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t'ou tc :Tempo de fim da cura do concreto;

to :Tempo de início da análise;

u1,u2 :Deslocamentos nodais na extremidade da barra de aço na ótica

local;

u :Deslocamentos nodais de translação na direção global x;
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v :Deslocamentos nodais de translação na direção global y;

w :Deslocamentos nodais de translação na direção global z;

w1j,w2j e w3j : Deflexões nodais na seção j (direção z) de uma faixa;

Letras gregas maiúsculas:

)( )(i
mI uF∆ :Incremento de força em um determinado intervalo de tempo;

cdpf∆ :Tensão no concreto no centro de gravidade da seção transversal

devido à carga permanente;

pCRf∆ : Perda de protensão devido à fluência calculada através do

modelo NCHRP 496;

2pRf∆ : Perda de protensão devido à relaxação calculada através do

modelo NCHRP 496;

pSRf∆ :Perda de protensão devido à retração calculada através do modelo

NCHRP 496;

)( nn tσ∆ :Variação da tensão aplicada em um intervalo de tempo tn

cr
oε∆ :Incremento de deformação por fluência uniaxial equivalente;

rel
mε∆ :Vetor de variação das deformações oriundas dos efeitos

reológicos;

Letras gregas minúsculas:

{}α :Vetor dos coeficientes Splines;

ijα :Coeficiente Splines paro o estado plano de tensões na direção

transversal à faixa para o estado plano de tensões;

β :Ângulo de rotação do elemento de placa

ijβ :Coeficiente Splines paro o estado plano de tensões na direção

longitudinal à faixa para o estado plano de tensões;

()Τϕ
/Φ4 15.848 Τφ
1 0 0 1 139.56 127.05 Τµ ()cs tβ Fator que levam em consideração a umidade relativa do ar;

yzγ , xzγ :Distorções transversais ao plano médio da placa

αψλ γγγγγγ ,,,,, svsla
:Parâmetros para o cálculo da função de fluência através do
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modelo dado pelo ACI-209

cε :Deformação do concreto associada à tensão máxima de

compressão;

)(tcrε :Deformação por fluência em um determinado instante t;

),( csh ttε :Retração do concreto ao longo do tempo

∞shε :Deformação devido à retração em um tempo infinito;

yx εε , e xyγ :Deformações no estado plano de tensões, nas direções x e y e

distorção respectivamente;

21 ,εε :Deformações principais para o estado plano de tensões;

p1ε :Deformação associada à resistência à compressão uniaxial

equivalente na direção do primeiro eixo de ortotropia;

p2ε :Deformação associada à resistência à compressão uniaxial

equivalente na direção do segundo eixo de ortotropia;

)(tε :Deformação ao longo do tempo;

ξ :Eixo das coordenadas naturais;

);;( 1 otttξ : Função de redistribuição;

η :Eixo das coordenadas naturais;

θ :Ângulo entre o eixo da barra de aço e a direção cartesiana x;

ijθ :Parâmetro Spline referente à rotação longitudinal da placa;

jj 21 ,θθ e j3θ : Rotações nodais na seção j de uma faixa para um elemento de

placa;

xκ , yκ e xyκ :Curvaturas nas direções cartesianas,

ν :Coeficiente de Poisson do concreto;
ρ :Taxa de armadura;

nρ :Taxa de armadura protendida;

ñsw :Taxa de armação dos estribos;

xρ e yρ :Taxas de armadura nas direções cartesianas x e y

respectivamente;

oσ :Tensão uniaxial equivalente no início do intervalo de tempo;

yx σσ , e xyτ :Tensões planas nas direções dos eixos cartesianos;

1σ , 2σ :Tensões principais para o estado plano de tensões;
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),( ottφ :Função de fluência;

aφ :Parcela referente à fluência rápida utilizada no cálculo da função de

fluência através do modelo proposto pela NBR-6118;

∞fφ :Parcela referente à fluência lenta irreversível utilizada no cálculo da

função de fluência através do modelo proposto pela NBR-6118;

∞dφ :Parcela referente à fluência lenta reversível utilizada no cálculo da

função de fluência através do modelo proposto pela NBR-6118;

)(xϕ :Função B3 Spline;

χ :Fator que leva em consideração o envelhecimento do concreto;

xψ ; yψ :Rotação provocada pelo cisalhamento nas direções transversais e

longitudinais;

1000ψ :Relaxação da armadura ativa correspondente a 1000 horas;
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Resumo

O concreto, sob um campo de tensões, está suscetível ao aumento das

deformações ao longo do tempo causado pelo fenômeno denominado de Fluência. Este

fenômeno, diretamente relacionado com a estrutura interna do concreto, está

condicionado a diversos fatores como: resistência à compressão, idade de aplicação dos

carregamentos, condições de cura, temperatura ambiente e materiais empregados na

dosagem do concreto como o tipo de cimento e agregado, aditivos e fator água/cimento.

O comportamento reológico do concreto também está relacionado com o modo

de aplicação do carregamento (repentinamente ou gradativamente ao longo do tempo).

É bastante comum encontrar na literatura técnica especializada estudos sobre o

concreto submetido a tensão de compressão uniaxial, todavia, vale ressaltar que este

fenômeno também ocorre sob estados de tensão multiaxial.

Em vigas de concreto armado, o estudo da fluência é importante quando se

pretende estimar a deflexão final.

Em vigas de concreto protendido, o estudo da fluência é importante para

determinar as perdas de protensão (afrouxamento dos da armadura ativa) ao longo da

vida útil da estrutura.

O presente estudo analisa vigas de seção celular (vigas caixão) através da

evolução das tensões e máximas deflexões ao longo do tempo.

Neste estudo é empregada uma modelagem computacional no ambiente

MATLAB e utilizando o Método das Faixas Finitas com interpolação B3 Splines, tal

método permite efetuar uma interpolação cúbica entre dois nós da malha de Elementos

Finitos, acarretando um menor custo computacional.

O cabo protendido é considerado como uma poligonal que se desenvolve dentro

da viga e no espaço tridimensional (caso mais geral). A formulação aqui desenvolvida

considera tanto as perdas iniciais (atrito, escorregamento da ancoragem e encurtamento

elástico do concreto) quanto as perdas progressivas (fluência, retração e relaxação da

armadura ativa).

Palavras-chave: Splines, estruturas celulares, fluência
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Abstract

The concrete, under a stresses field, is subjected to increase of strains over time by

appearance of the phenomenon called creep. This phenomenon, directly linked to the

concrete internal structure, is conditioned to many factors like: compression resistance,

load age, cure conditions, environment temperature and materials employed in concrete

composition, like: type of cement and aggregate, additives and water/cement ratio.

The concrete rheological behavior is related, either, to way how the load is applied

over the time (suddenly or gradually).

It’s very common to find in the scientific literature about concrete creep in uniaxial

compression only, but is interesting to emphasize this phenomenon also appear under

multiaxial stresses field.

In reinforced concrete beams, the creep study is important in the estimation of the

final deflection.

In prestressed concrete beams, the creep study is relevant to determine the

prestressed looses (loosening of the prestressed cables) throughout the structure life.

The present study analyzes box girder prestressed concrete beams and the

evolution of their stresses and maximum deflection throughout of the time.

It’s employed a computational modeling in MATLAB code in the B3 Spline finite

strip method, where is possible to perform a cubic polynomial interpolation between the

nodes of finite element mesh, leading a smaller computational effort.

It’s considered the 3D polygonal profile of the prestressed cables inside the beams

(general case). The formulation developed here considers as the initial looses (friction,

slip anchorage and concrete elastic shortening) as progressives looses (creep,

shrinkage and relaxation of prestressed reinforcement).

Keywords: Splines, Box girders, creep
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Considerações iniciais

Vigas de seção celular (conhecidas como vigas-caixão) são largamente utilizadas

em pontes e viadutos para vencer grandes vãos (Figura 1.1). De acordo com Luchi

(2001) elas se destacam como a principal alternativa na busca de soluções que atendam

aos requisitos estruturais, de segurança, de conforto e estéticos.

Figura 1.1-Seção transversal de vigas em seção celular: (a) seção reta; (b) seção

trapezoidal.

As estruturas celulares, ainda segundo Luchi (2001), possuem grande resistência

a momentos fletores negativos e positivos, em conseqüência da existência de mesas de

compressão superior e inferior que permitem a distribuição de uma grande quantidade

de armaduras (dentro das mesmas) sem causar redução do braço de alavanca da seção

transversal.

Segundo Choi et. al. (2002), pontes de concreto protendido em seção celular são

largamente utilizadas para vencer grandes vãos, sobre vales profundos, pois constituem

uma opção econômica e de boa estética para este tipo de situação.

Segundo Xiankun et. al. (2009), vigas contínuas de ponte em seção celular,

quando confeccionadas em concreto protendido, apresentam diversas vantagens sobre

outros tipos de pontes, tais como: excelente desempenho global, alta rigidez estrutural,

baixa deformabilidade, menos necessidade de juntas de dilatação, maior capacidade de

resistir a abalos sísmicos, baixa manutenção e melhor conforto para os motoristas.

(a) (b)
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Outra vantagem em se utilizar vigas com esse tipo de seção transversal é a

facilidade de aplicação de protensão externa, pois, em caso de grandes vãos, seu interior

propicia um ambiente seguro para a circulação dos operários responsáveis pela

aplicação da armadura protendida, sem a necessidade de utilizar andaimes para tal

propósito, além disso, as armaduras empregadas nesse tipo de protensão não ficam

expostas a intempéries, uma vez que estas estão protegidas pelas paredes da célula que

formam uma barreira contra os agentes agressivos causadores da corrosão.

De acordo com Bazant et. al. (2008) uma modelagem numérica tridimensional

proporciona uma análise de deflexões e perdas de protensão mais realística do que uma

análise através da teoria de vigas, especialmente devido ao fato de que ela pode capturar

a influência do efeito “shear lag” nas deflexões causadas pelo peso próprio e pela

protensão.

De acordo com Ali (1999), o método dos elementos finitos é uma poderosa e

versátil técnica para análise dos esforços seccionais em vigas de ponte (entre elas, seção

celular). Existem diversos programas comerciais de elementos finitos que podem ser

usados como ferramenta para a análise numérica de efeitos reológicos, tais como:

DIANA®, utilizado por Miler (2008) para analisar os efeitos de fluência e retração em

vigas de pequena altura de concreto com fibras de aço e o ABAQUS® empregado por

Bazant et. al. (2008) para analisar as deflexões ao longo do tempo de uma viga

protendida em seção celular. Segundo Ali (1999), o método dos elementos finitos

convencional apresenta alguns inconvenientes, podendo-se citar: o elevado custo

computacional e uma trabalhosa entrada de dados. Para resolver estas deficiências,

utiliza-se em vigas celulares uma variante do método dos elementos finitos,

denominado método das faixas finitas, que de acordo com Ali (1999), tem provado ser o

mais eficiente método numérico para a análise estática de estruturas de pontes.

Um levantamento feito por Wardhana & Hadipriono (2003) a respeito de

colapsos de pontes nos Estados Unidos da América do Norte (entre 1977 a 2000) mostra

que pontes de concreto em seção celular são responsáveis por apenas 0.99% dos

acidentes ocorridos naquele país, sendo que essa pequena porcentagem inclui todos os

tipos de causas de rupturas tais como enchentes, colisões, terremotos, etc. Essa

estatística provavelmente se alteraria muito pouco se fosse feito um levantamento a

nível mundial, no entanto, é recomendável efetuar uma análise adequada dos efeitos
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reológicos nessas estruturas para evitar colapsos ou deformações excessivas, ou até

mesmo desperdício de armadura ativa (estimativa exagerada de perdas de protensão).

Bazant et. al. (2008) faz uma explanação a respeito de uma ponte localizada em

um pequeno país da Oceania denominado Palau (ponte Koror-Babeldaob) que entrou

em colapso três meses depois de sofrer uma intervenção para corrigir uma excessiva

deflexão no meio do vão provocada pelos efeitos reológicos. Segundo os autores, essa

ponte foi construída em 1977 por meio de duas vigas (em seção celular de altura

variável) bi apoiadas com um balanço recorde de 120 m cada uma, conforme mostra a

Figura 1.2. A deflexão no meio do vão (ponta do balanço) foi projetada para atingir um

valor entre 0,53 a 0,65 m, no entanto, após 18 anos, ela atingiu 1,39 m, e não dava sinal

de que iria se estabilizar. A explicação para uma deflexão tão grande se dá devido ao

fato de que as perdas de protensão foram calculadas por uma simples fórmula baseada

na teoria de vigas e utilizando as recomendações do CEB (1978) para o cálculo de

deflexões causadas pelos efeitos reológicos. Seguindo os procedimentos recomendados,

estimou-se, na fase de projeto, uma perda total de protensão de 23.6 %, entretanto,

medições in loco detectaram uma perda média de 48,3%, bem maior do que o previsto

em projeto. Ainda segundo Bazant et. al. (2008), esse acidente ressalta bem a

importância de uma adequada análise dos efeitos reológicos.

Figura 1.2-Geometria da ponte Koror-Babeldaob (Burgoyne & Scantlebury, 2006).

(b) Seção transversal

(a) Vista lateral da ponte

Nível da água

Pilar
principal Pilar da

extremidade

a

a

a
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Morfologicamente as vigas de seção celular podem ser classificadas como tubos

de paredes finas, sendo assim, apresentam elevada resistência à torção, sendo altamente

indicadas para pontes curvas em planta, como as alças de acesso aos viadutos e pontes

rodoviárias. Por todos estes motivos citados, fica evidenciada a importância dessas

estruturas para a construção civil.

1.2. Objetivos

O objetivo desta pesquisa é desenvolver um estudo da influência dos efeitos

reológicos em elementos estruturais de concreto armado e protendido em seção celular,

através do modelo das faixas finitas com interpolação B3 Splines, denominado nesta

tese de MFFS.

Este trabalho tem como objetivo apresentar um algoritmo computacional

consistente e eficiente, no ambiente MATLAB, para a análise desse tipo de estrutura. O

algoritmo computacional visa avaliar numericamente este comportamento, através de

uma análise incremental tanto ao longo do carregamento quanto ao longo do tempo.

Será dada uma ênfase ao estudo de vigas de ponte em seção caixão com

armadura ativa (armadura de protensão). Em estruturas celulares é de grande

importância avaliar corretamente o comportamento mecânico causado pelos efeitos

reológicos em função das perdas de tensão na armadura de protensão e encurtamento da

peça causados pela deformação lenta, retração e relaxação do aço que compõe a

armadura ativa.

A modelagem numérica em três dimensões, proposta no presente estudo,

pretende analisar de maneira adequada esforços internos na direção longitudinal e

transversal, além de tensões, deformações e deflexões ao longo do tempo. Tais

grandezas são de complexa obtenção analítica (teoria de vigas e teoria de placas

ortotrópicas) e são fundamentais para a análise da estrutura, tanto para o estado limite

último, quanto para o estado limite de utilização (deflexões imediatas e ao longo do

tempo).
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1.3. Metodologia

No presente estudo, a eficiência dos resultados será aferida mediante

comparações com valores fornecidos por outros modelos (elementos finitos, modelos

analíticos, etc) bem como por dados experimentais obtidos na literatura técnico-

centífico. Será considerado o efeito da deformação ao longo do tempo sobre a rigidez

das faixas (fluência e retração) bem como a perda da força de protensão devido ao

afrouxamento dos cabos protendidos. Serão utilizados três modelos teóricos para

estimar a perda de protensão da armadura ativa ao longo do tempo e nove modelos para

avaliar os coeficientes de fluência e retração.

A modelagem será feita através de uma formulação em três dimensões onde o

campo de deslocamentos será descrito através funções de interpolação lagrangeanas na

direção transversal à faixa e B3 Splines na direção longitudinal da mesma. Os resultados

a serem obtidos em cada análise são as tensões e as deformações em determinadas

seções das vigas depois de decorrido certo tempo de aplicação do carregamento

permanente.

