valor RMS de uma função ou sinal 

contínuo pode ser avaliado, tomando o RMS de uma série de amostras, igualmente espaçadas 

no tempo. 

O RMS, para uma coleção de N valores é definido na equação (4.3): 

¹N»{ = �+
Ã ∑ �&;Ã&V+      (4.3) 

3) A média móvel (MM) é um conjunto de números, cada um dos quais é a média do 

subconjunto correspondente de um conjunto maior de pontos de referência. A média móvel é 

comumente usada com série temporal de dados para suavizar flutuações de curto prazo e 

destacar tendências de longo prazo ou ciclos. A média móvel, MM, é calculada utilizando a 

expressão (4.4). 

II('D+) = +
^ ∑ 4&'

&V'D+y^        (4.4) 
Onde, n é o número de períodos incluídos em cada média, ai é o período atual e 

MM(j+1) é média móvel simples no final do período. Nos casos estudados foi usado para a 

determinação da média móvel um período de 600 amostras, a quantidade de amostras foi 

definida empiricamente. 

4) A derivada da média móvel representa a taxa de variação instantânea do sinal 

analisado, sendo que a derivada foi determinada através de diferenças finitas centrais, como 

pode ser observado na equação (4.5). 
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Äpp���Ä� = \���Å��y\���Æ��;Ç� È �    (4.5) 
Onde, é o valor da diferença finita para frente, é o valor da diferença 

finita para traz e ∆� é o intervalo dos pontos selecionados, a constante (K) é um fator ajuste de 

escala. 

Para obter um melhor ajuste entre as escalas das acelerações, média móvel (MM) e 

derivada da média móvel (dMM), foi definido um fator de escala (K) que multiplica a dMM. 

Na Figura 4.13 é mostrado um evento captado de um sinal de emissão acústica, sendo que 

neste mesmo sinal pode ser observado o gráfico da média móvel e também a derivada da 

média móvel (dMM) para diferentes valores da constante K. 

Dependendo do valor assumido da constante K a sensibilidade da derivada da média 

móvel varia, por exemplo, para um maior valor de K, maior é a sensibilidade da dMM. Nas 

simulações realizadas foi adotado o valor da constante K=1/600. 

 

Figura 4.13 – Variabilidade da constante K para diferentes valores assumidos. 

A importância da constante K é justificada na Figura 4.14, na qual é apresentado um 

intervalo de um sinal de emissão acústica onde é considerado que existe um evento. Esse 

intervalo é identificado pelos tempos ti (tempo inicial) e tf (tempo final) e é definido pelo 

cruzamento da média móvel (MM) e sua derivada (dMM) satisfazendo a condição dMM>MM 

e consequentemente o algoritmo cria uma janela dos valores que estão acima do limiar (RMS) 

e posteriormente elege o maior valor da amplitude do evento existente dentro da janela e seu 

correspondente tempo no qual ocorre o evento. 

( )1if x + ( )1if x −
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Figura 4.14 - Funções desenvolvidas para calcular a janela onde será eleito o valor máximo da 

amplitude no domínio do tempo 

 

A determinação das janelas é feita em um intervalo de tempo de 0,5s ou em intervalos 

de melhor interesse, a justificativa para adoção deste critério é obter um melhor ajuste do 

limiar para cada intervalo de análise, uma vez que o RMS é calculado para cada intervalo 

analisado. Na Figura 4.15 é apresentado um intervalo do sinal analisado com as funções, MM, 

dMM e limiar (RMS) já estabelecidas. Com base nessas informações e nas condições de 

escolha do algoritmo já citadas, são criadas as janelas para o intervalo de interesse do sinal 

analisado e eleitos os maiores valores e seus respectivos tempos em cada janela, Figura 4.16. 

 

Figura 4.15 – Intervalo no qual as funções, MM, dMM e Limiar foram criadas. 
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Figura 4.16 – Janelas determinadas de acordo com funções desenvolvidas. Dentro de cada 

janela é eleito o valor máximo da amplitude no domínio do tempo. 

 

Na Figura 4.17 é apresentada uma parte de um registro onde o algoritmo desenvolvido 

selecionou de forma correta todos os eventos contidos nas janelas anteriormente criadas e as 

suas magnitudes máximas, indicadas em asterisco vermelho. 

 

Figura 4.17 – Sinal selecionado pelas janelas e suas amplitudes máximas selecionadas pelo 

algoritmo. 
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A Figura 4.18 apresenta o histórico completo dos eventos capturados pelo algoritmo 

desenvolvido. Observa-se que o algoritmo identificou os valores máximos dos eventos, 

satisfazendo as condições pré-estabelecidas anteriormente. 

 

Figura 4.18 – Histórico completo dos eventos capturados pelo algoritmo. 

 

Apesar de o método descrito selecionar a maior parte dos eventos e seus respectivos 

picos, algumas vezes o algoritmo na sua versão anteriormente desenvolvida não reconhecia 

um evento ou selecionava mais de um evento no mesmo intervalo. Essa limitação foi 

resolvida gerando janelas na amostra pré-selecionada, conforme observado na Figura 4.16. 

Porém o tempo computacional necessário para identificar os eventos, assim como calcular a 

média móvel (MM), derivada da média móvel (dMM) e fazer a comparação e identificação 

seus respectivos valores máximos é maior quando comparado com outro método proposto, o 

qual será apresentado na secção 4.2.2. 

Na Figura 4.19 é mostrado um trecho do histórico de ocorrências onde a primeira 

versão algoritmo desenvolvido não selecionou corretamente os intervalos onde seriam 

capturados os eventos. As setas indicam as regiões onde ocorreu um evento e o algoritmo não 

os capturou corretamente, também é mostrado na figura o local o qual o algoritmo selecionou 

mais de uma ocorrência no mesmo intervalo selecionado. Indiretamente a versão inicial do 

algoritmo criava janelas, porém sem proporcionar um refino adequado no intervalo de tempo 

analisado. Esse refino ocorreu devido à implementação do limiar (RMS) – threshold. 
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Figura 4.19 – Parte de um registro onde o algoritmo não selecionou os pontos corretos. 

 

4.2.2 Determinação do número de ocorrência e amplitude máxima, utilizando a 

envoltória do sinal 

Nesta seção é apresentado outro algoritmo de seleção de eventos e a determinação dos 

seus valores máximos. Nesta proposta, são utilizadas funções que determinam a envoltória, os 

vales da envoltória e posteriormente determina o maior valor obtido entre os vales, ou seja, o 

valor máximo dos eventos. 

A função utilizada neste algoritmo que determina a envoltória é chamada de envelope, 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/24902-envelope/content/envelope.m, 

e a função que identifica os vales e elege o maior valor no pico é chamada de peakdet, 

http://billauer.co.il/peakdet.html, estas funções são programas de código aberto encontrados 

na internet. As funções foram modificadas e ajustadas para atender as necessidades de seleção 

dos valores máximos dos eventos de emissão acústica utilizadas nesta tese. Os resultados 

obtidos através desta metodologia foram comparados com o outro método adotado na seleção 

do valor máximo dos eventos. O objetivo desta proposta foi melhorar a identificação e seleção 

dos eventos e seus valores máximos e também reduzir o tempo computacional. 

4.2.2.1 Metodologia desenvolvida na seleção dos eventos 

O sinal normalizado proveniente da emissão acústica é delimitado em intervalos de 

0,5s, ou em um intervalo de melhor interesse, dentro deste intervalo é determinado o limiar 
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(RMS) do sinal, posteriormente são determinadas as envoltórias dos eventos, identificados os 

vales e determinados os valores máximos. Ao determinar o RMS nos intervalos pré-

estabelecidos é contornado uma limitação que é apresentada na Figura 4.20, onde o algoritmo 

não considera os eventos localizados de 0 até 1,5s, pois o RMS estabelecido fica acima de 

uma grande quantidade de eventos que deveriam ser levados em conta. 

 

Figura 4.20 – Utilização do limiar (RMS) para um grande intervalo de análise. 

 

A função Envelope é definida pelo contorno dos valores máximos do sinal 

normalizado no qual são ligados todos os picos do sinal analisado. Na Figura 4.21 é mostrado 

de forma generalizada o comportamento da envoltória num sinal de EA e na Figura 4.22 é 

apresentada de forma detalhada a envoltória em um evento de EA, observa-se ainda nesta 

figura que o valor máximo do sinal é coincidente com o valor máximo da envoltória. Esta 

informação é útil quando é realizado o teste para a identificação do maior valor existente entre 

os vales. 
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Figura 4.21 – Comportamento da envoltória em intervalo de sinal de EA. 

 

 

Figura 4.22 – Valor máximo do evento normalizado é coincidente com o máximo da 

envoltória. 

 

Com as informações do RMS e da envoltória, é carregada a função peakdet. Esta 

função identifica os vales da envoltória que estão acima do RMS e elege o maior valor entre 

os vales identificados. Como o valor máximo da envoltória identificado entre os vales é 

coincidente com o valor máximo do sinal de emissão acústica, este pode ser eleito como o 

maior valor do evento. Para uma melhor compressão da função peakdet é apresentado na 

Figura 4.23 um fluxograma de funcionamento da função. No Apêndice A.1 é apresentado o 
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código fonte utilizado na determinação da envoltória e na identificação dos máximos dos 

eventos. 

 

 

Figura 4.23 – Fluxograma do programa que identifica os valores máximos dos eventos, 

programa peakdet. Toda a seleção dos eventos é realizado com o sinal normalizado de 

emissão acústica. 

 

Na Figura 4.24 são apresentados os valores máximos selecionados pelo algoritmo no 

intervalo de sinal pré-estabelecido, nesta figura é observado que o algoritmo selecionou 

somente os eventos que estão acima do RMS. Na Figura 4.25 são mostrados em detalhes dois 

eventos selecionados pelo algoritmo, observa-se que os valores máximos da envoltória, do 

sinal normalizado e do valor máximo eleito pelo algoritmo são coincidentes, também pode ser 

averiguado com mais detalhes que o algoritmo selecionou somente os eventos localizados 

acima do RMS. 
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Figura 4.24 – Intervalo do sinal analisado, no qual o algoritmo selecionou somente os eventos 

situados acima do limiar (RMS). 

 

 

Figura 4.25 – Seleção dos eventos feitos pelo algoritmo. 

4.2.3 Avaliação entre os métodos utilizados na seleção dos eventos e seus respectivos 

valores máximos 

Nesta seção é apresentada uma comparação entre os diferentes métodos utilizados na 

seleção dos eventos de emissão acústica e determinação dos seus respectivos valores 

máximos. Foram comparados três diferentes métodos, o método tradicional para seleção dos 

eventos, onde é utilizada a inspeção visual, chamado de INSPV. O método de seleção dos 



 

 

 

     61 

eventos através da determinação de janelas, chamado de JANELA e o método utilizando a 

envoltória do sinal de emissão acústica, chamado de ENVELOPE. 

As metodologias foram comparadas por meio das simulações de COMPRESSÃO, 

TRAÇÃO e FLEXOCORTE realizados em DEM e serão apresentados nesta tese no Capítulo 

5. Nas Tabelas 4.2, 4.3 e 4.4 são mostrados os resultados obtidos dos diferentes métodos 

utilizados. Observa-se que os números de eventos selecionados ficaram próximos quando 

comparados entre eles. No Apêndice A.2 é apresentado com mais detalhes uma comparação 

entre a metodologia implementada com uso do algoritmo de identificação dos eventos e a 

identificação visual dos eventos no processo de fratura. 

 

Tabela 4.2 – Número de eventos selecionados nos diferentes métodos propostos. 

ENSAIO DE COMPRESSÃO 

Método N° de eventos selecionados 

INSPV 315 

JANELA 320 

ENVELOPE 317 

 

Tabela 4.3 – Número de eventos selecionados nos diferentes métodos propostos. 

ENSAIO DE TRAÇÃO 

Método N° de eventos selecionados 

INSPV 310 

JANELA 308 

ENVELOPE 304 

 

Tabela 4.4 – Número de eventos selecionados nos diferentes métodos propostos. 

ENSAIO DE FLEXOCORTE 

Método N° de eventos selecionados 

INSPV 245 

JANELA 250 

ENVELOPE 247 
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4.2.4 Metodologia seguida para determinar o coeficiente angular b 

Do resultado do processamento de sinal de emissão acústica, são obtidos os registros 

dos tempos e das amplitudes máximas que caracterizam cada evento. Esses registros podem 

ser elaborados por inspeção visual direta do sinal de emissão acústica capturada ou através de 

algum algoritmo que automatize esse processo, como os propostos nas seções 4.2.1 e 4.2.2. 

É importante salientar que, neste trabalho, a emissão acústica foi caracterizada através 

da amplitude máxima do evento medido. Com este registro referente ao tempo (ti), no qual se 

mede a amplitude (Ai) que caracteriza o evento, são realizadas as seguintes transformações: 

a) calcular o logaritmo das amplitudes dos eventos chamados de Mi= log Ai; 

b) calcular a frequência acumulada com sua magnitude em escala logarítmica, ou seja, 

calcular a frequência acumulada no registro transformado Mi. Os valores de frequência 

acumulada são chamados de Nj (Mi> mj), sendo esse valor a quantidade de eventos que são 

maiores que um determinado valor. A diferença entre Mi e mj, está em que mj são valores de 

magnitude determinados em intervalos regulares e Mi são os eventos obtidos no item (a). 

c) calcular o logaritmo das frequências acumuladas N e graficar log Nj vs mj. 

Segundo a Lei de Ritcher apresentada na equação (2.18), essa lei propõe uma 

expressão empírica potencial que vincula o número de eventos acumulados com sua 

magnitude. Em escala bi logarítmica o expoente da lei potencial será o coeficiente angular 

chamado de valor b. Dessa forma através do gráfico log N vs m é possível determinar seu 

coeficiente angular e determinar o valor b. A Figura 4.26 apresenta de forma esquemática a 

metodologia para a determinação do valor b. 
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Figura 4.26 – Esquema para determinação do valor b. 
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5 APLICAÇÕES 

Neste capítulo é apresentada uma aplicação utilizando o Método dos Elementos 

Discretos (DEM) e as técnicas de Emissão Acústica. Nessa aplicação foi realizada uma 

simulação de compressão no DEM, onde os resultados obtidos são comparados e discutidos 

com resultados experimentais apresentados por Carpinteri, 2009. 

Foram estudas simulações de tração e flexocorte, ambas desenvolvidas no DEM, 

também são aplicadas técnicas de emissão acústica para caracterização do processo de fratura, 

sendo que essas aplicações são apresentadas com maiores detalhes no Apêndice A.3 e 

Apêndice A.4. 

Ainda neste capítulo é realizada uma comparação entre os modelos desenvolvidos em 

DEM, referentes aos ensaios de compressão, tração e flexocorte. Nos três casos ensaiados as 

características geométricas e físicas foram às mesmas. 

Na última parte deste capítulo é apresentado um ensaio experimental preliminar onde 

foram aplicadas as técnicas de emissão acústica para caracterizar o processo de fratura. 

Realizou-se uma simulação em DEM com as mesmas características geométricas e mecânicas 

do modelo experimental. Os resultados preliminares obtidos no modelo numérico foram 

comparados com o modelo experimental. O objetivo deste ensaio é apresentar uma 

metodologia e resultados de forma preliminar, assim, possibilitando o desenvolvimento de 

trabalhos futuros na área experimental de emissão acústica. 

5.1 Determinação do valor b em um ensaio de compressão 

Expõe-se, nesta seção, a simulação do ensaio de um corpo de prova prismático de 

concreto apresentado por Carpinteri, 2009. As características do corpo de prova simulado e os 

resultados experimentais são apresentados no decorrer desta seção. 

O corpo de prova utilizado no ensaio experimental realizado por Carpinteri, 2009, foi 

um prisma de concreto com dimensões de 160 x 160 x 500 mm, onde foi aplicada uma carga 

de compressão. No corpo de prova ensaiado foram instalados na superfície seis transdutores 

de emissão acústica, Figura 5.1, sendo que o objetivo do ensaio é determinar o b. O 

posicionamento dos transdutores foi baseado no trabalho proposto por Carpinteri, 2009. 

