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RESUMO 

 

Algumas estruturas de concreto em contato direto com a umidade, que tenham sido 

executadas com o uso de agregado potencialmente reativo e cimento de alto teor de álcali, 

estão sujeitas ao desenvolvimento de reações álcali-agregado (RAA). O desenvolvimento 

destas reações leva à formação de um gel que na presença de água expande exercendo pressão 

na matriz sólida do concreto, causando fissurações e deslocamentos indesejáveis. O presente 

trabalho mostra os resultados da implementação em um programa de elementos finitos de um 

modelo constitutivo baseado em observações experimentais que capta a expansão do concreto 

sujeito as RAA. Neste modelo os parâmetros que determinam velocidade de formação do gel 

amorfo e a quantidade de água absorvida pelo gel são dependentes do grau de hidratação do 

concreto, considerado aqui como um meio poroso não saturado. Assim, as equações do 

problema mecânico (equilíbrio de tensões) devem ser resolvidas simultaneamente com as 

equações de fluxo de água no concreto, fazendo-se necessária a solução do problema 

acoplado hidro-mecânico (HM). Foram implementadas equações constitutivas específicas 

para o concreto (curva de saturação e permeabilidades relativas à água e ao ar). Inicialmente 

foram modelados ensaios triaxiais com o objetivo de ilustrar o funcionamento do modelo e se 

familiarizar com seus parâmetros. Nestes exemplos o concreto está saturado com 

características mecânicas semelhantes às usadas em estruturas existentes. Posteriormente se 

apresenta um caso de muro de arrimo em condições de umidade variável com indução de 

expansões diferenciais na massa de concreto. Uma variação paramétrica mostrou uma 

sensibilidade do modelo à porosidade, aos tempos de desenvolvimento das reações, tempo de 

absorção de água e relação de concentração do gel de forma a calibrar de maneira fácil e 

eficiente uma modelagem com base em dados obtidos em laboratório. 

 

Palavras Chave: Concreto, Modelagem, Reação Álcali-Agregado
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ABSTRACT 

 
 

Some structures of concrete in direct contact with the humidity, that have been executed with 

the use of potentially reactive aggregate and alkali text cement high, are affected to the alkali-

aggregate development of reactions (RAA). The development of these reactions leads to the 

formation of a gel that in the water presence expands exerting pressure in the solid matrix of 

the concrete, causing fissurations and displacements undesirable. The present work shows the 

results of the implementation in a program of finite elements of a based constituent model in 

experimental comments that the expansion of concrete subject to RAA catches. In this model 

the parameters that determine speed of formation of the amorphous gel and the amount of 

water absorbed for the gel are dependents of the degree of wet of the concrete, considered 

here as a not saturated porous way. Thus, the equations of the mechanical problem (balance of 

tensions) must simultaneously be decided with the equations of water flow in the concrete, 

becoming necessary the solution of the connected problem hydro-mechanical (HM). Specific 

constituent equations for the concrete had been implemented (arched of relative saturation and 

permeabilities to the water and air). Initially triaxials assays with the objective had been 

shaped to illustrate the functioning of the model and if to make familiar to its parameters. In 

these examples the concrete is saturated with similar mechanical characteristics to the used 

ones in existing structures. Later a case of wall of support in conditions of changeable 

humidity with induction of distinguishing expanses in the concrete mass is presented. A 

parametric variation showed a sensitivity of the model to the porosity, to the times of 

development of the reactions, time of water absorption and relation of concentration of the gel 

of form to calibrate in gotten easy and efficient way a modeling on the basis of given in 

laboratory. 

 
 
 
Words Key: Concrete, Modeling, Alkali-Aggregate Reaction 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 – Breve Histórico do Fenômeno das Reações Álcali-Agregado 

 

O problema da degradação do concreto por reação álcali-agregado tem ocupado 

pesquisadores, engenheiros e administradores de infra-estrutura desde a década de 40, como 

demonstra a publicação do trabalho pioneiro de STANTON (1940) em observações na 

California. A pesquisa sobre o assunto hoje é numerosa e procura abordar desde a físico-

química da reação e as tentativas de evitar sua ocorrência (RODRIGUES et al., 1999; 

BAZANT & STEFFENS, 2000; GALÍ et al., 2001) ao estudo dos danos que a reação 

expansiva causa nas estruturas de concreto (LÉGER et al., 1996; ULM et al., 2000; CAPRA 

& SELLIER, 2003). 

 

Atualmente há no mundo um grande número de estruturas de concreto – como barragens, 

pontes e fundações – afetadas pela degradação induzida pela reação álcali-agregado. Este tipo 

de reação é reconhecidamente um dos mais importantes processos de degradação das 

estruturas de concreto. Apesar do mecanismo desse processo não estar totalmente 

desvendado, há um consenso sobre a maioria dos fatores que o influenciam, como o conteúdo 

de álcalis do cimento, a mineralogia do agregado, o tipo e a concentração dos sais solúveis e 

as condições ambientais, especialmente variações de temperatura e umidade. 

 

Por esta razão, observa-se um crescente interesse no estudo do fenômeno da reação álcali-

agregado e da resposta das estruturas submetidas à reação. No Brasil há vários registros de 

estruturas que sofrem a reação álcali-agregado em maior ou menor intensidade, a exemplo das 

Usinas Hidroelétricas de Furnas, Peixoto, Estreito, Porto Colômbia e Marimbondo 

(GALLETTI et al., 1997), blocos de fundação de pontes (ÁVILA & FONTE, 2002) e 

fundações de edifícios na região metropolitana de Recife/PE (FIGUEIRÔA & ANDRADE, 

2007). 
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1.2 – Efeitos econômicos 

 

Os casos mais freqüentes da ocorrência de efeitos das Reações Álcali-Agregado são em 

estruturas hidráulicas – barragens e adutoras, mas também se manifesta em obras de 

pavimentação e em algumas fundações de edifícios e pontos em contato direto com a água de 

sub-solo. 

 

Os problemas econômicos gerados em razão desta patologia são enormes e variam desde a 

interrupção de tráfego no caso de pontes e pavimentos de concreto, ver Figura 1.1; 

desocupação de moradias e ambientes comerciais em situações em que as fundações de 

edifícios sejam afetadas, necessitando de reparos urgentes, conforme mostra as Figuras 1.2 e 

1.3.  

 

 

Figura 1.1 – Fissuras e trincas típicas de expansão induzida pela RAA em um dos blocos da 

fundação da Ponte Paulo Guerra em Recife – PE (ANDRADE, 2006) 

 



 3

 

Figura 1.2 – Vista Superior da fundação de edifício comercial na região metropolitana do 

RECIFE - PE, (FIGUEIRÔA & ANDRADE, 2007). 

 

 

Figura 1.3 – Quadro fissuratório em bloco de fundação de edifício de 23 pavimentos na região 

metropolitana de Recife/PE, (FIGUEIRÔA & ANDRADE, 2007). 

 

A ocorrência de reações deletérias em barragens de concreto destinadas a geração de energia 

elétrica provoca sérios problemas estruturais que afetam diretamente os equipamentos 

destinados à geração de energia. Apresentam-se a seguir, figuras 1.4 a 1.8, barragens no Brasil 

que desenvolveram problemas em conseqüência de reações álcali-agregado. 
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(a)  

(b)  (c)  
Figura 1.4 – a) Vista aérea b) Topo de pilar do vertedouro c) Vista lateral do pilar do 

vertedouro da Barragem UHE Porto Colômbia Sistema Furnas afetado por RAA. 

 

 

Figura 1.5 – Usina Hidrelétrica de Moxotó: RAA nas unidades geradoras, onde as pás das 
turbinas Kaplan roçavam a blindagem do cone central da caixa espiral e as estruturas de 

concreto. 
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Figura 1.6 – Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso I. 

 

 

Figura 1.7 – Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso IV. 

 

(a)  (b)  

Figura 1.8 – (a) Fissuração provocada por RAA na Estação Geradora, (b) Piso danificado por 

RAA na Estação Geradora R. H. Saunders (CANADA). 
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1.3 – Motivação do tema 

 

As deformações expansivas e a perda de propriedades mecânicas assumem grande 

importância na reabilitação de estruturas de concreto. A previsão do comportamento a longo 

prazo é essencial para evitar problemas de intervenções futuras. 

 

Patologias podem aparecer em maneiras diferentes: variação da distribuição de tensão, 

aumento nas deformações, aparência e propagação das fissuras, que afetam diretamente o 

estado de utilização e da durabilidade de estruturas de concreto. 

 

O monitoramento das medidas geométricas de um corpo de prova – comprimento, largura e 

altura – é considerado um dos métodos de maior confiança para avaliar o grau de degradação 

no concreto afetado pela reação álcali-agregado. Testar e monitorar em laboratório sob 

condições de temperatura elevada, tido como um catalisador das reações, corpos de prova 

cilíndricos ou prismáticos, fornecem dados para prever a expansão final no nível das 

estruturas onde os fenômenos ocorrem em temperaturas baixas. 

 

O desempenho e a durabilidade a longo prazo das estruturas de concreto afetadas pela reação 

é um aspecto de grande importância da engenharia. Usar dados dos ensaios no laboratório e 

uma previsão numérica do comportamento futuro, é de fundamental importância para avaliar 

o desempenho de obras hidráulicas e de forma geral de estruturas sob circunstâncias da 

exposição específica. Uma modelagem numérica permite também avaliar a eficácia de 

soluções de recuperação e direcionar correções tardias com o objetivo de minorar os prejuízos 

caudados pelo desenvolvimento das reações. 

 
 
 
1.4 – Possibilidades da modelagem numérica 

 

O interesse de uma modelagem numérica do comportamento do concreto afetado pela RAA é 

estabelecer uma ligação entre as deformações internas, em decorrência da formação do gel, e 

as conseqüências estruturais. O modelo deve simular o comportamento do material em dois 

estágios: 1) Predizer a taxa da evolução da reação. 2) Prever o comportamento da estrutura 

afetada pelas Reações Álcali-Agregado no futuro. A partir da definição de expressão 

matemática para o desenvolvimento das reações e uma lei constitutiva (relação tensão e 
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deformação) do comportamento do material, define-se a ferramenta de cálculo e realizam-se 

simulações e analisam-se os resultados. 

 

Esta ferramenta, em um primeiro estágio de desenvolvimento, deve ser calibrada com dados 

obtidos em laboratório que descrevem o comportamento real do material a ser modelado. 

Uma calibração envolve a determinação de alguns parâmetros que tornem os dados de saída 

do modelo condizentes com os dados reais. Uma vez calibrado o modelo pode ser usado para 

uma estrutura em escala maior simulando uma variável desejada (tempo futuro, por exemplo). 

 
 
 
1.5 – Descrição do trabalho 
 

O objetivo deste trabalho é aplicar uma abordagem hidro-mecânica a estruturas de concreto, 

considerado como um meio poroso, permitindo o desenvolvimento de uma nova ferramenta 

numérica para a análise do comportamento a longo prazo destas estruturas sujeita às reações 

álcali-agregado. Esta ferramenta de trabalho é o programa de elementos finitos 

CODE_BRIGHT (COupled DEformation, BRIne, Gas and Heat Transport) já existente e 

capaz de realizar análises acopladas termo-hidro-mecânicas e geoquímicas (THMG) em 

meios porosos (OLIVELLA, et al., 1994; GUIMARÃES, et al., 2005). 

 

Incorpora-se ao programa de elementos finitos CODE_BRIGHT o problema de degradação 

do concreto através da modelagem de recentes modelos constitutivos (STEFFENS et al., 

2003) para o comportamento tensão-deformação do concreto sujeito à reação álcali-agregado. 

O concreto será tratado como um meio poroso onde processos físico-químicos como 

hidratação e ativação da reação expansiva entre os álcalis do cimento e o agregado reativo 

alteram suas propriedades mecânicas e causam redistribuições de tensões na estrutura.  

 

Foram implementadas no CODE_BRIGHT leis constitutivas hidráulicas específicas para o 

concreto, como a curva de retenção que descreve a relação entre pressão capilar pc e grau de 

saturação da fase líquida Sl. As permeabilidades relativas à água e ao gás são aproximadas 

usando o modelo de Mualem para o concreto convencional (BAROGHEL-BOUNY et al. 

1999). 
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O modelo químico-elástico descrito em STEFFENS et al. (2003) é utilizado como ferramenta 

de simulação para o desenvolvimento das reações e formação de gel potencialmente 

expansivo. Sua implementação foi realizada no CODE_BRIGHT, usando uma relação tensão 

deformação inicialmente elástica. Para o comportamento inelástico do concreto foi adotado o 

modelo elastoplástico de Mohr-Coulomb, conforme sugerido por PETERSON & ULM 

(2000). 

 

O resultado final deste trabalho é uma ferramenta numérica capaz de integrar dados de 

diferentes origens (ensaios de laboratório e instrumentação in situ) permitindo realizar 

análises e retro-análises das estruturas afetadas por este tipo de reação. Servindo também 

como ferramenta de previsão do comportamento a longo prazo e fornecendo elementos sobre 

riscos à integridade estrutural, condições de funcionamento das máquinas e equipamentos 

instalados, além da necessidade de intervenções externas que garantam a estabilidade e 

utilização de estruturas para os fins para os quais elas foram projetadas.   

 

Através do programa de elementos finitos CODE_BRIGHT, é possível obter para cada 

instante a distribuição dos campos de umidade e temperatura na estrutura em estudo, variáveis 

que juntamente com o estado de tensões atuante e o conteúdo de material reativo (sílica 

reativa do agregado e álcalis do cimento) têm influência direta sobre o mecanismo da reação 

álcali-agregado (CAPRA & BOURNAZEL, 1998; PAULETTI et al., 1999; STEFFENS et al., 

2003). Temperatura e umidade são as variáveis que caracterizam os problemas térmico e 

hidráulico, respectivamente. No CODE_BRIGHT estes problemas são resolvidos de maneira 

totalmente acoplada com o problema mecânico. 

 

A implementação desenvolvida foi aplicada na reprodução de ensaios de laboratórios 

disponíveis, e assim, obtiveram-se estimativas iniciais de parâmetros utilizados para calibrar o 

modelo implementado. Esta calibração permite adquirir confiabilidade em futuras simulações 

da evolução no tempo do processo de reações álcali-agregado em estruturas de concreto. 