1.4. Relevância e justificativa

As deformações por fluência e retração ocorridas no concreto têm um impacto

considerável sobre o desempenho de estruturas construídas com este material,

acarretando aumento nas deflexões e afetando a distribuição de tensões (no caso de

elementos protendidos), podendo até causar o colapso da estrutura, caso estes efeitos

sejam avaliadas incorretamente. Na maioria dos casos, deformações ao longo do tempo

afetam consideravelmente a durabilidade, a utilização e até mesmo a estabilidade da

estrutura. Os efeitos reológicos costumam acontecer simultaneamente nas estruturas,

tornando necessário avaliar a interação entre eles, no entanto, esta avaliação simultânea

é bastante complexa, e diversos trabalhos já foram desenvolvidos com o objetivo de

quantificar e predizer o comportamento de estruturas em concreto submetidas a tais

efeitos.

De acordo com Waldron (2004), a determinação efetiva das perdas de protensão

(afrouxamento da armadura ativa) devido aos efeitos de fluência e retração do concreto
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e relaxação da armadura protendida é parte integrante do projeto de vigas de pontes em

concreto protendido.

A eliminação de fissuras sob cargas de serviço rege o projeto de muitas vigas

protendidas utilizadas em pontes, onde as perdas influenciam diretamente as tensões sob

as cargas de serviço. Uma super-estimativa da redução das forças de protensão resulta

em um projeto conservativo, enquanto que uma sub-estimativa pode até causar uma

fissuração inaceitável na viga, comprometendo inclusive a sua durabilidade. Ainda,

segundo Waldron (2004), outro efeito indesejável da estimativa exacerbada das perdas

de protensão é a ocorrência de contra - flechas exageradas ao longo do tempo.

Apesar de existirem muitos estudos, os resultados não são confiáveis,

apresentando boa concordância apenas para alguns casos específicos, onde o ensaio

experimental foi conduzido sob condições específicas. No entanto, significativos

avanços têm sido registrados a respeito do tema (e citados no capítulo 2) e o presente

estudo objetiva trazer sua contribuição para tal avanço.

1.5. Estrutura da Tese

A Tese está estruturada em sete capítulos incluindo este, onde se apresenta uma

introdução. O capítulo seguinte faz uma revisão bibliográfica na qual é feita uma breve

descrição de toda a literatura utilizada para compor o embasamento teórico do presente

estudo e situá-lo dentro dos mais relevantes estudos a respeito do método das faixas

finitas e efeitos reológicos do concreto (fluência e retração).

No capítulo 3 é feita uma explanação sobre o modelo das faixas finitas com

interpolação B3 Splines, contendo uma descrição geral do algoritmo matemático, seu

embasamento teórico e os tipos de estruturas que podem ser analisadas com a

formulação proposta.

No capítulo 4 são apresentados diversos modelos teóricos para a função de

fluência e retração, além de modelos que avaliam as perdas de protensão ao longo do

tempo. Ainda no capítulo 4, é descrito um roteiro que mostra detalhadamente como é

considerada a não linearidade física dos materiais através do algoritmo computacional

desenvolvido, tanto ao longo do carregamento quanto ao longo do tempo.

O capítulo 5 contém detalhes a respeito do algoritmo computacional, mostrando

como é feita a entrada de dados, fluxograma, descrição das sub-rotinas às quais a
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listagem do programa computacional é subdividida, além dos tipos de saídas gráficas

que são disponibilizadas pelo mesmo.

No capítulo 6 são mostrados resultados das análises de exemplos de estruturas,

comparando os valores encontrados pelo modelo proposto com resultados obtidos

experimentalmente e publicados na literatura técnico-científico.

No capítulo 7, são apresentadas as considerações finais e sugestões para

trabalhos futuros.

Em seguida, tem-se o capítulo das referências bibliográficas sucedido de um

apêndice que descreve detalhes sobre a determinação da posição da linha neutra de um

elemento de concreto armado flexionado, onde são considerados a fissuração do

concreto e o escoamento das armaduras passivas.
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Capítulo 2

Revisão bibliográfica

2.1. Considerações iniciais

Neste capítulo serão relatados de maneira sucinta os artigos que serviram de

subsídio para a implementação computacional do modelo das faixas finitas. São

publicações que datam de 1968 até a mais recente publicada em 2009, dando um

panorama geral da sua evolução e versatilidade, além de mostrar que se trata de uma

modelagem bastante atual.

Também é feito um relato resumido de trabalhos publicados sobre fluência e

retração do concreto que serviram de base para o desenvolvimento do modelo de análise

dos efeitos ao longo do tempo aqui proposto. Paralelamente, a revisão bibliográfica

enfatiza a complexidade do tema e a ausência de resultados experimentais voltados ao

estudo de estruturas celulares.

2.2. Método das Faixas Finitas

O método dos elementos finitos (MEF) é uma ferramenta numérica

extremamente versátil para a análise de estruturas com diferentes tipos de condições de

apoio e geometrias, entretanto, requer um grande número de incógnitas cuja

determinação demanda um elevado custo computacional. Em virtude disso, Cheung

(1968) desenvolveu uma formulação numérica que utiliza abordagem computacional

similar à empregada no MEF com a vantagem de ter menor número de incógnitas (graus

de liberdade), proporcionando um processamento mais rápido. Denominada de método

das faixas finitas, esta formulação constitui um método semi-analítico, no qual o campo

de deslocamentos é representado, em uma direção, por polinômios lagrangeanos, e na

direção perpendicular a esta, por funções harmônicas senoidais.

Cheung & Cheung (1973) fizeram um estudo sobre a análise de vigas de ponte

curvas em planta e seção transversal em forma de caixão celular utilizando o método

semi-analítico com funções harmônicas. Os autores empregaram um sistema de
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coordenadas polares para as mesas da seção da viga e um sistema de coordenadas

cilíndricas para as almas da seção transversal. Dois exemplos foram analisados, o

primeiro deles consistiu na análise de uma viga unicelular praticamente reta, onde o

objetivo desse exemplo era testar uma situação particular da formulação e comparar

seus resultados com aqueles obtidos em uma formulação exclusivamente desenvolvida

para estruturas retas. Como segundo exemplo, tem-se uma viga bicelular com raio de

curvatura externo de 37,19 m, raio interno de 23,77 m e um ângulo central de 1 radiano.

Para esta estrutura foram estudadas três situações de carregamento:

(a) carga concentrada sobre a alma externa;

(b) sobre a alma central e;

(c) sobre a alma interna.

Nas três situações o carregamento atua no meio do vão, nos quais foram

calculados o esforço normal, o momento fletor radial e o momento fletor tangencial em

uma seção localizada no meio do vão.

Loo & Cusens (1978) publicaram um livro sobre o método das faixas finitas

aplicado a pontes, utilizando o método semi-analítico em placas retangulares com e sem

esconcidades, bem como retas ou curvas no próprio plano, estendendo-o ao estudo de

pontes em seção celular. O método, apesar de ser utilizado com grande eficiência em

estruturas com geometria regular, não descreve com boa precisão estruturas com cargas

concentradas ou carregamento distribuído ao longo de uma linha, além de não

representar bem apoios discretos.

Para resolver as limitações do método, Cheung & Fan (1983), desenvolveram

uma nova formulação, mantendo a concepção de faixas finitas, porém, empregando

como função de interpolação na direção longitudinal, as funções Splines do tipo B3

cúbica. Desta forma, foi possível eliminar as restrições quanto às condições de apoio e

aumentar o espectro de aplicações do método.

Cheng el al. (1987) realizaram um estudo sobre análise estática, dinâmica e de

estabilidade de placas retangulares enrijecidas nas direções x e y. Os autores utilizaram

na interpolação dos deslocamentos funções B3 Splines tanto na direção x quanto na

direção y. Diversos exemplos são analisados e os resultados são comparados com os

resultados experimentais e analíticos.

Ávila (1988), em seu trabalho sobre o estudo de placas e vigas curvas em planta

com seção celular, apresentou uma extensão do método utilizando funções Spline com
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espaçamento não uniforme e compatibilidade de curvaturas. Esta última condição foi

obtida utilizando-se polinômios de 5ª ordem na direção transversal à faixa com uma

linha nodal auxiliar no centro da mesma.

Cheung & Li (1990) publicaram um estudo sobre a análise de tabuleiro de ponte

trabalhando em conjunto com vigas contínuas de inércia variável ao longo do vão, eles

utilizaram uma interpolação linear na direção x e B3 Splines na direção y para os

deslocamentos u (na direção x). Para os deslocamentos na direção y (deslocamentos v)

empregou-se uma interpolação linear na direção x combinada com uma interpolação

quadrática na direção y, e para as rotações em torno de x e os deslocamentos na direção

z (deflexão da placa w) adotou-se uma interpolação cúbica (polinômio lagrangeano) na

direção x e B3 Splines na direção y. Neste estudo foram analisados dois exemplos, o

primeiro deles trata-se de uma viga contínua de dois vãos com altura variando

linearmente de 1,0m nos apoios extremos até 2,0m no apoio central. Essa viga apresenta

uma largura constante, vãos iguais e uma carga concentrada no meio do vão direito. Os

resultados obtidos para a flecha e a tensão normal em alguns pontos são comparados

com aqueles obtidos analiticamente por meio da teoria de vigas, onde se obteve bons

resultados. No segundo exemplo, analisou-se um tabuleiro de ponte de 0,20 m de

espessura apoiado sobre quatro vigas contínuas de largura constante e altura variando

parabolicamente. Foi utilizada uma carga concentrada atuando sobre uma das vigas

mais externa e no centro de seu maior vão e, numa segunda situação, a carga atuando

sobre uma das vigas mais internas e na mesma posição sobre o seu vão.

Sheikh & Mukhopadhyay (1992) desenvolveram uma formulação para placas de

formato arbitrário e com enrijecedores localizados em posições também arbitrárias.

Foram analisadas varias placas enrijecidas com diversas condições de contorno e tipos

de carregamentos, totalizando oito exemplos (ver na figura 2.1 alguns exemplos

analisados). De acordo com Sheikh & Mukhopadhyay (1992) as comparações feitas

entre os resultados obtidos pela formulação apresentada e aqueles obtidos por meio

analítico ou experimental indicaram pouca discrepância entre eles (ver figura 2.2 para

dois exemplos analisados), evidenciado a versatilidade, a precisão e a eficiência desse

modelo. Vale ressaltar, que nesse trabalho, os autores não adotaram uma formulação

isoparamétrica, haja vista que a geometria da placa foi mapeada por meio de polinômios

cúbicos do tipo Serendipty em ambas as direções (ξ e η ), enquanto que os

deslocamentos foram interpolados por meio de um polinômio B3 Splines na direção η e
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por polinômios langrageanos na direção ξ , com variação linear para os deslocamentos

nas direções paralelas ao plano da faixa e cúbico para o deslocamento perpendicular ao

plano da faixa e para a rotação em torno da direção longitudinal da mesma.

Figura 2.1 – Exemplos analisados por Sheikh & Mukhopadhyay (1992)
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Figura 2.2 - Comparativo entre tensões. Exemplos analisados por Sheikh &

Mukhopadhyay (1992)

Kong & Cheung (1993) desenvolveram um estudo sobre placas espessas

retangulares e isotrópicas, usando o método das faixas finitas com interpolação B3

Splines. Nesse estudo cada nó da faixa possui seis graus de liberdade, sendo três de

translação (u, v e w), um referente à rotação em torno do eixo longitudinal da faixa (eixo

y) e dois referentes à rotação provocada pelo cisalhamento nas direções transversais e

longitudinais ( xψ e yψ respectivamente). Combinado com a interpolação B3 Splines na

direção y, utilizou-se um polinômio interpolador linear para as translações u e v na

direção x, sendo que para as rotações xψ e yψ , e translação w, empregou-se um

polinômio lagrangeano do terceiro grau. Vários exemplos foram analisados e os

http://www.getpdf.com


13

resultados são mostrados em três tabelas, onde a primeira delas mostra os resultados

obtidos para duas placas espessas (uma com a razão vão/espessura igual a 5 e outra com

razão igual a 10) simplesmente apoiadas nas quatro bordas e com carregamento

distribuído uniforme, no qual a deflexão no centro da placa e os momentos fletores Mx e

My (também no centro da placa) e o momento torsor Mxy (nos cantos da placa) são

comparados com resultados obtidos na literatura técnico-científico. A segunda tabela

mostra as deflexões, no centro de uma placa laminada composta de três camadas

(0º/90º/0º), obtidas através da modelagem proposta e comparada com resultados

analíticos, para diferentes razões vão/espessura total. As condições de carregamento e

vinculação são as mesmas do exemplo anterior. Na última tabela, a modelagem

proposta é utilizada para analisar momentos e deflexões de uma placa delgada (razão

vão/espessura igual a 100) com carregamento distribuído uniforme e diversas condições

de vinculação, e os resultados são comparados com aqueles obtidos analiticamente.

Analisando-se as tabelas, constata-se a versatilidade do método proposto, em virtude de

sua boa aproximação com os resultados de referência.

Hinton & Rao (1993) utilizaram o método semi-analítico das faixas finitas para

otimizar o formato de cascas e estruturas celulares minimizando a energia de

deformação de modo que o volume de material se mantivesse constante. Três exemplos

foram analisados, uma viga unicelular e duas cascas, obtendo assim as dimensões e

formatos que proporcionavam as menores deformações.

Cheung et. al (1994) desenvolveram um estudo voltado para a análise não linear

de placas de concreto armado com um formato arbitrário usando, para isso, a

parametrização do domínio da placa. Para validar o trabalho, os autores analisaram uma

placa quadrada (ver figura 2.3), armada apenas na parte inferior da mesma (armadura

positiva) e nas duas direções, formando uma malha ortogonal.
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(a) (b)

Figura 2.3 - Medidas relevantes: (a) Geometria da placa (em m) (b) Detalhe da

armadura distribuída (Cheung et. al ,1994)

Compararam-se os diagramas carga-deflexão no meio do vão obtidos por meio

do método dos elementos finitos, por meio experimental e por meio do método semi-

analítico das Faixas Finitas com funções harmônicas. Em comparação com diagrama

carga-deflexão obtido experimentalmente, os resultados, obtidos no referido estudo, se

mostraram mais adequados do que o método semi-analítico (ver figura 2.4), porém, o

diagrama obtido através do método dos elementos finitos foi o que mais se aproximou

do diagrama experimental.

Figura 2.4 - Deflexão no centro da placa para diversos modelos
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Numa segunda análise, os autores analisaram uma placa curva (figura 2.5), onde

as duas bordas paralelas à direção radial estavam totalmente apoiadas e com duas linhas

radiais de apoios discretos entre as extremidades, formando uma laje contínua de três

vãos.

Figura 2.5 - Medidas relevantes da placa curva: (a) Geometria, (b) Detalhe da

armadura distribuída e largura das faixas (Cheung et. al ,1994)

Foram comparadas as deflexões da linha radial central da laje com os resultados

obtidos por meio do método dos elementos finitos, onde se obteve bons resultados

usando uma discretização de seis faixas subdivididas em nove seções, totalizando uma

malha com 332 graus de liberdade, conforme pode ser visto na figura 2.6.

Vista em planta

Faixas

Figura 2.6 - Comparativo entre as deflexões ao longo da linha centra para diversos

valores de carga uniformemente distribuída

(a) (b)
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A malha de elementos finitos utilizada na comparação proporcionou uma

discretização com 798 graus de liberdade, evidenciando, assim, umas das vantagens do

método das faixas finitas Splines, que é o menor custo computacional.

Cheung & Au (1994) realizaram um estudo de cascas onde se utilizou uma

formulação isoparamétrica com B3 Splines tanto no mapeamento do domínio da

estrutura quanto na interpolação dos deslocamentos para relacionar a coordenada

cartesiana y com a coordenada natural η . Vários exemplos foram analisados e os

resultados foram bem próximos dos obtidos analiticamente.