O ensaio foi separado em três estágios: o primeiro descreve o comportamento linear 

elástico e os outros dois estágios descrevem as características no comportamento do dano 
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durante o processo. O valor b calculado nos estágios iniciais do ensaio, onde o dano no corpo 

de prova é pequeno, foi de 1,75. O coeficiente b calculado para os outros dois estágios foi 

1,39 e 1,26, Figura 5.2. Isso significa que durante o processo de carregamento ocorre a 

progressão do dano na estrutura do corpo de prova e consequentemente, o valor b decresce 

para valores próximos de 1. 

 

Figura 5.1 - Corpo de prova utilizado no ensaio. (a) Seção transversal do corpo de prova, (b) 

Projeção isométrica com o posicionamento dos sensores Emissão Acústica e (c) Visão do 

posicionamento dos sensores Emissão Acústica em cada face do corpo de prova, Carpinteri, 

2009. 

 

 

Figura 5.2- Valor b durante os três estágios de carregamento, Carpinteri, 2009. 
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5.2 Determinação do processo de fratura de um corpo prismático sob compressão 

Realizou-se uma simulação do ensaio proposto por Carpinteri, 2009, utilizando o 

DEM. Na Figura 5.3 é apresentada, de forma meramente ilustrativa, a aplicação do 

deslocamento prescrito e as restrições impostas no modelo, sendo que a malha, de tamanho de 

elemento Lc = 5,9x10-3m, representa a densidade utilizada no modelo chamado de 

COMPRESSÃO SIMPLES. 

A compressão axial foi aplicada lentamente em termos de deslocamento prescrito. Os 

deslocamentos foram aplicados na direção de Z nos nós superiores dos elementos cúbicos 

conforme ilustrado na Figura 5.3. Essa medida foi adotada para garantir que os efeitos da 

inércia fossem desconsiderados antes de romper totalmente o corpo, assim como, as restrições 

foram aplicadas nos nós inferiores do modelo, como é ilustrado na Figura 5.3. 

 

Figura 5.3- Representação das condições de contorno para o caso analisado.  

 

A condição de carregamento quase estático pode ser verificada durante o processo de 

carga, onde a energia cinética se manteve em patamares muito inferiores aos das outras 

energias envolvidas (dano e elástica), Figura 5.4. As propriedades mecânicas adotadas no 

modelo numérico são apresentadas na Tabela 5.1. 
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Figura 5.4 – Energias envolvidas durante a simulação apresentada na Figura 5.3. 

 

Tabela 5.1 - Propriedades do corpo de prova simulado de concreto 

Amortecimento 500 

Densidade  2400 kg/m³ 

Módulo Elasticidade 9,0x1010 N/m² 

Gf 200 

Rfc 1,5 

CV Gfr 50% 

CVimperf 2% 

Lo 5,9x10-3m 

lcx = lcy = lcz 2 Lo 

 

No modelo numérico foram definidos seis pontos de controle e determinados com o 

propósito de captar as acelerações provenientes das ondas geradas no interior do corpo. Essas 

ondas são criadas quando algum elemento no interior do corpo rompe e libera certa 

quantidade de energia cinética. Essa energia cinética se transforma em onda que percorre todo 

o corpo e é captado, em termos de aceleração, pelos pontos de controle pré-definidos no 

modelo em DEM. Na Figura 5.5, é mostrada a posição dos pontos de controle em cada face da 

superfície do prisma. 



 

 

 

     68 

 

Figura 5.5 - Representação esquemática dos pontos de controle posicionados na superfície do 

prisma. 

 

A Figura 5.6a mostra as amplitudes no domínio do tempo gravado por um ponto de 

controle. Essas amplitudes são provenientes do avanço de trincas geradas no interior do 

modelo durante o ensaio numérico realizado. O Detalhe A da Figura 5.6a apresenta uma 

maior quantidade de eventos de pequena amplitude que podem ser relacionados com a 

formação de microtrincas no interior do modelo. No Detalhe B ocorreu a coalescência das 

microtrincas envolvidas no estágio inicial. No estágio final do processo de fratura, as 

amplitudes dos eventos são maiores e o número de ocorrências é menor quando comparado 

com o estágio inicial do processo. 

Na Figura 5.6b é apresentada uma sobreposição das diferentes respostas do modelo 

numérico quando aplicado um deslocamento prescrito de compressão. Neste gráfico são 

apresentados a tensão de compressão normal, as amplitudes máximas das acelerações 

ocorridas no interior do corpo e o número de eventos acumulados. O gráfico é representado 

com diferentes escalas no eixo das ordenadas, cada escala é representada pela variável 

normalizada do tempo. A normalização do tempo foi calculada com referência ao tempo 

correspondente ao último evento. 
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Comparando o número de eventos acumulados com a amplitude máxima observa-se 

no início do ensaio uma grande quantidade de ocorrências, o que resulta numa maior 

inclinação da linha referente ao número de eventos acumulados. Com o avanço do ensaio no 

domínio do tempo a tangente referente ao número de eventos acumulados diminui devido a 

menor quantidade de microtrincas. Porém, começam a surgir o efeito das macrotrincas, que 

ocorrem em números menores, mas com amplitude maiores, onde estas crescem a cada evento 

até a ruptura final. 

 

Figura 5.6 – a) Histórico da aceleração de um dos pontos de controle. b) Sobreposição da 

tensão, número de eventos acumulado e aceleração do ponto de controle 1B indicado na 

Figura 5.5. 

 
Na Figura 5.7a, é mostrado o comportamento das magnitudes m dos eventos no eixo 

do tempo normalizado. No início do processo de fratura até o t/tmáx = 0,3 existe uma maior 

concentração dos eventos num determinado intervalo de magnitude, m de 3 a 4. Estes eventos 
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podem ser relacionados ao surgimento de microtrincas. Com o avanço do processo de fratura, 

essa concentração se dispersa. Surgindo eventos de maior magnitude, com escala próximo de 

5, porém em quantidade menor. Esses eventos, caracterizados em escala próxima a 5, podem 

ser relacionados com a formação de trincas de comportamento instável.  

Observa-se que entre aos eventos de maior magnitude (macrotrincas) aparecem novos 

eventos relacionados às microtrincas. É possível descrever que, quando ocorre um avanço 

maior da trinca surgem próximo a este evento vários eventos de menor magnitude, como pode 

ser observado na Figura 5.7a. 

Para um melhor entendimento do comportamento do processo de fratura e 

determinação do valor b, os eventos captados durante a simulação, foram separados em três 

partes. A divisão adotada teve como critério a inclinação da linha referente ao número de 

eventos acumulados e as amplitudes envolvidas durante o processo de fratura, Figura 5.6b. 

O valor b obtido na primeira parte foi de 1,77, na segunda e terceira parte, onde existe 

uma região de dano, o valor b foi de 1,36 e 1,21, assim como suas correlações R², 0,94, 0,84, 

e 0,91, respectivamente. Observa-se que o valor b decresce conforme o dano se desenvolve, 

Figura 5.7b. 

É importante destacar que o valor de correlação R² é um coeficiente que determina a 

qualidade do modelo em representar os resultados, sendo que o valor de R² varia entre 0 e 1. 

O valor de R²=1 representa que a regressão linear está perfeitamente ajustada aos valores 

observados. O coeficiente de correlação R² pode ser definido como, �; = �¼�; ��¼;��;�⁄ , onde �¼� é a covariância das variáveis X e Y, �¼ e �� são os desvios padrão das respectivas 

variáveis. 
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Figura 5.7 – a) Mapeamento das microtrincas e macrotrincas no domínio do tempo e b) Valor 

b referente ao modelo simulado. 

 

O termo frequência adotado para Figura 5.8 está relacionado com o número de 

ocorrências de magnitude m. Observa-se nos três gráficos que a frequência dos eventos 

decresce e a magnitude dos eventos aumenta com o progresso da fratura. No estágio inicial da 

Figura 5.8a mostra uma predominância na formação de microtrincas. Nas Figura 5.8b e 

Figura 5.8c é observado um coalescimento das fissuras. 
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Figura 5.8 - Frequência de ocorrências em relação à amplitude dos eventos. a) Inicio do 

processo de fratura, b) meio do processo de fratura e c) final do processo de fratura. 

 

A Figura 5.9 mostra uma sobreposição do número de barras rompidas e a amplitude 

dos eventos. Pode-se observar que cada evento está correlacionado a um incremento das 

barras rompidas. Na Figura 5.10 é feita uma comparação entre a energia de dano acumulada e 

os eventos ocorridos no interior do modelo. O comportamento do gráfico da Figura 5.10 é 

semelhante com a Figura 5.9, ou seja, a energia de dano acompanha o avanço da amplitude 

dos eventos no domínio do tempo até ocorrer a ruptura total do corpo de prova. 
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Figura 5.9- Número de barras rompidas e picos de amplitude. 

 

 

Figura 5.10- Energia de dano e picos de amplitude. 
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A Figura 5.11 mostra que a configuração final do modelo desenvolvido em DEM é 

semelhante ao que se encontra nos ensaios experimentais. A Figura 5.11b apresenta a 

configuração de ruptura e as projeções das fontes de emissão acústica. Na Figura 5.11c é 

apresentado o modelo ensaiado fraturado. 

 

Figura 5.11 – a) Configuração final do modelo ensaiado em DEM, b) Configuração de ruptura 

e as projeções das fontes de emissão acústica e c) Configuração de ruptura do modelo 

ensaiado. (Dimensões expressas e milímetros). Figura b) e c), Carpinteri, 2009. 

 

5.3 Comparando alguns aspectos entre os casos: COMPRESSÃO SIMPLES, 

TRAÇÃO SIMPLES E FLEXOCORTE 

As distribuições dos eventos nas simulações de COMPRESSÃO SIMPLES - (CS), 

Figura 5.12a, TRAÇÃO SIMPLES - (TS), Figura 5.12b e FLEXOCORTE - (FLC), Figura 

5.12c, mostra o diferente comportamento dos eventos entre os casos. A magnitude m das 

ocorrências é semelhante nos três casos.  Na simulação CS e TS existe uma maior 

concentração de eventos no início do processo de dano que ocasiona uma maior quantidade de 

microtrincas. 

No gráfico de FLC, Figura 5.12c, a distribuição dos eventos é apresentado uma 

tendência mais linear e concentrada num determinado intervalo de magnitude m. No início do 
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processo existe uma maior ocorrência de eventos de menor amplitude e no final do processo 

existe uma maior ocorrência dos eventos de maior amplitude. 

Devido às características do deslocamento prescrito aplicado e das distribuições dos 

eventos obtidos no caso de FLEXOCORTE este comportamento pode ser interpretado através 

de uma localização do dano durante o processo de fratura. 

 

 

Figura 5.12 - Mapa da distribuição dos eventos para os diferentes tipos de deslocamento 

imposto nos modelos ensaiados. a) COMPRESSÇÃO, b) TRAÇÃO SIMPLES e c) 

FLEXOCORTE. 

 

A Figura 5.13 apresenta o valor b obtido nas simulações realizadas de 

COMPRESSÃO SIMPLES, TRAÇÃO SIMPLES e FLEXOCORTE, observa-se que em 

todos os casos estudados o b sofreu um decréscimo durante o processo de fratura. 

Também podem ser observados na Figura 5.13a que o b máximo obtido no primeiro 

estágio do processo de fratura foi 1,77, no segundo estágio do processo de fratura simulada o 
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valor b obtido foi 1,36 e o terceiro estágio o valor b foi 1,21. O decréscimo do coeficiente 

angular b demonstra a progressão dos danos durante a simulação. 

A Figura 5.13b mostra que na primeira etapa do processo de fratura o valor b 

averiguado foi de 1,90, na segunda e terceira etapas o valor coeficiente angular b foi de 1,60 e 

1,21 respectivamente. 

Na Figura 5.13c é apresentado os resultados do valor b obtido. Sendo que neste caso 

foi de 1,40 na primeira fase, na segunda e terceira etapa o valor b foi de 1,23 e 0,82, 

respectivamente. As correlações R² obtidas em todos os casos ficaram acima de 80%. 

Como b representa o valor de progressão dos danos, observa-se que quanto menor o 

valor de b maior a progressão dos danos durante a simulação. 

 

Figura 5.13 – Valor b para as diferentes simulações estudadas. a) COMPRESSÇÃO, b) 

TRAÇÃO SIMPLES e c) FLEXOCORTE. 

 
 

A configuração de ruptura dos modelos ensaiados em DEM é mostrada na Figura 5.14, 

onde na COMPRESSÃO SIMPLES, Figura 5.14a, a ruptura dos elementos ocorreu de forma 

homogênea no modelo dando um aspecto do tipo taça cone, o qual é devido a condição de 
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contorno aplicado. No exemplo de TRAÇÃO SIMPLES, Figura 5.14b, a falha principal se 

concentrou numa determinada região, porém com a presença de pequenas rupturas 

distribuídas no modelo. No caso de FLEXOCORTE, Figura 5.14c, o dano foi concentrado 

numa região inferior do modelo, não apresentando falhas em outras partes. 

 

Figura 5.14 - Comparação da configuração final dos modelos simulados e modelo 

experimental. a) COMPRESSÃO SIMPLES, b) TRAÇÃO SIMPLES e c) FLEXOCORTE. 

 

A Figura 5.15 mostra de maneira qualitativa uma comparação das magnitudes m 

obtidas nas simulações realizadas, observa-se nesta figura que as magnitudes ficaram 

compreendidos num intervalo entre 2 e 6 em todas as simulações realizadas, isso mostra que o 

tipo de carregamento aplicado não interfere na magnitude m, sendo que m já foi definido no 

Item 2.8, equação (2.17). 

 

Figura 5.15 – Descrição qualitativa dos intervalos da magnitude m obtidas nas simulações. 
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Na Figura 5.16, é apresentado o valor b para os diferentes casos aplicados, em todas as 

simulações o b decresceu com o avanço do dano. Também pode ser feita uma comparação dos 

resultados do valor b de um ensaio de compressão simples obtido por Carpinteri, 2009, com 

os resultados obtidos através das simulações desenvolvidas em DEM.  

O valor b obtido na simulação de Flexocorte ficou num patamar inferior em relação 

aos outros resultados encontrados, isso pode ser relacionada ao tipo de fratura encontrada e 

também pode ser associado a distribuição mais homogênea dos eventos de dano no domínio 

do tempo encontrado nesta simulação, conforme observado na Figura 5.12. 

 

Figura 5.16 – Valor do coeficiente angular b para os diferentes tipos de simulação realizada. 

 

5.4 Comparação preliminar entre ensaio experimental e numérico em corpos de 

concreto submetidos à compressão uniaxial 

Nesta seção é descrito a parte preliminar de um ensaio experimental, onde foi estudado 

o processo de caracterização de fratura utilizando um modelo cúbico, de 100 mm de lado. Nas 

subseções seguintes são apresentadas as características técnicas da máquina de ensaio 

universal de compressão, descrição dos microfones de eletreto usados no ensaio, a 

metodologia aplicada durante o ensaio de compressão realizado e os resultados obtidos. 

Foi desenvolvido um modelo de elementos discretos para simular o ensaio realizado 

no LEME - Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais. O objetivo de realizar este ensaio 

foi explorar e obter medições de emissão acústica com sensores de baixa frequência (0,5 Hz 

até 20 Hz), ao quais permitiram capturar alguma informação relevante durante o processo de 
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dano no corpo de prova, também foi verificado se o modelo desenvolvido em DEM poderia 

fornecer alguma informação para complementar os resultados obtidos no ensaio. 

5.4.1 Descrição da máquina de ensaio universal - Shimadzu 20000 

Os ensaios mecânicos foram realizados em uma prensa Shimadzu UH2000kN, com 

capacidade de carga entre 40 a 2000kN. A prensa pertence ao Laboratório de Ensaios e 

Modelos Estruturais (LEME) do departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal 

do Rio Grande Sul. 

A prensa servo-hidráulica UH-I realiza ensaios universais de tração e compressão, de 

diversos tipos de materiais, metal, concreto, cerâmicas. A máquina é formada por duas 

unidades, uma unidade hidráulica (aplica o carregamento no corpo de prova - CP) e outra 

unidade controladora que determina o tipo de carregamento, se deve ser aplicado 

deslocamento prescrito ou força prescrita. A unidade controladora é conectada a um 

computador responsável pela configuração do ensaio, medição e armazenamento das 

informações provenientes do ensaio. 

A aplicação do carregamento no corpo de prova é dada por um sistema hidráulico, 

onde o mesmo é controlado por uma válvula servo-hidráulica que regula a pressão do fluído 

hidráulico no sistema e consequentemente, a intensidade da carga ou deslocamento prescrito. 