 

Para a realização desta proposta, um estudo sobre as teorias para modelagem constitutiva dos 

materiais e seu comportamento tensão–deformação não–linear foi desenvolvido, enfocado 

principalmente na teoria da plasticidade. Estes estudos permitem compreender os modelos 

implementados no CODE_BRIGHT, bem como viabilizar a futura implementação de 

modelos constitutivos mais adequados para o concreto. 
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As técnicas de integração numérica das tensões foram revistas e apresentadas nesta tese. Das 

duas famílias de algoritmos existentes (implícito e explícito) foi adotado o algoritmo de 

integração explícita com controle de erro (SLOAN, 1987), pela robustez e flexibilidade de 

implementação em programas de elementos finitos. Os modelos elastoplásticos 

implementados atualmente no CODE_BRIGHT utilizam este algoritmo, que tem sido 

aplicado com êxito em vários problemas de engenharia (COSTA, 2000 e GENS et al., 2002a). 

 

 
1.6 – Organização do texto 
 

Esta tese mostra uma revisão bibliográfica, apresentada no capítulo 2, descrevendo o 

mecanismo de formação das reações álcali-agregado, dando ênfase aos efeitos estruturais e 

conseqüências deletérias às estruturas de concreto. Apresenta-se também uma visão de 

algumas possibilidades de reabilitação estrutural. 

 

O capítulo 3 descreve a modelagem hidro-mecânica de estruturas de concreto afetadas pela 

RAA, com uma abordagem centrada em um meio poroso multi-fásico, com a possibilidade de 

descrever um gradiente do grau de saturação e um processo de preenchimento de vazios pelo 

gel higroscópico formado pela RAA, e das conseqüências estruturais das expansões causadas 

pela absorção de umidade. 

 

O capítulo 4 apresenta os algoritmos de integração de tensões que será utilizado para 

implementar o modelo proposto.  

 

Em seguida, no capítulo 5, uma seqüência de aplicações do modelo matemático é apresentada 

com o objetivo de validar as previsões do método, através de ensaios triaxiais com 

deslocamentos livre e restrito. Apresenta-se uma variação paramétrica para evidenciar a 

sensibilidade ao parâmetros de controle sobre o comportamento expansivo do concreto 

quando afetada pelas reações álcali-agregado segundo esta modelagem. Em seguida, o modelo 

implementado é usado para avaliar o comportamento estrutural de um muro de arrimo com o 

desenvolvimento da RAA, mostrando a aplicabilidade da ferramenta aqui desenvolvida em 

um caso real de engenharia (STEFFENS et al., 2003). Os resultados da previsão numérica 
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descrita acima são apresentados focando a sensibilidade com o grau de saturação e os demais 

parâmetros do modelo. 

 

O capitulo final desta tese mostra as conclusões e sugestões para trabalhos futuros abordando 

os temas aqui estudados.  
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CAPÍTULO 2 

AS REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO 

 

2.1 – Generalidades 

 

Um grande número de estruturas de concreto tem sofrido deterioração induzida por reação 

química envolvendo os álcalis provenientes do cimento, geralmente dissolvidos nos poros do 

concreto, e alguns minerais reativos constituintes do agregado. Estas reações em condições de 

umidade e temperatura adequada produzem um gel potencialmente higroscópico.  

 

Ao absorver umidade o produto da reação aumenta substancialmente de volume, gerando 

pressões internas que provocam expansões e geralmente perda de resistência e fissurações, 

comprometem a eficiência e diminuem a durabilidade de instalações. O mecanismo de 

deterioração é chamado Reação Álcali-Agregado (RAA). 

 

A Reação Álcali-Agregado (RAA) é um processo químico onde alguns constituintes 

mineralógicos do agregado, reagem com hidróxidos alcalinos (provenientes do cimento, água 

de amassamento, agregados, pozolanas, agentes externos, etc.) que estão dissolvidos na 

solução dos poros do concreto. Como produto da reação forma-se um gel higroscópico 

altamente expansivo. A manifestação da reação álcalis-agregado pode se dar de várias formas, 

desde expansões, movimentações diferenciais nas estruturas e fissurações até pipocamentos, 

exsudação do gel e redução das resistências à tração e compressão. 

 

Apesar do mecanismo desse processo não estar totalmente desvendado, há um consenso sobre 

a maioria dos fatores que o influenciam, como o conteúdo de álcalis do cimento, a 

mineralogia do agregado, o tipo e a concentração dos sais solúveis e as condições ambientais, 

especialmente variações de temperatura e umidade (LÉGER et al., 1996, CAPRA & 

BOURNAZEL, 1998, BAZANT & STEFFENS, 2000). 

 

A reação global entre os álcalis do cimento e a sílica do agregado constitui-se de duas etapas 

básicas: a) dissolução da sílica e b) formação de um gel potencialmente expansivo. Ambas 

etapas são influenciadas pelos fatores enumerados anteriormente (RODRIGUES et al., 1999). 
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O gel produzido pela reação é expansivo e pode exercer pressão na matriz sólida não reativa 

do concreto. O resultado final deste processo é a expansão do concreto, geralmente seguida 

pela perda de resistência e formação de fissuras, o que pode levar a distorções excessivas e 

trincamento da estrutura, comprometendo sua durabilidade, funcionalidade e estabilidade 

estrutural.  

 

Quais os tipos conhecidos de RAA 

 

Os mecanismos de expansão diferem para cada tipo de reação, como será explicado a seguir, 

mas todos envolvem de uma forma ou de outra, os álcalis liberado na hidratação do cimento e 

os componentes mineralógicos reativos do agregado. 

 

Atualmente são distinguidos três tipos deletérios da reação:  

• Reação álcali-sílica: envolve a presença de sílica amorfa ou certos tipos de vidros 

naturais (vulcânicos) e artificiais.  

• Reação álcali-silicato: é da mesma natureza da reação álcali-sílica porém, o processo 

ocorre mais lentamente, envolvendo alguns silicatos presentes nos feldspatos, 

folhelhos, argilosos, certas rochas sedimentares, (como as grauvacas), metamórficas, 

(como os quartzitos) e magmáticas (como os granitos) e, fundamentalmente, a 

presença do quartzo deformado (tensionado) e minerais expansivos.  

• Reação álcali-carbonato: ocorre entre certos calcários dolomíticos e as soluções 

alcalinas presentes nos poros do concreto. 

•  

A tabela 2.1 mostra os minerais de constituição dos agregados mais usados em construção 

civil e a natureza das reações desenvolvidas (METHA & MONTEIRO, 1994). 
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Tabela 2.1 – Minerais reativos e a natureza da reação desenvolvida. 

Mineral Reativo Composição Química Reativa Natureza da Reação 

Quartzo Deformado SiO2 Álcali-silicato 

Opala SiO2.H2O Álcali-sílica 

Calcedônia SiO2 Álcali-sílica 

Tridimita / Cristobalita SiO2 Álcali-sílica 

Vidros Silicosos com Al2O3 e Fe2O3 Álcali-sílica 

Calcita e Dolomita CaMg(CO3)2 Álcali-carbonato 

 

O mecanismo da deterioração é denominado Reação Álcali-Agregado (RAA). Quando se trata 

especificamente de um tipo de componente reativo, como é o caso de sílica ou silicatos, 

chama-se Reação Álcali-Sílica ou Reação Álcali-Silicato (RAS). No caso do agregado 

calcário-dolomítico, tem-se Reação Álcali-Carbonato (RAC). Neste trabalho, ao referirmos 

RAA estaremos tratando de Reações Álcali-Sílica ou Álcali-Silicatos. 

 

A reação álcali-carbonato ocorre com menos freqüência, portanto é pouco estudada, e é 

completamente diferente da RAS e da reação álcali-silicato. Ocorre entre certos calcários 

dolomiticos e as soluções alcalinas presentes nos poros do concreto promovendo a formação 

da brucita (Mg(OH)2), processo conhecido como desdolomitização, e regeneração de 

hidróxidos alcalinos. Nesta reação não ocorre à formação do gel, os produtos formados na 

reação ocupam maior volume que aquele ocupado pela dolomita, gerando fissurações e o 

enfraquecimento da zona de transição (HASPARYK, 2005). Não existem relatos desta reação 

no Brasil, mas em alguns países africanos esta reação é a RAA predominante. 

 

Os agregados potencialmente expansivos na reação álcali-carbonato apresentam as seguintes 

características: teor de argila ou teor de resíduo insolúvel na faixa de 5% a 25%; relação 

calcita/dolomita de aproximadamente 1:1; aumento do volume da dolomita até que o 

embricamento se torne um fator restritivo. 

 

O mecanismo das reações álcali-sílica ou álcali-silicatos será estudado em detalhe no item 

seguinte, pois esse é o principal tipo de reação identificado em obras de estruturas de concreto 

na maior parte do mundo. Apresenta-se uma breve abordagem sobre este tipo de problema 
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estrutural enfocando o mecanismo destas reações, como identificá-lo, os fatores que o 

influenciam, as conseqüências estruturais e algumas possibilidades de evitar ou minimizar os 

efeitos decorrentes das Reações Álcali-Agregado.  

 

2.2 – Reações químicas 

 

As reações álcali-agregado podem ser consideradas um processo de vários estágios. 

Inicialmente ocorre a dissolução da sílica na superfície das partículas de agregado em contato 

com uma solução alcalina. Nesta etapa pontes de sílica ( SiOSi ______ ) e grupos de silanol 

( OHSi___ ) presentes em redes de sílica pobremente cristalizadas são atacadas por íons de 

hidroxila (
__

OH ) como representadas pela seguinte equação estequiométrica (Dent Glasser & 

Kataoka 1981). 

 

SiOHOHSiOHSiOSi ____________ __

+→+  

OHSiOOHOHSi 2
___ ____

+→+  
(2.1) 

 

Primeiro as pontes de sílica são quebradas e substituídas por grupos silanol. Estes grupos em 

conjunto com grupos preexistentes na constituição do agregado reagem com hidroxilas 

adicionais formando os 
__

SiO . As espécies negativamente carregadas atraem cargas positivas 

da solução alcalina formando um gel potencialmente expansivo. 

 

Em um segundo estágio as cargas negativas resultantes do estágio anterior são balanceadas 

por íons alcalinos presentes na solução intersticial dos poros. A natureza dos íons alcalinos 

determina o tipo de gel formado nas reações. Se o gel é formado em um ambiente rico em 

Ca +2 , ele se transforma em uma estrutura rígida e não reativa. No entanto, se o gel é formado 

principalmente pela combinação com +K  e Na+ , ele desenvolve um produto mais viscoso e 

propício à absorção de água que causa grandes expansões. 

 

O Potássio (K) e o sódio (Na) são os únicos elementos dos metais alcalinos que são 

encontrados na solução dos poros do concreto em concentrações apreciáveis. Juntos, os 

óxidos destes metais, Na2O e K2O, são referidos genericamente como “os álcalis” dentro da 

indústria do concreto. Álcalis podem ser introduzidos no concreto principalmente pelo 
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cimento e também, em alguns casos, pelos agregados, aditivos químicos, água e adições 

minerais. Durante a hidratação do cimento, na solução dos poros do concreto, ocorre a 

dissociação dos óxidos como mostrado na Equação 2.2. 

 
_

OH2K2OHOK 22 +→+ +  

_

OH2Na2OHONa 22 +→+ +  
(2.2) 

 

A combinação dos elementos de sílica, 
__

SiO , formado conforme apresentado nas Equações 

químicas 2.1, com os álcalis liberados pelo cimento, +K  e Na+ , formados na presença da 

água conforme a Equação 2.2, forma o gel expansivo característico da RAA.  Este mecanismo 

leva a formação de um produto expansivo cujo volume é maior que o volume dos reagentes. 

As reações são afetadas por temperatura e pela umidade relativa: em altas temperaturas as 

reações ocorrem com maior rapidez; a umidade relativa é essencial pois afeta a cinética e a 

magnitude das reações, a água serve como meio de transporte para a difusão dos íons através 

dos poros, além de ser um solvente para a sílica. 

 

 

2.3 – Mecanismos das Reações Álcali-Agregado 

 

Na macroestrutura do concreto são facilmente distinguidas duas fases: agregados de diferentes 

formas e tamanho; e o meio ligante, o qual consiste de uma massa incoerente de pasta 

endurecida.  O termo microestrutura é empregado para designar uma porção aumentada 

microscopicamente. É justamente ao nível microscópico que começam a aparecer 

complexidades da estrutura do concreto: em algumas áreas a massa de pasta aparece tão densa 

quanto o agregado enquanto em outras é altamente porosa; na presença de agregado, a 

estrutura da pasta, na vizinhança de partículas grandes de agregado, é muito diferente da 

estrutura da matriz da pasta ou argamassa em outras áreas.  

 

Baseado em informações coletadas em nível microscópico, três observações podem ser 

destacadas: 1) além da fase agregado e da fase pasta ou meio ligante, há uma terceira fase 

chamada de zona de transição que representa a região intersticial entre as partículas de 

agregado graúdo e a pasta; 2) cada uma das fases é de natureza multifásica; 3) diferente de 

outros materiais de engenharia, a estrutura do concreto não permanece estável, isto porque 
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dois constituintes da estrutura – a fase pasta e a zona de transição – estão sujeitas a 

modificações com o tempo, umidade e temperatura (MEHTA e MONTEIRO, 1994). 

 

O mecanismo da reação começa por um processo físico caracterizado pela migração de íons 

+K , Na+  e −OH  da fase líquida intersticial para as partículas de sílica reativa existente no 

agregado. Em seguida, se desenvolve um processo químico quando os íons hidroxilas ( −OH ) 

atacam as chamadas pontes silanol perto da superfície dos componentes da sílica reativa, 

rompendo a cadeia cristalina. 

 

O ataque será superficial se as partículas reativas de sílica do agregado tiverem baixa 

permeabilidade. Quando esta permeabilidade é elevada, o gel pode ser identificado no interior 

do agregado, nos planos de clivagem. A carga negativa criada pela ruptura da cadeia é 

balanceada pela carga positiva dos íons alcalinos tais como +K , Na+ . 

 

 

Meio poroso saturado. 

 

Formação do gel na face do 

agregado 

 

Aumento da formação de gel. 

 

Gel nos planos de clivagem do 

agregado. 

 

Preenchimento dos vazios do meio 

poroso do concreto. 