Ng & Chen (1995) desenvolveram um trabalho para a análise de placas com

formato arbitrário, através de um mapeamento polinomial cúbico. Utilizaram como

exemplos duas placas curvas, uma fina e outra espessa (ver figura 2.7), que foram

analisados e comparados com resultados obtidos por outros autores citados na

bibliografia. Também neste trabalho, os resultados obtidos para a deflexão das placas e

para os momentos radiais e angulares (em coordenadas polares) foram bem

satisfatórios, apresentando diferenças inferiores a 5% entre os resultados.

Figura 2.7 - Exemplos analisados em Ng & Chen (1995)

Zhao et. al (1998) também publicaram um trabalho onde é feito um estudo de

placas com um formato qualquer (não necessariamente retangular ou curva), os

referidos autores utilizaram para tal propósito uma parametrização que relaciona as

coordenadas cartesianas com as coordenadas naturais através de funções de forma

cúbicas. Os deslocamentos foram interpolados por curvas B3 Splines com espaçamentos

iguais na direção longitudinal e por polinômios Lagrangeanos do primeiro grau na

direção transversal à faixa. Vale ressaltar que o estudo foi feito através da teoria de

Placa fina
simplesmente
apoiada

Placa
espessa,
contínua e
simplesmente
apoiada
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placas de Mindlin. Tomou-se como exemplo, as placas mostradas na figura 2.8, uma

quadrada simplesmente apoiada, uma trapezoidal, também simplesmente apoiada, e

uma curva (fan shaped plate) apoiada nas extremidades radiais.

(a) (b) (c)

Figura 2.8 – Exemplos analisados em Zhao et. al (1998)

Os resultados dos deslocamentos verticais (wC) de cada placa e os momentos

fletores em torno dos eixos x (Mx) e y (My) para a placa quadrada, foram bastante

satisfatórios em comparação com aqueles obtidos através de outros métodos, conforme

pode ser visto nas tabelas 2.1, 2.2 e 2.3.

Tabela 2.1 – Resultados da análise para a placa quadrada simplesmente apoiada

Faixas x seções wC Mx My

2 x 2 0.5301 3,831 4,060

2 x 4 0.5560 4,444 4,410

4 x 4 0,5762 4,564 4,617

4 x 6 0,5864 4,671 4,694

6 x 6 0,5891 4,688 4,712

Sol. analítica 0,5957 4,790 4,790

Fator multiplicativo 0,01qL4/D* 0,01qL2 0,01qL2

D=(Ect3
w)/12(1-í 2)
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Wang & Li (2000) desenvolveram um método de análise de flambagem lateral

de estruturas de paredes finas (thin walled structures), onde se utilizou funções B3

Splines para interpolar os deslocamentos causados pela flambagem. A análise levou em

conta o efeito das deformações de cisalhamento da superfície média das paredes na

flambagem, conhecido como efeito “shear lag”. Em comparação com os resultados

obtidos através da teoria clássica e outros métodos, os três exemplos analisados

demonstraram a versatilidade, a precisão e a eficiência do método.

Choi et. al. (2002) fez um trabalho similar ao de Ávila (1988), onde, nesse

trabalho, foi utilizada uma interpolação B3 Spline não periódica na direção longitudinal

da faixa e uma interpolação com polinômio lagrangeano do primeiro grau na direção

Método w (ponto A) w (ponto B)

Subáreas Splines 2,0658 -

Elementos finitos (12 elementos) 1,9643 -

Elementos finitos (96 elementos) 2,332 -

Faixas finitas B3 Splines 2,4648 1,9161

Fator multiplicativo 0,001qa4/D* 0,001qa4/D*

Posição

da carga

Raio (cm) w

(B3 Splines)

w

(Coull & Das, 1967)

w

(Sawko & Merriman, 1971)

Ponto A 17,78 0,04937 cm 0,0493 cm 0,05030 cm

22,86 0,0899 cm 0,0896 cm 0,09020 cm

27,94 0,1467 cm 0,1468 cm 0,01478 cm

33,02 0,2235 cm 0,2225 cm 0,02255 cm

Ponto B 17,78 0,0395 cm 0,0394 cm 0,03911 cm

22,86 0,0612 cm 0,0612 cm 0,06120 cm

27,94 0,0872 cm 0,0868 cm 0,08730 cm

33,02 0,1165 cm 0,1161 cm 0,11660 cm

Ponto C 17,78 0,0432 cm 0,0429 cm 0,04270 cm

22,86 0,03873 cm 0,0398 cm 0,03810 cm

27,94 0,0416 cm 0,0414 cm 0,04140 cm

33,02 0,0494 cm 0,0495 cm 0,04930 cm

Tabela 2.2 – Resultados da análise para a placa trapezoidal

Tabela 2.3 - Resultados da análise de deflexão para a placa curva

D=(Ect3
w)/12(1-í 2)
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transversal à mesma, para a análise de carregamento imediato (short-term) dentro do

regime elástico linear. Três exemplos de vigas protendidas, e mostradas na figura 2.9,

foram analisados: uma viga reta bi-apoiada com seção transversal monocelular e cabo

protendido com desenvolvimento parabólico ao longo do comprimento da viga; uma

viga contínua reta de dois vãos com quatro células e uma viga contínua com dois vãos

monocelular curva em planta.

2,36 4,42 2,36

0,29
0,46 0,46

0,23
1,72

0,302 0,55

0,86
0,25

2,
00

1,
13

22,87 18,3 4,
57

4,
57 18,3 22,87

12,8

1,81

1,322,542,542,542,541,32

0,19

0,30

Malha da seção Transversal (medidas em metros)

Trajetória do cabo (medidas em metros)
Seção transversal (medidas em metros)

Trajetória do cabo protendido
(medidas em metros)
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De acordo com Choi et. al. (2002) os resultados obtidos através do modelo

proposto foram bastante satisfatórios, conforme pode ser visto na figura 2.10. As

tensões normais são comparadas com aquelas obtidas através de programas

computacionais desenvolvidos a partir da teoria de placas dobradas (folded plates

method) ou através do método dos elementos finitos convencional.

Figura 2.9 - Exemplos analisados por Choi et. al. (2002)

Linha dos apoios
Linha dos apoios

Linha dos apoios

Raio 2000 mm

79,330

9,
77

8,

65
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,8

9

10
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0
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64
,5
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31
,5

64
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2

65
,2

4

65
,2

4

8,
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14,0

Vista em planta

(c)

http://www.getpdf.com


21

Eccher et. al (2005) realizaram um estudo sobre análises de placas sob estado

plano de tensão com furos de diversas geometrias. Foram utilizadas a formulação

isoparamétrica e uma técnica numérica que desmembrava as faixas próximas aos furos

em sub-faixas. Para validar a formulação proposta, os autores analisaram três diferentes

geometrias de furos, um retangular, outro circular e um terceiro em forma de buraco de

Tensão Normal em uma
seção transversal a 68 m do
apoio esquerdo (psi)

(a)

(b)

(c)

Figura 2.10 - Comparativo entre modelos: (a) primeiro exemplo; (b) segundo
exemplo; (c) terceiro exemplo

Tensão Normal em uma
seção transversal no meio
do vão (Mpa)
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fechadura. Os resultados são comparados com aqueles obtidos analiticamente ou pelo

método dos elementos finitos.

Eccher (2007), dando continuidade ao que foi feito em Eccher et. al (2005),

publicou uma tese de Doutorado onde se estudava a análise de estruturas dobradas de

paredes delgadas. Também neste estudo utilizou-se a formulação B3 Spline para estudar

o fenômeno denominado “shear lag”.

2.3. Efeitos Reológicos

Anand & Rahman (1991) em um estudo sobre fluência em alvenarias de blocos

vazados, descrevem um roteiro detalhado para estimar deformações por fluência através

do princípio da superposição dos efeitos, onde cada incremento de tensão aplicada em

um determinado instante ti, após a aplicação do carregamento inicial em to, é superposto

a este carregamento inicial. Isto é perfeitamente aplicável para o caso de estruturas em

concreto protendido, pois em cada instante ti surge um incremento de tensão

(incremento negativo) devido ao afrouxamento da armadura ativa provocado pelos

efeitos reológicos. Segundo os autores o princípio só pode ser aplicado sob as seguintes

condições:

(a) O material é linearmente viscoelástico;

(b) A magnitude das tensões aplicadas é menor que 40% da resistência do

material (tensões de serviço);

(c) Não é válido para situações de carga e descarga da estrutura;

(d) Os efeitos de retração são desprezíveis e

(e) Não há variação brusca de tensão ao longo do tempo.

Tan et al. (1994) estudaram os efeitos reológicos (fluência e retração) nas

deflexões de vigas de pequena altura de concreto armado reforçado com fibras

metálicas. Nesta pesquisa, foram utilizadas duas abordagens analíticas, a primeira

baseada no método do módulo de elasticidade efetivo e a segunda através do método do

módulo de elasticidade efetivo ajustado pela idade. No primeiro método, as deflexões

ao longo do tempo, devido à fluência, são calculadas por meio de uma análise elástica

onde se utiliza uma função de fluência para reduzir o módulo de elasticidade do

concreto, e as deflexões causadas pela retração são avaliadas através de uma força de

tração equivalente. O outro método considera o envelhecimento do concreto reforçado
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com fibras, onde os efeitos de fluência e retração são considerados simultaneamente e o

cálculo da deflexão ao longo do tempo, já considerando fluência e retração, é feito

similarmente ao cálculo da fluência no primeiro método, porém o coeficiente de

fluência que faz a redução do módulo de elasticidade é ainda alterado por outro

coeficiente denominado “aging coefficient”. Na validação das modelagens, foram

ensaiadas doze vigas com as mesmas geometrias e taxas de armadura, variando apenas

as porcentagens de fibras imersas na massa de concreto e as condições de aplicação dos

carregamentos (mantido ou variável). Os resultados obtidos tiveram boa concordância

com aqueles medidos experimentalmente. Outro fator que contribuiu para a obtenção de

resultados satisfatórios foi a modelagem das funções de fluência e retração através de

resultados experimentais, haja vista que as expressões teóricas encontradas na literatura

técnico-científica para estas funções são bastante divergentes entre si.

Kawano & Warner (1996) desenvolveram um estudo de um modelo de fluência

para analisar as deformações por fluência em elementos lineares com variação das

cargas aplicadas. Esses autores apresentaram dois modelos: o primeiro denominado

“memory model”, onde se analisa uma deformação em um determinado incremento de

tempo conhecendo todas as deformações em todos os incrementos de tempo anteriores,

e o segundo, denominado “state model”, faz a análise da deformação em um

determinado incremento de tempo conhecendo apenas as deformações do incremento de

tempo imediatamente anterior. Exemplos são mostrados para comparar a diferença de

respostas entre os dois modelos.

Baweja et. al (1998) mostram como a Mecânica dos Materiais Compostos, no

regime elástico, pode ser utilizada para modelar a função de fluência no concreto, já

que em uma micro abordagem o concreto é tratado como material composto, onde a

matriz de cimento e areia é tratada como um material e o agregado graúdo é tratado

como um segundo material. Essa modelagem é feita com base em uma dada

composição do concreto, constantes elásticas do agregado e as propriedades

viscoelásticas da pasta de cimento Portland. Para validar o modelo, os resultados

obtidos foram comparados com aqueles obtidos experimentalmente e relatados na

literatura técnico-científico, onde em oito exemplos analisados, em apenas dois deles os

resultados não estão em boa concordância com os resultados experimentais. A

modelagem proposta pelos autores é desenvolvida para fluência em concreto sob a ação

tri-axial de tensões, no entanto, só foi possível validar para o caso uniaxial, em virtude
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da inexistência de resultados experimentais, para ação tri-axial, quando da publicação

do artigo.

Nilsen (1999) publicou um livro sobre o estudo da plasticidade do concreto, e no

capítulo referente a elementos flexionados, analisa a evolução das flechas de vigas em

concreto armado ou protendido ao longo do tempo por meio da formulação momento-

curvatura em vigas de pequena altura e não fissuradas. O autor não apresenta resultados

experimentais para efetuar a devida comparação desses resultados com a resposta obtida

através do modelo proposto por ele, tornando-se um modelo carente de validação para

testar a sua eficiência.

Elbadry & Ghali (2001) publicaram um artigo sobre análise da evolução ao

longo do tempo dos deslocamentos, forças internas e reações de apoio em estruturas de

concreto armado ou protendido. Essas modificações das variáveis citadas são

provocadas pelos efeitos de fluência, retração, relaxação da armadura de protensão,

seqüência da construção, e mudanças no sistema estrutural e vinculações. Tal análise é

feita através do método dos elementos finitos utilizando para isso elementos finitos

lineares para pórtico.

Pimenta & Santos (2000) apresentaram uma Função Geral de Fluência (FGF)

baseada numa metodologia consistente e eficiente para representação da deformação

lenta de códigos ou normas técnicas internacionais, como a proposta pela NBR-7197,

CEB-FIP (1990), etc, utilizando para isso a técnica dos mínimos quadrados. É analisado

um Algoritmo de Integração de Tensões (AIT) na viscoelasticidade do concreto. Este

algoritmo possibilita a integração numericamente estável das tensões normais nas

seções transversais da estrutura. A FGF permite aproximar, por séries exponenciais,

qualquer função de fluência determinada empiricamente e que na integração de tensões

não exige o armazenamento de todo histórico de tensões no ponto. Com a FGF, a

integração de tensões em um incremento de tempo depende apenas do conhecimento de

parâmetros do início do incremento (state model). Isso é de grande valia para um menor

custo computacional, caso contrário, as necessidades de armazenamento computacional

de variáveis internas ficariam incontroláveis durante a análise (memory model). Discute-

se, também, que o AIT tem profundas conseqüências na metodologia de análise através

do MEF.

Lefebvre (2002) faz comparações entre três funções de fluência e retração para

concreto. As funções estudadas são aquelas propostas pelo Canadian standard S6-00
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(CEB-FIP,1978), Eurocode AFNOR-1999 (CEB-FIP, 1990) e American standard ACI-

209 (1992). Duas vigas protendidas têm suas máximas deflexões analisadas

analiticamente utilizando estas funções de fluência e retração, e as respostas são

comparadas entre si para verificar a discrepância entre valores.

Machado (2002) desenvolveu um modelo computacional baseado no método dos

elementos finitos para o estudo de estruturas em estado plano de tensões. Ele utiliza

uma modelagem elasto-viscoplástica para determinar a resposta ao longo do tempo e

também uma modelagem elastoplástica para analisar carregamentos instantâneos nestas

estruturas. Nesse estudo o autor utilizou a função de fluência e retração calculadas

através do CEB (CEB-FIP, 1990) para calibrar os parâmetros (ver figura 2.11)

utilizados por ele na sua modelagem.

Figura 2.11- Modelo reológico adotado por Machado (2002)

Chouman (2003) apresentou um estudo experimental onde se mediu, ao longo

do tempo, as deflexões máximas de vinte vigas de pequena altura com seção transversal

retangular ou em “I”, com diferentes taxas de armadura passiva e ativa. O estudo visava

analisar a influência da taxa de armadura passiva na variação da flecha máxima ao

longo do tempo.

Oliveira & Creus (2003) estudaram o comportamento de vigas celulares de

paredes finas composta por mais de um tipo de material sob a ação de esforços de

flexão e flambagem devido aos efeitos de fluência. O estudo é feito através do método

dos elementos finitos, utilizando para isso, uma análise não linear viscoelástica, onde se

faz a validação do modelo através de comparações entre os resultados obtidos por meio

da modelagem proposta, com aqueles obtidos analiticamente. Vários exemplos são

mostrados, como a deflexão, ao longo do tempo, de uma viga em seção “I”, e as

deflexões ao longo do tempo, devido à flambagem, de colunas e vigas, onde a maior
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discrepância observada entre os valores obtidos através da referida modelagem e os

obtidos analiticamente foi na ordem de dez porcento.