Durante o ensaio a unidade controladora armazena os dados do ensaio em um arquivo 

do tipo **. txt, nesse arquivo é armazenado o tempo de ensaio de cada corpo de prova, a força 

aplicada a cada instante de tempo e o deslocamento do pistão hidráulico. A deformação do 

corpo de prova é registrada através de LVDTs instalados no corpo de prova. Também é 

armazenada neste arquivo a força, tensão máxima atingida em cada ensaio e a correspondente 

posição do pistão durante o ensaio. 

5.4.2 Descrição dos microfones de eletreto 

É um tipo de microfone condensador, o que elimina a necessidade de uma fonte de 

alimentação de polarização, usando um material permanentemente carregado, chamado de 

eletreto. O eletreto é um dielétrico carregado permanentemente com eletricidade, pode ser 

feito uma analogia de elementos dielétricos com imãs. 
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A aplicação deste tipo de microfone é das mais comuns, é usado em muitas aplicações 

de gravação, também são usados em microfone de lapela e telefones. O microfone utilizado 

nos ensaios foi do tipo diafragma, ele consiste em uma película de eletreto que é usado como 

diafragma, a Figura 5.17 mostra uma imagem do microfone de eletreto. 

 

 

Figura 5.17 - Microfone de eletreto. 

 

5.4.3 Composição e caracterização dos corpos de prova 

O cimento CP V-Ari (Cimento Portland de alta resistência inicial) tem como 

característica, a capacidade de atingir altas resistências nas primeiras idades, devido a uma 

dosagem diferente de calcário e argila na produção do clinquer, bem como pela moagem mais 

fina do cimento, garantindo um ganho de alta resistência com maior velocidade ao reagir com 

a água. Esse cimento deve possuir, em massa, 95 a 100% de clinquer, mais gesso e 0 a 5% de 

material carbonático. Sendo normalizado pela NBR 5733/1991. 

Os concretos foram produzidos com agregado miúdo (areia) e agregado graúdo (brita). 

A composição granulométrica, o módulo de finura, bem como a dimensão máxima 

característica da areia, foram obtidos através da realização do ensaio descrito na NBR NM 

248/2003. Essa norma também descreve o método para determinação da composição 

granulométrica, módulo de finura e dimensão máxima característica da brita. A brita utilizada 

nas concretagens é basáltica e foi peneirada empregando-se apenas o material passante na 

peneira de abertura de 19 mm. A água utilizada foi proveniente da rede potável de 

abastecimento público do município de Porto Alegre. 

Foram confeccionados quatro corpos de prova cilíndricos de 200 mm de comprimento 

e 100 mm de diâmetro e dois corpos de prova prismáticos de 100 x 100 x 400 mm, os dois 

prismas foram recortados e transformados em oito cubos de 100 mm de lado. O valor do 
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Slump Test foi de 9 cm. A concretagem desses corpos de prova respeitou as seguintes 

dosagens: 

- 2 kg de água; 

- 45 g super plastificante 3o geração Glenium 54 Basf; 

- 16,8 kg brita #1, diâmetro máximo de agregado 19 mm; 

- 8 kg cimento CP V ARI Cauê; 

- 9,6 kg Areia média; 

- 800 g sílica ativa Silmix. 

O objetivo da caracterização dos corpos de prova foi determinar através de ensaios de 

compressão o módulo de elasticidade - E e a tensão ruptura - . Foram utilizadas quatro 

amostras de geometria cilíndrica de 200 mm de comprimento e 100 mm de diâmetro, todos os 

corpos de prova foram capeados com enxofre. A taxa de aplicação da carga calibrada na 

prensa foi de 0,45MPa/s. 

Primeiramente, foram realizados dois ensaios de ruptura, as amostras foram chamadas 

de Ensaio de Ruptura 1 - ER1 e Ensaio de Ruptura 2 - ER2, o valor de da amostra ER1 foi 

de 117MPa e o valor de para ER2 foi de 112MPa. 

Com referência nos resultados da tensão de ruptura obtidos no ensaio ER1 e ER2, 

foram realizados os ensaios de módulo de elasticidade. A carga máxima aplicada neste ensaio 

foi de 70% da carga última obtida no ensaio anterior, ER1 e ER2. O limite de carga de 70% 

foi adotado para evitar que, no instante da ruptura do corpo de prova, o mesmo danificasse os 

LVDTs instalados nas amostras, Figura 5.21, além do mais, por precaução, o corpo de prova 

foram revestido com um filme plástico. 

Na Figura 5.18a, mostra-se um corpo de prova prismático capeado usado no ensaio de 

caracterização, na Figura 5.18b, é apresentada uma amostra sendo preparada para o ensaio e 

carga última e a Figura 5.19 mostra a configuração de ruptura típica de um dos corpos de 

prova ensaiado onde foi aplicado um estado de carga de compressão. 
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   a)     b)    

 

Figura 5.18 - a) Corpo de prova utilizado no ensaio de caracterização. b) Ensaio de 

compressão, determinação da carga última. 

 

 

Figura 5.19 - Configuração de ruptura de um dos corpos de prova utilizados no ensaio de 

carga última. 

 

A Figura 5.20 apresenta o gráfico obtido no ensaio de compressão realizado para obter 

o módulo de elasticidade das duas amostras chamadas de Ensaio de Módulo de Elasticidade 1 

e 2 - EME1 e EME2, nesse gráfico é mostrado a inclinação da linha de tendência da Tensão 

v.s. Deformação que representa o módulo de elasticidade - E. O valor de E obtido no ensaio 

EME1 foi de 96,7 GPa e no EME2 foi de 93,5 GPa, em ambos os experimentos o valor de 

correlação R² ficou em 0,98. 

A Figura 5.20 mostra um corpo de prova revestido com plástico filme e com os 

LVDTs instalados, sendo ensaiado o módulo de elasticidade, após a determinação do módulo 
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de elasticidade - E nos dois corpos de prova selecionados. As amostras EME1 e EME2 foram 

submetidas a um ensaio de ruptura, o valor obtido no ensaio foi de 119MPa e 117MPa, 

respectivamente. A Tabela 5.2 apresenta os resultados obtidos referentes à tensão de ruptura e 

módulo de elasticidade das amostras ensaiadas. 

 

Tabela 5.2 - Valores obtidos no ensaio de caracterização 

Amostras σr (MPa) E (GPa) 

ER1 117 - 

ER2 112 - 

EME1 119 96,7 

EME2 118 93,5 

 
 

 

Figura 5.20 - Ensaio do Módulo de Elasticidade. 
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Figura 5.21 - Corpo de prova revestido com plástico filme e LVDTs instalados. 

 

5.4.4 Ensaio de compressão - modelo cúbico 

No ensaio realizado para determinar o processo de fratura nos corpos de provas, foram 

instalados dois microfones de eletreto, Figura 5.22. Os microfones foram fixados em um 

suporte de feltro, o objetivo desse suporte foi tentar isolar os ruídos externos e proporcionar 

uma melhor fixação dos microfones nos corpos de prova. Os microfones instalados nas bases 

de feltro foram fixados nos corpos de prova com fita adesiva, Figura 5.23a. Para melhorar a 

captação dos sinais provenientes das amostras ensaiadas, foi criada uma caixa acústica de 

madeira, forrada internamente com lã de rocha, Figura 5.23b. 

 

Figura 5.22 - Desenho esquemático do microfone fixado no feltro e a instalação do conjunto 

microfone/feltro no corpo de prova. 
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Figura 5.23 – a) Duas amostras com os microfones instalados e b) Caixa acústica e corpo de 

prova guarnecido na caixa durante o ensaio de compressão. 

 

As aquisições dos sinais foram feitas com uso de programa de áudio gratuito chamado 

de Audacity o qual é obtido na internet e instalado no computador pertencente ao Laboratório 

GMAp. A taxa de aquisição utilizada no programa foi de 44,1 kHz, em canal estéreo. A 

Figura 5.24 mostra o conjunto utilizado no ensaio, computador, caixa acústica e microfones 

instalados nos corpos de prova e os mesmos guardados no interior da caixa. Os dados 

coletados foram salvos em arquivo de áudio *.wav e em seguida convertidos de sinal binário 

para decimal em arquivos de extensão *.txt. 

 

Figura 5.24 - Computador usado para aquisição dos ruídos durante o ensaio. Os microfones 

foram conectados diretamente 

 

Foi aplicado nos corpos de prova ensaiados deslocamento prescrito com a menor 

velocidade constante fornecida pela prensa, correspondente a 0,5mm/s. As amostras ensaiadas 
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não foram capeadas com enxofre, o motivo dessa escolha foi evitar que o capeamento gerasse 

algum ruído durante o ensaio e o mesmo interferisse na identificação e captação do sinal 

gerado. Na Figura 5.25, são apresentadas as configurações de ruptura obtidas nos quatro 

corpos de prova ensaiados. 

 

Figura 5.25 - Configuração de ruptura dos quatro corpos de prova ensaiados. 

 

5.4.5 Resultados experimentais preliminares 

A Figura 5.26 apresenta as curvas obtidas de tensão no domínio do tempo realizadas 

durante o ensaio de compressão dos quatro corpos de prova descritos anteriormente. Nos 

quatro ensaios, a tensão de ruptura ficou no intervalo de 50 a 90 MPa, ou seja, uma variação 

dos resultados entre o menor valor e o maior valor de aproximadamente 50%, a variabilidade 

das curvas tensão é devida às propriedades do material utilizado. 

É possível observar, na Figura 5.26, uma não linearidade da resposta dos corpos de 

prova no início do ensaio. Posteriormente, quando a prensa ajusta a aplicação da carga no 

corpo de prova, a linearidade no ensaio se torna presente. Os gráficos no domínio do tempo 

dos ensaios foram normalizados para melhor comparação com os resultados numéricos, onde 

o tempo decorrente foi dividido pelo tempo final do ensaio, durante o intervalo de tempo de 0 

a 0,5. Observa-se que há existência de uma curva ascendente que é justificada devido ao 

ajuste de set-up da prensa. Enquanto a prensa não obtém um determinado valor de resistência 

no cilindro hidráulico, a mesma acelera de forma automática o avanço do pistão hidráulico. 
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Figura 5.26 - Gráfico do ensaio de compressão realizado na prensa dos quatro corpos de prova 

estudados. 

 

A amostra A1 foi selecionada, como exemplo para o estudo do processo de 

propagação de fissuras durante o ensaio de compressão. A Figura 5.27a mostra as amplitudes 

no domínio do tempo normalizado os quais foram captados através dos microfones instalados 

no corpo de prova A1. Essas amplitudes são provenientes da propagação de trincas geradas no 

interior do modelo durante o processo de compressão imposto no corpo durante o ensaio. 

Observa-se que os microfones conseguiram captar somente o estágio final do processo de 

ruptura, ou seja, os microfones captaram a emissão de ruído proveniente da propagação das 

macrotrincas. Isso revela que os microfones tem uma limitação na captação dos efeitos que 

ocorrem durante o ensaio. Na Figura 5.27b, é apresentado o espectro de potência referente ao 

registro de eventos mostrado na Figura 5.27a, a maior densidade dos eventos estão localizados 

abaixo do 5kHz. 
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Figura 5.27 - a) Histórico de amplitude no domínio do tempo do corpo de prova A1 e b) 

Densidade espectral do histórico de amplitude do corpo de prova ensaiado. 

 

A Figura 5.28a apresenta uma sobreposição das diferentes respostas do modelo 

ensaiado, aplicando um deslocamento prescrito de compressão. O gráfico é representado com 

diferentes escalas no eixo das ordenadas onde cada escala representa uma variável no domínio 

do tempo. São apresentadas também a tensão de compressão e as amplitudes sonoras geradas 

pela propagação das trincas no interior do corpo e captadas pelos microfones instalados no 

modelo, conforme descrito anteriormente e número de eventos acumulados. 

O total de eventos captados pelos microfones foram 30 ocorrências sendo que para o 

cálculo do valor b, os eventos foram separados em duas partes iguais. Na Figura 5.28a, é 

apresentado o critério de divisão adotado, T1 e T2 que são referentes ao primeiro e ao segundo 

valor b obtido. Apesar de ter sido captado pelos microfones apenas 30 pontos, é possível 
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perceber que o valor b tem uma tendência de queda conforme o dano se desenvolve, o que 

indicaria um aumento da localização na geração das fissuras à medida que aumenta a carga. 

O tempo do ensaio foi normalizado para melhor comparação com os resultados 

experimentais e numéricos sem filtro. O critério de normalização adotado foi dividir o tempo 

parcial pelo tempo total do ensaio correspondente. Na Figura 5.28b, determina-se o processo 

de caracterização de fratura, utilizando como método de avaliação o valor b para o modelo 

ensaiado na prensa. O resultado do ensaio foi separado em duas partes iguais, o critério para a 

divisão adotada foi em função do tempo e do número de amostras captadas durante o ensaio. 

O valor b obtido na primeira e segunda parte foi de 0,93 e 0,48, respectivamente. 

 

Figura 5.28 - a) Sobreposição das variáveis tensão, número de eventos acumulado e amplitude 

referente ao corpo de prova A1 e b) valor b referente ao modelo experimental ensaiado. 
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5.4.6 Resultados Numéricos 

Com base nas características mecânicas apresentadas no ensaio de caracterização dos 

corpos de prova, foi simulado através do Método dos Elementos Discretos o mesmo modelo 

cúbico ensaiado experimentalmente. O modelo numérico foi representado com as mesmas 

características geométricas do modelo experimental, ou seja, um cubo com lado de 100 mm. 

O modelo possui uma malha com tamanho do elemento Lc = 4,0x10-3m e foi aplicado um 

deslocamento prescrito de compressão numa das faces do corpo. As restrições estão 

localizadas na base do modelo, conforme apresentado na Figura 5.29a. Os deslocamentos 

prescritos foram executados lentamente, esse critério foi adotado para garantir que os efeitos 

da inércia e energia cinética fossem desconsiderados antes de romper o corpo totalmente. Essa 

condição foi verificada durante o processo de carga onde a energia cinética se manteve a 

patamares muito inferiores aos das outras energias envolvidas (dano e elástica), Figura 5.30. 

Os gráficos no domínio do tempo dos ensaios numéricos foram normalizados para 

melhor comparação com os resultados experimentais, onde o tempo decorrente foi dividido 

pelo tempo final do ensaio, . As propriedades mecânicas adotadas nos modelos 

numéricos são apresentadas na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 - Propriedades mecânicas do corpo de prova de concreto simulado 

Amortecimento 500 

Densidade  2400 kg/m³ 

Módulo de Elasticidade 9,5x1010 N/m² 

Gf 200 

Rfc 1,5 

CV Gfr 50% 

CVimperf 2% 

Lo 4,0x10-3m 

lcx = lcy = lcz 2 Lo 

 

No modelo numérico estudado foram definidos quatro pontos de controle, esses pontos 

de controle tem como propósito captar as amplitudes provenientes das ondas geradas no 

interior do corpo. Essas ondas são geradas quando algum elemento no interior do corpo rompe 

máxt t
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e libera certa quantidade de energia cinética. Essa energia cinética se transforma em ondas 

que percorrem todo o corpo e é captado em termos de aceleração pelos pontos de controle 

pré-definido no modelo em DEM. Os pontos de controle foram posicionados no centro de 

cada face da superfície do cubo. A Figura 5.29b e a Figura 5.29c, expõe a configuração de 

ruptura do modelo e do corpo de prova ensaiado, respectivamente. O padrão de ruptura para 

ambos os casos foi semelhante. 

 

 

Figura 5.29 – a) Condições de contorno do modelo numérico, b) configuração de ruptura 

modelo numérico e c) configuração de ruptura modelo real. 

 

 

 
Figura 5.30 - Energias associadas ao modelo simulado.  
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6 AVALIAÇÃO DO VALOR b NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA 

Com base na simulação desenvolvida em DEM, o valor b foi avaliado e comparado 

com os resultados do valor b obtidos experimentalmente.  

A Figura 5.27a apresenta o histórico das amplitudes no domínio do tempo e a Figura 

5.27b apresenta o histórico das amplitudes no domínio da frequência. Observa-se na Figura 

5.40b que os eventos durante o ensaio ocorreram abaixo dos 10kHz, a provável justificativa 

para isso é a limitação dos microfones de eletreto utilizados. 