 

Aumento da pressão sobre a matriz 

de concreto causando expansão. 

 

Figura 2.1 – Esquema de formação do gel higroscópico. 

 

A figura 2.1 mostra a evolução do gel formado no espaço poroso do concreto. O produto da 

reação é um gel, chamado de gel de sílica, que se constitui como um material viscoso, de cor 
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esbranquiçada, composto essencialmente de sílica, álcalis, cálcio e água. Esse produto se 

caracteriza por ser altamente expansivo em condições de umidade elevada. (FIGUEIRÔA & 

ANDRADE, 2007). A Figura 2.2 mostra o gel formado nas reações em exudação através de 

uma fissura.  

 

 

Figura 2.2 – Gel exsudado a partir de uma fissura na superfície de uma estrutura de concreto 

(HASPARYK et al., 2006) 

 

 

Figura 2.3 – Detalhe de reação álcali-agregado: a seta indica a borda de reação circundando o 

agregado graúdo (FIGUEIRÔA & ANDRADE, 2007). 
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Figura 2.4 – Seção de concreto vista com um microscópio petrográfico  

(site: www.understanding-cement.com). 

 

(a)  (b)  

Figura 2.5 – Seção de concreto vista com um microscópio de elétron exibindo uma partícula 

do agregado com fissuras internas devido à RAA.  

 

Observa-se, na Figura 2.4, o gel em coloração embranquecida envolto na partícula de 

agregado. No canto superior direito, o gel migra por exudação para as fissuras adjacentes. Na 

Figura 2.5 (a), o gel preenche e expande as micro-fissuras em planos de clivagem do grão de 

agregado, essas fissuras se estendem ao concreto ao redor do agregado. Na imagem ao lado, 

Figura 2.5 (b) o gel penetra também nas fissuras da pasta de cimento. 

 

 

2.4 – Fatores que influenciam o desenvolvimento das reações 

 

Embora exista um consenso sobre os fatores que influenciam diretamente o desenvolvimento 

das reações álcali-agregado ainda não há como quantificar em que nível exatamente cada um 

dos fatores promove danos estruturais perceptíveis nas estruturas de concreto. São condições 

necessárias para o desenvolvimento das reações os seguintes fatores: 
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• Presença suficientemente alta de álcalis na solução do meio poroso do concreto, 

geralmente proveniente do clínquer do cimento ou de outras fontes; 

• Presença suficientemente alta de sílica reativa no agregado; 

• Disponibilidade de umidade no meio poroso do concreto.  

 

Se algum desses fatores estiver ausente, danos estruturais em razão do desenvolvimento da 

RAA não serão observados. Caso esses danos ocorram, a RAA será notada na estrutura pela 

formação de um padrão de fissuração típico e muitas vezes exudação de gel embranquecido. 

 

 

2.4.1 – Materiais constituintes do concreto 

 

A qualidade do concreto pode influenciar negativamente o desenvolvimento das reações. Uma 

permeabilidade relativa do concreto permite uma migração de álcalis do concreto e de outras 

fontes externas com sal de degelo em ambientes frios, causando concentrações inadequadas.  

 

Teor de álcalis no cimento 

 

As materias primas usadas na produção do cimento Portland respondem pela presença de 

álcalis no cimento, geralmente na faixa de 0,2 a 1,5 % de Na2O equivalente. Tanto compostos 

de sódio quanto de potássio estão presentes em cimento Portland. Entretanto, é costume 

expressar o conteúdo de álcalis do cimento como óxido de sódio (Na2O) equivalente solúvel 

em ácido, que é igual a Na2O + 0,658K2O. Dependendo do conteúdo de álcalis de um 

cimento, o pH do fluido dos poros em concretos normais é geralmente de 12,5 a 13,5. Sob 

essas condições os compostos de sílica e minerais silicosos presentes no agregado não 

permanecem estáveis (ACI 221, 1998). 

 

A ASTM C150 classificou os cimentos com menos de 0,6% de Na2O equivalente como de 

baixa alcalinidade e com mais de 0,6% como de alta alcalinidade. Na prática em concretos 

com um alto consumo de cimento, até menos de 0,6% por cento de álcalis no cimento podem 

ser danosos. Além da concentração de álcalis serem aleatória, a permeabilidade dos concretos 

pode levar a movimentação de fluidos alcalinos e eventual concentração em áreas de agregado 

com conteúdo reativo (MEHTA e MONTEIRO, 1994). 
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Agregado de composição química reativa 

 

É reconhecido que as reações podem ocorrer com uma larga variedade de agregados 

constituídos de sílica. A reatividade depende não só da mineralogia mas também dos 

mecanismos de formação do agregado e do grau de deformação do quartzo. Dependendo do 

tempo, temperatura e tamanho das partículas, todos os silicatos ou minerais de sílica, bem 

como sílica hidratada, ou amorfa, podem reagir com soluções alcalinas. Constata-se que 

opala, calcedônia, cristobalita, tridimita, rochas vulcânicas e quatzo, que são ricos em dióxido 

de sílica (SiO2) são bastante reativos em álcalis. Uns poucos casos de reação entre álcalis e 

rochas carbonáticas são também relatados. 

 

 

2.4.2 – Umidade 

 

A umidade é o que permite o desenvolvimento das RAAs. Em um ambiente com umidade 

relativa menor que 80% as reações praticamente não se desenvolvem. Os concretos comuns 

usam a água de constituição com certa folga levando a uma concentração excessiva de 

umidade nos poros do concreto, o que contribui para a disponibilidade de um meio aquoso 

necessário para o transporte de álcalis aos locais onde exista sílica reativa. 

 

As obras hidráulicas, pavimentos rodoviários, estruturas de pontes e fundações de edifícios 

em contado direto com a umidade, estão mais susceptíveis ao desenvolvimento da RAA. Por 

essa razão as obras aqui citadas devem ter um controle mais eficiente sobre os fatores que 

propiciam o desenvolvimento das reações deletérias no concreto. Não sendo possível 

controlar a disponibilidade de umidade, que seja controlado a disponibilidade de álcalis do 

cimento ou a reatividade do agregado. 

 

 

2.4.3 – Temperatura 

 

O aumento da temperatura causa o aumento da velocidade das RAA. A elevação da 

temperatura acelera a RAA e a formação do gel, pois aumenta a solubilidade da sílica e 

diminui a solubilidade do Ca(OH)2. Portanto quanto maior a temperatura ambiente, mais 
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rapidamente ocorrerá a reação. Isto pode ser explicado em função da maioria das reações 

químicas serem sensíveis à temperatura (HASPARYK, 2005). 

 

 

2.4.5 – Tensões impostas por forças externas 

 

Ainda há discussão sobre a maneira como as tensões podem influenciar o desenvolvimento da 

reação. Estudos realizados em corpos de prova de concreto com resistência à compressão de 

45 MPa aos 28 dias, submetidos a tensões longitudinais de compressão de 5 MPa, 10 MPa e 

20 MPa, além de expansão livre,  indicam que as tensões de confinamento não afetam as 

deformações volumétricas, pelo menos para níveis de tensão entre 0 e 10 MPa, que é o caso 

de barragens que trabalham com níveis de tensão em valores reduzidos (LARIVE, 1997). Tem 

sido aceita a hipótese de que a deformação volumétrica não esta acoplada à tensão confinante. 

O fenômeno expansivo compreende sim uma anisotropia induzida por tensões caracterizada 

pela inibição da fissuração na direção de aplicação das tensões. Desta forma, as tensões 

aplicadas atuam como uma protensão, inibindo a fissuração na direção perpendicular. 

 

Por outro lado, GRAVEL et al (2000), realizaram ensaios simulando estados de tensão reais 

existentes dentro de uma barragem de gravidade. Para tanto, moldaram um cubo de 0,6m de 

lado, construído com agregado altamente reativo colocado em ambiente de umidade relativa 

de 100% e temperatura de 38ºC, com resistência a compressão de 25 MPa aos 28 dias, 

submetido a diferentes estágios de tensão de compressão alcançando 6 MPa verticalmente e 

1,4 MPa horizontalmente. Os resultados mostraram que a pressão vertical de 3,3 MPa não 

inibiu a expansão nessa direção. Em seguida, aplicou-se um carregamento horizontal 

atingindo 1,4 Mpa que também não foi suficiente para diminuir as deformações nessa direção.  

 

Os resultados apresentados por GRAVEL et al (2000) podem estar em desacordo com as 

previsões descritas em LARIVE (1997), mas há de se notar que os corpos de prova são 

diferentes e tem-se resistência à compressão do concreto variando de 25 MPa no cubo a       

45 MPa nos corpos de prova cilíndricos nos trabalho acima citados. Desta forma, ainda não há 

consenso na comunidade científica com relação à influência de tensões impostas no 

desenvolvimento das RAAs, o que deve ser melhor pesquisado, sobre tudo de forma 

experimental. 
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2.5 – Efeitos Estruturais da RAA 

 

Com a formação de um gel potencialmente higroscópico, e a disponibilidade de umidade, a 

absorção de água gera aumento significativo do volume do gel causando uma expansão, que 

leva ao surgimento de tensões internas e ao desenvolvimento de micro fissuras. Desta forma 

as propriedades do concreto são alteradas. Várias pesquisas têm sido feitas para avaliar as 

propriedades de concreto quando afetado por RAA. A seguir, são mostradas algumas 

conclusões importantes que influenciam o comportamento estrutural do concreto. 

 

O primeiro efeito estrutural observado é a expansão. Devido ao processo de absorção de água, 

as dimensões de corpos de prova de concreto, prismático ou cilíndricos, aumentam. A 

mudança do comprimento de prismas de concretos é uma função do tempo. Os locais da 

reação são distribuídos de forma não uniforme dentro do concreto. Além disso a reação 

começa por épocas diferentes para locais diferentes. Isto implica variações diferentes de 

leituras da expansão. A mudança do comprimento é considerada um dos métodos mais 

confiáveis para avaliar o quanto o concreto está afetado. 

 

Soluções estruturais com uso de camada de concreto confinante reforçado com armaduras de 

protensão tem sido usadas. RIVARD (2000) investigou a influência do aço do reforço na 

expansão do concreto afetado AAR para amostras do cubo do concreto estrutural e maciço. 

Os resultados indicaram que o confinamento reforçado com aço reduz a expansão livre total. 

Mostra também que a deformação vertical é mais elevada do que a deformação horizontal, e 

que a deformação parece homogênea. O teste do carregamento mostrou uma diminuição no 

módulo elástico para o concreto estrutural reativo relativo ao concreto não reativo. 

 

LÉGER et al, (1996) tentaram também investigar os efeitos de tensões aplicados nas 

propriedades mecânicas do concreto. Em seu estudo algumas influências em expansões no 

concreto foram investigadas: tensões de compressão aplicadas, resistências e outras tensões de 

confinamento. 

 

O fato que ocorre dentro do concreto, a distribuição aleatória dos locais reativos, torna as 

previsões a cerca das propriedades mecânicas extremamente complexas. A maioria das 

pesquisas atuais consiste em incorporar agregados reativos nos concretos. Os agregados 
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usados têm uma influência grande no inchamento gerado pela reação. Infelizmente, há muito 

pouco trabalho na literatura que se relaciona à influência do tamanho agregado na expansão 

da RAA. Algumas propriedades mecânicas tais como o módulo de Young, a resistência à 

flexão e a tração. Entretanto seu efeito na força de compressão se apresenta demasiado 

limitado.  

 

 

 

2.6 – Como combater as RAA 

 

Uma distinção entre desenvolvimento de RAA e expansões resultantes da reação deve ser 

feita, pois o gel formado nem sempre causa deterioração visível no concreto. As expansões 

subseqüentes ocorrem somente quando algumas condições forem apresentadas. 

Estudos apresentados em (ACI 221, 1998) descrevem três condições necessárias para o 

desenvolvimento de expansões deletérias na massa de concreto: 1) inicialmente o concreto 

deve está suficientemente úmido em condições de serviço; 2) o agregado usado na confecção 

do concreto conter constituintes silicosos reativos; 3) uma fonte suficiente de álcalis, sódio e 

potássio, que pode ser disponibilizado para o aumento de pH do fluido presente nos poros do 

concreto, levando a uma produção de íons hidroxila, aumentando a solubilidade da sílica 

reativa e formação de gel higroscópico. 

 

 

2.6.1 – Opções de prevenção de ocorrência de RAAs 

 

As estratégias para prevenir as expansões devido a RAA estão sempre focadas em uma ou 

mais condições, das três supracitadas: controlar a umidade disponível; controlar o tipo e 

quantidade de agregado potencialmente constituído de sílica reativa; baixar o pH do fluido 

presente nos poros do concreto, de forma a diminuir a solubilidade na sílica neste meio. Isto é 

feito diminuindo a quantidade de Óxido de sódio (Na2O) equivalente disponível. 
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Estruturas de concreto expostas ao ambiente ou em contato direto com o solo, geralmente 

estão expostas à umidade suficiente para promover o desenvolvimento das reações. A água 

nos poros do concreto transporta os álcalis e íons de hidroxila a locais onde existe alta 

concentração de sílica reativa, assim manter o concreto seco reduz o potencial de expansões. 

Na prática, essa solução somente funciona para construções acima do nível do solo. Um 

concreto com baixa permeabilidade reduz a mobilidade os íons de hidroxila mas podem 

aumentar a concentração elevada de álcalis. 

Sabe-se que nem todos os agregados são susceptíveis ao desenvolvimento de RAA, 

entretanto, em muitas regiões, o uso de materiais reativos é necessário por razões econômicas 

em muitas regiões. A dificuldade de realizar exames petrográficos torna muito onerosa a 

tarefa de controlar o conteúdo reativo no concreto.  

Uma intervenção prática é usar neutralizadores no concreto, tais como materiais pozolânicos, 

sílica ativa, escória granulada moída de alto forno, em proporções previamente estudadas. 

Alguns tipos de cimento trazem em sua própria constituição adições destes neutralizadores em 

quantidades adequadas: cimentos pozolânicos ou cimentos de escória de alto forno. Desta 

forma, o conteúdo de álcalis no material cimentício é reduzido. 