Oliveira (2004) apresentou uma modelagem de materiais sujeitos à deformação

lenta ou fluência. Desenvolveu-se uma formulação para a solução de problemas

bidimensionais no estágio secundário, também denominado fluência estacionária. A

solução computacional do problema foi determinada pelo método dos elementos finitos,

onde foram incorporadas diversas leis da viscoelasticidade encontradas na literatura. A

análise é não-linear e o processo iterativo é realizado através do método de Newton-

Raphson. Alguns exemplos são apresentados e os resultados obtidos são comparados

com os da literatura. Vale ressaltar, que a modelagem apresentada não é aplicável a

estruturas de concreto, sendo válida apenas para materiais homogêneos.

Waldron (2004) apresentou um estudo sobre os efeitos da fluência e retração em

vigas de ponte confeccionadas em concreto de alto desempenho. Em seu trabalho, o

autor apresentou vários modelos uniaxiais para as funções de fluência e retração, e cada

uma dessas funções é utilizada para analisar as deflexões dessas vigas ao longo do

tempo. Para tal propósito, ele empregou um modelo analítico para a análise de deflexões

de vigas baixas. As deformações, nas vigas, obtidas através do modelo analítico e

utilizando diversas funções de fluência e retração, são comparadas com aquelas medidas

experimentalmente e com as calculadas através de expressões dadas pelo PCI (1975). O

estudo chegou à conclusão de que o modelo proposto pelo PCI (1975) foi o que mais se

aproximou das medições experimentais. Também foram feitas medições de

deformações uniaxiais de fluência e retração em corpos-de-prova cilíndricos, a fim de se

detectar qual o modelo teórico que mais se aproximava dessas medições em laboratório,

constatou-se que o modelo AASHTO (1998) foi o que mais se aproximou das medições

de deformação por fluência, enquanto que o modelo GL 2000 (Gardener & Lockman

2001) apresentou as respostas mais próximas daquelas medidas experimentalmente para

as deformações de retração, e na soma das duas deformações (fluência e retração)

destacou-se o modelo do PCI-BDM (1997).

Cook et. al (2005) publicaram um estudo sobre um programa de cálculo

analítico de vigas “T” protendidas denominado FDOT, com o objetivo de estimar as

deflexões destas vigas ao longo do tempo. Eles analisaram três tipos de vigas “T” e as

curvas tempo-deflexão obtidas numericamente foram comparadas com aquelas obtidas
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experimentalmente, onde se pôde constatar que a modelagem numérica adotada se

mostrou pouco eficiente.

Chiorino (2005) publicou um artigo que mostra o uso de três equações

fundamentais da viscoelasticidade linear para o estudo de estruturas de concreto armado

ou protendido. De acordo com Chiorino (2005), para que as referidas equações possam

ser aplicadas na solução de problemas envolvendo deformações por fluência, o concreto

deve ser homogêneo (a peça é concretada em uma única etapa) e a estrutura possuir

vínculos rígidos. Sob estas condições citadas, as soluções são caracterizadas de acordo

com o tipo de problema em questão, dessa forma, citam-se as seguintes funções:

-Função de fluência J(t;to), para problemas onde o carregamento é conhecido e se deseja

determinar a deformação por fluência associada a este carregamento ao longo do tempo;

-Função de relaxação R(t;to), para problemas onde a deformação é mantida constante e

se deseja determinar a variação das tensões devido à fluência;

-Função de redistribuição î (t;t1;to), para situações onde há modificação do esquema

estático da estrutura, ocorrida em um instante t1 > to, e se deseja avaliar a redistribuição

de esforços e tensões a partir desse instante. Das três equações fundamentais, a presente

Tese utilizará as duas primeiras citadas, uma vez que análise dos efeitos reológicos em

estruturas que sofrem mudanças em seu esquema estático ao longo de sua vida útil não

será objetivo desse trabalho. De forma compacta as duas primeiras funções podem ser

escritas da seguinte maneira:

)(
);(

)(
1);(

tE
tt

tE
ttJ

c

o

oc
o

φ
+=

);(/1);( oo ttJttR = (2.2 a-b)

onde:

),( ottφ : razao entre a deformação ocorrida devido a uma tensão aplicada no instante to e

a uma deformação ocorrida em e um instante t;

)();( tEtE coc : módulo de alasticidade do concreto em um instante to e um instante t

respectivamente.
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Robertson (2005) escreveu um artigo relatando o monitoramento das

deformações imediatas e ao longo do período de nove anos, de um viaduto em seção

monocelular com protensão externa e não aderente. Para as deflexões imediatas foi feito

um comparativo entre os valores medidos e os valores obtidos através de um programa

computacional denominado “SAP 2000”. As deformações ao longo do tempo (deflexões

e encurtamento axial) são comparadas com aquelas calculadas numericamente através

de um programa de elementos finitos desenvolvido para este propósito, denominado

“SFRAME”.

Zamblauskaite et. al (2005) publicaram um artigo a respeito do cálculo das

deformações imediatas e ao longo do tempo em elementos flexionados através da teoria

das camadas ao longo da altura do elemento flexionado, bastante utilizada na análise

não linear de lajes de concreto armado. As deformações ao longo do tempo são obtidas

por meio de análise não linear onde se faz decalagem do diagrama tensão deformação

uniaxial do concreto. Estudo similar pode ser visto também em Oliveira (2001) ou

Gutierrez & Ochoa (2007), onde em todos esses trabalhos foram encontrados resultados

satisfatórios para a estimativa da deflexão ao longo do tempo em vigas retangulares,

pois foi possível constatar boa aproximação da resposta teórica com a resposta

experimental. Vale ressaltar que este modelo leva aos mesmos resultados de deflexão ao

longo do tempo obtidos pelo modelo de Nilsen (1999) para o concreto não fissurado.

Chen et. al. (2006) apresentam um estudo onde as variáveis envolvidas na

estimativa de deflexões em vigas de concreto protendido, tais como resistência à

compressão do concreto, peso unitário do concreto, momento de inércia, etc., são

tratadas como variáveis de distribuição normal. Neste artigo é apresentada uma

abordagem Bayesiana para o cálculo estatístico das variáveis, onde o objetivo é

determinar o valor mais provável que cada uma dessas variáveis pode assumir e utiliza-

lo para determinar a deflexão em um determinado tempo. Duas vigas de seção “T” são

analisadas e suas respectivas curvas tempo-deflexão são apresentadas e comparadas

com valores medidos experimentalmente.

Hinkle (2006), em uma tese de mestrado, estudou as deflexões ao longo do

tempo de vigas em seção “I” para concretos de alto desempenho. Nesse estudo ele

comparou as deflexões obtidas experimentalmente com as deflexões obtidas

analiticamente e utilizando funções de fluência e retração calculadas através de diversos

modelos teóricos encontrado na literatura. As deflexões teóricas foram calculadas tanto
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utilizando o módulo de elasticidade medido experimentalmente, quanto aquele

calculado por meio de expressões analíticas que levavam em consideração a sua

evolução ao longo do tempo. O autor também levou em consideração a estação do ano

em que foram feitas as medições experimentais de deflexão, onde o mesmo percebeu

grande discrepância entre as medições feitas no inverno com aquelas efetuadas durante

o verão. Concluiu-se que o modelo proposto por Shams & Kahn (2000) para o cálculo

da função de fluência e deformações de retração e utilizando um módulo de elasticidade

previsto pelo próprio modelo foi o que mais se aproximou dos resultados de deflexões

medidas experimentalmente. Quando se utilizou o módulo de elasticidade medido

experimentalmente, o modelo do ACI-209/Huo (Huo et. al., 2001) para a estimativa das

deformações ao longo do tempo apresentou o melhor desempenho no cálculo das

deflexões.

Youakim & Karbhari (2006) estudaram os efeitos de fluência, retração e

relaxação da armadura ativa em vigas protendidas por meio de cabos fabricados em

polímero reforçado com fibra de carbono e cabos em polímero reforçado com fibras de

aramida. Os autores descrevem um detalhado roteiro para o cálculo dos efeitos

reológicos (fluência e retração e relaxação para os tipos de fibras estudadas) e outro para

o cálculo da perda de protensão devido aos momentos secundários em vigas contínuas.

É mostrado um exemplo de uma viga bi-apoiada de concreto com seção transversal em

duplo “T” vão de 25,0 metros e cabo protendido com trajetória poligonal composta de

três trechos. A viga é analisada para três tipos de cabos protendidos: polímero reforçado

com fibra de carbono, polímero reforçado com fibras de aramida e aço. Na análise são

comparadas: a perda de protensão ao longo do tempo, a variação da tensão Normal

longitudinal e as deflexões ao longo do tempo. Conforme pode ser visto na Figura 2.12,

as perdas de protensão para os cabos protendidos em fibras poliméricas são bem

menores do que aquelas observadas nos cabos em aço.
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Figura 2.12 - Perdas de protensao ao longo do tempo ocorrida em três tipos diferentes de cabos

protendidos (Youakim & Karbhari, 2006)

Bockhold & Petryna (2007) descrevem uma pesquisa a respeito da instabilidade

de cascas causada pelo efeito da fluência, em virtude da perda de rigidez do concreto

após decorrido certo intervalo de tempo. Apresentou-se um modelo reológico bastante

complexo (Ver Figura 2.2), onde foi utilizado um modelo de elementos finitos não

linear para analisar os efeitos reológicos, no qual a não linearidade física do concreto é

feita através da teoria do dano.

Na figura 2.13, åel representa a modelagem das deformações elásticas sofridas

pelo concreto, åda representa as deformações sofridas através da teoria do dano que é

utilizada para modelar imperfeições geométricas na estrutura, åpl as deformações

plásticas e åcr as deformações por fluência. Bockhold & Petryna (2007) apresentaram

um exemplo ilustrativo (ver Figura 2.14) onde uma série de análises teóricas são feitas

sem validação experimental para a aferição do modelo.

Figura 2.13- Modelo utilizado para a análise dos efeitos reológicos e não linearidade física do

concreto

Aço
Fibra de
carbono

Fibra de aramida

Äó
PS
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)
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Figura 2.14- Placa curva atirantada analisada por Bockhold & Petryna (2007)

Goel et. al (2007) mostram que existem vários estudos teóricos a respeito da

modelagem da curva coeficiente de fluência/retração versus tempo em concreto. Nesse

estudo os modelos teóricos propostos pelo ACI-209R-82 model (1992), o B3 model, o

CEB-FIP model code (1990), e o GL2000 model (Gardener & Lockman, 2001) para a

fluência e retração para alguns valores de resistências à compressão são comparados

com resultados experimentais obtidos por Russel & Larson (1989) bem como com os

resultados armazenados em um banco de dados denominado RILEM. Segundo os

autores, esse banco de dados guarda resultados de ensaios experimentais de fluência e

retração obtidos na literatura técnico-científico, lá estão armazenados mais de 180

ensaios com duração de mais de 500 dias de observação. Os resultados teóricos do

GL2000 model foram os que mais se aproximaram dos resultados experimentais, tanto para

fluência quanto para a retração.

Macorini et. al (2007) apresentam um modelo em elementos finitos (cujo

algoritmo computacional utilizando para tal modelagem foi denominado de ADAPTIC)

para a análise das deformações progressivas em vigas compostas por um perfil em aço

aderido a uma mesa de concreto armado, bastante comum em pontes e viadutos. O

perfil em aço é modelado como elemento de viga e a mesa de concreto é modelada

como elemento de placa bidimensional, sendo que os graus de liberdade comuns aos

dois elementos são acoplados por meio de um elemento de mola. A modelagem faz

tirante

tirante

Detalhe

Parâmetros dos materiais
Concreto Armação
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considerações a respeito de fluência, retração e não linearidade física causada pela

fissuração do concreto. O método é validado através de resultados experimentais

obtidos na literatura técnico-científico (valor de referência) por meio de um único

exemplo, onde se analisa a distribuição da tensão normal, em uma viga bi-apoiada de 30

m de vão (figura 2.15), ao longo da largura da mesa e na posição da fibra central da

mesa de concreto (ver Figura 2.16).

Figura 2.15- Geometria da seção transversal da viga mista (Macorini et. al, 2007)

(a) (b)

Figura 2.16- Distribuição de tensão Normal: (a) extremidade do vão (b) meio do vão

As tensões são medidas e comparadas no instante de aplicação da carga e em um

tempo bastante longo, simulando um tempo infinito onde os fenômenos reológicos

tendem a se estabilizar.

Kristiawan (2007) trabalhou em um estudo para determinar experimentalmente a

resistência à compressão e à tração do concreto, bem como fluência e retração nessas

duas situações de carregamento. Foram analisados concretos obtidos a partir de seis

Valor de referência (28 dias)

Valor de ref. (25550 dias)

Valor de referência (28 dias)

Valor de ref. (25550 dias)y/2b y/2b

As

A´s

Perfil de aço Laje de concreto
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dosagens diferentes, onde cinco dessas dosagens tinham o mesmo fator água/cimento

(a/c=0,47). A proporção entre areia e brita foi a mesma em todas as dosagens, sendo que

em alguns traços promoveu-se a substituição de parte do cimento por materiais

cimentantes (30% da massa de cimento) e em outros casos efetuou-se, apenas, o

emprego de aditivos plastificantes ou redutores de retração. O estudo da fluência em

compressão foi feito tanto para níveis elevados de tensão quanto para baixos níveis de

tensão onde se constatou comportamentos distintos desse fenômeno nos dois níveis de

tensão. Foram feitas, também, algumas correlações entre os efeitos estudados, como a

correlação entre a fluência na tração e a fluência na compressão, fluência em baixos

níveis de tensão e fluência em altos níveis de tensão, etc.

Santhi et. al. (2007) fez um estudo comparativo entre as deflexões, em lajes de

concreto, dadas analiticamente por expressões obtidas diretamente nas normas BS 8110-

1997, ACI 318-2000 e IS 456-2000. Tais códigos prescrevem métodos de cálculo de

deflexão imediata e também deflexões ao longo do tempo em lajes armadas em duas

direções. Nenhum resultado experimental é mostrado, impossibilitando mostrar qual dos

métodos seria o mais preciso para este tipo de estrutura. Conclui-se apenas que os três

códigos apresentam valores bastante discrepantes para o coeficiente de fluência e

deformação por retração.

2.4. Conclusão a respeitos dos modelos apresentados

Oliveira & Creus (2003) apresentou modelo viscoelástico com não linearidae

geométrica apenas, onde as deformações por fluência são obtidas de maneira complexa

e não aplicadas a concreto, porém foi mostrado nesse trabalho, como uma análise não

linear iterativa incremental poderia ser feita levando em consideração os efeitos

reológicos.

O modelo viscoelástico de Bockhold & Petryna (2007) apesar de ser aplicado a

análise não linear física em elementos de concreto, seu modelo é bastante complexo,

necessitando, inclusive de conhecimentos na área de mecânica da fratura. Sua validação

ficou carente de resultados experimentais, porém, o autor foi bem detalhista na hora de

descrever o roteiro para a análise não linear física e ao longo do tempo, esse roteiro foi

de grande valia no desenvolvimento da análise não linear física ao longo do tempo

utilizada nessa Tese.
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Os modelo descritos em Machado (2002) e Macorini et. al (2007) são mais

simples do que o de Bockhold & Petryna (2007), porém, conforme já mencionado, os

parâmetros das molas e amortecedores são calibrados através de funções de fluência

descritas em normas. Como nessa tese são analisados os desempenhos de diversas

funções de fluência (num total de nove modelos) seria necessário desenvolver um

algoritmo computacional para calibrar os referidos parâmetros em cada uma dessas

normas, aumentando consideravelmente a complexidade do código computacional. No

entanto, em Macorini et. al (2007) é descrito com bastante clareza uma forma de

analisar os efeitos reológicos em situações de estado plano de tensões, e que auxiliou o

desenvolvimento do modelo em duas dimensões proposto nessa Tese.

Os modelos propostos Youakim & Karbhari (2006), Zamblauskaite et. al (2005)

Tan et al. (1994), Nilsen (1999) e Waldron (2004) são modelos analíticos e restrito à

vigas de pequena altura em regime elástico.