 

6.1 Determinação do valor b na simulação sem aplicação do Filtro Passa Baixa 

O valor b foi determinado através do modelo numérico ensaiado em DEM, utilizando 

os registros dos eventos provenientes do ponto de controle avaliado. No registro no domínio 

do tempo não foi aplicado nenhum tipo de filtro. As Figuras 6.1a e 6.1b mostram os eventos 

no domínio do tempo e no domínio da frequência, respectivamente. A maior densidade 

espectral está localizada entre 200kHz e 500kHz, Figura 6.1b. 

 

Figura 6.1 - a) Histórico dos eventos obtidos através da simulação numérica. b) Densidade 

espectral obtida através do histórico de eventos simulados em DEM. 

 

A Figura 6.2a apresenta uma sobreposição das variáveis de tensão, número de 

ocorrências e amplitude no domínio do tempo e o intervalo adotado para o cálculo do valor b 

(T1, T2 e T3). Foram obtidos 103 eventos no total, sendo que nos intervalos T1, T2 e T3 foram 

definidos 34, 43 e 26 eventos, respectivamente. Observa-se que há um crescimento no número 

de ocorrências a partir do t/tmax = 0,8, porém não existe uma mudança na inclinação da tensão 

no domínio do tempo normalizado, Figura 6.2a. 
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A Figura 6.2b mostra o coeficiente obtido através de um sinal não filtrado de um ponto 

de controle do modelo simulado. Observa-se que o valor b diminui com o avanço do processo 

de fratura. Na primeira parte o valor b é de 1,83, na segunda e terceira parte o valor b é de 

1,33 e 1,15, respectivamente. 

 

Figura 6.2 – a) Sobreposição das variáveis tensão, número de eventos acumulado e amplitude 

referente ao ponto de controle selecionado no modelo em DEM e b) valor b referente aos 

eventos obtidos através de simulação em DEM. 

6.2 Comparação dos resultados obtidos 

A Figura 6.3 apresenta as diferentes densidades espectrais para os casos estudados. 

Nas Figuras 6.3a e 6.3b é mostrada a densidade espectral para o ensaio e simulação, 

respectivamente, ambas sem aplicação do filtro. Pode ser analisado na Figura 6.3a que maior 
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densidade espectral está concentrada abaixo dos 5kHz, enquanto que a maior densidade 

espectral para a simulação, Figura 6.5b, está contida no intervalo de 200kHz a 1000kHz. 

 

Figura 6.3 - Densidade espectral para os diferentes casos estudados. 

 

As Figuras 6.4a e 6.4b apresentam um evento inicial e um evento final do processo de 

fratura realizado durante o ensaio, ambos os eventos estão no domínio do tempo. Também são 

mostrados no domínio da frequência os eventos inicial e final. A amplitude máxima do evento 

inicial acontece em torno de 3,5kHz, enquanto que amplitude máxima do evento final ocorre 

por volta de 2,5kHz (Figura 6.4c e 6.4d). Pode ser averiguado nestas figuras que no início do 

processo de fratura a frequência das ocorrências é maior em relação ao estágio final. 

 

Figura 6.4 - a) Evento registrado no início do processo de fratura, b) evento registrado no 

final, c) evento inicial e d) evento final. - Experimental. 
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A Figura 6.5a faz uma comparação do comportamento da frequência das amplitudes 

máximas no domínio de um tempo normalizado. Pode ser observado que houve um 

decréscimo na frequência com o avanço do processo de fratura. Na Figura 6.5b é apresentada 

uma comparação dos resultados das amplitudes máximas no domínio da frequência, de um 

evento inicial e de um evento final. Percebe-se que enquanto o processo de fratura avança 

durante o ensaio, a frequência das amplitudes máximas decresce. 

 

 

Figura 6.5 - a) Sobreposição de dois eventos, inicial e final e b) frequência das amplitudes 

máxima e mínima. - Ensaios experimentais. 

 

Foi realizado um estudo do comportamento do processo de fratura durante a simulação 

do modelo cúbico desenvolvido em DEM, onde não foi aplicado nenhum tipo de filtro. Nas 

Figuras 6.6a e 6.6b foi selecionado um evento inicial e um evento final, respectivamente, do 

processo de fratura ocorrido durante a simulação. Pode ser observado na Figura 6.6 uma 

similaridade na forma do sinal gerado devido à propagação do dano, no entanto, os sinais 

captados no domínio da frequência apresentaram uma pequena diferença (Figuras 6.6c e 

6.6d). 

Também são mostrados no domínio da frequência a amplitude máxima do evento 

inicial que acontece próximo dos 320kHz, enquanto que a amplitude máxima do evento final 

ocorre próximo dos 300kHz. No início do processo de fratura, a frequência das ocorrências é 

maior em relação ao estágio final do processo de fratura para o modelo numérico, conforme é 

apresentado nas Figuras 6.6c e 6.6d. 
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Figura 6.6 - a) Evento registrado no início do processo de fratura, b) evento registrado no final 

do processo de fratura, c) evento inicial, d) evento final. Ambas as figuras são referentes à 

simulação em DEM sem aplicação do filtro. 

 

A Figura 6.7a mostra o comportamento da frequência das amplitudes máximas no 

domínio de um tempo normalizado. Comparando os resultados das amplitudes máximas no 

domínio da frequência, Figura 6.7b, para um evento inicial e um evento final, constata-se que 

conforme o processo de fratura avança durante o ensaio, a frequência das amplitudes máximas 

decresce. 

 

Figura 6.7 - a) Frequência das amplitudes máxima e mínima normalizadas e b) Sobreposição 

de dois eventos, inicial e final. Ambas as figuras são referentes à simulação em DEM sem 

aplicação do filtro. 
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A Figura 6.8 faz um comparativo do valor b obtido para os diferentes exemplos 

estudados. Pode ser contatado que no início do processo de dano todos os exemplos 

analisados ficaram com um valor b entre 1 e 2, aproximadamente. No final do processo de 

fratura houve decréscimo no valor b para próximo ou abaixo de 1. 

 

 

Figura 6.8 - Valor b para os diferentes exemplos. 
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7 MODELO COM DESLOCAMENTO PRESCRITO BIAXIAL – 

MODELO DE KUPFER 

Neste capítulo são apresentadas as simulações realizadas no DEM do modelo de 

Kupfer. É mostrada a determinação dos parâmetros de fratura através da técnica de Emissão 

Acústica e os resultados obtidos para um caso de compressão e tração. As demais 

informações, resultados do modelo numérico, são mostradas de forma detalhada no Apêndice 

A.5. 

7.1 Implementação do modelo numérico desenvolvido em DEM 

O modelo implementado em DEM possui as propriedades geométricas e mecânicas 

apresentadas na Tabela 7.1. Foi considerado um prisma de dimensões 200x200x60mm, sendo 

que o tamanho de elemento Lo é igual a 6,0mm. O campo aleatório que define Gf  foi gerado 

admitido com comprimento de correlação lcx=lcy=lcz=2Lo, e também foi imposta uma 

perturbação na malha com coeficiente de variação de 2%. 

 

Tabela 7.1 – Parâmetros utilizados para realizar a simulação no DEM 

Amortecimento 500 

Densidade  2400 kg/m³ 

Módulo de Elasticidade 2,8x1010 N/m² 

Gf 200N/m 

Rfc 1,3 

CV Gf 30% 

CVimperf 2% 

Lo 6,0x10-3m 

lcx = lcy = lcz 2 Lo 

 

Foram simulados 4 casos de compressão e 2 casos de tração, aplicados em termos de 

deslocamento prescrito, para cada caso foram ensaiadas 6 amostras. O deslocamento prescrito 

foi aplicado nas direções dos eixos principais X e Z, enquanto a direção Y foi deixada livre. 
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No modelo foi aplicado deslocamento prescrito de tal forma que impede o 

deslocamento de corpo rígido (rotação ou translação). Na Figura 7.1 são apresentados os seis 

casos de deslocamentos prescritos simulados no DEM. 

Os deslocamentos prescritos de compressão implementados nos modelos seguiram 

uma determinada relação entre os eixos X e Z, conforme apresentado na Figura 7.1a. Na 

Figura 7.1b são mostrados dois casos de deslocamento prescrito de tração que também foram 

estudados nas simulações em DEM. Os deslocamentos prescritos foram aplicados 

suficientemente lentos para que a energia cinética gerada no processo fosse desprezível frente 

aos outros tipos de energia, como de dano e elástica. 

 

 

Figura 7.1 - Formas de deslocamento prescrito usado nos modelos do DEM: a) Compressão e 

b) Tração 

 

7.2 Análise das tensões e deformações de compressão em simulações de biaxialidade 

A Figura 7.3 mostra os gráficos de compressão ���	v	�§� em relação à deformação ���	v	�§�. Nesta figura são apresentados dois estados de tensão de compressão, um estado 
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referente ao eixo X e outro referente ao eixo Z. Observa-se que em todas as simulações as 

tensões compressivas máximas ���	v	�§�	obtidas em relação aos eixos X e Z ficaram entre 

2x107 e 3,5x107 [N/m²], enquanto as deformações críticas ���	v	�§� apresentaram uma 

variabilidade maior, aproximadamente entre 5x10-3 e 25x10-3. 

Na Figura 7.3a é exibido o gráfico de compressão ���� e deformação ���� 
correspondente a ∆�. Pode ser observado nos casos de ∆� ∆�⁄ � 5 e ∆� ∆�⁄ � 2 das Figuras 

7.3c e 7.3e uma queda de tensão (�§) seguida de uma recuperação e avanço com pequenas 

oscilações da tensão (�§), um fenômeno semelhante a este também é observado em Rinaldi, 

2011, apresentado na Figura 7.2. 

Observa-se nas Figuras 7.3b e 7.3c uma relação entre as deformações (��	v	�§�. Para 

uma mesma deformação, �� =	�§ = 5�10-3 a tensão �� � 3,5�107 N/m² é máxima e a tensão 

(�§) é igual a 0,8x107 N/m², neste ponto a tensão (�§) é caracterizada por uma pequena queda 

de tensão. Após �§ atingir o valor de 0,8x107 N/m² essa tensão desce abruptamente para um 

valor de aproximadamente 0,5x107 N/m², em seguida a tensão volta a crescer com a mesma 

inclinação que tinha antes da queda de tensão, revelando a aparição de uma fratura no modelo. 

Este comportamento também é apresentado no caso ∆� ∆�⁄ � 2, Figura 7.3d e Figura 7.3e. 

 

Figura 7.2 – Gráfico de Deformação x Tensão, a) Tração eixo X, b) Tração eixo Y, c) 

Compressão eixo X e d) Compressão eixo Y. [Rinaldi, 2011]. 
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Figura 7.3 – Gráfico de Tensão x Deformação, referente às simulações de compressão de 

biaxialidade realizadas em DEM. 
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7.3 Análise das tensões e deformações de tração na simulação de biaxialidade 

A Figura 7.4 exibe os gráficos de tensão em relação à deformação determinados 

durante a simulação de biaxialidade de tração. Observa-se que a tensão e a deformação 

máxima obtida em relação aos eixos X e Z ficaram num mesmo nível, em torno de 4,0x106 

N/m² e 3,1x10-3, respectivamente. Pode ser observado que a partir da deformação de 1,5x10-3 

as tensões ���	v	�§� e as deformações ���	v	�§� deixam de ter uma relação linear. 

 

Figura 7.4 - Gráfico de Tensão x Deformação, referente às simulações de tração de 

biaxialidade realizadas em DEM. 

 

7.4 Critério para determinação da curva de biaxialidade 

As tensões ���	v	�§� empregadas no desenvolvimento das curvas são correspondentes 

ao primeiro modo de fratura. As tensões normais determinadas nos eixos X e Z foram 

normalizadas em relação há um ensaio de compressão uniaxial, onde a tensão normal máxima 

foi definida como �\�� = 2,78x107 N/m2 e a deformação normal máxima foi definida como �\�� = 	18,00x10y>	. 
Na Figura 7.5 é observado que as tensões ���	v	�§� são apresentadas no domínio do 

tempo normalizado O O»á�⁄ , onde t é o tempo decorrente durante a simulação e tmáx é o tempo 

total de cada simulação. 
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Figura 7.5 – Tensão de referência ao primeiro modo de fratura. Simulação de compressão. 

 

Foram realizadas quatro combinações de compressão em termos de deslocamento 

prescrito, ∆�, ∆� ∆�⁄ � 5, ∆� ∆�⁄ � 2 e ∆� ∆�⁄ � 1 e duas combinações de deslocamento 

prescrito de tração, ∆� e ∆� ∆�⁄ � 1. Para cada caso foram realizadas 6 simulações e os 

resultados são mostrados na Figura 7.6, assim como a curva obtida por Kupfer, 1973. 

Na Figura 7.6 observa-se uma boa aproximação nos resultados obtidos em DEM e por 

Kupfer, 1973. Durante os ensaios, teve-se o cuidado de não introduzir tensões cisalhantes nas 

faces dos modelos ao aplicar os deslocamentos prescritos. 

 

Figura 7.6 - Resultados de biaxialidade na análise numérica e experimental de Kupfer. 
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7.5 Comparação da energia em relação à tensão biaxial 

Um ponto que deve ser destacado é a relação da energia de dano (EdanoX e EdanoZ) das 

barras orientadas no eixo X e Z durante a simulação com as tensões e deformações normais, �¼ , �Ì, �¼	v	�Ì, respectivamente. Isso permite determinar os limites de deformação em relação 

às coordenadas cartesianas onde estão sendo aplicados os carregamentos prescritos. 

O processo de dano em materiais quase frágeis é caracterizado pela formação inicial 

de microfissuras orientadas transversalmente à carga de compressão e caracterizadas pelo 

efeito de Poisson. Com o avanço do processo de fratura essas microfissuras crescem na 

direção diagonal, fazendo com que ocorra um escorregamento entre as faces da trinca e esse 

deslizamento provoca uma grande dissipação de energia (Figura 7.7). 

 

Figura 7.7– Mecanismo no estado uniaxial de compressão em corpo de prova com material 

quase frágil. (a) Inicialmente, fratura no Modo I, as microfissuras aparecem orientadas na 

mesma direção da aplicação da carga. (b) Fratura no Modo II, surgimento do processo de 

deslizamento. 

 

Foram selecionadas duas simulações de biaxialidade, uma de compressão e outra de 

tração. Em ambas as simulações foram feitas comparações da tensão com a energia de dano 

das barras orientadas na coordenada X e Z. As variáveis presentes nos eixos coordenados 

foram normalizados, com o propósito de fornecer uma melhor comparação entre os resultados 

obtidos. 

A tensão (�¼ �\��	⁄ ) e ��Ì �\���	⁄ representa a relação entre a tensão no eixo X e Z e a 

tensão máxima de compressão no ensaio uniaxial, assim como a deformação ��¼ �\���⁄  e 
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(�Ì �\��⁄ ) é representada pela relação entre a deformação no eixo X e Z e a deformação 

máxima de compressão no ensaio uniaxial. 

O DEM apresenta uma limitação que está relacionada ao fato do modelo não levar em 

consideração o atrito que ocorre entre as faces da trinca após o primeiro evento de fratura, 

portanto deve ser considerado apenas o modo I de fratura. Visualiza-se na Figura 7.8 o 

aumento da energia de dano no início da área sombreada, esse aumento da energia pode ser 

atribuído à condição de biaxialidade aplicada no modelo. As informações contidas na área 

sombreada referem-se à região onde é válida a simulação em DEM. Observa-se na mesma 

figura que a fratura ocorreu com a mesma deformação, porém as magnitudes das tensões 

envolvidas nos eixos X e Z foram diferentes, assim como a energia de dano envolvida em 

relação ao eixo analisado. 

 

Figura 7.8 – Comportamento da tensão de compressão normal e da energia de dano em 

relação à deformação, em relação aos eixos X e Z. 

 

Na Figura 7.9 é mostrado o comportamento da tensão normal de tração nos eixos X e Z 

e da energia de dano em relação à deformação, o caso apresentado é referente ao 

comportamento ∆� ∆�⁄ � 1	[�£4ção�. O critério de normalização adotado seguiu os mesmos 

parâmetros já citados neste item. A mudança de comportamento da tensão pode ser atribuída 

ao início da propagação do dano das barras orientadas no eixo Z e também visualizado com o 

aumento da energia de dano conforme apresentado na Figura 7.9. A área sombreada 

representa a região onde acontece a ruptura dos elementos. 
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Figura 7.9 – Comportamento da tensão normal de tração e da energia de dano em relação à 

deformação, em relação aos eixos X e Z. 