 

 

2.6.2 – Soluções de recuperação de estruturas afetadas por RAAs 

 

Caso a estrutura esteja sofrendo os efeitos da RAA existem alguns procedimentos descritos na 

literatura técnica especializada que podem auxiliar a diminuir as influências deletérias da 

reação. Intervenções dessa magnitude, geralmente, interditam edificações por algum tempo, 

causando prejuízos econômicos e sociais em larga escala. Uma barragem, por exemplo, com a 

estrutura sob risco deve ser esvaziada para evitar ruptura e desastres ainda maiores. 

 

 

Abertura de Juntas de dilatação 

 

Tendo em vista problemas estruturais decorrentes de expansões devido a RAA, a abertura de 

juntas de dilatação na parte superior da barragem, introduzidas usando cabo de aço 
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diamantado, para controlar deformações e liberar tensões compressivas induzidas pelas 

reações, apresentou-se como uma técnica para reabilitar algumas barragens de concreto. No 

Canadá, as barragens de Chute-á-Caron em 1997, La Tuque em 1993, R.H. Saunders também 

em 1993, passaram pelo processo de abertura de cortes para diminuir os efeitos das RAAs. 

LEGER et all, 2003, comenta que a maior dificuldade nesse tipo de intervenção está na 

previsão do tempo de fechamento das aberturas e no fato de não inibir o desenvolvimento de 

novas expansões deletérias na massa de concreto. 

 

A abertura de juntas permite a liberação de tensões compressivas, abertura e fechamento de 

fissuras, redução da percolação, correção de deslocamentos excessivos e recuperação de 

deslocamentos acumulados. No entanto, existem alguns inconvenientes como reinício de altas 

taxas de expansão em razão da diminuição de tensões atuantes, formação de zonas de 

concentração de tensões nas regiões próximas aos cortes e deslocamentos secundários. 

 

 

Diminuição da temperatura externa 

 

Lançamento de água fria na face da barragem a jusante para baixar a temperatura e diminuir a 

expansão térmica. Essa intervenção é de caráter paliativo com o objetivo de aliviar as tensões 

internas para permitir intervenções mais eficazes e permanentes.  

 

 

Impermeabilização de camadas à montante em caso de barragens 

 

A face a montante em contato direto com a água permite uma saturação da massa de concreto 

em níveis tais que as RAA se desenvolvam. Uma impermeabilização poderia inibir a presença 

de umidade, ou pelo menos diminuir, a níveis que as reações não se desenvolvam. 

 

 

Adição de camada de concreto protendido  

 

O uso de camada de concreto protendido para envolver os elementos estruturais tem sido 

usado em várias partes do mundo. Colunas de pontes na África do Sul 

(VANDERSTRAETEN, 1986), blocos de coroamento de estacas em fundação de edifício 
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comercial em Recife (FIGUEIRÔA & ANDRADE, 2007), são alguns exemplos de reparos. 

Entretanto, quando o volume do concreto massa é muito elevado, as forças geradas pela 

expansão podem exceder àquelas que podem ser contidas pela protensão. 
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CAPÍTULO 3 

FORMULAÇÃO ACOPLADA HIDRO–MECÂNICA (HM) PARA O CONC RETO 

 

 

3.1 – Introdução 

 

A ferramenta de trabalho CODE_BRIGHT, COupled DEformation BRIne Gas and Heat 

Transport (Olivella, et al., 1994; Guimarães et al., 2005), é um programa de elementos finitos 

desenvolvido para resolver problemas acoplados de várias naturezas (termo-hidro-mecânico e 

geoquímico) que  vem sendo testado e aplicado com êxito na modelagem numérica de 

sistemas de armazenamento profundo de resíduos radioativos (GENS et al., 2002).  

 

O programa realiza análises unidimensionais, bidimensionais (deformação plana ou 

axissimétricas) e tridimensionais utilizando elementos finitos de vários tipos. Nele, todas as 

equações acopladas, quando discretizadas, são resolvidas simultaneamente pelo método de 

Newton-Raphson. Até o momento vários modelos constitutivos mecânicos (não-lineares) 

foram implementados no CODE_BRIGHT: elasto-plásticos convencionais (Mohr-Coulomb e 

Drucker Prager); elasto-plásticos para solos não-saturados (Alonso et al., 1991); visco-elasto-

plásticos para rochas salinas (OLIVELLA, et al., 1994); termo-elasto-plástico para argilas 

expansivas (SÁNCHEZ et al., 2005). 

 

No problema em estudo, considera-se o concreto como meio poroso multifásico, caracterizado 

pela presença de uma fase sólida, o esqueleto de concreto, e as fases líquida e gasosa 

presentes nos poros do concreto. A formulação HM acoplada tem como base as equações de 

conservação correspondentes à conservação de massa mineral, conservação de massa de água 

e equação de conservação de quantidade de movimento (equilíbrio de tensões) do meio. As 

variáveis de estado associadas ao problema são: deslocamento do sólido u  e pressão na fase 

líquida lP  (GENS, A. & OLIVELLA, S. 2001). Aqui será apresentado apenas um resumo da 

formulação HM usada neste trabalho. Para maiores detalhes consultar OLIVELLA et al. 

(1994). 
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3.2 – Equações de Conservação 

 

Realiza-se a conservação de massa de água em um volume fixo no tempo e no espaço 

localizado arbitrariamente no meio poroso. Este volume é chamado de volume de controle Γ , 

com fronteira Γ∂ .   

 

A conservação de massa impõe uma restrição física de que a variação da massa de água em Γ  

é igual a quantidade de água que entra menos a quantidade de água que sai através de Γ , 

desconsiderando aqui qualquer possibilidade da água participar de processo físico–químicos  

que venham a produzir ou consumir água no volume de controle Γ  conforme mostra a figura 

3.1. 

 

 

:η vetor unitário normal a Γ∂  apontando 

para fora 

:πj fluxo da grandeza π que atravessa Γ  

Figura 3.1 – Volume de controle 

 

Sendo φ  a porosidade e wρ  a densidade da água. A massa de água contida no volume de 

controle é dada por∫Γ dVwφρ  e o fluxo de água através de Γ , dsw ⋅⋅− ∫ Γ∂
ηj . Assim, a 

variação da massa de água em Γ  é igual a: 

 

( ) ∫∫ Γ∂Γ
⋅−=

∂
∂

dsdV
t ww ηjφρ  (3.1) 

 

Considerando o fato que o volume de controle é fixo no espaço e no tempo e aplicando o 

teorema da divergência ao segundo membro, obtém-se: 

 

( ) ∫∫ ΓΓ
⋅∇−=

∂
∂

dVdV
t ww jφρ  (3.2) 
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( ) 0=




 ⋅∇+
∂
∂

∫Γ dV
t ww jφρ  (3.3) 

 

A expressão deve ser válida para qualquer Γ , pois o volume de controle é arbitrário. Assim: 

 

( ) 0=⋅∇+
∂
∂

wwt
jφρ  (3.4) 

 

Em termos gerais, para uma quantidade inicial de uma propriedade fluida π  contida em Γ , na 

ocorrência de fluxo desta propriedade 
π

j  através de Γ∂ , a equação de conservação de π  é 

expressa por: 

 

( ) ( ) π
πρπ f

t
=⋅∇+

∂
∂

j  (3.5) 

 

onde ρ  é a densidade de π por unidade de volume e πf é uma fonte /sumidouro desta 

propriedade (BEAR, 1972). 

 

Equação de conservação de massa mineral 

 

Assumindo que o esqueleto mineral pode sofrer fluxo do material constituinte, a equação de 

conservação de massa mineral é expressa por: 

 

( ) ( ) 0)1( =⋅∇+−
∂
∂

sst
jφρ  (3.6) 

 

onde sθ  é a massa de mineral por unidade de volume do mesmo e sj  é o fluxo total de sólido 

com respeito a um sistema de referência, obtido pela expressão: 

 

uj &⋅−= )1( φρ ss  (3.7) 

 

A expressão de conservação de massa do sólido é usada na atualização da porosidade, φ , 

devido a deformabilidade do meio poroso (OLIVELLA et al., 1996). 



 30

 

Equação de conservação de massa de água 

 

Considerando que a água encontra-se presente na fase liquida e também na fase gasosa 

dissolvida em forma de vapor d’água. A massa total de água por unidade de volume é dada 

por: 

 

φωρφωρ g
w
ggl

w
ll SS +  (3.8) 

 

Assim a equação de conservação de massa de água é expressa por: 

 

( ) ( ) ww
g

w
lg

w
ggl

w
ll fSS

t
=+⋅∇++

∂
∂

jjφωρφωρ  (3.9) 

 

onde w
lω  e w

gω  representam as frações mássicas de água em cada fase, lS  e gS representam 

os graus de saturação em cada fase, lρ  e gρ são as densidades das fases,  w
lj  e w

gj  

representam os fluxos de água nas fases líquida e gasosa respectivamente. O termowf  

representa fonte /sumidouro de água. 

 

Os fluxos de água em cada fase podem ser determinados pelas equações: 

 

uqij &⋅++= φωρωρ l
w
lll

w
ll

w
l

w
l S  (3.10) 

uqij &⋅++= φωρωρ g
w
ggg

w
gg

w
g

w
g S  (3.11) 

 

onde w
li  e w

gi  são os fluxos não advectivos da água nas fases liquida e gasosa, 

respectivamente. Os termos lq  e gq  representam os fluxos advectivos de cada fase que serão 

descritos mais adiante. Entenda-se por fluxo não advectivo aquele que acontece com as 

espécies dentro de cada fase, por razões de gradientes de concentração ou de temperatura, 

mesmo que a fase não sofra nenhum outro tipo de fluxo. O terceiro termo das expressões leva 

em conta o movimento da fase com relação a um sistema fixo de referência.  
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Equação de conservação de quantidade de movimento 

 

No problema mecânico, se os termos de inércia não são considerados, a conservação de 

quantidade de movimento do meio reduz-se à equação de equilíbrio de tensões: 

 

0=+∇ bσ  (3.12) 
onde σ  são as tensões totais e b  é o vetor das forças de corpo. 

 

 

3.3 – Equações Constitutivas 

 

As equações constitutivas e as restrições de equilíbrio relacionam direta ou indiretamente as 

variáveis que aparecem nas equações de conservação com as incógnitas do problema. As leis 

de Darcy (fluxo de água líquida) e Fick (difusão de vapor), a curva de retenção e a relação 

tensão–deformação são equações constitutivas usadas na formulação acoplada HM. A 

concentração de vapor na fase gasosa é obtida através da lei psicrométrica, considerada uma 

restrição de equilíbrio do problema hidráulico (OLIVELLA et al. 1994). 

 

3.3.1 – Mecânica 

 

Na implementação de um modelo de geração de gel expansivo se considera a adição de um 

termo referente à deformação devido às reações álcali-agregado no comportamento tensão-

deformação do concreto. 

 

dvdd raaαεDσ +=  (3.13) 
 

onde D  é a matriz de rigidez constitutiva e raaα  é o tensor constitutivo relacionando o 

incremento do volume de gel dv com as tensões. Este modelo e sua implementação serão 

vistos com mais detalhes nas seções 3.4 e 3.5 deste capítulo 
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3.3.2 – Hidráulica 

 

Foram implementadas no CODE_BRIGHT leis constitutivas hidráulicas específicas para o 

concreto, como a curva de retenção que descreve a relação entre pressão capilar pc e grau de 

saturação da fase líquida Sl (BAROGHEL-BOUNY et al. 1999): 

 

( )
1

1
( ) 1b bp S a S

c l l

−−= ⋅ −  (3.14) 

 

onde a pressão capilar pc  é a diferença entre as pressões das fases gasosa e líquida (Pg - Pl). 

Para a maioria dos casos a pressão de gás pode ser considerada igual à atmosférica              

(Pg = 0,1MPa). O grau de saturação da fase líquida Sl é o índice físico dado pelo volume de 

água nos poros do concreto dividido pelo volume total desses poros. Sendo Sg o grau de 

saturação da fase gasosa, a restrição Sl + Sg = 1 deve sempre ser cumprida. 

 

Considerando concreto preparado com materiais comuns, cimento portland tipo I, fator água/ 

cimento 0,48, relação agregado/ cimento de 5,48 e resistência a compressão aos 28 dias igual 

49,4MPa, os parâmetros para a curva de retenção descrita na Equação 3.14, são aos seguintes: 

MPa6237,18=a e 2748,2=b  (BAROGHEL-BOUNY et al. 1999). 

 

As permeabilidades relativas à água e ao gás são aproximadas usando o modelo de Mualem 

com bm /1=  conforme expresso pelas Equações 3.15 e 3.16. A Figura 3.2 mostra a curva de 

retenção e as permeabilidades relativas ao gás e à água (BAROGHEL-BOUNY et al. 1999) 

para o concreto convencional. 
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(3.16) 

 

onde rgrl kk ,  representam permeabilidades relativas ao líquido e do gás do meio.  
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Figura 3.2 – Curva de retenção e permeabilidade relativa do concreto. 

 

 

3.3.3 – Acoplamento entre Permeabilidade e Porosidade 

 

O acoplamento hidro-mecânico pode ser obtido por meio de uma relação direta entre a 

variação de uma variável mecânica e a evolução de uma propriedade do comportamento 

hidráulico e vice-versa. Na literatura as tentativas focam uma relação direta entre a 

permeabilidade intrínseca com o estado de tensões, porém essa tarefa, em termos práticos, 

encontra limitações decorrentes da complexidade relativa do problema. Sendo assim, as 

relações comumente encontradas permitem determinar as variações de permeabilidade 

intrínseca através de leis que relacionam esta grandeza com a porosidade (SOUSA, 2004). 

 

Entre as relações mais utilizadas encontra-se a de Kozeny–Carman que relaciona a 

permeabilidade intrínseca com a porosidade através de considerações geométricas da estrutura 

microscópica do meio poroso, sendo expressa como 

 

( )
( )

23

23

1

1

−
= ⋅

−
o

o

o

φ φ
κ κ

φ φ
 (3.17) 

 

sendo oφ  e oκ , respectivamente, os valores iniciais da porosidade e permeabilidade intrínseca 

do meio poroso. No caso desta formulação oκ  é expressos pelas equações 3.15 e 3.16 

respectivamente para a água em forma líquida e em forma de vapor. Por outro lado, as 

variações de porosidade em função das variáveis primárias são obtidas a partir da Equação 

3.18.  
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( )1
(1 )

−
= ⋅ + − ⋅ &s

v
s

dd

dt dt

φ ρφ φ ε
ρ

 (3.18) 

 

onde &vε  é a taxa de deformação volumétrica e 
dt

d sρ
 é o termo de compressibilidade da fase 

sólida. Quando se admite a incompressibilidade da fase sólida, o primeiro termo da Equação 

3.18 se anula, de modo que a variação da porosidade é influenciada apenas pela variação na 

deformação volumétrica, recaindo-se assim na clássica equação de adensamento proposta por 

Terzaghi (SOUSA et al. 2003; SOUSA, 2004). 