O modelo Anand & Rahman (1991), que usa o método da superposição dos

efeitos de fluência e retração ao longo do tempo, apesar de ter sido desenvolvido para a

análise de fluência em alvenarias de tijolos, se mostrou bastante elucidativo no que se

refere ao tratamento da fluência em estado plano de tensões, este modelo, juntamente

com o modelo de estado, descrito, por exemplo, em Kawano & Warner (1996) e

Pimenta & Santos (2000), para estudar a resposta das deformações de fluência em

estruturas sob estado variável de tensões ao longo do tempo, formaram a base do

modelo desenvolvido nessa Tese.

Segundo Waldron (2008), o método da superposição é um dos mais comumente

utilizados no desenvolvimento de modelagens de incremento de tempo para a análise de

fluência e retração em estruturas submetidas a variáveis estados de tensão ao longo do

tempo. Ainda de acordo com Waldron (2008), o método da superposição é um dos mais

comumente utilizados no desenvolvimento de modelagens de incremento de tempo para

a análise de fluência e retração em estruturas submetidas a variáveis estados de tensão

ao longo do tempo.
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Capítulo 3

Modelagem do Método das Faixas Finitas Spline (MFFS)

3.1. Discretização dos elementos Spline

O método consiste em discretizar a estrutura em elementos em forma de faixas

longitudinais na direção x, que por sua vez, são subdivididas em m-1 linhas nodais (de

acordo com a discretização adotada) com na direção transversal formando m segmentos

Splines, conforme mostra a figura 3.1. Como na direção x é feita uma interpolação por

curvas B3 Spline, é necessário adicionar mais dois nós extras nas extremidades de cada

linha nodal, denominados de nós fictícios, resultando desta forma em m+3 nós em cada

linha nodal.

Figura 3.1-Discretização de uma viga através do Método das Faixas Finitas Splines

3.2. Funções de interpolação

Analogamente ao que é feito no método dos elementos finitos, o campo de

deslocamentos é descrito através da equação

{} { }{}dNu = (3.1)

onde {N} é vetor das funções de interpolação e {d} é o vetor dos deslocamentos

generalizados em pontos da estrutura previamente escolhidos, chamados pontos nodais.
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A grande diferença deste método para o método dos elementos finitos está no

vetor das funções de interpolação. No MFFS, os deslocamentos são interpolados na

direção longitudinal por meio de funções chamadas de B3 Splines e, na direção

transversal, por polinômios lagrangeanos, similares aos utilizados no método dos

elementos finitos, ou também por funções B3 Splines. Conforme mostra a figura 3.2, a

função B3 Splines é formada por famílias de curvas suaves e polinômios cúbicos. Cada

uma dessas curvas é simétrica em relação ao seu ponto de máximo xi e nula fora do

intervalo que vai de xi-2 a xi+2, sendo xi o valor da coordenada x da seção transversal ”i”.

A figura 3.3 apresenta graficamente as curvas Splines em cada seção i, onde i varia de -

1 até m+1 e m é o número de segmentos de mesmo comprimento b, usados na

discretização.

Figura 3.2-Família de curvas polinomiais cúbicas

Figura 3.3-Detalhe de uma curva B3 Spline
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Analiticamente, a função B3 Spline, varia em função de x de acordo com a

equação 3.2
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daí, a equação 3.2 pode ser mais detalhada de acordo com a equação

{} {}dxyLu
mj

j

p

k
j

p
k∑ ∑

+=

−= =

=
1

1 1

)()( ϕ (3.3)

onde )(yLp
k é o polinômio lagrangeano (ou função B3 Splines) utilizado para interpolar

os deslocamentos generalizados na direção transversal à faixa e p é a quantidade de

pontos interpolados nesta direção. Neste trabalho, é adotada uma interpolação

lagrangeana quadrática na direção transversal, requerendo uma linha nodal no centro da

faixa, chamada de linha nodal auxiliar. As funções de interpolação quadrática são

mostradas graficamente na figura 3.4 e definidas pelas equações

2
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(3.4 a-c)

Figura 3.4-Interpolação adotada na direção transversal à faixa.
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3.3. Formulação da matriz de rigidez dos segmentos Spline.

Visando analisar estruturas em seção celular, é conveniente desenvolver uma

formulação numérica voltada para elementos de placa combinada com aquela utilizada

em elementos de membrana.

Sendo assim, aqui é feita uma explanação a respeito da formulação no estado

plano de tensões (EPT) e posteriormente, a sua aplicação no desenvolvimento da

formulação de elementos de placa.

No estado plano de tensões, as faixas apresentam três deformações, yx εε , e xyγ ,

que se relacionam com os deslocamentos a partir das equações

dx
du

x =ε

dy
dv

y =ε

dx
dv

dy
du

xy +=γ

(3.5 a-c)

Utilizando-se as equações 3.3, os deslocamentos nas direções x e y,

denominados u e v, respectivamente, podem ser escritos como

∑ ∑
=

+

−=

=
3

1

3

1

3 )()(
i

m

j
ijji xyLu αϕ

∑ ∑
=

+

−=

=
3

1

3

1

3 )()(
i

m

j
ijji xyLv βϕ

(3.6 a-b)

onde os coeficientes ijα e ijβ são os coeficientes Splines. Estes coeficientes são as

incógnitas do método e podem ser determinados por procedimentos semelhantes aos

adotados no método dos elementos finitos.

A determinação da matriz de rigidez de toda faixa é obtida a partir da matriz de

rigidez de um único elemento da faixa. Isto é possível porque a faixa é dividida em

segmentos de mesma dimensão longitudinal. Do ponto de vista computacional, isto
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representa uma grande economia porque os elementos da matriz de rigidez de um

segmento da faixa são utilizados para compor a matriz de rigidez de toda a faixa.

Figura 3.5 - Seção de uma faixa e seus coeficientes Splines

Com base na figura 3.5 e utilizando as equações 3.5 a-c e 3.6 a-b, as

deformações do segmento hachurado são dadas por
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(3.7 a-c)

A expansão das equações 3.7 a-c em forma de matrizes, resulta em
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(3.8)

A formulação matricial da equação 3.8 pode ser escrita de forma simbólica de

acordo com a seguinte maneira

ijα
ijβ

j = -1 j= 0 j=1 j=2

i= 3

i= 2

i= 1

L

a
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{} []{}αε B= (3.9)

Finalmente, a obtenção da matriz de rigidez da faixa é feita de maneira análoga

ao método dos elementos finitos, conforme escrito na equação 3.10

[ ] [][][]∫∫=
a L

T
w dxdyBDBtK

0 0

(3.10)

onde:

[B] : matriz que relaciona as deformações com os coeficientes Splines;

[D] : matriz que relaciona as tensões com as deformações (a ser definida mais adiante);

L, a e tw: são, respectivamente o comprimento, a largura e a espessura da faixa

A integral que aparece na equação 3.10 pode ser calculada por meio de um

procedimento numérico (integração) realizado no domínio de cada segmento da faixa,

onde posteriormente monta-se a matriz de rigidez de toda a faixa. Esse procedimento

facilita consideravelmente o desenvolvimento de uma rotina computacional. Utilizando

o método da quadratura de Gauss dentro de cada segmento da faixa e tomando como

base a equação 3.10 pode-se obter a matriz de rigidez de cada segmento de acordo com:

[] LxLyyxBDyxBWWtK ij

Npg

i

Npg

j
ij

T
jiw ),(),()4/(

1 1
∑∑
= =

= (3.11)

onde:

Npg: quantidades de pontos utilizados na integração com uma variável;

Wi ;Wj : pesos de Gauss;

xj; yi : coordenadas do ponto de Gauss na direção x e y respectivamente;

Lx; Ly: dimensão do segmento nas direções transversais e longitudinais (ver figura 3.6).

Esta integração numérica é feita utilizando quatro pontos de Gauss. De acordo

com Barroso et al. (1987), a quadratura Gaussiana fornece valores exatos para a

integração de polinômios de grau (2Npg-1).

Dessa forma, uma vez que a equação 3.11 apresenta polinômios de grau máximo

igual a 6, é recomendada a integração com pelo menos quatro pontos de integração (que

forneceria integração exata para polinômios do sétimo grau). Utilizando-se a técnica do

mapeamento, a integração deve ser feita no domínio de um elemento quadrado de
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dimensões 2 por 2 oriundo do mapeamento de um elemento retangular de dimensões Lx

por Ly, conforme mostrado na figura 3.6.

Figura 3.6 – Transformação de coordenadas

Este tipo de integração também é utilizado na transformação das ações

solicitantes em cargas nodais equivalentes. Em geral, as ações solicitantes são: as

volumétricas causadas pelas forças de volume, as superficiais provenientes das cargas

distribuídas ao longo de uma superfície e as lineares causadas pelas ações distribuídas

ao longo de uma linha.

A transformação das forças volumétricas em cargas nodais equivalentes é feita

da seguinte maneira:

{ } [ ]{ }LxLyVNWWtF b

Npg

i

Npg

j

T
jiwB ∑∑

= =

=
1 1

)4/( (3.12)

onde:
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V é o valor da força de volume no ponto de integração, e
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Para caso de uma carga por unidade de área o vetor de carga nodal equivalente é

calculado da seguinte forma:

x

y

Lx

Ly ξ

η

(-1,1)

(-1,-1)

(1,1)

(1,-1)
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{ } [ ]{}LxLySNWWF
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Npg

j

T
jiS ∑∑

= =

=
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)4/1( (3.13)

onde:

{}








=
y

x

S
S

S é o vetor de cargas superficiais no ponto de integração;

Na existência de ações distribuídas ao longo de uma linha horizontal, o vetor de

carga nodal equivalente é dado por

{ } [ ]{}LyqNWF
Npg

i

T
iH ∑

=

=
1

)2/1( (3.14)

onde:

{}








=
y

x

q
q

q é o valor do carregamento distribuído no ponto de integração;

Analogamente, na ocorrência de ações lineares ao longo de uma linha vertical, o

vetor de cargas nodais equivalentes é dado por

{ } [ ]{}LxpNWF
Npg

i

T
iV ∑

=

=
1

)2/1( (3.15)

onde:

{}








=
y

x

p
p

p é o valor do carregamento distribuído no ponto de integração;

Assim como o método dos elementos finitos, o MFFS consiste em resolver um

sistema linear de equações onde as incógnitas são os deslocamentos não prescritos.

Após a montagem da matriz de rigidez global, o sistema linear de equações pode ser

representado da seguinte forma:

[ ] {} { }FK est =α (3.16)
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onde na equação 3.16, [ ]estK é a matriz de rigidez global da estrutura obtida a partir da

matriz de rigidez das faixas , {}α é o vetor dos coeficientes Splines e { }F é o vetor das

forças externas atuantes nos nós da estrutura (forças nodais equivalentes). No sistema de

equações representado em 3.16, o vetor {}α é o vetor das incógnitas, no entanto, os

coeficientes associados aos graus de liberdade restritos já são conhecidos. Para resolver

este sistema de equações usando uma técnica convencional de solução de sistema

lineares, é necessário, em primeiro lugar, penalizar os coeficientes de [ ]estK associados

àquele grau de liberdade restrito. A referida penalização é feita substituindo os

supracitados coeficientes por outros, de acordo com:

kiiKest =−− )4,4( ; kiiK est 4),4( =− ; kiiKest =+− )4,4(

kiiK est 4)4,( =− ; kiiK est 16),( = ; kiiK est 4)4,( =+

kiiKest =−+ )4,4( ; kiiK est 4),4( =+ ; kiiKest =++ )4,4(

(3.17)

onde “i” é o número do graus de liberdade prescrito e k é um valor numérico arbitrário

da ordem de 1010 a 1020. Este procedimento pode ser visto, por exemplo, em Ng & Chen

(1994).

3.4. Formulação da análise não linear

Nesta seção apresentam-se os procedimentos utilizados para a análise não linear

incremental iterativa das estruturas. Os efeitos não lineares levados em conta são os de

natureza física, como a perda de rigidez do concreto, devido à sua fissuração, e o

escoamento das armaduras.

3.4.1.Modelagem do material

As estruturas de concreto armado são compostas basicamente de dois materiais,

aço e concreto, estes, por sua vez, apresentam características bastante diferentes. O aço
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pode ser considerado homogêneo, de modo que suas propriedades são bem definidas, já

o concreto, é heterogêneo, constituído de cimento, agregado graúdo e miúdo e suas

propriedades mecânicas não são definidas facilmente.

Segundo Kwak & Fillippou (1990) o comportamento não linear de estruturas de

concreto armado é causada por dois principais fatores, o primeiro é a fissuração do

concreto tracionado, e o segundo é o escoamento das armaduras. Não linearidades são

também causadas por meio de algumas interações entre o aço e o concreto, tais como o

deslizamento das armaduras, intertravamento dos agregados graúdos na região da

fissura e o efeito de pino causado pelas armaduras que atravessam a fissura. Os efeitos

reológicos também contribuem para tal comportamento.

Segundo Kwak & Fillippou (1990), na modelagem do concreto armado são

assumidos os seguintes princípios:

- As rigidezes do concreto e das armaduras são formuladas separadamente, e

posteriormente, superpostas para obter a rigidez do conjunto concreto-aço;

- É adotado o modelo de fissuras médias na descrição do comportamento do

concreto fissurado;

- As fissuras em mais de uma direção são representadas por um sistema de

fissuras ortogonais;

- A direção das fissuras varia com a evolução do carregamento;

- As armaduras transmitem tensões apenas ao longo de seu eixo, sendo

desprezada a contribuição do efeito de pino.

3.4.2.Modelos para o concreto

De acordo com Kwak & Fillippou (1990), existem vários modelos matemáticos

para descrever o comportamento mecânico do concreto, estes, por sua vez, podem ser

divididos em quatro grupos principais: ortotrópicos, de elasticidade não linear, de

plasticidade e endócrinos.

De acordo com Kwak & Kim (2001) o modelo ortotrópico é considerado o mais

simples, ele apresenta bons resultados em comparação com resultados experimentais

para carregamentos biaxiais proporcionais e boa aproximação para situações gerais de

carregamento biaxiais.
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Ainda segundo os autores, este modelo é particularmente adequado para a

análise de vigas de concreto armado, painéis e cascas, desde que o estado de tensão

dessas estruturas seja predominantemente biaxial. Por estas razões adotou-se o modelo

ortotrópico na modelagem do comportamento do concreto no presente estudo.

Ensaios experimentais mostraram que no estado plano de tensões sob

combinações de tensões de compressão biaxial, o concreto apresenta resistência e

relação tensão-deformação diferentes daquelas apresentadas sob condições de

carregamento uniaxial, e que estes parâmetros dependem da proporção entre as tensões

biaxiais aplicadas. A Figura 3.7 mostra a envoltória de falha para concreto sob tensão

biaxial (Kwak & Filippou apud Kupffer et al, 1969).

Figura 3.7 - Envoltória de falha do concreto

O concreto sob estado biaxial de tensão de compressão ( 01 <σ e 02 <σ )

apresenta um aumento na sua resistência à compressão (efeito de confinamento) em

relação à resistência à compressão uniaxial. Sob condições de tensão biaxial de tração

( 01 >σ e 02 >σ ) verifica-se pouca alteração no valor da resistência à tração do

concreto em comparação ao estado uniaxial de tração. Finalmente, sob uma combinação

de tensão de tração e compressão ( 01 >σ e 02 <σ ) constata-se que há um declínio da

resistência à tração em comparação ao estado uniaxial de tração e a resistência à

compressão não é afetada.

A modelagem proposta na presente Tese utiliza uma abordagem diferenciada

para cada situação de carregamento biaxial. Para situações onde as duas tensões

principais são de compressão, o modelo é considerado elástico linear se o par ordenado

( 21;σσ ) estiver dentro da região mostrada na Figura 3.7 denominada “elástico linear”.