 

7.6 Comparação das tensões de compressão biaxial nos eixos X e Z e energia de dano 

Na Figura 7.10a é apresentada a evolução da energia de dano das barras orientadas nas 

direções ortogonais. As simulações que representam biaxialidade, ∆� ∆�⁄ � 5, ∆� ∆�⁄ � 2 e 

∆� ∆�⁄ � 1, apresentam uma maior energia de dano nas barras orientadas na direção de Y, as 

quais romperam por tração indireta. 

Comparando os resultados da energia de dano dos casos, ∆� ∆�⁄ � 5, ∆� ∆�⁄ � 2 e 

∆� ∆�⁄ � 1, com a simulação uniaxial representada por ∆�, observa-se que em todos os casos 

houve ruptura por tração indireta das barras orientadas na direção de Y. Também é visto uma 

maior energia de dano envolvida nos processos de biaxialidade quando comparado com o 

caso uniaxial. 

Na Figura 7.10b é apresentada uma comparação das tensões normais em relação aos 

eixos X e Z. As tensões e as deformações mostradas na figura foram normalizadas, onde os 

valores de referência, tensão e deformação máxima, �\�� � 2,78�10¯ N/m2 e �\�� �
18,00�10y> foram obtidos através de uma simulação de compressão uniaxial. 

Observa-se na Figura 7.10b uma mudança na inclinação da tensão normal no eixo X 

para cada caso simulado. Essa mudança na inclinação da tensão pode ser atribuída à aplicação 

do tipo de carregamento utilizado na simulação. Na Figura 7.10c não ocorre alteração na 

inclinação da tensão. Essa mudança na inclinação das curvas de �	ÍY	� também pode ser 

relacionada ao baixo número de eventos captados na Emissão Acústica, Figura 7.15. 
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A Figura 7.10b revela que a fragilidade do material é associada ao tipo de 

deslocamento prescrito aplicado. Pode ser observado no caso ∆� ∆�⁄ � 5 o comportamento 

mais frágil quando relacionado aos outros casos. Comparando a Figura 7.10a com a Figura 

7.10b conclui-se que o aumento no módulo de elasticidade é inversamente proporcional à 

energia de dano. 

Deforma implícita sabe-se que as barras orientadas na direção Y não possuem 

nenhuma restrição necessitando de maior energia de dano para que ocorra a fratura. Este fato 

é ratificado na Figura 7.10a onde se observa a maior energia de dano das barras orientadas na 

direção Y. 

 

 

Figura 7.10 – a) Diagrama da Energia de Dano referente a diferentes tipos de deslocamento 

biaxial de compressão. b) e c) Comparação das tensões de compressão biaxial nos eixos X e 

Z. 
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7.7 Configurações de ruptura dos modelos biaxiais 

Na Figura 7.11 são apresentadas as configurações de ruptura de dois casos simulados. 

Observa-se no caso de compressão ∆� ∆�⁄ � 5 que as barras orientadas na diagonal e no eixo 

Y e Z romperam em maior quantidade. A Figura 7.11b mostra a simulação com tração biaxial, 

∆� ∆�⁄ � 1	[�£4çã/�, onde a fratura teve a tendência de ocorrer no sentido perpendicular da 

aplicação do deslocamento prescrito. 

 

Figura 7.11 – a) Configuração de ruptura das simulações com bi compressão. São 

apresentadas somente as barras rompidas. b) Configuração de ruptura com tração biaxial. São 

apresentadas todas as barras, ou seja, sãs, danificadas e rompidas. 

 

Para fins de comparação, na Figura 7.12a são apresentados os carregamentos aplicados 

por Shang e Song, 2007. As Figuras 7.12b e 7.12c mostram as configurações de ruptura 

referentes aos estados de carregamento �; �>⁄ = 0,5 e �; �>⁄ � 0,75, os quais foram 

propostos pelos referidos autores. 

Comparando os resultados obtidos através dos ensaios em DEM com os resultados 

experimentais obtidos por Shang e Song, 2007 (Figura 7.12) percebe-se uma similaridade nas 

características de fratura. Em ambos os casos, Figuras 7.11a, 7.12b e 7.12c, ocorreram 

fraturas longitudinais e diagonais. 



 

 

 

     109 

 

Figura 7.12 - Superfície de fratura obtida em carregamento biaxial, Shang e Song, 2007. 

 

7.8 Análise de emissão acústica em simulações com carregamento biaxial 

A seguir é apresentado um estudo de emissão acústica realizado nas simulações de 

biaxialidade. Analisa-se o comportamento do dano durante o processo de fratura, o número de 

eventos, ocorrências de fratura e determinação do valor b. Este coeficiente foi determinado 

através dos eventos que foram separados em iguais intervalos e analisados individualmente. 

O sinal de emissão acústica foi obtido através da seleção de um nó chamado de ponto 

de controle. Este ponto de controle é localizado no centro da superfície do modelo e seu 

objetivo é captar as vibrações produzidas pelo rompimento dos elementos durante as 

simulações. Na Figura 7.13 é mostrada de forma esquemática a localização do ponto de 

controle, sendo que este critério foi adotado para todos os casos envolvendo biaxialidade. 
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Figura 7.13 – Localização do ponto de controle na superfície dos modelos ensaiados. 

 

A Figura 7.14 apresenta o intervalo de sinal da emissão acústica obtido durante uma 

simulação com carregamento biaxial e as ocorrências de dano durante o processo de fratura. 

 

 

Figura 7.14 – Amostra de um sinal de emissão acústica, captado durante uma simulação de 

biaxialidade. 

 

7.9 Análise de emissão acústica nos casos de compressão biaxial 

A Figura 7.15 apresenta uma comparação do número de eventos durante o processo de 

fratura, onde se observa que a quantidade de eventos está diretamente relacionada com o tipo 

de caso aplicado. É importante recapitular que um evento é definido através da propagação de 

uma onda elástica originária do avanço de uma trinca localizada no interior do modelo 

ensaiado, onde esse evento tem a forma de um pulso amortizado. 
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Na simulação uniaxial, ∆�, a quantidade de eventos acumulados é de 

aproximadamente 700 eventos. Na simulação ∆� ∆�⁄ � 5, o total de eventos acumulados é 

superior há 100 eventos. 

O número de eventos captados no estado biaxial é menor quando comparado ao 

uniaxial, isso pode estar relacionado ao tipo de deslocamento aplicado, Figura 7.15. O 

deslocamento biaxial inibe a propagação inicial do dano fazendo com que o mesmo rompa 

com menor quantidade de eventos. 

A característica que deve ser ressaltada é o número de eventos contabilizado até a 

ocorrência da primeira fratura, isto justifica a pequena quantidade de eventos captados no 

caso ∆� ∆�⁄ � 5. A baixa quantidade de eventos também é associada ao tipo de deslocamento 

aplicado. 

 

Figura 7.15 – Número de eventos durante o processo de fratura. 

 

Devido à simetria dos modelos é possível realizar uma projeção da simulação ∆� no 

eixo Z e admitir que o número de eventos é semelhante ao encontrado no eixo X. A projeção é 

válida para os casos de compressão e através dessa projeção é possível averiguar que o maior 

número de eventos ocorreu nas simulações uniaxiais. 
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A quantidade de eventos captados é inversamente proporcional à relação do 

deslocamento prescrito, ou seja, para ∆� ∆�⁄ � 5 o total de eventos captados é 100, para 

∆� ∆�⁄ � 1 o total de eventos captados é 500, como pode ser observado da Figura 7.16. 

 

Figura 7.16 – Distribuição dos eventos acumulados no diagrama de biaxialidade. 

 

7.10 Análise do processo de fratura através de intervalos do coeficiente angular b 

Para análise do valor b o sinal foi separado em três partes iguais e este procedimento é 

realizado em todos os casos de simulação biaxial, conforme é observado nas Figuras 7.17 e 

7.18. A Figura 7.17 apresenta o número de eventos em relação à magnitude m, onde m é o 

logaritmo da amplitude e o comportamento do processo de dano nas simulações realizadas. 

A progressão do dano segue um determinado intervalo de magnitude para cada tipo de 

deslocamento prescrito de compressão independente da quantidade de eventos ocorridos 

durante o processo de fratura. Por exemplo, o caso ∆� ∆�⁄ � 2, a progressão do dano em sua 

maioria ocorreu em um intervalo de magnitude de 0,8 a 1,6, enquanto que no caso ∆� ∆�⁄ � 5 

a progressão do dano se deu num intervalo de menor magnitude m, entre 0,1 e 1,2. Isso 

confirma que o tipo de deslocamento prescrito aplicado durante a simulação está relacionado 

a uma determinada magnitude dos eventos provenientes do processo de dano. 

A Figura 7.17a mostra o comportamento da magnitude dos eventos no decorrer do 

processo de fratura. No Intervalo I da Figura 7.17a a faixa da magnitude das maiores 
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ocorrências ficou entre 1,0 e 1,6, no Intervalo II essa da magnitude subiu para 1,4 e 2,0 e no 

Intervalo III a faixa da magnitude manteve-se entre 1,4 e 2,0. O mesmo fenômeno é 

observado na Figura 7.17b onde no Intervalo I as maiores magnitudes ficaram estabelecidas 

no intervalo de 0,1 a 0,8 enquanto que no Intervalo II e III a faixa das magnitudes m subiu 

para 0,5 até 1,0. 

A Figura 7.17c apresenta um comportamento mais estável da magnitude m dos 

eventos entre os Intervalos analisados. A principal diferença é associada à quantidade de 

eventos existentes entre os intervalos, onde no Intervalo I o número máximo de eventos 

obtidos foi 20, enquanto que no Intervalo II o número máximo de eventos captados para uma 

mesma magnitude m foi 60 eventos. 

Na Figura 7.17d mostra o caso ∆� ∆�⁄ = 1 onde houve uma distribuição homogênea 

da magnitude. No Intervalo I, m ficou entre 0,4 e 2,0, nos Intervalos II e III a magnitude 

obtida está entre 1,2 e 2,0. Uma característica importante mostrada na Figura 7.17d é a 

diferença do número de eventos entre os Intervalos I, II e III, enquanto que no Intervalo I a 

quantidade máxima de eventos para cada magnitude m foi perto de 10, no Intervalo III ficou 

próximo de 60 eventos para cada magnitude m. Vale salientar que a diferença entre a 

quantidade de eventos para cada magnitude m nos casos de compressão biaxial pode ser 

atribuída ao tipo de carregamento aplicado. 
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Figura 7.17 - Número de eventos em relação à magnitude dos mesmos. 

 

A Figura 7.18 apresenta o coeficiente angular b obtido nas simulações de compressão 

biaxial. Em todos os casos estudados o valor b sofreu um decréscimo durante o processo de 

fratura. O valor b encontrado no primeiro estágio do processo de fratura é 1,59, no segundo e 

terceiro estágios os coeficientes foram de 1,16 e 1,11. A Figura 7.18b mostra que o valor b 

encontrado foi de 2,30, 2,14 e 1,70, respectivamente. 
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Na simulação ∆� ∆�⁄ � 2 o valor b obtido na primeira fase foi de 3,02 e 2,42, 1,98 na 

segunda e terceira fase. Na Figura 7.18d o valor b obtido foi de 1,82 na primeira etapa, na 

segunda e terceira etapas foi de 1,65 e 1,53, respectivamente. 

É importante mencionar que coeficientes angulares, valor b, mais altos indicam uma 

maior quantidade de eventos de pequena magnitude, enquanto que coeficientes menores 

representam uma menor quantidade de eventos com maior magnitude. Observa-se na Figura 

7.18 que a distribuição de m está associada ao tipo de deslocamento prescrito simulado. 

Apesar de ter-se encontrado coeficientes b similares aos relatados na literatura e os 

mesmos apresentarem um comportamento de decréscimo com a evolução do processo de 

fratura, o ajuste linear proposto pela Equação 2.18 não é a melhor opção para estes casos. 

Outra proposta seria a utilização de distribuição Weibull do Tipo III no ajuste das curvas de 

emissão acústica, proposta esta apresentada no Apêndice A.6. 

 

Figura 7.18 – Valor b obtido nas simulações de biaxialidade. 
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7.11 Comparação do valor b adquirido em diferentes tipos de simulação realizada 

Será apresentada uma comparação dos resultados do valor b adquiridos nos diferentes 

tipos de simulações realizadas nesta tese. Apesar dos materiais envolvidos nas simulações 

possuírem diferentes características físicas e geométricas foi adotado como critério de 

comparação somente o tipo de deslocamento prescrito de compressão. Objetivo deste estudo é 

avaliar de maneira geral o comportamento do valor b nas diferentes situações envolvidas. A 

importância do valor b está em descrever o comportamento da fissura durante todo o processo 

da fratura em um corpo. 

Para maiores informações sobre o modelo de Carpinteri e o modelo cúbico, ambos 

simulados em DEM, é recomendado que fosse feita uma releitura nos capítulos anteriores 

desta tese, Seções 5.2 e 5.6.6. 

A Figura 7.19 apresenta o valor b obtido em intervalos, onde estes representam um 

período do processo de fratura. O valor b teve um comportamento semelhante nas diferentes 

simulações realizadas. Na Figura 7.19a o valor b inicial ficou em 1,59, nas outras simulações 

o valor b ficou em 1,77 (Figura 7.19b), 1,82 (Figura 7.19c) e 1,83 (Figura 7.19d). 

Em todos os casos analisados houve um decréscimo do valor b com o avanço do 

processo de fratura. A principal diferença entre as simulações é relacionada ao ajuste utilizado 

na caracterização do processo de fratura. As Figuras 7.19c e 7.19d mostram que é possível 

caracterizar o processo de dano através de uma reta, enquanto que nas Figuras 7.19a e 7.19b 

essa aproximação não é possível. 



 

 

 

     117 

 

Figura 7.19 – Comparação do valor b para diferentes simulações realizadas em DEM. 

 

A Figura 7.20 apresenta uma distribuição de eventos diferentes entre os casos 

analisados, principalmente quando são comparadas as Figuras 7.20a e 7.20b com as Figuras 

7.20c e 7.20d. A diferença na quantidade de eventos apresentados entre os tipos de simulações 

pode ser atribuída às características físicas e geométricas dos modelos ensaiados. 

 

Figura 7.20 - Número de eventos em relação a m, logaritmo da amplitude dos eventos. Onde, 3 = log+, 7, equação (2.17). 
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8 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este capítulo apresenta as conclusões obtidas através das simulações e ensaios 

realizados neste trabalho, bem como apresenta algumas sugestões para futuros trabalhos. 

8.1 Conclusões 

Neste trabalho foi apresentado o Método dos Elementos Discretos composto por 

barras no estudo do colapso de estruturas. Apresentaram-se três grandes grupos de 

implementações no DEM, cujas conclusões particulares são comentadas a seguir. 

No primeiro grupo, a implementação foi empregada para gerar o campo aleatório da 

tenacidade Gf, introduzido no DEM como uma propriedade do material, sem a necessidade da 

discretização ser atrelada ao comprimento de correlação do campo aleatório gerado. 

As conclusões referidas a este ponto se enumeram a seguir: 

- o método de geração de campos aleatórios, aqui proposto, fornece resultados 

satisfatórios e compatíveis com a evidência experimental usualmente disponível na descrição 

de materiais utilizados na engenharia; 

- os resultados obtidos em DEM mostram que a densidade da malha não influencia 

quando a ruptura acontece de forma localizada; 

- quando não ocorre uma clara localização da ruptura o modelo não apresentou 

resultados satisfatórios, sendo que o resultado depende da carga última e da densidade da 

malha; 

- A carga última diminui quando o campo aleatório que define εp é simulado 

corretamente, isto é, mantendo os comprimentos de correlação constantes, o que representa 

um claro progresso. Porém, estudos adicionais são necessários quando não se tem localização 

na ruptura, sendo esse tema um desafio no âmbito do Método dos Elementos Discretos. 