 

Sabe-se que a permeabilidade do meio poroso não depende unicamente da porosidade, porém 

de uma série de fatores que devem ser considerados (tamanho e distribuição dos poros, 

percentual e distribuição dos finos, diâmetro efetivo dos grãos, etc). Em decorrência da 

complexidade concernente à determinação de uma relação simples e geral, comumente são 

utilizadas relações experimentais que se presta para uma estimativa aproximada da variação 

em tais parâmetros. No programa de elementos finitos CODE_BRIGHT, que resolve de 

maneira totalmente acoplada as equações do problema hidromecânico (Sousa & Guimarães, 

2005), além da equação de Kozeny–Carman, há uma equação que expressa a dependência da 

permeabilidade intrínseca do meio poroso com a porosidade por meio de uma lei exponencial 

empírica (FEBEX, 2001), descrita como: 

 

exp[ ( )]= ⋅ ⋅ −o ozκ κ φ φ  (3.19) 
 

onde z é um parâmetro de ajuste que serve para regular a amplitude da influência da variação 

na porosidade do meio sobre a permeabilidade. A magnitude dos valores assumidos por este 

parâmetro se justifica pela maior ou menor densidade da rocha, visto que tal característica 

influencia na maneira como o índice de vazios varia (e, consequentemente, a porosidade 

também). Em geral valores elevados de b são empregados para rochas densas dada a pequena 

magnitude da variação da porosidade (SOUSA, 2004). Essa lei permite representar, de 

maneira aproximada, o comportamento hidro-mecânico de diversas classes de meios porosos, 

mediante a escolha do valor do parâmetro de ajuste. 
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3.4 – Modelo constitutivo para concreto sujeito às RAA (Steffens et al., 2003) 

 

3.4.1 – Descrição do modelo 

 

Em geral a descrição da deterioração de estruturas de concreto pelas RAA envolvem dois 

aspectos básicos: a velocidade das reações químicas levando à formação de um gel expansivo 

e o dano mecânico causado por essas reações. A modelagem apresentada nesta seção envolve 

a descrição da formação do gel amorfo, o processo de envelhecimento dado pela absorção de 

água pelo gel e as expansões quimicamente induzidas do material. Adota-se uma equação 

constitutiva químico-elástica nos moldes descritos por ULM et al., (2000). 

 

3.4.2 – Modelo químico-elástico 

 

Em condições de expansão livre, a pressão interna expansiva do gel, gp , é auto equilibrada 

pela tensão no esqueleto, µσ . A modelagem proposta por ULM et al. (2000) considera que o 

esqueleto do meio poroso se comporta elasticamente.  

 

A figura 3.3 (a) ilustra os esforços atuantes na matriz sólida do concreto quando seus poros 

estão preenchidos pelo gel expansivo. Na figura 3.3 (b) apresenta-se o modelo conceitual. 

Nesta figura, σ  são as tensões causadas pelas forças externas, ε  são as deformações totais e 

as tensões na mola elástica de rigidez sE  são dadas por εσ µ sE= . Tomando ξ  como sendo a 

variável de evolução das reações químicas e assumindo que o aumento do volume do produto 

é proporcional à ξ , a pressão expansiva é dada por )( ξε kEp gg −−= . Assim: 

 

gp−= µσσ  (3.20) 

)( ξεεσ kEE gs −+=  (3.21) 

 

onde gE  e sE  são, respectivamente, os módulos elásticos do esqueleto e do gel do modelo do, 

k coeficiente de evolução química intrínseca ao gel. 
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No caso de expansão livre do concreto sujeito a RAA onde se introduz o efeito de expansão 

do gel: 

 

0=σ  e αξε =r  (3.22) 
 

Entenda-se rε  como sendo as deformações devido às reações álcali-agregado em um estado 

de expansão livre ( 0=σ ), onde 
sg

g

EE

kE

+
=α  é o coeficiente de expansão química. Esse 

coeficiente relaciona as deformações totais, ε , perfeitamente mensuráveis, à evolução das 

RAA ]1,0[∈ξ . A evolução de ξ  no tempo é definida por uma lei cinética que relaciona a 

afinidade das reações, )(ξrr AA = , com a velocidade de reação 
dt

dξξ =& .  

 

 

Figura 3.3 – (a) Visão microscópica dos esforços atuantes no esqueleto sólido de concreto; (b) 

Mecanismo proposto por ULM et al. (2000) para concreto sujeito à RAA. 

 

A extensão para o caso tridimensional é obtida de forma direta quando se substitui a 

quantidade escalar por suas correspondentes tensoriais. Assim, obtém-se a seguinte relação 

constitutiva para o concreto considerando expansões isotrópicas devido às RAA: 

 

ijpijijijkkij KGGK δαδεδεσ ⋅∆⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅






 −= v32
3

2
 (3.23) 

 

com K   e G  sendo os módulos volumétrico e de cisalhamento, respectivamente, α  é o 

coeficiente de expansão química, e pv∆  a variação do volume de gel. O modelo constitutivo é 

completado por uma lei cinética simplificada da evolução das reações conforme será descrito 

em detalhes a seguir. 
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3.4.3 – Cinética das RAA 

 

O processo de formação do gel, como uma primeira aproximação, é descrito pelo escalar ξ  

que representa a evolução das RAA, onde ]1,0[∈ξ  com 0=ξ  no inicio e 1=ξ  no final da 

reação global. Considera-se uma lei cinética de primeira ordem para as reações, conforme 

mostra a Equação 3.25. 

 

)1(
1 ξξ −=
rt

&  (3.24) 

 

onde rt  é o tempo característico das reações, que é uma variável que depende das condições 

de umidade do concreto. A integração da Equação 3.16, em condições constantes de umidade, 

leva a evolução da reação, ξ , correspondente a um determinado tempo característico. Assim: 

 

)/(
1)( rtt

t e −−=ξ  (3.25) 

 

Além do processo de formação do gel, o outro processo a ser considerado no modelo é a 

absorção de água, denominado aqui de envelhecimento. A variável de evolução deste 

processo é o escalar γ , onde ]1,0[∈γ , com 0=γ  no instante inicial em que o gel é formado e 

1=γ  no final do processo de absorção de água. Desta forma uma lei cinética para o processo 

de envelhecimento é estabelecida: 

 

)1(
1 γγ −=
at

&  (3.26) 

 

onde at  é o tempo característico do processo de absorção de água. Na ausência de evidências 

experimentais,  at  é assumido constante na integração da Equação 3.26. Assim: 

 

)/(
1 atte −=− γ  (3.27) 
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substituindo o tempo t  da Equação 3.25 pelo tempo na equação da evolução das reações na 

Equação 3.27, obtém-se: 

 

)/(
)1(1 atrtξγ −=−  (3.28) 

 

A massa de gel expandido pm  é a soma das massas do gel amorfo gm  e da massa de água 

absorvida no gel wm , ou seja, wgp mmm += . Seguindo a proposta de que o mecanismo de 

expansão é caracterizado pelos processos de formação do gel (que evolui a uma velocidade 

ξ& ) e absorção de água (que evolui a uma velocidade γ& ), a velocidade de absorção de água no 

gel em formação será dada por: 

 

ξγ && )1( −= Mmw  (3.29) 
 

onde M  é o coeficiente de combinação de água. Substituindo o fator )1( γ−  pela Equação 

3.28: 

 

ξξ &&
)/(

)1( atrtMmw −⋅=  (3.30) 

[ ])1()1(1
1

1 βξ
β

+−−
+

⋅= Mmw  
(3.31) 

 

com 
a

r

t

t
=β . 

As RAA produzem um gel hidratado de volume muito superior ao volume dos reagentes, 

induzindo assim expansões no concreto. Considera-se neste modelo que o aumento de volume 

do gel é devido principalmente à absorção de água. Assim, é razoável supor que a variação da 

massa do gel hidratado será igual à massa de água absorvida num determinado intervalo de 

tempo, wp mm =∆ . Desta forma, a variação de volume do gel produzido será dada por: 

 

p

w

p

p
p

mm

ρρ
=

∆
=∆v  (3.32) 

 

que substituindo a Equação 3.31 se chega a: 
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[ ])1()1(1
1

1
v βξ

βρ
+−−

+
⋅=∆

p
p

M
 (3.33) 

 

Adotando uma relação constitutiva tridimensional isotrópica para as expansões quimicamente 

induzidas, 3 vraa pε α= ⋅ ⋅ ∆ , chega-se a seguinte equação do modelo constitutivo químico-

elástico: 

 

ijpijijijkkij KGGK δαδεδεσ ⋅∆⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅






 −= v32
3

2
 (3.34) 

 

 

onde ijσ  e ijε  são as componentes dos tensores de tensão e de deformação do material e K  e 

G  são os módulos volumétrico e de cisalhamento, respectivamente. O parâmetro α  é o 

coeficiente de expansão química considerando o gel incompressível. 

 

 

3.4.4 – Processo de preenchimento dos vazios 

 

Para uma lei constitutiva de expansão do concreto mais realista é indispensável considerar a 

fase inicial de preenchimento dos vazios pelo gel. Assume-se que a expansão do gel somente 

exerce a pressão sobre o esqueleto de concreto após o preenchimento total do espaço poroso 

disponível. 

 

Seja oφ  a porosidade inicial. As deformações expansivas serão dadas por: 

 

3 vraa p oε α ϕ= ⋅ ⋅ ∆ −  (3.35) 

com 

0
v

vp o
p o

φ
φ


∆ − = ∆ −

 
para

para
 

0v

0v

≥−∆

<−∆

op

op

φ
φ

            (3.36) 

 

De acordo com esta nova lei de expansão, o gel só começa a exercer pressão sobre o esqueleto 

de concreto quando seus vazios estão preenchidos. O período desta fase inicial é aqui 

denotada por ft . No tempo ftt =  a Equação 3.35 torna-se: 
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op φ=∆v  (3.37) 
 

3.4.5 – Dependência dos parâmetros com o grau de saturação 

 

Para introduzir a dependência da expansão do concreto com o grau de hidratação do mesmo 

foi implementada a dependência dos parâmetros de geração de gel amorfo com o grau de 

saturação do concreto (STEFFENS et al., 2003): 

 

( )cSb
rr

lett +⋅⋅= 100  (3.38) 

 

Considerando os parâmetros 30100 =rt dias, 080,9−=b  e 343,15=c  (STEFFENS et al., 

2003), observa-se na Figura 3.4 que o tempo de reação aumenta sensivelmente quando o grau 

de saturação diminui. Por outro lado, quando o grau de saturação se aproxima de 1 as reações 

se aceleram. 

 

 

Figura 3.4 – Variação do tempo de desenvolvimento das reações com o grau de saturação. 

 

Na implementação do modelo num programa de elementos finitos, quando se considera a 

condição de umidade variável, devem-se usar as equações na forma incremental, sendo o 

parâmetro rt  função do grau de saturação, que é uma variável do problema hidráulico 
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dependente da posição e do tempo. Na integração numérica das tensões foi usado o algoritmo 

implícito baseado no método de integração de Euller. 

 

 

3.5 – Resposta inelástica do concreto via teoria da plasticidade 

 

Apresenta-se nesta seção uma revisão de modelos constitutivos que representam o 

comportamento tensão–deformação não-linear dos materiais. Para o concreto, utiliza-se a 

teoria da plasticidade para a reprodução do seu comportamento, que são implementadas em 

programas de elementos finitos. 

 

3.5.1 – Aspectos gerais 

 

Os aspectos relevantes ao entendimento do comportamento elastoplástico dos materiais serão 

descritos nesta seção. Entende-se como plastificação o processo independente do tempo com 

deformações irreversíveis após aplicação de carga e descarga. 

 

 

 

Figura 3.5 – Comportamento elástico e elastoplástico. 

 

Considere dois casos distintos mostrados na Figura 3.5 observa-se em (a) um corpo de prova 

submetido a ciclos de carga e descarga no ensaio de compressão simples. Em (b) o estado de 

tensões está abaixo do limite de proporcionalidade, exibindo assim um comportamento 

elástico linear. Neste caso, as deformações são totalmente recuperadas e a relação tensão–

deformação obedece à lei de Hooke. Em (c), nota-se que quando carregado o estado de 

tensões no corpo de provas superou o limite de escoamento e, depois de descarregado, surgem 
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deformações permanentes, chamadas de deformações plásticas. O limite de proporcionalidade 

é alterado pelo processo de plastificação (LUBLINER, 1990).   

 

 

3.5.2 – Fundamentos teóricos 

 

Decomposição aditiva das deformações 

 

Assume-se uma decomposição aditiva das deformações, ou seja, as deformações totais são 

obtidas pela soma das deformações elásticas e das deformações plásticas: 

 

pe εεε +=  (3.39) 

 

Assim, as deformações plásticas são aquelas obtidas a partir das deformações totais, retiradas 

a parte puramente elástica. 

ep εεε −=  (3.40) 

 

 

Relação elástica 

 

Considerando um estado de tensões, σ , abaixo do limite de proporcionalidade, o material 

exibe um comportamento elástico, obedece à lei de Hooke e as seguintes equações da 

elasticidade são validas: 

 

eDεσ =  (3.41) 

)( pεεDσ −=  (3.42) 

 

O tensor elástico D  mais geral possível relaciona 9 componentes de tensões com 9 

componentes de deformações, logo tem 81 elementos. No caso de material isotrópico e 

homogêneo, o tensor D  pode então ser escrito por: 

 

IIIID ⊗⋅+⋅= λµ2  (3.43) 
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onde 
)1(2 ν

µ
+

= E
 e 

)21)(1( νν
νλ

−+
= E

 são as constantes de Lamé, com E  sendo o módulo 

de Young e ν  o coeficiente de Poisson. Os tensoresII  e I  representam os tensores identidade 

de 4a e 2a ordem, respectivamente. Em notação indicial a relação elástica passa a ser escrita 

por: 

 

ij
e
kk

e
ijij δελεµσ ⋅⋅+⋅= 2  (3.44) 

 

 

Resposta plástica  

 

Definem-se o espaço das tensões admissíveis, σE , O domínio elástico, σEint , e a superfície 

de fluência ou fronteira, σE∂ : 

 

{ }0),(/ ≤ℜ∈= hσFE ijσσ  (3.45) 

{ }0),(/int <ℜ∈= hσFE ijσσ  (3.46) 

{ }0),(/ =ℜ∈=∂ hσFE ijσσ  (3.47) 

 

onde F é uma função de fluência escalar que controla a ocorrência de plastificação, com h  

representando o conjunto das variáveis históricas que definem o tamanho da superfície de 

fluência. Se o estado de tensões estiver no σEint  significa que o comportamento é puramente 

elástico. Caso esteja na fronteira σE∂ , em uma descarga verifica-se comportamento elástico e 

ocorre plastificação em uma situação de carga.  