Esta região é limitada pela curva

1σ

2σ

0,6 fc

fc

ft

Elástico linear

Ortotrópico elástico
não linear

feq
);( 21 σσ
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cfF 6,0
65,3

)(

12

2
21

1 −
+
+

=
σσ

σσ
(3.18)

onde cf é a resistência à compressão uniaxial do concreto. Se o valor de F1 é negativo,

para 01 <σ e 02 <σ , implica estado de carregamento sob condições elástico linear.

A segunda região dentro da envoltória de falha é a região denominada “elástica

não linear ortotrópica”. Esta região é limitada inferiormente por F1, e tendo como limite

superior F2, que é dada por

cfF −
+
+

=
12

2
21

2 65,3
)(
σσ

σσ
(3.19)

Para situações onde F2 >0 ( 01 <σ e 02 <σ ), é considerado que o concreto

atingiu sua resistência à compressão e, a partir daí, ocorre a falha do material.

As equações que definem os parâmetros da curva tensão-deformação uniaxial

equivalente nos eixos principais de ortotropia são dadas por

cp ff 22 )1(
65,31
α
α

+
+

= (3.20)
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1 35,025,26,1εε (3.23)

21 /σσα = (3.24)

cε : deformação associada à resistência à compressão uniaxial do concreto;

pf 2 : resistência à compressão uniaxial equivalente na direção do segundo eixo de

ortotropia;

p2ε : deformação associada à resistência à compressão uniaxial equivalente na direção do

segundo eixo de ortotropia;
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pf1 : resistência à compressão uniaxial equivalente na direção do primeiro eixo de

ortotropia;

p1ε : deformação associada à resistência à compressão uniaxial equivalente na direção do

primeiro eixo de ortotropia;

Nos casos biaxiais, compressão-tração e tração-tração é assumido que:

• a resistência à tração uniaxial equivalente do concreto é reduzida para considerar

os efeitos da tensão de compressão 2σ ;

• nos casos de tração-tração não há qualquer modificação no valor da resistência à

tração;

• a relação tensão-deformação para o concreto em compressão é a mesma da

relação tensão-deformação uniaxial, ou seja, o valor da resistência à compressão

não muda, qualquer que seja o valor da tensão de tração na outra direção

principal.

3.4.3.Relações constitutivas uniaxiais

Conforme já mencionado, estados de tensão biaxial podem ser transformados em

estados uniaxiais de tensão equivalente. Na literatura técnico-científica existem muitas

expressões utilizadas para exprimir a relação tensão-deformação uniaxial, seja para o

concreto em compressão seja para o concreto em tração. Neste trabalho adotou-se a

formulação proposta por Kwak & Kim (2001) na qual a relação tensão-deformação

uniaxial é dada por.

























−−=
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i
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i
ipi f

ε
ε

ε
ε

σ (3.25)

Vale ressaltar que, quando se tratar de uma combinação de tensões do tipo

tração-compressão que corresponda a um ponto fora da envoltória de falha, (concreto

fissurado) o parâmetro fip , cujo valor coincide com a resistência à compressão uniaxial,

sofre uma redução à medida que as fissuras vão se propagando. Este fator de redução é

calculado pela expressão
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cc
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ff ≤
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ε
ε
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134,08,0

1 (3.26)

Na formulação adotada, a tensão de tração se relaciona com a deformação da

seguinte maneira

onde:
c

c
cr E

MPaf )(33,0
=ε

Ec : módulo de elasticidade do concreto no regime elástico linear;

ft: resistência à tração uniaxial.

3.4.4.Matriz de relação constitutiva do concreto

A matriz de relação constitutiva, que relaciona as tensões com as deformações

atuantes em um ponto, depende do tipo de análise que se pretende realizar. Segundo

Kwak & Fillippou (1990) na análise de estruturas de concreto armado, o estado plano de

tensões se aplica à grande maioria dos problemas práticos, como é o caso das vigas e

painéis.

As placas e lajes em flexão, apesar de não serem elementos submetidos ao

estado plano de tensões também podem ser analisadas dessa maneira. Para isto, pode-se

usar o artifício de dividir os elementos em camadas laminares ao longo de sua

espessura, que podem ser analisadas no estado plano de tensões.

Quando a combinação de tensões principais ( 1σ e 2σ ) gera pontos localizados

na região elástica linear da Figura 3.7, a matriz de relação constitutiva é dada da

seguinte forma
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(3.27 a-b)
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onde:

Ec: módulo de elasticidade do concreto;

ν : coeficiente de Poisson.

Para a combinação de tensões ( 01 <σ e 02 <σ ), que resulta em um ponto fora

dessa região, a matriz de relação constitutiva é dada por
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onde:

2

2
2

1

1
1

ε
σ
ε
σ

=

=

c

c

E

E

(3.30 a-b)
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Nas combinações de tensão do tipo tração-compressão, antes da formação das

primeiras fissuras, ou seja, tf<1σ , o concreto também se comporta como elástico

linear. Por outro lado, quando ocorre a fissura, ele passa a ter um comportamento

ortotrópico, porém, neste caso, o coeficiente de Poisson é negligenciado e a matriz de

relação constitutiva é dada por (Vecchio,1990)
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Como a matriz Dc , para os casos ortotrópicos, refere-se aos eixos ortotrópicos

(direções principais), é necessário rotacioná-la para a direção dos eixos cartesianos

globais. Com a ajuda da matriz de rotação [Tc], a matriz no sistema global será

[ ][ ][ ]cc
T

cGLc TDTD =][ (3.32)

onde:
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3.4.5.Matriz de relação constitutiva do aço

Foram utilizados dois tipos de modelagem para as armaduras, o primeiro deles,

chamado de modelo discreto, é empregado para modelar as armaduras longitudinais,

onde nesse tipo de modelagem é utilizado o elemento de treliça unidimensional,

conforme mostrado na figura 3.8

Figura 3.8 – Elemento de treliça.

onde a matriz de rigidez, que relaciona as forças nodais (P1 e P2) com os deslocamentos

nodais (u1 e u2) , é dada por

P1; u1

P2; u2

Lb

θ
x

y
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onde Es é o módulo de elasticidade do aço e As é a área da seção transversal do

elemento de treliça. No presente estudo o aço é considerado um material elastoplástico

perfeito cuja tensão varia com a deformação conforme mostra a figura 3.9

Figura 3.9 – Relação tensão-deformação do aço

O segundo tipo de modelagem utilizada foi o modelo distribuído, no qual as

armaduras são consideradas distribuídas ao longo do elemento conforme é mostrado na

figura 3.10 (sendo o mais adequado para representar as armaduras em forma de grelha).

O modelo distribuído utiliza uma matriz de relação constitutiva composta (aço-

concreto), com a suposição de perfeita aderência entre os dois materiais.

Figura 3.10 – Orientação das armaduras distribuídas
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O elemento de aço equivalente tem propriedades uniaxiais na direção paralela

ao seu eixo. A matriz de relação constitutiva é dada da seguinte forma
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(3.34)

onde ρ é a taxa de armadura. Esta matriz deve ser rotacionada para as direções

cartesianas, analogamente ao que foi feito com a matriz de relação constitutiva do

concreto esta rotação é feita da seguinte maneira

[ ] [ ][ ][ ]s
i
s

T
sGL

i
s TDTD = (3.35)

onde a matriz sT é idêntica à matriz Tc, sendo que θψ = , que é o ângulo entre o eixo

axial da armadura e a direção x do eixo cartesiano.

3.4.6. Atualização da matriz de rigidez dos elementos

No caso de uma análise não linear, as matrizes de rigidez das seções da faixa

podem variar de uma iteração para outra, a depender do nível de deformação em que se

encontra o elemento. As etapas utilizadas para a atualização de tais matrizes são

apresentadas a seguir:

1. A partir dos deslocamentos determinam-se as deformações para o primeiro

ponto de integração

}]{[}{ edB=ε (3.36)

onde [B] é dado pela equação 3.9 e {d e} é o vetor dos deslocamentos nodais na ótica

local.

2. Em seguida, determina-se o ângulo da direção principal das deformações

através equação
yx

xytg
εε

γ
ψ

−
=)2( .
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3. Com as equações 3.36 e 3.37, pode-se calcular as deformações principais
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4. Em seguida, a equação 3.36 é utilizada, junto com as relações constitutivas do

concreto, para determinar as tensões atuantes no concreto através da equação 3.28

5. Para o E.P.T. as tensões principais no concreto são dadas por

6. Empregam-se as tensões principais obtidas em 3.38 para localizar o par

ordenado ( 21;σσ ) no gráfico das tensões biaxiais do concreto, conforme mostra a figura

3.7, se o ponto estiver fora da região de comportamento elástico linear, as tensões

principais devem ser recalculadas de acordo com estado biaxial de tensão em que o

concreto se encontra:

(a) Em regiões de compressão – compressão

Quando o concreto se encontra em estado de compressão biaxial, as tensões

principais podem ser recalculadas através das equações 3.20 a 3.25 e utilizando as

deformações principais obtidas em 3.37.

(b) Em regiões de tração-compressão ou tração-tração as tensões principais são

recalculadas através das equações 3.25 a 3.27 a-b

7. Após o cálculo das deformações e tensões principais, são determinados os

módulos de elasticidade secante do concreto nas direções principais através das

equações 3.30 a-b

8. Em seguida, a matriz de relação constitutiva do concreto é atualizada da

seguinte forma:

a) Se o concreto estiver no regime elástico linear Ec1 = Ec2 = Ec a matriz [D] é

aquela mostrada em 3.28,
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b) Caso as solicitações sejam de compressão nas duas direções principais, e o

mesmo já esteja no regime ortotrópico não linear (ver figura 3.7) a matriz será dada por

3.29.

c) Nos casos em que o concreto apresentar simultaneamente tensões principais

de tração e de compressão ou ambas de tração, nos quais o concreto está fissurado, a

matriz Dc será dada de acordo com a equação 3.31.

d) Se o par de tensões principais ficar localizado fora da envoltória de falha

(figura 3.7), então os elementos da matriz Dc serão considerados próximos de zero, uma

vez que, para valores exatamente iguais a zero, o algoritmo computacional desenvolvido

para a análise não linear começou a apresentar dificuldade para convergir.

9. Na etapa seguinte, a matriz [Dc] é rotacionada para o sistema global

[ ][ ][ ]cc
T

cGLc TDTD =][

10. Em seguida, calcula-se a influência das armaduras na rigidez do elemento.

Geralmente as faixas possuem uma armação em forma de malha, e para calcular a

contribuição dessas armaduras na rigidez da faixa, calculam-se os deslocamentos nas

extremidades das barras de aço e, em seguida, a deformação axial das mesmas. Com

isso define-se as matrizes de relação constitutiva de uma barra de aço nas direções x e y.

Ou seja:
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Analogamente ao procedimento utilizado para o concreto, as matrizes de relação

constitutiva do aço nas duas direções são rotacionadas para o sistema global

[ ] [ ][ ][ ]sx
i
sx

T
sxGL

i
sx TDTD =

[ ] [ ][ ][ ]sy
i
sy

T
syGL

i
sy TDTD = (3.41 a-b)
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onde as matrizes sxT e syT são idênticas à matriz Tc. Sendo os ângulos de rotação

00=sxψ e 090=syψ para as barras de aço na direção x e y respectivamente, então a

rigidez total da faixa é dada por

[ ] [ ] [ ] [ ]∑∑
==

++=
bb m

j

j
sy

n

i
GL

i
sxGLc DDDD

11
(3.42)

onde nb e mb são as quantidades de barras nas direções x e y, respectivamente.

Após a atualização da matriz [D], calcula-se a nova matriz de rigidez da faixa a

partir da matriz de rigidez de cada segmento da mesma.

3.5. Formulação para elementos de placas

Placas são elementos estruturais bastante comuns na engenharia, geralmente são

destinadas a suportar cargas transversais que geram esforços de flexão em seu plano. As

formulações de elementos finitos para elementos de placas são mais complexas do que

aquelas desenvolvidas para outros tipos de elementos. A complexidade está na

existência de equações diferenciais parciais de alta ordem.

A presente Tese adota a formulação para placas delgadas, onde é assumido que

uma linha reta perpendicular ao plano médio da placa, na configuração indeformada,

permanece perpendicular à mesma na configuração deformada, ou seja, deformações

transversais yzγ e xzγ são desprezadas.

O elemento de placa implementado no estudo proposto, possui 4 graus de

liberdade por nó, sendo três translações ( vu, e w ) e uma rotação (θ ). A figura 3.11

mostra as direções dos deslocamentos considerados.
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Figura 3.11 - Graus de liberdade para uma faixa (elemento de placa).

As deformações em um elemento de placa combinadas com aquelas de um

elemento de membrana (estado plano de tensões) variam ao longo de sua superfície e ao

longo de sua espessura t, desta forma, em um ponto (x,y,z), pertencente a este tipo de

elemento, haverá três deformações xyyx γεε ,, dadas por

xx z
dx
du

κε −=

yy z
dy
dv

κε −=

xyxy z
dx
dv

dy
du

κγ −+=

(3.43 a-c)

onde xκ , yκ e xyκ são as curvaturas nas respectivas direções. Pela teoria das placas

delgadas em flexão, estas curvaturas são determinadas por
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(3.44 a-c)

As funções de interpolação para os deslocamentos u e v são as mesmas descritas

no item 3.3, no entanto, para se realizar a interpolação das deflexões w é necessário

ijθ

j = -1 j= 0 j=1 j=2
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ijv
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adotar funções lagrangeanas do quinto grau na direção transversal da faixa, uma vez que

existe uma linha nodal intermediária (ver figura 3.11) e que há compatibilidade de

rotação em cada nó, sendo assim, devem existir seis condições de contorno tais que

;)(;)2/(;)0( 321 jjj wapwapwp ===

jjj a
dy
dpa

dy
dp

dy
dp

321 )(;)2/(;)0( θθθ ===
(3.45)

onde: jjj www 321 e; , são as deflexões nodais na seção j da faixa (ver figura 3.11);

jjj 321 e;; θθθ , são as rotações nodais na seção j da faixa;

p(x) é o polinômio interpolador na direção transversal à faixa

Para atender estas seis condições de contorno é necessário adotar um polinômio

do tipo p(y)=A+By+Cy2+Dy3+Ey4+Fy5 com seis constantes A,B,C,D,E e F. Com isso,

as funções de forma são encontradas e listadas na equação 3.46 a-f
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(3.46a-f)

e o deslocamento w é interpolado da seguinte maneira
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onde os coeficientes ijw e ijθ são os coeficientes Splines a serem determinados.

Com as equações (3.44 a-c) e 3.46 a-f, as curvaturas podem ser escritas da

seguinte maneira
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(3.48 a-c)

A matriz de deformação de um segmento da faixa onde atuam simultaneamente

esforços de membrana e flexão é montada a partir da combinação das equações 3.8 a-c

com as equações 3.48 a-c, que por sua vez podem ser arrumadas e apresentarem o

formato matricial
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de forma compacta a equação acima pode aparecer da seguinte maneira

{} []{}dB=ε (3.50)

a matriz de relações constitutivas para o referido elemento é dada por
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de forma compacta 3.51 pode ser escrita da seguinte maneira

{} {}εσ 
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b

m

D
D
0

0
(3.52)

Para a análise não linear o procedimento é praticamente o mesmo descrito no

item 3.4.6, onde cada elemento de placa é subdividido em certa quantidade de camadas

nc, e em cada uma dessas camadas haverá 16 pontos de Gauss e três deformações

xε , yε , xyγ .

Em cada ponto de integração as deformações são calculadas de acordo com 3.43

a-c, com isso são calculadas 16 x nc matrizes [Dc]GL calculadas pela equação 3.32, como

se cada camada do elemento de placa fosse um elemento de membrana de espessura tw/

nc. Dessa forma, a matriz [Dc]GL que representa a rigidez total do segmento da faixa é

simplesmente a média das 16 x nc matrizes calculadas em 3.32.