Uma segunda implementação realizada foi utilizar o DEM na simulação de ensaios 

com captura de registros de emissão acústica. Foram propostos dois métodos numéricos para 

auxiliar o estudo do processo de fratura durante ensaio numérico e/ou experimental. Para 

garantir e comprovar a validade do modelo numérico desenvolvido. Outras aplicações 

também foram realizadas na simulação de exemplos com diferentes estados de deslocamento 

prescritos, Tração e Flexocorte. Também foram realizados testes experimentais preliminares 
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utilizando técnicas de emissão acústica na caracterização do processo de fratura. Através 

destes experimentos e das simulações, foi possível obter as seguintes conclusões: 

- o algoritmo proposto utilizando o método de janela para determinação do número de 

eventos e suas respectivas amplitudes máximas se mostrou satisfatório para a maioria dos 

casos estudados. Assim como o segundo método proposto, o qual utiliza uma associação do 

método de envoltória juntamente com a identificação dos vales para determinar os pontos 

máximos do sinal; 

- os resultados do valor b no exemplo de COMPRESSÃO SIMPLES (CS), quando 

comparado com os resultados do valor b obtidos na literatura, foram satisfatórios, pois o valor 

b obtido em ambos os casos foram similares; 

- o valor b referente aos modelos numéricos (COMPRESSÃO SIMPLES - CS, 

TRAÇÃO SIMPLES - TS, FLEXO CORTE - FLC) desenvolvidos em DEM, diminuíram com 

o avanço do processo de fratura; 

- as configurações de ruptura dos modelos numéricos, CS, TS, FLC, foram 

condizentes com o que é apresentado na literatura; 

- as resultados do valor b no ensaio realizado foram satisfatórios quando utilizados em 

conjunto com o modelo numérico, apesar da instrumentação utilizada ser pouco adequada 

quando comparada às técnicas de emissão acústica. Porém, os testes serviram para averiguar 

quais são os equipamentos necessários para elaboração mais adequada dos experimentos; 

- o valor b no início do processo de fratura ficou perto de 2 em todos os exemplos 

aplicados (Modelos Numéricos e Experimentais) e o valor b no final do processo de fratura 

ficou perto de 0,8 para todos os exemplos estudados; 

- a frequência das ocorrências diminui com o avanço do processo de fratura. 

A terceira implementação realizada utilizou a metodologia desenvolvida neste trabalho 

em outro tipo de aplicação, onde foi desenvolvido em DEM um modelo para simulação de 

cargas biaxiais, utilizando como referência os critérios propostos na literatura. Foram 

simulados no total seis casos de biaxialidade, sendo que quatro casos foram utilizados 

deslocamentos prescritos de compressão e nos outros dois casos simulados foram aplicados 

deslocamento prescritos de tração. 

As conclusões referidas a este ponto se enumeram a seguir: 
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- os resultados das tensões biaxiais de ruptura obtidos em DEM foram semelhantes aos 

resultados obtidos na literatura; 

- observa-se também que a energia de dano dos elementos orientados nos eixos X e Z 

estão relacionadas às tensões normais obtidas em seus respectivos eixos; 

- os configurações de ruptura obtidas nas simulações realizadas mostraram que os 

elementos romperam por tração indireta, no caso de bi compressão, respeitando a lei de 

Poisson. As fraturas dos elementos tiveram a tendência de ocorrer perpendicularmente aos 

deslocamentos prescritos aplicados; 

- o valor b obtido pelos métodos de emissão acústica e utilizando a proposta da 

literatura foram satisfatórios, uma vez que o valor b decresceu com a evolução do dano em 

todas as simulações de biaxialidade realizadas. 

- o distribuição dos eventos acumulados está vinculada ao tipo de carregamento biaxial 

simulado; 

- quando o sinal de emissão de emissão acústica foi avaliado em um único intervalo, a 

distribuição do valor b resultou numa curva, impossibilitando a determinação do coeficiente 

angular b. Uma vez que este coeficiente b é a inclinação da linha de tendência dos pontos que 

formam o gráfico. 

8.2 Propostas de trabalhos futuros 

No decorrer do doutorado foi possível observar pontos plausíveis de serem estudados 

como continuação desta pesquisa, os quais são apresentados a seguir: 

- analisar de forma mais aprofundada o comportamento da magnitude dos eventos nos 

diferentes tipos de biaxialidade; 

- estudar o comportamento das inclinações das tensões normais obtidos nos casos de 

biaxialidade; 

- realizar um estudo mais aprofundado na caracterização dos eventos de emissão 

acústica, quando o mesmo é analisado em único intervalo. A avalição do processo de fratura 

seria realizada através da caracterização destas curvas com os parâmetros de distribuição α e β, os quais definem uma distribuição do tipo Weibull, ao invés de caracterizar as curvas 

log(N) vs m com um coeficiente angular b; 
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- realizar mais testes experimentais a fim de comparação com os resultados numéricos 

obtidos. 
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APÊNDICE 

Neste capítulo são mostradas seis aplicações que complementam o trabalho desta tese. 

Na primeira aplicação, é realizada uma comparação entre a metodologia implementada com 

uso do algoritmo de identificação dos eventos e a identificação visual dos eventos no processo 

de fratura. A segunda e terceira aplicação, é detalhada a simulação em DEM de corpo 

prismático sob tração e flexo corte apresentado no Capítulo 5. A quarta aplicação é mostrado 

informações adicionais das simulações do modelo proposto por Kupfer, 1973. Também é 

analisado o processo de fratura utilizando técnicas de emissão acústica. A quinta aplicação é 

referente à utilização da metodologia de aproximação de distribuição dos eventos por uma 

função Weibull do Tipo III na caracterização da distribuição dos eventos de Emissão Acústica  

através das curvas log(N) vs m. A sexta aplicação apresenta o código fonte utilizado na 

determinação da envoltória e na identificação dos máximos dos eventos. 

A.1 Descrição das funções utilizadas para determinação dos máximos dos eventos 

A seguir é apresentado o código fonte utilizado na determinação da envoltória e na 

identificação dos máximos dos eventos, as funções apresentadas nos itens são códigos de 

domínio publico os quais são encontrados na internet. 

A.1.1 Descrição da função envelope que determina a envoltória no sinal de EA: 

%   Author: Omid; email:omid_dr@yahoo.com; Developed: 02/08/2009 

%   sig: vector of input signal   

%   method: method of interpolation (defined as in interp1) 

% outputs: 

%   upperenv: upper envelope of the input signal 

%   lowerenv: lower envelope of the input signal 

function [upperenv lowerenv] = envelope2(sig, method) %, method 

if  nargin == 1  

    method = 'linear'; 

end 

upperind = find(diff(sign(diff(sig))) < 0) + 1; 

lowerind = find(diff(sign(diff(sig))) > 0) + 1; 

f = 1; 

l = length(sig); 

try 
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    upperind = [f upperind l]; 

    lowerind = [f lowerind l]; 

catch  

    upperind = [f; upperind; l]; 

    lowerind = [f; lowerind; l]; 

end 

xi = f : l; 

upperenv = interp1(upperind, sig(upperind), xi, method,'extrap');  

lowerenv = interp1(lowerind, sig(lowerind), xi, method,'extrap'); 

 

A 1.2 - Descrição da função peakdet. 

Esta função identifica os vales da envoltória e posteriormente o valor máximo 

existente entre os vales; 

function [maxtab, mintab, mn, mx]=peakdet(v, delta, x) 

% Eli Billauer, 3.4.05 (Explicitly not copyrighted).  

% http://www.billauer.co.il/peakdet.html 

% This function is released to the public domain; Any use is allowed. 

% 

%PEAKDET Detect peaks in a vector 

%        [MAXTAB, MINTAB] = PEAKDET(V, DELTA) finds the local 

%        maxima and minima ("peaks") in the vector V. 

%        MAXTAB and MINTAB consists of two columns. Column 1 

%        contains indices in V, and column 2 the found values. 

%       

%        With [MAXTAB, MINTAB] = PEAKDET(V, DELTA, X) the indices 

%        in MAXTAB and MINTAB are replaced with the corresponding 

%        X-values. 

% 

%        A point is considered a maximum peak if it has the maximal 

%        value, and was preceded (to the left) by a value lower by 

%        DELTA. 

%    delta is the threshold 

%        v is the signal to be processed 

%        x is the time   
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maxtab = []; 

mintab = []; 

 v = v(:); % Just in case this wasn't a proper vector 

 if  nargin < 3 

  x = (1:length(v))'; 

else  

  x = x(:); 

  if  length(v)~= length(x) 

    error('Input vectors v and x must have same length'); 

  end 

end 

  if  (length(delta(:)))>1 

  error('Input argument DELTA must be a scalar'); 

end 

 if delta <= 0 

  error('Input argument DELTA must be positive'); 

end 

 mn = Inf; mx = -Inf; 

mnpos = NaN; mxpos = NaN; 

 lookformax = 1; 

 for i=1:length(v) 

  this = v(i); 

  if  this > mx 

      mx = this; 

      mxpos = x(i); 

  end 

  if  this < mn 

     mn = this; 

     mnpos = x(i); 

  end 

    if  lookformax 

    if  this < mx-delta 

      maxtab = [maxtab ; mxpos mx]; 

      mn = this;  
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      mnpos = x(i); 

      lookformax = 0; 

    end   

  else 

    if  this > mn+delta 

      mintab = [mintab ; mnpos mn]; 

      mx = this; 

      mxpos = x(i); 

      lookformax = 1; 

    end 

  end 

end 

 

A.2 Comparação entre a metodologia implementada com uso do algoritmo de 

identificação dos eventos e a identificação visual dos eventos no processo de fratura 

Nesta seção é realizada uma comparação do algoritmo desenvolvido e implementado 

na identificação dos eventos durante o processo de fratura, conforme descrito no Capítulo 4 

deste trabalho, e o método de identificação visual/manual dos eventos no processo de fratura. 

Para uma melhor identificação das metodologias utilizadas nesta seção, o algoritmo proposto 

para seleção automática dos eventos será chamado de MÉTODO SEMIAUTOMÁTICO DE 

SELEÇÃO DE EVENTOS – MASE, enquanto que o método visual utilizado como 

comparativo será chamado de MÉTODO VISUAL DE EVENTOS – MVE. 

O objetivo dessa comparação é enfatizar a validade do algoritmo desenvolvido, 

MASE, sendo que na maioria dos casos esse algoritmo apresentou resultados satisfatórios. 

Porém, ainda que necessário um melhor ajuste do método proposto. Em algumas simulações, 

após o processamento dos dados, é necessária uma verificação visual dos pontos selecionados 

pelo algoritmo para certificar que o mesmo selecionou todos os pontos do sinal proveniente 

do processo de fratura. Caso o algoritmo tenha falhado e não identificado algum evento, é 

necessária a seleção deste ponto de forma manual. A não identificação de alguns eventos pelo 

MASE no processo de fratura pode ser relacionada ao tamanho da amostra utilizada pela 

média móvel e pela sensibilidade da derivada da média móvel. 
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A metodologia utilizada foi identificar os eventos dos processos de fratura utilizando o 

MVE e em seguida aplicar o algoritmo, MASE, nos mesmos processos de fratura e comparar 

os resultados, essa comparação foi feita nas simulações realizadas no Capitulo 5, ou seja, 

COMPRESSÃO SIMPLES, TRAÇÃO SIMPLES e FLEXOCORTE. 

Na Figura A.1, apresenta-se o ensaio de COMPRESSÃO SIMPLES, no qual os 

eventos foram selecionados pelas duas metodologias, MASE e MVE, em ambos os casos as 

distribuições das magnitudes m no domínio do tempo ficaram próximas, porém existe uma 

pequena diferença na inclinação das linhas de tendência entre os dois métodos utilizados. Essa 

diferença na inclinação da linha de tendência pode ser associada ao número de eventos 

selecionados por cada método. 

 

Figura A.1 - Distribuição das amplitudes no domínio do tempo - COMPRESSÃO SIMPLES. 

 

A Figura A.2 apresenta o ensaio de TRAÇÃO SIMPLES, no qual os eventos foram 

selecionados pelas duas metodologias, MASE e MVE, em ambos os métodos as distribuições 

das magnitudes m no domínio do tempo ficaram próximas, nas quais as linhas de tendências 

ficaram paralelas e com as suas inclinações semelhantes, como pode ser visualizado nas 

funções das linhas de tendência, Figura A.2. 

Na Figura A.3, apresenta-se o ensaio de FLEXOCORTE, nessa figura os eventos 

também foram selecionados pelas duas metodologias, MASE e MVE, em ambos os métodos 

as distribuições das magnitudes m foram feitas no domínio do tempo. Neste caso, as 
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distribuições das magnitudes tiveram uma melhor aproximação entre os dois casos aqui 

estudados, as linhas de tendências também ficaram muito próximas, como pode ser 

visualizado nas funções das linhas de tendência, Figura A.3. 

 

Figura A.2 - Distribuição das amplitudes no domínio do tempo - TRAÇÃO SIMPLES. 

 

 

Figura A.3 - Distribuição das amplitudes no domínio do tempo - FLEXO-CORTE SIMPLES. 

 

Na Figura A.4, é realizada uma comparação do valor b utilizando as duas 

metodologias descritas anteriormente. A Figura A.4 é referente à simulação de COMPRESÃO 
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SIMPLES, nos dois estágios iniciais o valor b foi semelhante, no entanto, no estágio final do 

processo de fratura o valor b mostrou uma maior diferença entre os resultados dos métodos 

utilizados. A diferença percentual entre os valores obtidos pelo MASE e MVE foi de 

aproximadamente 12%. 

O valor b obtido na Figura A.5 a qual é referente à simulação de TRAÇÃO SIMPLES, 

mostra que nos três estágios o valor b foi semelhante, sendo que a diferença média em termos 

percentuais entre os métodos, MASE e MVE foi de aproximadamente 2%, assim como é 

apresentado na simulação de FLEXOCORTE, Figura A.6, o valor b nos três estágios também 

foram semelhantes entre os métodos MASE e MVE, sendo que a diferença entre os métodos 

foi de aproximadamente 3%. Isso demonstra o que algoritmo utilizado mesmo apresentando 

algumas limitações, na maioria dos casos os resultados obtidos são satisfatórios. 

Necessitando, porém, de um maior cuidado no refino dos eventos no pós-tratamento das 

informações provenientes do processo de fratura. 

 

Figura A.4 - Valor b - COMPRESSÃO SIMPLES. 
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Figura A.5 - Valor b - TRAÇÃO SIMPLES. 

 

 

Figura A.6 - Valor b – FLEXOCORTE. 
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A.3 Determinação do processo de fratura de um corpo prismático sob tração 

Foi realizada uma simulação do mesmo corpo de prova analisado no Item 5.2, porém 

submetido a uma solicitação de tração, chamada aqui de ensaio de TRAÇÃO SIMPLES, na 

Figura A.7, é apresentado de forma meramente ilustrativa a aplicação do deslocamento 

prescrito e as restrições impostas no modelo, sendo que a malha apresentada na Figura A.7 

representa a densidade utilizada no modelo. 

A tração axial foi aplicada lentamente em termos de deslocamento prescrito, no qual 

os deslocamentos foram aplicados na direção de Z nos nós superiores dos elementos cúbicos, 

conforme ilustrado na Figura A.7. Essa medida foi adotada para garantir que os efeitos da 

inércia fossem desconsiderados antes de romper o corpo totalmente. Assim como as restrições 

foram aplicadas nos nós inferiores do modelo, permitindo livre movimento somente na 

direção X como é ilustrado na Figura A.7. 

No modelo numérico de TRAÇÃO SIMPLES foram definidos seis pontos de controle, 

Figura 5.5, que possuem as mesmas localizações e o mesmo objetivo do modelo de 

COMPRESSÃO SIMPLES. 

 

Figura A.7 - Representação meramente ilustrativa das condições de contorno para o caso 

analisado. 
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A condição de carregamento quase estático pode ser verificada durante o processo de 

carga onde a energia cinética se manteve em patamares muito inferiores aos das outras 

energias envolvidas (dano e elástica), Figura A.8. As propriedades mecânicas adotadas no 

modelo numérico são apresentadas na Tabela A.1. 

 

 

Figura A.8 - Energias envolvidas durante a simulação numérica. 