 

Evolução das deformações plásticas: lei  de fluxo 

 

Define-se um parâmetro de consistência plástica, λ& , para caracterizar a evolução das 

deformações plásticas, que representa a magnitude do incremento de deformação plástica. 

  

Os modelos de comportamento plástico mais freqüentes adotam a hipótese que existe um 

potencial, ),( hσG , cujo gradiente do potencial, ),( hσG∇ , define a direção das taxas de 



 44

deformações plásticas. Ou seja, a taxa de deformações plásticas é proporcional ao gradiente 

do potencial.  

 

),( hσε Gp ∇⋅= λ&&  (3.48) 

 

onde ),( hσG∇  e λ&  dependem do processo de variação de carga.  

 

Um caso particular de regra de fluxo que se obtém quando por hipótese se adota a superfície 

de fluência como a superfície de potencial, FG = . Neste caso tem-se uma regra de fluxo 

associada, caso contrario, diz-se que o fluxo é não-associado ( FG ≠ ).  

 

 

Condição de carga-descarga e de consistência 

 

A condição de carga–descarga e a condição de consistência plástica devem ser satisfeitas 

simultaneamente.  Em qualquer situação sempre se verifica a igualdade: 

 

0≥λ& , 0),( ≤hσF  e 0),( =⋅ hσFλ&  (3.49) 

 

Se o estado de tensões esta sobre a fronteira σE∂  e existe carga 0≥λ& , as tensões devem 

continuar na superfície de fluência. Para isso a função de fluência, F , deve satisfazer a 

condição de consistência plástica: 

 

0≥λ& , 0≤F&  e 0=⋅ F&&λ  (3.50) 

 

Evolução das variáveis históricas: lei de endurecimento 

 

A lei de endurecimento expressa a variação das variáveis de história que controlam o tamanho 

e a posição da superfície de fluência. Assim, definem-se três comportamentos distintos: 1) 

plasticidade perfeita, no qual a superfície de fluência depende unicamente das tensões e não 

altera o tamanho da superfície de fluência durante o processo de carga; 2) plasticidade com 

endurecimento, no qual a superfície de fluência se expande; 3) plasticidade com 

amolecimento, no qual a superfície de fluência se contrai durante o processo de carga. 
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Quando o processo de carga plástica causa expansão ou contração da superfície de fluência 

tem-se o chamado endurecimento isotrópico. O endurecimento cinemático é aquele 

caracterizado pela translação da superfície de fluência. 

 

Dada uma superfície de fluência, conforme as Equações 3.45 a 3.47, a lei de endurecimento 

pode ser expressa pela função: 

 

),,( ph εhσh =&   (3.51) 

 

onde h  é o conjunto das variáveis de história. A variação 0=h&  indica plasticidade perfeita e 

0≠h&  representa plasticidade com endurecimento ou amolecimento. 

 

3.5.3 – Superfícies de fluência: 

 

O comportamento plástico dos materiais empregados em engenharia pode ser descrito através 

de diferentes superfícies de fluência. Para metais, a superfície de Von Mises é mais usada pois 

mostra independência com relação à tensão média. Para concreto, onde o critério de 

plastificação em tração é menor que em compressão, os critérios de Mohr-Coulomb e 

Drucker-Prager são tradicionalmente adotados. 

 

Na plasticidade, é mais conveniente estabelecer as funções de fluência em termos dos 

invariantes por eles apresentarem um significado físico, conforme visto a seguir. 

 

Os invariantes de tensões 

 

O tensor de tensões, σ , tem suas componentes dependentes das direções dos eixos 

coordenados, e por esse motivo não são as variáveis mais adequadas para o desenvolvimento 

de modelos constitutivos. As tensões principais 1σ , 2σ  e 3σ  sempre têm o mesmo valor e 

atuam nos mesmos planos. Assim, o estado de tensões em um ponto esta totalmente definido 

quando se conhece o valor das tensões principais, que são invariantes, e os planos onde estas 

atuam. 
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Utiliza-se por conveniência outros três invariantes alternativos que são combinações das 

tensões principais: 

 

)(
3

1

3

1
3211 σσσ ++== Ip  (3.52) 

2
13

2
32

2
21 )()()(

6

1 σσσσσσ −+−+−=J  (3.53) 










−
+−

−= −

31

3211 2

3

1
tan

σσ
σσσ

θ  (3.54) 

 

onde p é a tensão média efetiva, J  é a tensão desviadora e θ  é o ângulo de Lode. 

 

A escolha desses invariantes não foi arbitrária. A razão de se escolher p , J  e θ  para a 

modelagem constitutiva dos materiais está no fato deles terem um significado físico bem 

definido, conforme mostra a figura 3.6. Assim, p3  representa a distância do plano 

octaédrico que contem o estado de tensões à origem dos eixos coordenados no espaço 

321 xx σσσ . Portanto p  representa o estado de confinamento do material submetido ao estado 

de tensões Σ . J2  representa a distância, medida sobre o plano octaédrico, entre o ponto 

com estado de tenses Σ  e a origem de coordenadas. O invariante J  é uma medida do estado 

cisalhante ao qual o material está submetido. Finalmente o ângulo de Lode, θ , dá a posição 

de 2σ  em relação a 1σ  e 3σ . 

 

oo 3030 ≤≤− θ  (3.55) 

 

Com a seguinte interpretação: 

 

o3032 −=→= θσσ  valor mínimo 

o3012 =→= θσσ  valor máximo 

o0
2

31
2 =→

+
= θ

σσ
σ  

(3.56) 
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É através do ângulo de Lode que se passa do estado triaxial, onde são realizados os ensaios de 

laboratório, para o estado multiaxial de tensões.  

 

 

 

Figura 3.6 – Interpretação física dos invariantes. 

 

 

A seguir são apresentadas algumas superfícies de fluência clássicas na teoria da plasticidade: 

 

Superfície de fluência de Von Mises: 

 

Von Mises, em 1913, propôs um critério com independência da tensão média, no qual a 

plastificação inicia-se quando o modulo do tensor desviador atinge um valor limite, ou seja, 

quando a resistência ao cisalhamento é superada. Este critério é mais apropriado a materiais 

metálicos. Assim, a função de fluência de Mises assume a forma: 

 

 0≤−= kJF  (3.57) 

 

onde k é um parâmetro do material representando sua resistência ao cisalhamento. 
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Superfície de fluência de Tresca: 

 

Tresca propôs uma superfície em forma hexagonal que também independe da tensão média. 

Assim como a superfície de Mises o modelo de Tresca é mais adequado para representar o 

comportamento dos metais e sua maior limitação está na falta de continuidade em suas 

derivada. Em termos dos invariantes é expressa por: 

 

0cos2 ≤−= kJF θ  (3.58) 

 

onde k é um parâmetro do material representando sua resistência ao cisalhamento máximo. 

 

Superfície de fluência de Mohr-Coulomb: 

 

A superfície de fluência de Mohr-Coulomb é mais adequada para matérias cuja plastificação 

depende da tensão média. Este critério depende de dois parâmetros, a coesão c , e o ângulo de 

atrito interno φ . É mais apropriado para estabelecer de forma simples o limite além do qual 

começa o processo de plastificação em materiais friccionais, como concreto e solos. 

 

0)()( ≤−−= θgpaJF  (3.59) 

 

com 
)(sen)(sen

3

1
)cos(

)(sen
)(

φθθ

φθ
+

=g  e  
)(θg

c
a = . 

onde φ  é o ângulo de atrito interno e c é a coesão do material. O caso extremo em que 0=φ , 

ou seja o material não tem atrito interno, o critério de Mohr-Coulomb coincide com o critério 

de Tresca. 

 

Superfície de fluência de Druker-Prager: 

 

O critério formulado por Drucker e Prager em 1952 considera uma aproximação do critério de 

Mohr-Coulomb. Matematicamente, o critério de Drucker-Prager elimina as singularidades 

presentes no critério de Mohr-Coulomb. A superfície de fluência deste critério é um cone de 

revolução com eixo coincidindo com o eixo hidrostático. 
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03 ≤−⋅+= kpJF α  (3.60) 

 

com 
2121

3
)tan(

α
αφ

−
=  e 

2121 α−
= k

c . 

onde φ  é o ângulo de atrito interno e c é a coesão do material. 

 

Superfície de fluência de Rankine: 

 

A superfície de fluência de Rankine foi formulada em 1876 e se caracteriza por depender de 

um único parâmetro, máxima resistência uniaxial de tração k . Alem disso esta influenciado 

pelo primeiro e segundo invariante de tensão, p e J. É apropriado para estabelecer de forma 

simples o limite onde começa o processo de fissuração de um sólido. 

 

0)(
3

2 ≤−−= θg
J

pkF  (3.61) 

 

com )
3

2
(sen)(

πθθ −=g  

onde  k representa a resistência à tração do material. 

 

 

3.6 – Algoritmos de Integração Numérica 

 

Quando o Método dos Elementos Finitos é utilizado, incrementos de deslocamentos são 

conhecidos e conseqüentemente os incrementos de deformações. Uma lei constitutiva 

relaciona as deformações às tensões nos pontos de integração dos elementos. Em cada passo 

incremental de carga, os incrementos de deslocamentos, deformações e tensões são calculados 

em um numero discreto de pontos de integração. Em um estágio qualquer do processo, o 

comportamento é elástico ou plástico. Há escoamento plástico quando o estado de tensões 

atinge a superfície de fluência, e assim uma lei elastoplástica é assumida. 

 

Existem duas famílias de algoritmos para integração da relação tensão-deformação: os 

algoritmos implícitos e explícitos. Os algoritmos implícitos, como o esquema Backward-

Euler, por exemplo, são estáveis e apresentam precisão satisfatória (Brooker and Small, 
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1975). No entanto, as segundas derivadas, necessárias para a implementação do método, 

apresentam singularidades nos cantos dos critérios de escoamentos de Tresca e Mohr-

Coulomb. 

 

O principal atrativo dos algoritmos explícitos é que eles requerem somente as primeiras 

derivadas, com respeito às tensões, das funções de escoamento e potencial plástico. Os 

algoritmos explícitos são de implementação mais imediata porem são condicionalmente 

estáveis e necessitam de controle de erro para determinar o tamanho do passo (ABBO, 1997). 

O critério de Mohr-Coulomb, bastante adequado para descrever o comportamento do 

concreto, requer um algoritmo que permita uma eficiente integração em seus pontos de 

singularidade. Assim, neste trabalho utilizaremos o algoritmo explícito, descrito neste 

capítulo, para a integração da relação tensão-deformação.  

 

 

3.6.1 – Algoritmo Implícito 

 

O método de Backward-Euller implícito permite calcular uma variável em um instante 1+nt ,  

conhecendo-se o seu valor em um instante nt . Assim uma variável 1+nZ  é obtida pela relação: 

 

),( 1111 ++++ ⋅∆+= nn
trial
nn tZftZZ  (3.62) 

onde n
trial
n ZZ =+1  e  ZtZf nn

&=++ ),( 11 , ou seja, a partir do valor em nZ  encontro o valor em 

1+nZ  através da aproximação para o Z& . 

 

Este algoritmo tem aplicação nas mais diversas áreas e pode ser empregado ao caso de 

plasticidade. Considere a função de fluência de Mises que leva em conta os fenômenos de 

endurecimento isotrópico e endurecimento cinemático, conforme visto em SIMO and 

HUGHES (1998). 

 

( ) 0)(
3

2
)( ≤−−−= ξσ qF yξqS  (3.63) 
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onde S é o tensor desviador de tensões, q  é o tensor de endurecimento cinemático, yσ limite 

de escoamento para o endurecimento isotrópico e q  a variável de história de endurecimento 

isotrópico. q  e q  são variáveis de história tipo tensão que são conjugadas às variáveis de 

história tipo deformação ξ  e ξ , respectivamente.  

O modelo elastoplástico de Mises se completa com a consideração do comportamento elástico 

linear do material e a regra de fluxo. O comportamento elástico linear vem representado por: 

 

)(2 peeS −= µ  (3.64) 

 

onde e e pe  são os tensores desviadores de deformações totais e deformações plásticas, 

respectivamente.  µ  é o módulo elástico cisalhante. 

 

Para a lei de fluxo, adota-se uma regra de fluxo associada: 

 

σ
e

∂
∂⋅= Fp λ&& , 

q

F

∂
∂⋅= λξ &&  e 

q
ξ

∂
∂⋅= Fλ&&  (3.65) 

 

Considera-se uma lei de endurecimento isotrópico )(ξkq −= e uma lei de endurecimento 

cinemático ξq ⋅−= H
3

2
. Onde k  é uma função que relaciona a variável de história tipo 

deformação ξ  com a variável de história conjugada de endurecimento isotrópico q e H  é o 

parâmetro de endurecimento cinemático que relaciona linearmente a variável de história tipo 

deformação ξ  com a sua conjugada tipo tensão q . 

 

O algoritmo consiste em testar a função de fluência, caso o limite elástico seja atingido, deve-

se atualizar os valores com algoritmo retorno (return mapping) e um novo teste da função de 

fluência deve ser realizado. Assim: 

 

1) Cálculo do estado trial em deformações: p
n

ptrial
n ee =+1 , n

trial
n ξξ =+1  e n

trial
n ξξ =+1  

onde p
ne , nξ  e nξ  são conhecidos do passo de tempo anterior (base de dados). 