O valor da coordenada z no ponto de Gauss “i”, utilizado para calcular as

deformações xε , yε , xyγ , é medido em relação à linha neutra do elemento de placa,

conforme mostra a figura 3.12.
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Figura 3.12 - Variação da deformação por flexão ao longo das camadas do elemento

O procedimento para determinação das linhas neutras nas direções x e y é

através de um processo iterativo que consiste em adotar certo valor da deformação

( xε ou yε dependendo da direção em que se esteja procurando a linha neutra) em um

ponto qualquer ao longo da espessura do elemento para uma dada curvatura.

Em seguida, calcula-se a resultante de forças na seção transversal do elemento,

se esta resultante for igual ao valor do esforço Normal na seção, a deformação adotada é

realmente aquela e a posição da linha neutra pode ser facilmente encontrada.

Caso contrário, arbitra-se um novo valor para a deformação naquele mesmo

ponto, e repete-se todo o procedimento até que se encontre um valor da deformação

onde a resultante de forças oriundas das tensões normais seja igual ao esforço Normal,

este procedimento iterativo, ora descrito, é ilustrado na figura 3.13.

Vale ressaltar que, em cada iteração, a curvatura ê é fixa (fisicamente equivale à

inclinação da deformada), e determinada através das equações 3.48 a-c e os valores de

Fs1, Fs2 e Fci são obtidos através das relações tensão-deformação de cada material (aço e

concreto), como aquelas sugeridas por Belarbi & Hsu (1994), Sam & Iyer (1995),

Vecchio (1990), Kwak & Filippou (1990) e mostradas nas equações 3.25 a 3.26 a-b.

Na primeira iteração, a resultante de todas as forças (FR = Fs1,+Fs2 + ∑
=

Ncam

i
ciF

1

), em

geral, não é igual ao valor do esforço Normal na seção, à medida que a linha neutra vai

se deslocando através das camadas, FR vai se modificando até que se encontre o valor

procurado.
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No apêndice A consta um exemplo numérico, mostrando uma posição de linha

neutra calculada pelo processo descrito no presente estudo e o valor da posição real

dessa linha neutra para uma viga fissurada.

Figura 3.13 - Processo iterativo para a determinação da linha neutra.

3.6. Implementação de estruturas celulares

O desenvolvimento de um algoritmo computacional para analisar estruturas

celulares é similar à implementação de um algoritmo para análise de lajes, com a

diferença que no caso das estruturas celulares, os elementos sofrem uma determinada

rotação β em relação ao eixo global y, conforme mostra a figura 3.14.

Tomando como base uma estrutura celular com seção transversal igual àquela

mostrada na figura 3.14, então as faixas que compõem as faces 1 e 3 não sofrem

rotação, ao passo que as faixas contidas nas faces 2 e 4 sofrem uma rotação de â graus.
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Figura 3.14 – Seção transversal de uma estrutura celular

3.7. Métodos de representação do efeito da protensão

Visando desenvolver uma modelagem voltada para estruturas celulares

protendidas, neste item serão mostrados detalhes a respeito do assunto. Em uma

estrutura protendida, o efeito da protensão é considerado através de duas maneiras:

-Esforços solicitantes iniciais equivalente;

-Cargas externas equivalentes.

A primeira forma de representar tal efeito, consiste em adicionar aos esforços

internos, que existiriam se a peça não fosse protendida, esforços extra induzidos pela

protensão, a título de ilustração, seja a viga isostática mostrada na figura 3.15

onde:

P: força de protensão atuante nas extremidades do cabo de protensão;

fla: força longitudinal de atrito por comprimento de cabo;

ftc: força transversal de curvatura por comprimento de cabo;

Figura 3.15 – Separação de esforços devido à protensão (Menegatti, 2004)

Face 3
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Face 1
Face 4
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Z X

ââ Face 1
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Devido ao princípio da ação e reação, as mesmas ações que atuam no cabo

protendido vão atuar no concreto, porém em sentido oposto, conforme mostra a figura

3.15.

De acordo com Menegatti (2004) e Skaf & Stucchi (1995) a força longitudinal

de atrito e a força transversal de curvatura, atuantes no cabo protendido, são

carregamentos auto equilibrados, não provocando alterações nas reações de apoio

devido à força de protensão.

Tomando como base a figura 3.16, que secciona a viga em uma seção qualquer

x, os esforços internos devidos à protensão podem ser obtidos por equilíbrio

Figura 3.16 – Força de protensão em uma seção genérica da viga

)()()( αsenxPxVp −= (3.57)

)()()( xxNxM epp = (3.58)

onde:

P(x) : valor da força de protensão na seção x da viga;

α : ângulo de inclinação da força de protensão P(x) em relação à direção x;

e(x): excentricidade da força de protensão em x em relação ao centro de gravidade.

O valor de P(x) é obtido através da resultante de forças entre a força de

protensão aplicada na extremidade esquerda da viga (figura 3.15) e as resultantes de

força que surgem devido à fla e à fta.

O primeiro método citado para representar os efeitos da protensão é pouco

indicado para análise de estruturas através do método dos elementos finitos ou similares

,sendo mais adequado, para tal finalidade, métodos que transformam este efeito em

)cos()()( αxPxN p −= (3.56)
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cargas externas equivalentes. Estas cargas podem ser em forma de carregamento

distribuído ou em forma de um conjunto de cargas concentradas.

A representação por meio de carregamentos distribuídos pode ser feita através

de três modos:

-Carregamento externo uniformemente distribuído;

-Carregamento externo uniformemente distribuído por partes;

-Carregamento externo linearmente distribuído por partes.

Detalhes sobre a transformação da protensão nesses carregamentos podem ser

vistos, por exemplo, em Menegatti (2004), Skaf & Stucchi (1995) ou Franco (1994).

O efeito da protensão pode também ser representado através de um conjunto de

cargas concentradas aplicadas nos nós da poligonal utilizada para representar o cabo

protendido, em relação aos já mencionados métodos de representação da força de

protensão. Este método apresenta as seguintes vantagens:

-Maior facilidade no tratamento de cabos de protensão com um traçado mais

complexo, como aqueles que são representados por uma curva em três dimensões;

-Possibilidade de modelar armaduras protendidas cuja trajetória é representada

por curvas de pequeno raio, haja vista os métodos anteriormente descritos partem do

princípio que as curvas são abatidas (grandes raios de curvatura).

-Maior facilidade para discretizações em modelos através do método dos

elementos finitos.

No presente estudo, é utilizado este tipo de modelagem devido às razões acima

citadas, onde a implantação se dá através de um modelo descrito em Menegatti (2004),

no qual um cabo de protensão, que é representado inicialmente por uma curva no espaço

tridimensional (caso mais geral possível), é discretizado através de uma poligonal

formada por cordas dessa curva, conforme mostra a figura 3.17.

A discretização do cabo curvo em uma poligonal deve ser feita de tal forma que

o afastamento máximo que surge entre o trecho curvo e o trecho reto da poligonal seja o

menor possível. Menegatti (2004) sugere que o cabo curvo seja discretizado em uma

poligonal de pelo menos vinte segmentos. Naturalmente, quanto maior a quantidade de

trechos em que for discretizado o cabo curvo, mais preciso será o resultado.
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Figura 3.17 - Representação do cabo curvo por meio de uma poligonal

Em cada vértice da poligonal vai surgir um trio de forças concentradas dvFx ,

dvFy e dvFz (caso mais geral) simulando as forças induzidas pela protensão e as forças

de atrito que surgem ao longo do cabo curvo.

A implantação do efeito de protensão em estruturas celulares consiste em

discretizar os cabos em certa quantidade de segmentos retos; em seguida, calculam-se as

forças atuantes nos nós dos vértices da poligonal. A partir desse momento, essas forças

passam a ser tratadas como um conjunto de forças concentradas atuando nos nós da

poligonal, e então, as mesmas são transformadas em cargas aplicadas nos nós da malha

de elementos finitos.

A determinação das forças que atuam em cada vértice da poligonal é feita com

base na figura 3.18, onde se tem dois trechos de uma poligonal que se desenvolve num

espaço tridimensional.

Figura 3.18 - Força de desvio no espaço e suas componentes (Menegatti, 2004).

Cabo curvo

poligonal

x

y
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O ponto de partida para o cálculo da força de desvio idvF , é a determinação da

força de protensão ao longo do cabo. A NBR 6118 (2003) recomenda uma expressão

para esse cálculo, com isso é possível determinar o valor das forças 1, +iiP e iiP ,1− , a

partir daí, e com base na figura 3.18, calcula-se, por equilíbrio, o valor das componentes

idvFx , , idvFy , e idvFz , dadas por

onde:

idvF , : Força de desvio no vértice i da poligonal;

idvFx , , idvFy , e idvFz , : Componentes da força de desvio no vértice i nas direções x, y e z

respectivamente;

11 ;; +− iii PPP : Valor da força de protensão atuante nos vértices i-1, i, i+1 respectivamente;

11 ;; +− iii xxx : Coordenadas do eixo x nos nós i-1, i e i+1 respectivamente;

11 ;; +− iii yyy : Coordenadas do eixo y nos nós i-1, i e i+1 respectivamente;

11 ;; +− iii zzz : Coordenadas do eixo z nos nós i-1, i e i+1 respectivamente;

1−il : Comprimento do trecho da poligonal entre os vértices i e i-1;

il : Comprimento do trecho da poligonal entre os vértices i e i+1;

onde em iP , 1−iP e 1+iP já estão descontadas as perdas imediatas por atrito,

escorregamento do cabo de protensão e encurtamento elástico do concreto. Com isso as

forças que surgem na estrutura devido à presença do cabo protendido podem ser

idealizadas de acordo com a figura 3.19 b.
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FH2 FH3
FH4 FH5 FH6

FH7
FH8

FH9 FH10

Figura 3.19 - (a) situação real (cabo curvo) (b) situação idealizada (cabo poligonal)

Conforme já mencionado, e tomando-se como base a figura 3.19 b, após o

cálculo das forças de desvio nos nós da poligonal, calcula-se as cargas nodais

equivalentes, já que estas forças não necessariamente estão localizadas nos vértices da

malha de elementos finitos (os vértices da poligonal e os vértices dos elementos de

placa são independentes).

Com isso, uma estrutura em concreto protendido é transformada em uma

estrutura em concreto armado com uma série de forças concentradas (representando a

protensão) atuando sobre a mesma.
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Capítulo 4

Modelagem da análise ao longo do tempo

4.1. Modelos para a função de fluência

O desenvolvimento da modelagem computacional requer a adoção de equações

que descrevam adequadamente a função de fluência. Existem na literatura vários

modelos; geralmente, as normas para estruturas de concreto como a NBR 6118 (NBR

6118, 2003), o CEB (CEB, 1990), o ACI (ACI, 1992) entre outras, apresentam

propostas para a determinação das deformações ocorridas ao longo do tempo.

Diversos trabalhos, encontrados na literatura técnico-científico, foram

desenvolvidos para descobrir qual desses modelos teóricos apresenta resultados mais

próximos daqueles medidos experimentalmente.

Nesse capítulo, serão apresentados os principais modelos teóricos para a função

de fluência, e mais adiante, serão mostradas as respostas obtidas pela modelagem

numérica aqui proposta, utilizando as diversas formulações teóricas apresentadas neste

capítulo.

4.1.1.Modelo proposto pelo ACI-209

ACI Committee 209 (ACI, 1992) apresenta uma formulação para a determinação

analítica do coeficiente de fluência. No procedimento analítico são levadas em

consideração as propriedades do concreto e a sua dosagem, já que fatores como: idade

do carregamento, umidade relativa do ar, relação entre a área da seção transversal e seu

perímetro em contato com o ar atmosférico (denominado altura fictícia da peça),

consistência do concreto fresco (Slump), porcentagem do peso de agregado miúdo em

relação ao peso total de agregados e porcentagem de ar incorporado têm influência na

evolução nos efeitos reológicos do concreto.

Apesar de sua complexidade, a modelagem descrita pelo ACI-209 não leva em

consideração a resistência à compressão do concreto nos efeitos reológicos. Segundo
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este modelo, depois de decorrido certo tempo t de um carregamento aplicado em um

instante inicial to, as deformações ocorridas imediatamente após a aplicação da carga

sofrerão uma variação dada por

)),(1)((),( ooo ttttt φεε += (4.1)

onde:

αψλ γγγγγγφ svslao t
ttt 6,0

6,0

10
35,2),(
+

=

laγ : influência do tempo de aplicação da carga;

:λγ parâmetro que leva em consideração a umidade relativa do ar;

:vsγ fator que leva em consideração a seção transversal do elemento estrutural;

:sγ influência da consistência do concreto fresco na determinação da fluência;

:ψγ fator que leva em consideração a porcentagem de agregado miúdo em relação à

massa total de agregado;

:αγ influência da porcentagem de ar incorporado na mistura;

)( otε : deformação medida imediatamente após a aplicação da carga.

4.1.2.Modelo proposto pelo PCI - Bridge Design Manual (PCI, 1997)

Este modelo determina a função de fluência através de duas equações, a

depender da faixa de resistência do concreto. A primeira, dada pela equação 4.2 (a), é

aplicada para o cálculo das deformações por fluência em uma faixa de resistência entre

20 e 35 MPa. Pra resistências maiores do que 35 MPa e menores do que 84 MPa, a

função de fluência sofre alguns ajustes e é dada de acordo com a equação 4.2 (b).
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(4.2 a-b)

onde:

vshlau kC γγ= ;

`.00571,018,1 cst fK −=

laγ : fator que leva em consideração a idade de aplicação do carregamento;

hk : fator que leva em consideração a umidade relativa do ar;

vsγ : fator que leva em consideração a altura fictícia da peça;

ot : tempo de aplicação do carregamento (em dias);

f `
c: resistência à compressão do concreto aos 28 dias (MPa).

Assim como na maioria das normas, não há recomendações para concretos de

alto desempenho acima de 84 MPa, haja vista que os modelos necessitam de um grande

número de resultados experimentais para a dedução da expressão matemática, uma vez

que existe um número reduzido de estruturas confeccionadas em concreto com valores

de resistência à compressão tão elevada.

4.1.3. Modelo proposto pelo AASHTO LRFD (AASHTO, 1998)

Neste modelo o coeficiente para se obter a fluência em um instante t devido a

uma carga aplicada em to é dado por
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onde:

fk : fator que leva em consideração a resistência do concreto;

ck : fator que leva em consideração a altura fictícia da peça;

H: umidade relativa do ar (%);

fich : altura fictícia da peça (m);

4.1.4. Modelo proposto pelo NCHRP 496

A formulação matemática está descrita em Tadros et. al. (2003) e é bastante

similar ao do ACI-209, sofrendo apenas algumas modificações nos componentes da

equação e fatores de correção objetivando analisar os efeitos reológicos em concretos de

alto desempenho sem restrições quanto à sua resistência à compressão. O coeficiente de

fluência é dado por

crott γφ 90,1),( = (4.4)

onde:

fhcslatdcr kkkkk=γ

os coeficientes tdk , lak , sk , fk , hck levam em consideração a variação com o tempo, a

idade do carregamento, a altura fictícia, a resistência do concreto e a umidade relativa

do ar respectivamente.

4.1.5. Modelo proposto pelo CEB-FIP-90 (CEB, 1993)

Este modelo é recomendado para uma faixa de resistência à compressão do

concreto que vai de 12 MPa até 80 MPa, desde que a tensão atuante não chegue a 40%

de resistência à compressão. Também só se aplica nos casos onde a umidade relativa do

ar está acima de 40% e uma temperatura ambiente média entre 5 oC e 30 oC; assim, o

coeficiente de fluência é dado por
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onde:

()Τϕ
/Φ4 19.262 Τφ
1 0 0 1 214.68 651.33 Τµ ()1500250)2,1(1150 18 ≤++= ficH hHβ

cmf : resistência média à compressão do concreto (em MPa);

4.1.6. Modelo B3 (Bazant & Baweja, 1995)

Este modelo foi calibrado para estimar deformações por fluência e retração em

concretos com resistência à compressão ( cf ) entre 17 e 70 MPa, para uma relação

agregado-cimento ( )/ cp entre 2,5 e 13,5 (em massa), para uma porcentagem de

cimento na mistura (c) entre 160 e 720 kg/m3, um fator água-cimento (a/c) variando

entre 0,3 e 0,85 e umidade relativa do ar (H) entre 40 e 100%.