 

Tabela A.1 - Propriedades do corpo de prova simulado de concreto 

Amortecimento 500 

Densidade  2400 kg/m³ 

Modulo Elasticidade 9,0x1010 N/m² 

Gf 200 

Rfc 1,5 

CV Gfr 50% 

CVimperf 2% 

Lo 5,9x10-3m 

lcx = lcy = lcz 2 Lo 

 

A Figura A.9a mostra as acelerações no domínio do tempo gravado por um ponto de 

controle. Essas acelerações são provenientes do avanço de trincas geradas no interior do 
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modelo durante o ensaio numérico realizado. O Detalhe A da Figura A.9a apresenta uma 

grande quantidade de eventos de pequena amplitude que podem ser relacionados com a 

formação de microtrincas no interior do modelo. No Detalhe B ocorreu a coalescência das 

microtrincas envolvidas no estágio inicial. No estágio final do processo de fratura, as 

amplitudes dos eventos são maiores e o número de ocorrências é menor quando comparado 

com o estágio inicial do processo de fratura. 

A Figura A.9b apresenta uma sobreposição das diferentes respostas do modelo 

numérico quando aplicado um deslocamento prescrito de tração, neste gráfico são 

apresentados a tensão de tração normal, as amplitudes máximas das acelerações ocorridas no 

interior do corpo e o número de eventos acumulados. O gráfico é representado com diferentes 

escalas no eixo das ordenadas, cada escala representa uma variável no domínio do tempo 

normalizado. A normalização do tempo foi calculada tendo como referência o tempo 

correspondente ao último evento. 

Comparando o número de eventos acumulados com a amplitude máxima de cada 

evento, observa-se no início da aplicação do deslocamento que há uma grande quantidade de 

ocorrências, isso pode ser visto através do número de eventos acumulados que apresenta uma 

maior inclinação no início da aplicação do deslocamento. Com o avanço do ensaio no 

domínio do tempo, a inclinação da linha referente ao número de eventos acumulados diminui. 

A quantidade de microtrincas também decresce, porém começam a surgir o efeito das 

macrotrincas que ocorrem em números menores, mas com amplitude maiores, onde estas 

crescem a cada evento até a ruptura final. 
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Figura A.9 – a) Histórico de aceleração no domínio do tempo do ponto de controle referente 

ao modelo. b) Sobreposição das variáveis de tensão, número de eventos acumulado e 

aceleração referente ao ponto de controle, modelo TRAÇÃO SIMPLES. 

 

Na Figura A.10a, mostra-se o comportamento das magnitudes m dos eventos no 

domínio do tempo, no início do processo de fratura até o tempo normalizado de 

aproximadamente 0,4 existe uma grande concentração dos eventos numa determinada faixa de 

magnitude, onde m vale de 2 a 3, esses eventos podem ser relacionados ao surgimento de 

microtrincas. Com o avanço do processo de fratura, essa concentração se dispersa. Surgindo 

eventos de maior magnitude, com escala próximo de 5, porém, em quantidade menor. Esses 

eventos caracterizados em escala próximo a 5 podem ser relacionados com a formação de 

trincas de comportamento instável. Observa-se que entre os eventos de maior magnitude 

(macrotrincas) aparecem novos eventos relacionados às microtrincas, estes são precedente aos 

eventos de maior magnitude, observa-se a este fenômeno da Figura A.10a. 
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Para uma melhor compreensão do comportamento do processo de fratura e 

determinação do valor b, os eventos captados durante a simulação foram separados em três 

partes, a divisão adotada teve como critério a inclinação da linha referente ao número de 

eventos acumulados e as amplitudes envolvidas durante o processo de fratura, Figura A.9b. 

O valor b obtido na primeira parte foi de 1,90, na segunda e terceira parte onde existe 

uma região de dano o valor b foi de 1,60 e de 1,21, respectivamente, assim como as suas 

correlações R², 0,93 referente a primeira parte, 0,97 e 0,94, para a segunda e terceira parte, de 

acordo Figura A.10b. Observa-se que o valor b decresce conforme o dano se desenvolve, a 

inclinação da linha de tendência diminui conforme a fissura avança, durante a aplicação do 

deslocamento prescrito. 

 

 

Figura A.10 – a) Distribuição da magnitude dos eventos no domínio do tempo. b) Valor b 

para os diferentes estágios de fratura - TRAÇÃO SIMPLES.  
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A Figura A.11 são apresentados três gráficos onde é relacionada a frequência com 

oque ocorre cada evento com a sua respectiva magnitude m. A  Figura A.11a está relacionada 

com o primeiro estágio do processo de caracterização de fratura, nesse estágio existe a 

predominância dos valores de amplitude correspondente às microtrincas, as quais apresentam 

uma alta frequência de eventos, quando comparados com a Figura A.11b e Figura A.11c. No 

estágio seguinte, Figura A.11b começa há surgir ocorrências de maior amplitude com menor 

número de eventos. Na Figura A.11c é onde ocorre o processo final de fratura, o valor de m 

para as maiores frequências ficam aproximadamente entre 4 e 5. Nos estágios descritos a 

frequência dos eventos decresce assim como a magnitude dos eventos aumenta com o 

progresso da fratura, esse comportamento pode ser interpretado através do coalescimento de 

microtrincas e consequentemente com o avanço da fissura. 
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Figura A.11 - Frequência de ocorrências em relação à amplitude dos eventos - TRAÇÃO 

SIMPLES. 

 

A Figura A.12 mostra uma sobreposição do número de barras rompidas e a amplitude 

dos eventos provocados no interior do corpo pela propagação do dano, neste gráfico as 

acelerações foram representadas como valor absoluto, isso foi feito para obter uma melhor 

reprodução do gráfico, onde para cada pico de aceleração existe um correspondente avanço no 
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número de barras rompidas. Na Figura A.13, é feita uma comparação entre a energia de dano 

acumulada no corpo e os eventos ocorridos no interior do corpo. O comportamento do gráfico 

da Figura A.12 é semelhante com a Figura A.13, ou seja, a energia de dano acompanha o 

avanço da amplitude dos eventos no domínio do tempo até ocorrer a ruptura total do corpo de 

prova. 

 

Figura A.12 - Número de barras rompidas e picos de aceleração - TRAÇÃO SIMPLES. 

 

 

Figura A.13 - Energia de dano e picos de aceleração - TRAÇÃO SIMPLES 
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A Figura A.14 mostra a configuração final do modelo desenvolvido em DEM, a 

configuração de ruptura do modelo é semelhante ao que se encontra nos ensaios 

experimentais. 

 
Figura A.14 - Configuração de ruptura final - TRAÇÃO SIMPLES. 

 

A.4 Determinação do processo de fratura de um corpo prismático sob flexocorte 

Foi realizada uma simulação do mesmo corpo de prova analisado no item 5.2, porém 

submetido a uma solicitação de flexão e cortante chamado aqui de ensaio de FLEXOCORTE, 

na Figura A.15 é apresentada de forma meramente ilustrativa a aplicação do deslocamento 

prescrito e as restrições impostas no modelo. A malha utilizada foi definida com tamanho de 

elemento Lc = 5,9x10-3m, os nós do modelo foram restringidos na base e em todas as direções 

e rotações conforme apresentado na Figura A.15. O deslocamento prescrito foi aplicado na 

direção de X nos nós superiores dos elementos cúbicos. Essa medida foi adotada para garantir 

que os efeitos da inércia fossem desconsiderados antes de romper o corpo totalmente. No 

modelo numérico de FLEXOCORTE foram definidos seis pontos de controle posicionados, 

conforme foi ilustrado na Figura 5.5. 
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Figura A.15 – Representação das condições de contorno para o caso analisado. 

 

A condição de carregamento quase estático pode ser verificada durante o processo de 

carga, onde a energia cinética se mantém em patamares muito inferiores aos das outras 

energias envolvidas (dano e elástica), Figura A.16. As propriedades mecânicas adotadas no 

modelo numérico são apresentadas na Tabela A.1. 

 

Figura A.16 - Energias envolvidas durante a simulação numérica 
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A Figura A.17a mostra as acelerações no domínio do tempo, gravadas por um ponto 

de controle. Essas acelerações são provenientes do avanço de trincas geradas no interior do 

modelo durante o ensaio numérico realizado. O Detalhe A da Figura A.17a apresenta uma 

grande quantidade de eventos de pequena amplitude que podem ser relacionados com a 

formação de microtrincas no interior do modelo. No Detalhe B, ocorreu a coalescência das 

microtrincas envolvidas no estágio inicial. No estágio final do processo de fratura, as 

amplitudes dos eventos são maiores e o número de ocorrências é menor quando comparado 

com o estágio inicial do processo de fratura. 

A Figura A.17b apresenta uma sobreposição das diferentes respostas do modelo 

numérico quando aplicado um deslocamento prescrito de flexocorte, neste gráfico são 

apresentados à tensão normal, as amplitudes máximas das acelerações ocorridas no interior do 

corpo e o número de eventos acumulados. O gráfico é representado com diferentes escalas no 

eixo das ordenadas, cada escala representa uma variável no domínio do tempo normalizado. A 

normalização do tempo foi calculada tendo como referência o tempo correspondente ao 

último evento. 

Comparando o número de eventos acumulados com a amplitude máxima de cada 

evento, observa-se no início da aplicação do deslocamento que há uma grande quantidade de 

ocorrências, isso pode ser visto através do número de eventos acumulados que apresentam 

uma maior inclinação no início da aplicação do deslocamento. Com o avanço do ensaio no 

domínio do tempo, a inclinação da linha referente ao número de eventos acumulados diminui. 

A quantidade de microtrincas também decresce, porém começa a surgir o efeito das 

macrotrincas, que ocorrem em números menores, mas com amplitude maiores, onde estas 

crescem a cada evento até a ruptura final. 
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Figura A.17 – a) Histórico de aceleração no domínio do tempo de um dos pontos de controle 

referente do modelo FLEXOCORTE. b) Sobreposição das variáveis de tensão, número de 

eventos acumulado e aceleração referente ao ponto de controle 1B, modelo FLEXOCORTE. 

 

Na Figura A.18a, é mostrado o comportamento das magnitudes m dos eventos no 

domínio do tempo, do início do processo de fratura até o tempo de aproximadamente o final 

do processo, existe uma distribuição dos eventos de forma homogênea, onde os eventos estão 

distribuídos numa determinada faixa de magnitude, onde m vale de 2 a 5, esse tipo de 

distribuição dos eventos mostra que houve durante o processo de fratura uma localização do 

dano, isso pode ser comprovado quando a Figura A.18a é comparada com a configuração de 

ruptura obtida na simulação. 

Para uma melhor compreensão do comportamento do processo de fratura e 

determinação do valor b, os eventos captados durante a simulação foram separados em três 

partes, a divisão adotada teve como critério a inclinação da linha referente ao número de 

eventos acumulados e as amplitudes envolvidas durante o processo de fratura, Figura A.18b.  
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A Figura A.18b mostra que o valor b obtido na primeira parte foi de 1,40, na segunda 

e terceira parte onde existe uma região de dano o valor b foi de 1,23 e de 0,82, assim como 

suas correlações R², 0,97, 0,97, e 0,95, respectivamente. Observa-se que o valor b decresce 

conforme o dano se desenvolve ou seja, a inclinação da linha de tendência diminui conforme 

a fissura avança durante a aplicação do deslocamento prescrito. 

 

Figura A.18 – a) Mapeamento das microtrincas e macrotrincas no domínio do tempo - 

FLEXOCORTE. b) Valor b para os diferentes estágios de fratura – FLEXOCORTE.  

 

A Figura A.19 apresenta três gráficos, onde é relacionado a frequência com que ocorre 

cada evento com a sua respectiva magnitude, m. A Figura A.19a está relacionada com o 

primeiro estágio do processo de caracterização de fratura, nesse estágio existe a 

predominância dos valores de amplitude correspondente às microtrincas com uma alta 

frequência de eventos. No estágio seguinte, no gráfico da Figura A.19b, começa há surgir 

ocorrências de maior amplitude com menor número de eventos e na Figura A.19c é onde 

ocorre o processo final de fratura, o valor da magnitude m para as maiores frequências ficam 

aproximadamente entre 4 e 5. Nos estágios descritos, a frequência dos eventos decresce, 

assim como a magnitude dos eventos aumenta com o progresso da fratura. 
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Figura A.19 - Frequência de ocorrências em relação à amplitude dos eventos - 

FLEXOCORTE. 

 

A Figura A.20 mostra uma sobreposição do número de barras rompidas e a amplitude 

dos eventos provocados no interior do corpo pela propagação do dano, neste gráfico as 

acelerações foram representadas como valor absoluto, isso foi feito para obter uma melhor 

reprodução do gráfico, onde para cada pico de aceleração existe um correspondente avanço no 

número de barras rompidas. Na Figura A.21 é feita uma comparação entre a energia de dano 

acumulada no corpo e os eventos ocorridos no interior do corpo. 
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Figura A.20 - Número de barras rompidas e picos de aceleração – FLEXOCORTE. 

 

 

Figura A.21 - Energia de dano e picos de aceleração – FLEXOCORTE. 

 

A Figura A.22 mostra a configuração final do modelo desenvolvido em DEM. O dano 

foi concentrado numa região do modelo próximo aos engastes, não apresentando falhas em 

outras regiões. 
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Figura A.22 - Configuração de ruptura – FLEXOCORTE. 

A.5 Descrição do modelo de Kupfer 

As series de ensaios realizados por Kupfer (1973) estudaram o comportamento de 

corpos de prova submetidos a diferentes relações de tensões biaxiais.  Segundo Kupfer a 

matéria prima usada para o experimento consistiu em concreto com densidade de 2400 Kg/m³, 

com agregado de cascalho com tamanho máximo de 15 mm, foram preparados 3 tipos de 

composição de concreto, com relação água/cimento de 1,22, 0,90 e 0,425, com a 

correspondente quantidade de concreto de 145 kg/m³, 190 kg/m³ e 445 kg/m³, 

respectivamente. Depois de confeccionados os corpos de prova foram guardados por 7 dias 

em um ambiente com 100% de umidade, após esse períodos foram remanejados para um 

ambiente com temperatura de 20 oC e umidade de 65%, sendo que  o tempo de vida das 

amostras da confecção até o dia do teste foi de 28 dias. 

Os resultados nominais dos ensaios de compressão até ruptura - fcu, para os 3 tipos de 

amostras foram, respectivamente, 191 kgf/cm², 311 kgf/cm², 594 kgf/m², de acordo com 

Kupfer 1973, os corpos de prova testados possuem uma forma geométrica prismática de 200 

mm x 200 mm x 60 mm, como se ilustra na Figura A.23. 
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Figura A.23- Modelo esquemático do corpo de prova usado no experimento. 

 

O equipamento usado para o ensaio consiste de duas partes com atuadores hidráulicos, 

as quais aplicam um deslocamento prescrito na direção dos eixos principais, Figura A.24. Os 

instrumentos usados nos ensaios foram células de carga e extensômetros, Figura A.25. 

 

Figura A.24- Máquina de ensaio de compressão utilizada por Kupfer, 1973. 
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Figura A.25 - Ensaio do corpo de prova, Kupfer, 1973. 

 

Os ensaios são sujeitos a diferentes deslocamentos prescritos aplicados sempre na 

direção dos eixos principais. Para cada quadrante do diagrama σ1 x σ2 foram realizados quatro 

ensaios para diferentes razões de tensão com seis corpos de prova para cada caso, Figura 

A.26. A relação das cargas últimas foi normalizada para os três tipos de concreto estudados 

sob estado de carregamento biaxial, onde as curvas podem ser aproximadas pelas equações 

apresentadas na Figura A.26. 

 

Figura A.26 - Carregamento Biaxial para três tipos de concreto, Kupfer, 1973. 
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A.5.1 Análise de energia de dano em relação à tensão biaxial obtida em diferentes casos  

Foram selecionados três casos de compressão biaxial onde é realizada uma 

comparação da tensão, da energia de dano e da deformação envolvida no modelo. As 

variáveis estão orientadas na direção do eixo Z conforme apresentado na Figura A.28. As 

variáveis presentes nos eixos coordenados foram normalizados, com o propósito de fornecer 

uma melhor comparação entre os resultados obtidos. A energia E* representa a energia de 

dano dos eixos X e Z normalizada em relação à máxima energia elástica (Efcu = 30Nm) obtida 

em um ensaio de compressão uniaxial, a tensão (�Ì �\��⁄ ) representa a relação entre a tensão 

no eixo Z e a tensão máxima de compressão no ensaio uniaxial e a deformação (�Ì �\��⁄ ) é 

representada pela relação entre a deformação no eixo Z e a deformação máxima de 

compressão no ensaio uniaxial. 