 

2) Cálculo do estado trial em tensões:  
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)(2 111
ptrial
nn

trial
n +++ −⋅= eeS µ , )( 11

trial
n

trial
n kq ++ −= ξ  e trial

n
trial
n H 11 3

2
++ ⋅−= ξq  

 

3) Teste da função de fluência:  

Se 0),,( 111 ≤+++
trial
n

trial
n

trial
n qF qS  Então 

p
n

p
n EE =+1  e trial

nn 11 ++ ∑=∑  

Caso contrario: Return Mapping 

 

4) Return Mapping: resolver para 01 >+nγ usando o método de Newton a expressão 

0),,( 111 =+++
trial
n

trial
n

trial
n qF qS  

Com as atualizações:  

1111 ++++ ⋅γ⋅∆+= nn
ptrial
n

ptrial
n t nee , 

3
2

111 ⋅γ⋅∆+ξ=ξ +++ n
trial
nn t  e  1111 ++++ ⋅γ⋅∆−= nn

trial
nn t nξξ  

onde 1+nn  é o vetor unitário na direção do tensor desviador.O tensor tangente elastoplástico 

consistente conforme demonstrado em Simo & Hughes (1998):  

1111 2
3

1
2 ++++ ⊗−




 ⊗−+⊗= nnnn
ep k nnIIIIIID δµµδ  

onde 
trial
n

trial
n

n
n

t

11

1
1

2
1

++

+
+ −

∆
−=

qS

µγ
δ  e [ ] )1(

32)(')31(1

1
1

11

1 +
++

+ −−
∆+++

= n

n
trial
n

n
tkH

δ
γξµ

δ  

 

 

3.6.2 – Algoritmo Explícito 

 

Este algoritmo, ao contrário do algoritmo implícito visto anteriormente, utiliza a matriz 

tangente analítica na integração das tensões, que é deduzida diretamente das equações 

matemáticas do modelo elastoplástico em estudo e relaciona incrementos infinitesimais de 

deformação com incrementos infinitesimais de tensão. O processo de integração é explícito 

com o controle do erro no final de cada sub-incremento. Caso o erro seja superior a uma 

tolerância dada no final de cada passo de integração, o processo será repetido com o tamanho 

do passo dividido por algum fator maior que 1. Por ser um método incremental, em cada 

passo de integração verifica-se a porção deste passo que será puramente elástica onde se 
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integra elasticamente. Uma vez concluída a porção elástica, segue-se com a integração 

elastoplástica até o final do passo. 

 

O método de Euller modificado com controle de erro de SLOAN (1987) é apresentado a 

seguir. Este método vem sido utilizado e apresenta resultados satisfatórios em vários 

problemas de engenharia (COSTA, 2000 e GENS et al., 2002a) e é o método atualmente em 

funcionamento no programa de elementos finitos CODE_BRIGHT. 

 

Algoritmo modificado de Euller 

 

Apresenta-se aqui uma aplicação do método modificado de Euller (SLOAN, 1987) para 

integração numérica em subpassos da relação tensão–deformação elastoplástica. Neste 

modelo de integração a teoria clássica de plasticidade é empregada de acordo com as 

seguintes hipóteses: 

 

 

- decomposição aditiva das deformações em elásticas e plásticas: pe εεε += ; 

- lei de Hooke para as deformações elásticas: eDεσ = , onde D  é a matriz constitutiva 

elástica; 

- função de fluência definindo escoamento: 0),( =hF σ , com h representando o 

conjunto das variáveis de história; 

- lei de escoamento plástico: bσε ⋅=∇⋅= λλ &&& ),( hGp , com ),( hG σ  potencial de 

escoamento plástico e ),( hG σb ∇= , onde λ&  é o parâmetro de consistência plástica;  

onde h  é uma variável interna de endurecimento. 

- relação elastoplástica: ( ) εDDσ && ⋅−= p , onde 
DbaA

DDba
D

T

T

p +
= , 

λ&
&h

h

F

∂
∂−=A  e 

σ
a

∂
∂= F

. Com pD  representando a matriz constitutiva plástica analítica. 

 

A relação elastoplástica acima pode ser demonstrada considerando ( )pεεDσ &&& −⋅= . Sabendo 

que bε ⋅= λ&&
p , tem-se: 
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bDεDσ ⋅⋅−⋅= λ&&&  (3.66) 

 

Impondo a condição de consistência plástica que diz que 0),( =hF σ& , observa-se: 

 

0),( =hF σ&  (3.67) 

0=
∂
∂+









∂
∂

h
h

FF
T

&&σ
σ

 (3.68) 

 

Substituindo equação 3.65 na equação acima, tem-se: 

[ ]

εDabDa

bDaεDa

bDεDa

&
&

&
&

&&&

&&&

⋅=








∂
∂−⋅⋅⋅

=
∂
∂+⋅⋅−⋅

=
∂
∂+⋅⋅−⋅

TT

TT

T

h

h

F

h
h

F

h
h

F

λ
λ

λ

λ

0

0

 

isolando o parâmetro , tem-se: 

 

bDaA
εDa

⋅⋅+
⋅=

T

T
&

&λ  (3.69) 

onde 
λ&
&h

h

F

∂
∂−=A . Pode-se assim substituir o valor de λ&  na relação constitutiva da seguinte 

forma: 

 

ε
bDaA

DabD
Dσ && ⋅









⋅⋅+
⋅⋅−=

T

T

 (3.70) 

DbaA

DDba
D

T

T

p +
=  (3.71) 

 

Para cada incremento de deformações deseja-se calcular as tensões 1+nσ , sendo conhecidas as 

tensões nσ  do passo anterior e as variáveis de história hn. Verifica-se se o atual estado de 

tensões se encontra na superfície de fluência ou não e assim decide-se se a integração das 

tensões será puramente elástica ou elastoplástica. No caso da integração elástica, verifica-se 

em cada sub-incremento se o estado de tensões atinge a superfície de fluência. Uma vez 
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atingida a superfície de fluência, a integração passa a ser elastoplástica obedecendo a 

condição de consisitência no caso de uma carga plástica. O esquema mostrado na Figura 3.7 

mostra os passos seguidos nesse algoritmo. 

 

Figura 3.7 – Esquema do Algoritmo de Integração 

 

 Algoritmo: 

 

1) Dados iniciais: estado inicial de tensões, nσ , o parâmetro de endurecimento, nh , 

incremento de deslocamento para o passo de carga corrente, 1+∆ nu , e a tolerância; 

 

2) Cálculo das deformações e incremento de tensões: 11 ++ ∆⋅=∆ nn uBε  e 1+∆⋅=∆ nεDσ , o 

estado de tensão no tempo 1+nt  é dado por σσσ ∆+=+ nn 1 .  

Se 0),( 1 ≤+ nn hF σ  Então 

- Passo elástico 

- GoTo passo 12; 

onde B  é a matriz das derivadas dos deslocamentos. 

 

3) Cálculo da porção puramente elástica: se 0),( <= nna hFF σ  e 0),( 1 >= + nnb hFF σ  a 

porção de σ∆  que causa deformação puramente elástica é dada por σ∆⋅α , onde o parâmetro 

ba

a

FF

F

−
=α , observando que 0=α  para 0=aF ; 
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4) Cálculo da parcela de que causa deformação plástica: a tensão correta que causa 

escoamento plástico σσ ∆−=∆ )1( αc  

kc

nc

eDσ

εDσ

∆⋅=∆
∆⋅−=∆ +1)1( α

 

onde 1)1( +∆−=∆ nk εe α  representa a parcela de deformações que contribuem para o 

escoamento plástico; 

 

5) Definir limites de tempo para escoamento plástico: os tempos iniciais nos subpassos do 

escoamento plástico são 0=T  e 1=∆T ; 

 

6) Enquanto 1<T  executar os passos 7 a 11; 

 

7) Calcular iσ∆  e  ih∆  para 2,1=i  e definir a correção  do método de Euller modificado: 

iici T Dbσσ λ&∆−∆∆=∆  

iiih b⋅∆=∆ λ&  

onde: 









+
∆∆

=∆ 0,max
i

T
i

c
T
i

i i

T

DbaA

σaλ&  

i

i
i

h

h

F

λ&∆
∆










∂
∂−=A  

σ
a

∂
∂= F

i  e 
σ

b
∂
∂= Q

i  

Avaliado em iσ  e ih . O subpasso 1=i  refere-se ao inicio da iteração. Desta forma nσσ =1 , 

nhh =1 , 12 σσσ ∆+= n  e 12 hhh n ∆+= ; 

 

8) Cálculo do truncamento local para o subpasso T∆ :  

( )122

1
σσ ∆−∆=E  

As tensões corrigidas são dadas por: 

( )212

1
σσσσ ∆+∆+= nn

)
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9) Determinar o erro relativo para o subpasso T∆ : 

n

E
R

σ
)=  

 

10) Se tolR >  , GoTo passo 11, caso contrario, este subpasso é aceitável para corrigir as 

tensões e o parâmetro de endurecimento de acordo com as expressões: 

TTT ∆+=  

nn σσ
)=+1  

( )211 2

1
hhhh nn ∆+∆+=+  

O tamanho do próximo subpasso deve ser obtido pela expressão: 

TqT ∆=∆  









= 2;8,0min
R

tol
q  

Se 1>T  GoTo passo 11, caso contrario retorne ao passo 6. 

 

11) O subpasso escolhido falhou, deve-se escolher uma outra dimensão menor para o passo de 

tempo 









= 1,0;8,0max
R

tol
q  e TqT ∆=∆  

 

12) o processo iterativo este concluído e tem os valores de tensão no tempo 1+nt  é dado por 

nn σσ
)=+1  

 

3.6.3 – Introdução das deformações do mecanismo das RAA na integração das tensões  

 

Tendo em vista que a abordagem adotada para as deformações RAA é do tipo desacoplada, 

onde os efeitos inelásticos são exclusivamente devidos ao modelo de elastoplasticidade e as 

deformações RAA são do tipo químico-elástica sem dependência do estado de tensões, na 

integração numérica das tensões em cada ponto de integração (calculo de 1+∆⋅=∆ nεDσ , onde 
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D é a matriz elasto-plástica) é subtraída das deformações totais dadas pelo programa de 

elementos finitos ( 11 ++ ∆⋅=∆ nn uBε ) a parcela devido às RAA. 

 

Disso resulta que em lugar de entrar com 1n+∆ε  na subrrotina de integração de tensões, entra-

se com 1 1
RAA

n n+ +∆ − ∆ε ε , onde 1
RAA
n+∆ε  é a deformação químico-elástica dada anteriormente pela 

equação (3.27), aqui modificada para a condição tridimensional: 

 

1 3 v ; [1 1 1 0 0 0]+∆ = ⋅ = ⋅ ⋅ ∆ − ⋅ =RAA T
n raaε α φε m m m  

 

Desta maneira, a integração das tensões se escreve como: 

 

1 1 1( ) 3 v+ + + ∆ = ⋅ ∆ − ∆ = ⋅ ⋅ ∆ − ⋅ ⋅ ∆ − ⋅ 
RAA

n n n α φσ D ε ε D B u m  
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CAPÍTULO 4 

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 

 

 

4.1 – Introdução  

 

Inicialmente foram modelados ensaios triaxiais com o objetivo de ilustrar o funcionamento do 

modelo e se familiarizar com seus parâmetros. Nestes exemplos o concreto está saturado com 

características mecânicas semelhantes às usadas em estruturas existentes. Posteriormente se 

apresenta um caso de muro de arrimo em condições de umidade variável com indução de 

expansões diferenciais na massa de concreto.  

 

4.2 – Ensaios triaxiais 

 

Foram simulados dois ensaios triaxiais, sendo o primeiro um ensaio de expansão livre e o 

segundo um ensaio a volume constante (pressão de expansão). Os ensaios realizados 

consideram simetria axial no eixo vertical da amostra conforme indicado na Figura 4.1. Foi 

utilizada uma malha com 50 elementos (quadriláteros isoparamétricos com 4 pontos de 

integração) e 66 pontos nodais.  

 

Figura 4.1 – Malha de elementos finitos para simular ensaio triaxial. Consideração de simetria 

axial. a) modelagem com expansão livre e b) modelagem com deslocamentos em y restritos. 
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O concreto ensaiado apresenta as seguintes características mecânicas: módulo de Young, 

GPa17=E , coeficiente de Poisson, 25,0=ν  e a porosidade inicial, 0,122o =φ . Nos dois 

ensaios o concreto está saturado. 

 

Nos exemplos foram adotados os seguintes parâmetros do modelo de expansão devido às 

RAA: tempo para o desenvolvimento das reações, 100% 20diasrt = ; tempo para o 

envelhecimento ou absorção de água, 200diasat = ; porosidade de referencia vezes coeficiente 

de dilatação química, 0,00244oαφ = , e a relação do coeficiente de absorção de água e a 

densidade do gel amorfo, 41,60x10=gMα ρ . Esses parâmetros reproduzem um 

comportamento expansivo do concreto semelhante a ensaios realizados em corpos de prova 

encontrados na literatura (STEFFENS et al., 2003). 

 

Tabela 4.1– Lista de parâmetros analisados no modelo. 

Parâmetros do gel Variável Valor 

Tempo de desenvolvimento das reações tr100% 20 dias 

Tempo de envelhecimento ou absorção de água ta  200 dias 

Porosidade vezes o coeficiente de dilatação química α φo 0,00244 

Relação coeficiente de absorção e densidade do gel 
gMα ρ  1,60 x104 

 

 

No caso do ensaio de expansão livre, as expansões no concreto surgem após 141 dias, em 

decorrência do processo de preenchimento dos vazios. Após essa fase o gel expansivo começa 

a exercer uma pressão hidrostática sobre a matriz do concreto causando deformações de 

expansão, conforme pode ser observado na Figura 4.2. Estes resultados estão em 

conformidade com os resultados numéricos de STEFFENS et al. (2003), que por sua vez 

reproduzem de maneira bastante satisfatória os ensaios de LEMARCHAND e DORMIEUX 

(2000). A Figura 4.3 mostra a variação do deslocamento no modelo com os valores mais 

elevados no canto superior direito evidenciando que o elemento 50 é que mais se expande. 

Baseado nesse fato os gráficos de expansões do concreto são obtidos a partir de valores deste 

elemento.  
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Com o objetivo de avaliar a sensibilidade do modelo implementado aos parâmetros de 

desenvolvimento de reações, absorção de água, preenchimento de vazios e conseqüente 

expansão do concreto foi realizado uma variação paramétrica.  