O DEM apresenta uma limitação que está relacionada fato do modelo não levar em 

consideração o atrito que ocorre entre as faces da trinca após o primeiro evento de fratura, 

portanto o modelo deve ser considerado até a primeira ocorrência de fratura. As áreas 

sombreadas na Figura A.28 e Figura A.29 representam as regiões onde ocorre deslizamento 

entre os elementos após a primeira fratura. 
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Figura A.28– Comportamento da tensão de compressão normal e da energia de dano em 

relação a deformação, em relação aos eixos Z. 

 

Na Figura A.29 é mostrado o comportamento da energia de dano normalizada em 

relação ao eixo X quando esta é comparada com a tensão e deformação, ambas normalizadas 

também. De forma análoga a Figura A.28, energia E* também representa a energia de dano 

normalizada em relação à máxima energia elástica obtida em um ensaio de compressão 

uniaxial, assim como a tensão (�¼ �\��⁄ ) e a deformação (�¼ �\��⁄ ), ambas representadas pela 

relação da tensão e deformação no eixo X e a tensão e deformação máxima de compressão no 

ensaio uniaxial. 

A Figura A.29a e a Figura A.29b mostram após a queda da tensão, área sombreada um 

aumento na energia de dano, esse aumento da energia pode ser atribuído ao estado de 

carregamento biaxial aplicado no modelo. Observa-se na Figura A.28a e Figura A.29a, que a 

fratura ocorreu com a mesma deformação, porém as magnitudes das tensões envolvidas nos 

eixos X e Z foram diferentes, assim como a dissipação da energia de dano em relação aos 

eixos analisado. 
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Figura A.29– Comportamento da tensão de compressão normal e da energia de dano em 

relação à deformação, em relação aos eixos X. 

 

Na Figura A.30 é mostrado o comportamento da tensão normal de tração nos eixos X e 

Z e da energia de dano, em relação a deformação, onde os caso apresentados são referentes ao 

comportamento ∆� ∆�⁄ � 1	[�£4ção� e ∆� � 1	[�£4çã/�. O critério de normalização adotado 

seguiu os mesmos parâmetros já citados neste item. Na Figura A.30a e Figura A.30b são 

apresentadas a tensão normal no eixo Z e eixo X, respectivamente e comparados com a 

energia de dano das barras orientas no eixo Z e eixo X. Observa-se que a energia de dano 

passou a ter uma evolução no mesmo instante que começou há ocorrer uma mudança no 

comportamento da tensão, essa mudança de comportamento da tensão pode ser atribuída ao 

inicio da propagação do dano das barras orientadas no eixo Z, conforme apresentado na 

Figura A.30a, o mesmo raciocínio é válido para a Figura A.30b e Figura A.30c. A área 

sombreada representa a região onde acontece a ruptura dos elementos. 
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Figura A.30– Comportamento da tensão de tração normal e da energia de dano em relação a 

deformação, em relação aos eixos X e Z. 

 

A.5.2 Energias envolvidas nas simulações de biaxialidade referente a casos de 

compressão 

Na Figura A.31 são apresentadas as médias nas energias envolvidas durante as seis 

simulações de cada caso de compressão biaxial. As energias foram relacionadas com um 

tempo normalizado. 

É visto primeiramente que existe um aumento das energias envolvidas para as 

diferentes simulações. Este fenômeno pode ser visto através de uma comparação dos gráficos 

existentes na Figura A.31. Tomando como referência a energia de dano da simulação ∆�, 

Figura A.31a e relacionando-a com a energia de dano da simulação ∆� ∆�⁄ � 5, Figura 

A.30b, observa-se que houve um aumento dissipação da energia. 
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Por outro lado, ocorreu uma antecipação no desenvolvimento da fratura no modelo 

ensaiado, conforme averiguado na Figura A.30b, onde um aumento abrupto da dissipação da 

energia ocorreu em t/tmáx = 0,15, um segundo incremento na energia dissipada ocorreu com 

t/tmáx = 0,60. Na Figura A.30c e Figura A.30d, também ocorreram um aumento abrupto na 

dissipação da energia de dano no tempo t/tmáx = 0,70. 

Com base nas informações fornecidas pelos gráficos da Figura A.31, percebe-se que o 

aumento na resistência a fratura está relacionado com a biaxialidade implementada nos 

modelos simulados. Como existe uma compressão em dois eixos cartesianos X e Z o dano se 

propaga no interior do modelo com maior dificuldade, necessitando de uma maior energia 

para o avanço da fratura. 

 

Figura A.31– Comparação das energias envolvidas nos casos de compressão biaxial. 

 

Observa-se na Figura A.32, o comportamento da Energia de Dano das barras 

orientadas nos três eixos cartesianos (X,Y e Z). Neste caso não está sendo analisada a energia 

de dano envolvida nas barras diagonais, esse critério foi adotado com o propósito de facilitar a 

visualização da propagação do dano nas simulações. Conforme analisado na Figura A.32, o 

primeiro salto da Energia de Dano ocorre com t/tmáx = 0,15, com base nessa informação pode-
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se presumir que neste instante houve um rompimento em maior quantidade das barras 

orientadas na direção de Y, uma vez que a Energia de Dano acumulada das barras orientadas 

na direção de Y é maior em relação às outras direções. 

Uma justificativa para este fato pode ser relacionada à aplicação do carregamento nos 

eixos X e Z. De modo que os deslocamentos prescritos aplicado nessas duas direções 

contribuíram com a fratura das barras orientadas na direção de Y. Da mesma forma, na Figura 

A.33 e Figura A.34, é visto um comportamento similar ao ocorrido na Figura A.32. 

 

Figura A.32– Média da Energia de Dano medida nas barras orientadas na direção de X, Y e Z. 

Simulação ∆� ∆�⁄ � 5. 
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Figura A.33- Média da Energia de Dano medida nas barras orientadas na direção de X, Y e Z. 

Simulação ∆� ∆�⁄ � 2. 

 

Figura A.34- Média da Energia de Dano medida nas barras orientadas na direção de X, Y e Z. 

Simulação ∆� ∆�⁄ � 1. 
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A Figura A.35 apresenta o comportamento da Energia de Dano numa simulação 

uniaxial, observa-se que o valor da Energia de Dano das barras orientadas na direção de Y 

envolvida neste caso é inferior aos valores encontrados nas Figuras A.32, A.33 e A.34.  Neste 

caso também é observado que a maior energia de dano está vinculada as barras orientadas na 

direção de Y, mostrando que neste caso, assim como os outros casos de compressão, Figuras 

A.32, A.33 e A.34, as barras na direção de Y romperam por tração indireta. 

 

Figuras A.35- Média da Energia de Dano medida nas barras orientadas na direção de X, Y e 

Z. Simulação ∆� � 1. 

 

A.5.3 Energias envolvidas nas simulações de biaxialidade referente a casos de tração 

Na Figura A.36 são mostradas as médias nas energias envolvidas durante as seis 

simulações de cada caso de tração biaxial. As energias foram relacionadas com um tempo 

normalizado, essa normalização tem o propósito de facilitar a comparação entre os diferentes 

resultados obtidos nas simulações. 

Observa-se que as energias envolvidas para as diferentes simulações de tração de um 

modo geral têm características comuns. Este fenômeno pode ser visto através de uma 

comparação dos gráficos existentes na Figura A.36. Tomando como referência a energia de 

dano da simulação ∆� ∆�⁄ � 1	[�£4çã/�, Figura A.36a e relacionando-a com a energia de 
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dano da simulação ∆�	[�£4çã/�, Figura A.37b, observa-se que houve um pequeno aumento 

desta energia, no caso ∆� ∆�⁄ � 1	[�£4çã/�. 
Por outro lado, ocorreu uma antecipação e um desenvolvimento progressivo da fratura 

no modelo ensaiado, conforme averiguado na Figura A.36a, onde o degrau da energia de dano 

ocorreu com t/tmáx = 0,65 da simulação realizada. 

 

Figura A.36- Comparação das energias envolvidas nos casos de tração biaxial. 

É apresentado na Figura A.37, o comportamento da energia de dano das barras 

orientadas nos três eixos cartesianos (X,Y e Z). É importante salientar que neste caso não está 

sendo analisada a energia de dano envolvida nas barras diagonais, esse critério foi adotado 

com o propósito de facilitar a visualização da propagação do dano nas simulações. 

Conforme analisado na Figura A.37a, o progresso da energia de dano ocorre de forma 

gradual a partir de t/tmáx=0,30, com t/tmáx=0,70 ocorre o primeiro salto da energia de dano das 

barras orientadas na direção de X, Figura A.38a, isso significa que as barras orientadas no 

eixo X romperam por primeiro. 

Na Figura A.37b é mostrado o comportamento da energia de dano das barras 

orientadas na direção de Z, conforme analisado na Figura A.37a, a energia de dano no eixo Z 

também começa de forma gradual a partir de t/tmáx=0,30, porém o primeiro salto da energia de 

dano das barras orientadas na direção de Z ocorre com t/tmáx=0,90, no entanto no eixo Y não 

há registro de barras danificadas, Figura A.37b. 
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Figura A.37- Média da Energia de Dano medida nas barras orientadas na direção de X, Y e Z. 

Simulação ∆� ∆�⁄ � 1 [Tração]. 

 

A Figura A.38 apresenta o comportamento da Energia de Dano numa simulação 

uniaxial, observa-se que o valor da Energia de Dano das barras orientadas na direção de X e Y 

não sofreram nenhuma alteração. Na Figura A.38c é mostrado o comportamento da energia de 

dano das barras orientadas na direção de Z. A energia de dano no eixo Z começa de forma 

gradual a partir dos t/tmáx=0,15, porém o primeiro salto da energia de dano das barras 

orientadas na direção de Z ocorre com t/tmáx=0,90. 
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Figura A.38- Média da Energia de Dano medida nas barras orientadas na direção de X, Y e Z. 

Simulação ∆�	[Tração�. 
 

A.5.4 Configurações de ruptura dos modelos biaxiais 

Na Figura A.39 são apresentadas as configurações de ruptura (somente as barras 

rompidas) de um dos modelos simulados com deslocamento prescrito de bi compressão, são 

apresentados na Figura A.39 os quatro casos de compressão biaxial ensaiados em DEM. Na 

Figura A.40a observa-se que as barras orientadas no eixo Y e Z romperam em maior 

quantidade. Nas Figuras A.39b, A.39c e A.39d são apresentadas as configurações de ruptura 

com diferentes razões de deslocamento prescrito entre os eixo X e Z, observa-se nestes casos 

que o dano ocorreu em sua maioria na direção de Y e na direção de Z, nos casos da Figura 

A.39b e Figura A.39c. 

A Figura A.40a mostra a configuração de ruptura na simulação com tração biaxial, 

∆� ∆�⁄ � 1	[�£4çã/�, observa-se que fratura teve a tendência de ocorrer no sentido 

perpendicular à aplicação do deslocamento prescrito, ou seja, no sentido horizontal e 

diagonal. Na Figura A.40b é apresentada a configuração de ruptura do modelo ∆�	[Tração�	, 
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observa-se que a fratura progrediu no sentido perpendicular a aplicação do deslocamento 

prescrito. 

 

Figura A.39 – Configuração de ruptura dos modelos simulados com bi compressão. São 

apresentadas somente as barras rompidas. 



 

 

 

     168 

 

Figura A.40 - Configuração de ruptura dos modelos simulados com tração biaxial. São 

apresentadas todas as barras, ou seja, sadias, danificadas e rompidas. 

 

A.6 – Descrição da função de ajuste Weibull utilizada para caracterização das curvas 

logN vs m. 

Iturrioz e Riera, 2013, afirmam que a atividade sísmica é muito superior ao longo das 

fronteiras das placas tectônicas e diminuindo sensivelmente no interior das placas, sendo que 

essas regiões são conhecidas como Região Continental Estável (RCE). Tendo em vista a 

dificuldade para identificar as fontes sísmicas na maioria das áreas RCE, é geralmente aceita 

nesse local a hipótese de Análise de Risco Sísmico de Usinas Nucleares (NPP). 

Os autores examinaram dados sísmicos disponíveis numa região da América do Sul de 

1.200 km², mostrando que a distribuição das amplitudes não é exponencial, embora possa ser 

aproximada por uma distribuição do tipo Weibull. Dando origem a uma relação que difere da 

Lei de GR e que melhor se adapta aos dados disponíveis. Além disso, a abordagem permite a 

identificação de eventos sísmicos que não deve ser esperada que ocorra como o previsto em 

um processo de Poisson. 

Com base nos estudos que estão sendo elaborados, foi pensado em utilizar a 

metodologia de aproximação de distribuição dos eventos por uma função Weibull do Tipo III 
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na caracterização da distribuição dos eventos de Emissão Acústica  através das curvas log(N) 

vs m. 

Partindo da expressão, 

P£/6�I{ > 3� = v[y��»��]     (A.1) 
Onde Ms é a probabilidade de ocorrência de um evento com magnitude maior que m, 

sendo que m é magnitude de evento ocorrido numa determinada região,  β  e γ são parâmetros 

da função Weibull.   

Assumindo, γ = 1 que corresponde a uma distribuição exponencial, a função 

distribuição probabilidade fica, 

P£/6(I{ > 3) = v
y�»�     (A.2)  
Se os eventos ocorrem no domínio do tempo e a distribuição das magnitudes é dada 

por A.2, utilizando a expressão de Gutenberg-Richter (GR), representada pela equação (2.17), 

a qual permite relacionar o número de eventos com a magnitude dos mesmos.  

Para um caso geral, partindo da equação A.1 e considerando m igual ao valor esperado 

μm, então: 

P£/6(I{ > Ñ») = v
y(�ÒÁ)�� = 0,5    (A.3) 
Fazendo o logaritmo natural em ambos os lados da equação (A.3), 

(�Ñ»)� = −.X (0,5)      (A.4) 
Fazendo novamente o logaritmo natural em ambos os lados, 

�.X(�Ñ») = .X 
− .X(0,5)�     (A.5) 
Isolando �Ñ», 

.X(�Ñ») = 8^ 
y8^ (,,®)�
�      (A.6) 

�Ñ» = vÆÓ,±¶¶³
�               (A.7) 

O parâmetro Ñ» pode ser considerado para qualquer região sísmica, o qual representa 

o valor médio da magnitude de todos os eventos sísmicos da região. A equação (A.8) é uma 

condição que para qualquer parâmetro β e γ satisfaz a distribuição Weibull. Assim, para 

qualquer valor de γ o parâmetro β é dado pela equação (A.7). 



 

 

 

     170 

� = ÂÆÓ,±¶¶³�ÒÁ       (A.8) 

A.6.1 Exemplo de aplicação do parâmetro de ajuste Weibull em curvas logN vs m 

Considerando as distribuições dos eventos obtidos através dos casos já estudados, 

COMPRESSÃO, TRAÇÃO e FLEXOCORTE, na Figura A.41 podem ser observados as 

distribuições dos eventos num intervalo de emissão acústica, juntamente com a aplicação dos 

parâmetros �, � v Ñ» na distribuição da curva do tipo Weibull. Observa-se no caso de 

COMPRESSÃO, Figura A.41a que os pontos de distribuição da curva Weibull foram 

similares com a distribuição dos eventos de emissão acústica, os parâmetros de ajuste obtidos 

na curva do tipo Weibull foram � = 0,22, � = 3 v Ñ» = 3,95. As outras Figuras A.41b e 

Figuras A.41c referentes aos casos de TRAÇÃO e FLEXOCORTE, respectivamente também 

apresentaram uma boa distribuição das curvas do tipo Weibull, sendo que os parâmetros 

encontrados para ambos os casos foram � � 0,26, � = 4,1 v Ñ» � 3,5 para o caso de 

TRAÇÃO e � � 0,27, � � 2,6 v Ñ» � 3,2 para o caso de FLEXOCORTE. 

 

Figura A.41 – Caracterização das curvas logN vs m para os casos de COMPRESSÃO, 

TRAÇÃO e FLEXOCORTE. 

 



 

 

 

     171 

É importante destacar que esta metodologia apresentou características importantes na 

caracterização dos eventos de emissão acústica quando os mesmos são analisados em um 

único sinal.  Em todos os casos analisados os coeficientes de ajuste encontraram-se próximos 

entre si, porém são necessários estudos mais aprofundados para verificar o comportamento 

destes parâmetros quando aplicados nos eventos de emissão acústica. 

 