 

 

 

Figura 4.2 – Ensaio de expansão livre em concreto sujeito a RAA. 

 

 
Figura 4.3 – distribuição do deslocamento no ensaio de expansão livre  

em concreto sujeito a RAA. 
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Os parâmetros descritos na tabela 4.1, foram submetidos a variações para verificar a 

influencia direta sobre o estágio inicial de preenchimento de vazios, em seguida, observando o 

estágio final verificaram-se os valores das expansões no concreto. A tabela 4.2 mostra essas 

variações e as conseqüentes observações.  

 

Quando a porosidade foi o parâmetro de análise, manteve-se fixo o tempo de 

desenvolvimento das reações, tr100%, tempo de envelhecimento ou absorção de água, ta, e 

reatividade do meio expressa pela relação do coeficiente de absorção e densidade do gel, 

gMα ρ , o mesmo procedimento foi feito para a variação das demais variáveis do processo 

de desenvolvimento das reações. 

 

Tabela 4.2– Variação de parâmetros analisados no modelo. 

Parâmetros do gel 
Tempo de preenchimento 

de vazios (dias) 
Expansões finais no 

concreto (%) 

φo = 0,1220 141 0,15 

φo = 0,1342 171 0,13 

φo = 0,1098 114 0,18 

tr100% = 20 dias    141 0,15 

tr100% = 25 dias    244 0,07 

tr100% = 15 dias    80 0,29 

ta = 200 dias    141 0,15 

ta = 250 dias    123 0,32 

ta = 150 dias 171 0,07 

=gMα ρ 1,60 x104 141 0,15 

=gMα ρ 1,80 x104 111 0,20 

=gMα ρ 1,40 x104 192 0,10 
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Figura 4.4 – Ensaio de expansão livre em concreto sujeito a RAA observando a variação da 

porosidade. 

 

 
 

Figura 4.5 – Ensaio de expansão livre em concreto sujeito a RAA observando a variação do 

tempo de desenvolvimento das reações. 
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Figura 4.6 – Ensaio de expansão livre em concreto sujeito a RAA observando a variação do 

tempo de envelhecimento ou absorção de água. 

 

 
 

Figura 4.7 – Ensaio de expansão livre em concreto sujeito a RAA observando a variação da 

reatividade do concreto expresso pela relação do coeficiente de absorção e densidade do gel. 
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Figura 4.8 – Aumento da porosidade com o tempo. 

 
A Figura 4.8 mostra a variação da porosidade ao longo do tempo em três situações de 

porosidade inicial. Em ambos os casos a matriz sólida do concreto sofre influência do produto 

expansivo das reações álcali-agregado modificando a porosidade. Esse comportamento 

evidencia o acoplamento hidro-mecânico aqui implementado no qual as RAAs afetam 

diretamente no meio poroso. Observa-se também que o aumento da porosidade leva a um 

processo de preenchimento de vazios com o tempo a depender dessa variação. 

 

Com os mesmos parâmetros realizou-se um ensaio hipotético com deslocamento em y restrito 

(Figura 4.1b) onde se observa o aumento das tensões internas em razão do aumento do 

volume de gel como se demonstra no gráfico da Figura 4.9. Tal qual no ensaio de expansão 

livre, as tensões somente se desenvolvem a partir de um determinado tempo, que é o tempo 

necessário para o preenchimento dos vazios. Em seguida o gel começa a exercer pressão sobre 

o esqueleto de concreto que estando restrito, surgem tensões de compressão no seu interior. 

Observa-se também nesta figura que quanto menos resistente o concreto (menores coesões) 

menores são as tensões verticais (σyy) desenvolvidas, uma vez que o modelo de plastificação 

adotado foi o de Morh-Coulomb perfeitamente plástico, onde para as condições de contorno 

impostas (σxx = σzz =0), o valor máximo de σyy é função exclusivamente da coesão e ângulo 
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de atrito adotados. Na Figura 4.10, observa-se que quanto menores as coesões maiores as 

deformações horizontais da face lateral do corpo de prova, efeito este devido à sua 

plastificação maior quando o material é menos resistente. 

 

Figura 4.9 – Desenvolvimento de tensões σyy no corpo de prova em razão da expansão do gel, 

sob condições de deslocamento na direção y restritas. 

 

Figura 4.10 – Evolução dos deslocamentos horizontais na face lateral do corpo de prova em 

razão da expansão do gel, sob condições de deslocamento na direção y restritas. 
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4.3 – Muro de arrimo 

 

Este exemplo é semelhante ao apresentado em STEFFENS et al. (2003). Aqui se resolve a 

equação de fluxo de água nos poros do concreto acoplada à equação de equilíbrio de tensões. 

Em STEFFENS et al., (2003) o problema hidráulico é resolvido fixando a distribuição de 

umidade na estrutura por um procedimento aproximado com base na equação de fluxo. 

Apesar dessas diferentes abordagens na solução do problema hidráulico, espera-se que os 

resultados aqui apresentados estejam qualitativamente de acordo com STEFFENS et al., 

(2003), a menos dos efeitos introduzidos pela plasticidade e acoplamentos com a variação de 

porosidade e permeabilidade aqui implementados. A geometria do problema de deformação 

plana e o detalhe do modelo discretizado, com 816 nós e 750 elementos (quadriláteros 

isoparamétricos com 4 pontos de integração), é apresentada na Figura 4.11. Em uma 

modelagem hidro-mecânica as variáveis do problema são os deslocamentos e a pressão de 

líquido.  

 

O concreto ensaiado neste exemplo apresenta as mesmas características mecânicas do 

exemplo anterior. A curva de retenção considera os parâmetros da Equação 3.6 iguais a 

MPa6237,18=a  e 2748,2=b . A permeabilidade intrínseca do concreto foi considerada igual 

a 221m10x0,3k −= . 

 

Figura 4.11 – (a) muro de arrimo de concreto, (b) malha utilizada e (c) condições de contorno 

impostas. 
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A modelagem aqui descrita considera o comportamento elasto-plástico do concreto limitado 

pela Superfície de fluência de Mohr-Coulomb, conforme Equação 3.51, com valor de coesão, 

c, igual a 5 MPa, e ângulo de atrito interno, φ,  igual a 35º. 

 

Neste exemplo, como condições de contorno para o problema hidráulico fixou-se um grau de 

saturação de 0,15 no contato do muro com a atmosfera. De acordo com a curva de retenção 

implementada para o concreto, este grau de saturação corresponde a pressão de líquido na 

ordem de -200 MPa (umidade relativa do ar de 25% para uma temperatura de 25Co). No 

contato do muro com o solo saturado se fixou um grau de saturação de 1 (que corresponde a 

uma pressão de líquido de 0,1 MPa (atmosférica) e umidade relativa do ar de 100%). A Figura 

4.12 mostra a distribuição da pressão de líquido e do grau de saturação ao longo do muro de 

arrimo evidenciando as condições de contorno aqui descritas. 

 

 

 

Figura 4.12 – Distribuição da pressão de líquido (em MPa) e do Grau de Saturação ao longo 

do muro de arrimo. 
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A figura 4.13 mostra os vetores de fluxo de água dados pela lei de Darcy, indicando a direção 

do processo de hidratação do muro de arrimo. 

 

Figura 4.13 – Distribuição dos vetores de fluxo de água no estacionário do problema 

hidráulico. 

 

 

 

4.3.1 – Muro de arrimo 1 

 

O objetivo da modelagem deste caso é observar o desenvolvimento de expansões em regiões 

onde o grau de saturação é maior. Na Figura 4.14a observa-se a distribuição do grau de 

saturação do concreto para o estacionário do problema hidráulico e na Figura 4.14b a 

deformada da malha mostrando a expansão do concreto nas zonas de maiores graus de 

saturação.  
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Figura 4.14 – (a) distribuição do grau de saturação (b) deformada com fator de majoração de 

200 para a expansão do concreto. 

 

Mostra-se a seguir na Figura 4.15 expansão do concreto em diversos elementos. Nota-se 

novamente a influencia do grau de saturação no processo de expansão. Os elementos 6, 91 e 

750 que estão totalmente saturados apresentam as maiores expansões. Neste caso trata-se de 

pontos em posições diferentes. Enquanto que o elemento 630 (com grau de saturação de 

0,937) expandiu pouco e o elemento 718 (com grau de saturação de 0,687) praticamente não 

desenvolveu a reação e por isso não expandiu. Como era de se esperar, estes resultados estão 

qualitativamente de acordo com os apresentados por Steffens et al., (2003).  

 

A seguir são mostradas, na Figura 4.16, as deformações plásticas evidenciando que as 

deformações provocadas pelo aparecimento de esforços devido à reação álcali-agregado 

causam efeitos estruturais irreversíveis. 
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Figura 4.15 – expansões nos diversos elementos no muro de arrimo. Elementos indicados na 

Figura 4.14 (b). 

 

 

Figura 4.16 – distribuição das deformações plásticas. 
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Um dos efeitos das deformações diferenciais no concreto é o aparecimento de tensões de 

tração e compressão induzidas pelas RAA em determinadas regiões do muro de arrimo. A 

figura 4.17 mostra a distribuição de tensões horizontais xxσ  e o momento de fletor de algumas 

seções induzido exclusivamente pelo processo expansivo das RAA.  

 

 

 

Figura 4.17 – distribuição das tensões horizontais xxσ  induzidas pelas RAA no muro de 

arrimo e o momento fletor induzido em algumas seções. 

 

A Figura 4.18 mostra a distribuição das tensões verticais yyσ  induzidas pelas RAA assim 

como os momentos fletores induzidos em algumas seções, calculados a partir da integração 

das tensões normais na seção. É importante destacar que os altos valores encontrados para as 

tensões induzidas pela RAA (Figuras 4.17 e 4.18) se devem aos altos valores dos parâmetros 

de resistência adotados para o concreto.  
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Figura 4.18 – distribuição de tensões verticais yyσ  induzidas pelas RAA no muro de arrimo e 

o momento fletor induzido em algumas seções. 

 

4.3.2 – Muro de arrimo 2 

 

Com base na variação dos valores das expansões do concreto em razão de uma redução da 

porosidade, como foi observado na Figura 4.4, o muro de arrimo do item anterior foi 

novamente analisado considerando uma porosidade reduzida, φo = 0,1098. 

 

a)     b)  

Figura 4.19 – Expansões no muro de arrimo considerando porosidades diferentes: 

 a) elemento 6 e b) elemento 91. 
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a)     b)  

 Figura 4.20 – Expansões no muro de arrimo considerando porosidades diferentes: 

 a) elemento 750 e b) elemento 630. 

 

Nestes exemplos observa-se claramente a dependência do tempo inicial de expansão com a 

porosidade do concreto. Reflete o tempo necessário para o preenchimento dos vazios por 

parte do gel higroscópico formado na reação. Nota-se também a dependência com o grau de 

saturação mostrando valores de expansão mais elevados quando o grau de saturação é 1. 

 

 

4.3.3 – Muro de arrimo 3 

 

Neste caso o muro de arrimo com as mesmas condições descritas no item 4.3.1 foi modelado 

para um material com uma reatividade mais elevada, assim a relação do coeficiente de 

absorção e densidade do gel, foi elevada para gMα ρ = 1,8 x 104. 

 

Observa-se nas Figuras 4.21 e 4.22 a dependência com a reatividade do concreto. 
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a)    b)  

 Figura 4.21 – Expansões no muro de arrimo considerando um concreto mais reativo: 

 a) elemento 6 e b) elemento 91. 

 

a)    b)  

 Figura 4.22 – Expansões no muro de arrimo considerando um concreto mais reativo: 

 a) elemento 750 e b) elemento 630. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

 

Com o objetivo de estudar o comportamento hidro-mecânico de estruturas de concreto 

afetadas pelo desenvolvimento de reação álcali-agregado, foi apresentada uma revisão dos 

conceitos necessários para o entendimento do fenômeno e das técnicas numéricas que foram 

utilizadas no decorrer desta tese de doutorado. 

 

Neste estudo o concreto é tratado como um meio poroso onde processos físico-químicos 

como hidratação e ativação da reação expansiva entre os álcalis do cimento e o agregado 

reativo alteram suas propriedades mecânicas e causam redistribuições de tensões na estrutura. 

Estes processos são reproduzidos no marco de uma formulação acoplada hidro-mecânica 

(HM) implementada no programa de elementos finitos CODE_BRIGHT. 

 

Os modelos constitutivos escolhidos para a implementação no programa CODE_BRIGHT 

permitem a análise a longo prazo das estruturas de concreto afetadas pelo fenômeno em 

estudo. O modelo químico-elástico proposto por STEFFENS et al., (2003) e foi 

implementado de forma inteiramente acoplada com a formulação para meios porosos. As 

respostas elásticas e elastoplástica considerando a superfície de fluência de Mohr Coulomb foi 

utilizada para identificar e descrever a plasticidade 

 

O modelo implementado mostra uma sensibilidade a variação do grau de saturação que pode 

ser simulado em qualquer estruturas de concreto. O concreto tratado como meio poroso 

permite simular com mais realismo estruturas de concreto massa como barragens, obras 

hidráulicas em geral e ate mesmo elementos de fundação.  

 

Uma variação paramétrica mostrou uma sensibilidade do modelo à porosidade, aos tempos de 

desenvolvimento das reações, tempo de absorção de água e relação de concentração do gel de 

forma a calibrar de maneira fácil e eficiente uma modelagem com base em dados obtidos em 

laboratório.  
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Sugestões para trabalhos futuros  

 

Aplicar a ferramenta aqui implementada a uma barragem real subsidiada por ensaios em 

laboratório de Reações Álcali-Agregado no qual se obtenha tempo de desenvolvimento de 

reação, porosidade e potencial expansivo. 

 

Implementar respostas inelásticas para simular dano na matriz de concreto alterando assim as 

relações constitutivas mecânicas do material. 

 

Estender a formulação aqui apresentada para modelagem de RAA em concreto armado, 

considerando o efeito da armadura e tensões geradas por sua presença no corpo do concreto. 

A partir dessa implementação, modelar problemas conhecidos de RAA em fundações de 

edifícios (blocos de estaqueamento e sapatas) e de pontes em concreto armado. 
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