A determinação das deformações por fluência independe do módulo de

elasticidade do concreto, sendo a sua influência avaliada implicitamente.

De acordo com esse modelo, depois de decorrido certo intervalo de tempo de

aplicação de um carregamento, a deformação causada pela fluência e pela ação do

carregamento é calculada de acordo com

σε ),()( ottJt = (4.6)

onde σ é a tensão aplicada no tempo to , e ),( ottJ é dado por

),,(),(),( ,
1 tttCttCqttJ odooo ++= (4.7)

onde q1 = )( cff é a deformação elástica imediata, C0(t,to)= )/;/;;( cpcafcf c é o termo

que avalia a fluência básica para uma carga aplicada em to e Cd(t, to, t')

= );;;( ficshc hHff ∞ε calcula a fluência adicional devido a cargas aplicadas em um

instante to posterior ao tempo de finalização da cura do concreto ocorrida em t'. Caso a

carga tenha sido aplicada antes do fim da cura, esta parcela da deformação por fluência

também é dependente da deformação devido à retração em um tempo infinito ( ∞shε ).
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4.1.7. Modelo GL2000

Gardener & Lockman (2001) desenvolveram o método GL2000 para o cálculo

da previsão das deformações por fluência e retração. Para o cálculo do primeiro tipo de

deformação ao longo do tempo, o modelo leva em consideração a umidade relativa do

ar, a idade de aplicação da carga (to), idade do fim da cura (tc) e a altura fictícia da peça.

Em virtude de todos estes parâmetros a função de fluência é dada por

()Τϕ
/Φ4 19.207 Τφ
1 0 0 1 230.04 509.37 Τµ ()
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onde a altura fictícia hfic é calculada em metros, a umidade relativa H deve ser dada em

decimal e o fator )( ctΦ para co tt ≥ é calculado da seguinte maneira

5,05,0

257,37587
1)(


























+−
−

−=Φ
ficc

c
c htt

ttt (4.9)

para oc tt ≥ este parâmetro assume o valor unitário.

4.1.8. Modelo Shams and Kahn

O modelo desenvolvido por Shams & Kahn (2000), consiste em uma adaptação

feita no modelo AASHTO LRFD (descrito em 4.1.3) para melhor avaliar as

deformações de fluência e retração em concretos de alto desempenho.

Tais modificações incluem fatores que levam em consideração o nível de tensão

a que está submetido o material na idade do carregamento, duração do período de cura e

idade de aplicação do carregamento. O coeficiente de fluência é calculado da seguinte

forma:
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onde kvs, kfc, kh, kto, σk , km, d são parâmetros que levam em consideração a altura

fictícia, a resistência à compressão do concreto, a umidade relativa do ar, a idade do

carregamento, o nível de tensão a que está submetida a peça, a fluência para cargas

aplicadas em um instante posterior ao fim da cura do concreto e o tempo de aplicação

do carregamento respectivamente.

4.1.9. Modelo da NBR-6118

A norma brasileira destinada ao cálculo de estruturas de concreto, a NBR-6118

(2003), também descreve um modelo para a função de fluência. Ela descreve tal efeito

reológico como sendo a composição de três tipos de deformações lentas, sendo assim o

coeficiente de fluência é calculado de acordo com a seguinte soma

∞∞ ++= dfaott φφφφ ),( (4.11)

A primeira parcela da equação 4.11 é denominada de fluência rápida, e começa a

agir desde o início do endurecimento do concreto, e permanece constante a partir da

idade de aplicação do carregamento. Esta componente pode ser calculada da seguinte

forma
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A segunda parte do somatório ( ∞fφ ) é denominada de fluência lenta irreversível,

é a parte da deformação que varia ao longo do tempo de aplicação do carregamento, e
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não se recupera quando há a remoção total ou parcial do mesmo. O seu cálculo é feito

de acordo com a equação 4.13

()Τϕ
/Φ4 18.797 Τφ
1 0 0 1 339 671.97 Τµ ())()(
)(20
)(42

5,2 off
fic

fic
f tt

cmh
cmh

ββφ −
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onde:

DCtt
BAtttf ++

++
= 2

2

)(β

113)(588)(350)(42 23 ++−= mhmhmhA ficficfic

23)(3234)(3060)(768 23 −++= mhmhmhB ficficfic

183)(1090)(13)(200 23 +++−= mhmhmhC ficficfic

1931)(35343)(31916)(7579 23 ++−= mhmhmhD ficficfic

A última componente ( ∞dφ ) é chamada de deformação lenta reversível. Como o

próprio nome sugere, esta é a parcela da função de fluência que se recupera com o alívio

do carregamento, e é calculada de acordo com
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4.1.10. Comparativo entre modelos

Objetivando ilustrar as respostas obtidas para as deformações de fluência

utilizando os diversos modelos aqui apresentados e compará-las com resultados

experimentais, são mostrados os gráficos contidos na figura 4.1 obtidos em um estudo

feito por Waldron (2004) para concretos com resistência à compressão em torno de 60

MPa. De acordo com a figura 4.1, observa-se que o modelo do ACI, embora leve em

consideração mais parâmetros reais do concreto, produziu coeficientes de fluência 20%

maior do que os resultados experimentais. Observa-se também, que os modelos B3 e
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GL2000 produziram resultados superestimados, enquanto o modelo Shams e Kahn

subestimou os resultados.

Os modelos PCI-BDM, ACI-209, AASHTO LRFD e NCHRP 496 representam

mais adequadamente o comportamento à fluência. Há de se destacar que, o intervalo de

tempo de monitoramento é relativamente curto, cerca de 270 dias, do ponto de vista de
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Figura 4.1- Deformações por fluência (Waldron, 2004)
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comportamento ao longo do tempo. Desta forma não é adequado se afirmar qual é o

modelo mais preciso.

A ausência da estimativa da deformação lenta calculada através da NBR-6118 é

justificada, pelo fato de que a figura 4.1 foi retirada de um estudo feito fora do Brasil, e

consequentemente, esta Norma não foi contemplada em Waldron (2004). Vale ressaltar,

que este autor não forneceu os parâmetros necessários para o cálculo dessa estimativa e

que esta Norma é carente de resultados experimentais para a sua validação.

4.2. Modelos de retração

A retração, assim como a fluência, é um fenômeno reológico que gera

deformações ao longo do tempo no concreto. De acordo com Nawy (1996) existem dois

tipos de retração: a plástica e a por secagem. A retração plástica é aquela que ocorre

poucas horas após o lançamento do concreto, e é bastante significativa no caso de lajes,

pois essas estruturas apresentam uma grande superfície em contato com o ar

atmosférico (fenômeno minimizado com uma cura eficiente). Em tais situações a

secagem desigual do concreto (de fora para dentro) acarreta variação volumétrica do

material. Por outro lado, o segundo tipo de retração, ocorre após o concreto já ter

atingido a sua resistência final, quando boa parte do processo de hidratação do cimento

já tem acontecido. Este fenômeno é ocasionado pela entrada ou saída de água do interior

da estrutura gelatinosa que se forma após a hidratação do cimento. Ainda segundo

Nawy (1996), diversos fatores afetam a magnitude da retração por secagem tais como:

proporção da massa de agregados em relação à massa de cimento, resistência à

compressão do concreto, dimensões da peça, umidade relativa do ar, aditivos e adições,

tipo de cimento e carbonatação do concreto. Os modelos que serão aqui apresentados

contemplam expressões matemáticas para avaliar a retração em um dado instante t.

4.2.1. Modelo proposto pelo PCI - Bridge Design Manual (PCI, 1997)

Assim como na fluência, o cálculo das deformações por retração, através desse

modelo, depende da resistência à compressão do concreto, apresentando também neste

caso duas expressões dadas por:
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onde:

),,( cficu thHfS =

)( cst ffK =

ct : tempo de fim da cura do concreto

4.2.2. Modelo proposto pelo CEB-FIP-90 (CEB, 1993)

Em um dado instante t, o acréscimo de deformação provocado pelo fenômeno da

retração é dado por

),(),( cscsocsh tttt βεε = (4.16)

onde:

),,( sccmcso Hff βε =








=

rápidontoendurecimedecimentop/8
normalntoendurecimedecimentop/5
lentontoendurecimedecimentop/4

scβ

),,(),( cficcs tthftt =β

MPaff ccm 45,9' +=

4.2.3. Modelo proposto pelo NCHRP 496

Assim como na fluência, este modelo teórico apresentou boa correlação com os

dados de deformação por retração obtidos experimentalmente em Waldron (2004).

Como este modelo foi desenvolvido para concretos de alto desempenho, e haja vista que
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a resistência à compressão dos concretos analisados experimentalmente por Waldron

(2004) é considerada como de alto desempenho, era de se esperar que este modelo

realmente apresentasse boa aproximação com os resultados experimentais. Pode-se

calcular a deformação por retração através da expressão

610480 −×= sksh γε (4.17)

onde:

),,( ficcsk hfHf=γ

4.2.4. Modelo proposto pelo GL 2000

Gardener & Lockman (2001) em seu estudo sobre as deformações de fluência e

retração apresentaram a seguinte expressao matemática para o cálculo da retração

)()(),( Httt shucsh ββεε = (4.18)

onde:

),( 28
cmshu fKf=ε








=

IIItipocimento15,1
IItipocimento7,0
Itipocimento0,1

K

),()( ficc htft =β

fich : altura fictícia da peça (m);

f 28
cm: resistência média à compressão do concreto ao 28 dias (MPa);

4.2.5. Modelo proposto pelo ACI-209 (ACI, 1992)

De acordo com este código as deformações de retração ao longo do tempo, são

calculadas através da seguinte expressão matemática
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shu
c

c
csh tt

tttt εε
)(55

)(
),(

−+
−

= (4.19)

shshu γε 610780 −×= (4.20)

onde shγ é função de todos aqueles parâmetros citados no cálculo da fluência e tc é o

tempo de fim da cura do concreto; no caso de cura a vapor adota-se tc como sendo um

valor entre 1 a 3 dias.

4.2.6. Modelo proposto pelo AASHTO LRFD

Nesse modelo a retração é calculada da maneira bastante simplificada através da

seguinte expressão matemática

31056,0
55

),( −×







−+

−
=

c

c
hscsh tt

ttkkttε (4.21)

onde o fator ks leva em consideração a altura fictícia da peça e o fator kh a umidade

relativa do ar e tc já definido anteriormente.

4.2.7. Modelo proposto por Sams & Kahn

Este modelo foi desenvolvido com o objetivo de aprimorar o modelo AASHTO

LRFD, acrescentando parâmetros que levam em consideração o tipo de cura ( ∞shε )

(úmida ou acelerada) e a idade do carregamento (kts), sendo assim, a retração pode ser

calculada da seguinte maneira

5,0

23
),( 








−+

−
= ∞

c

c
thsshcsh tt

ttkkktt
s

εε (4.22)

onde kh e ks são os mesmos parâmetros definidos no modelo AASHTO LRFD
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4.2.8. Modelo B3

O modelo B3 necessita de parâmetros tais como a retração final ∞shε (em um

tempo infinito), um fator de modificação da umidade (kh) e uma função que faz a

retração variar ao longo do tempo (S(t)), com isso a retração em um tempo qualquer é

definida como

)(),( tSktt hshcsh ∞−= εε (4.23)

Na qual o parâmetro ∞shε é função do tipo de cimento, do tipo de cura do concreto, da

resistência à compressão e do teor de água em relação ao volume de concreto, e a

variável S(t) é função do tempo de finalização da cura e de sua altura fictícia.

4.2.9. Modelo da NBR-6118

Neste modelo, a avaliação da retração ao longo do tempo depende de parâmetros

como o tempo de encerramento da cura do concreto, as dimensões da peça e a umidade

relativa do ar, e é calculado de acordo com a seguinte expressão matemática

()Τϕ
/Φ4 15.848 Τφ
1 0 0 1 249.84 345.81 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 15.848 Τφ
1 0 0 1 289.56 345.81 Τµ ()[ ]csscscsh tttt ββεε −−= ∞),( (4.24)

onde:

∞csε : fator que leva em consideração as dimensões da peça;

()Τϕ
/Φ4 15.906 Τφ
1 0 0 1 132.48 254.73 Τµ ()()Τϕ
/Φ4 15.906 Τφ
1 0 0 1 165.12 254.73 Τµ ()css tt ββ ; : fatores que levam em consideração a umidade relativa do ar e são

avaliados nos instantes t e tc respectivamente.

4.2.10. Comparativo entre modelos de retração

A figura 4.2 mostra os gráficos das variações das deformações de retração

obtidos experimentalmente por Waldron (2004) e aqueles obtidos através dos modelos

descritos nesta Tese, para os mesmos concretos utilizados na determinação experimental

das deformações de fluência mostrados na figura 4.1
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Figura 4.2 - Comparação entre os modelos teóricos e valores experimentais (Waldron, 2004)

As curvas representam o comportamento inicial, durante os 210 dias de idade do

concreto. Pode-se notar que neste período os modelos propostos pelo ACI 209,

AASHTO LRFD, Shams & Kahn e B3 apresentaram valores que tendem a se afastar da

curva experimental enquanto os modelos PCI-BDM e GL 2000 foram os que mais se

aproximaram dos resultados experimentais.

Observa-se que a curva experimental tem nos primeiros dias um crescimento

mais rápido do que os modelos teóricos, e em seguida tende a crescer mais lentamente.

Vale ressaltar, que cada ponto da curva experimental foi obtido através de uma

média aritmética de varias medições de deformação de retração em diferentes corpos-

de-prova para cada idade. Na curva experimental, podem-se observar barras verticais

passando por cada ponto dela. Essas barras representam a variabilidade correspondente
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a dois desvios padrões em torno do valor médio, estabelecendo, assim, a faixa de

variação admissível para cada ponto da curva experimental.

4.3. Modelagem dos efeitos reológicos para o método dos elementos finitos

Neste trabalho é utilizado o princípio da superposição para modelar estruturas

em concreto (armado ou protendido), este modelo pode ser visto, por exemplo, em

Kawano & Warner (1996) ou em Anand & Rahman (1991). Apesar de se tratar de um

modelo um tanto antigo (haja vista a bibliografia citada), ainda não é considerado

ultrapassado, sendo inclusive utilizado em trabalhos bem recentes, ver, por exemplo,

Waldron (2004), Hinkle (2006) e Miller (2008), que em suas respectivas modelagens,

para analisar os efeitos reológicos, utilizaram tal princípio.

Esta modelagem é adequada para análises numéricas dos efeitos reológicos

através do método dos elementos finitos, utilizando elementos bi e tridimensionais. É,

também, utilizada para predizer deformações por fluência e retração em estruturas sob

estados de tensão variáveis ao longo do tempo, onde no presente estudo, esta variação,

ao longo do tempo, do estado de tensões é causada pela perda de protensão da armadura

ativa (armadura protendida).

De acordo com Anand & Rahman (1991), conforme já mencionado no capítulo

2, para que se possa aplicar o princípio da superposição é necessário que ocorra as

seguintes condições:

-Material visco-elástico, ou seja, o material sofre deformações imediatas dentro

do regime elástico linear, seguida de deformações no decorrer do tempo mesmo sem

haver alteração na intensidade do carregamento.

-A magnitude das tensões não chega a 40% da máxima tensão suportada pelo

material;

-Não há variações bruscas de tensões ao longo do tempo, admite-se que estas

variações de tensão são contínuas ao longo do tempo.

A deformação varia ao longo do tempo de acordo com a expressão

)()()(),( ttttt shcroo εεεε ++= (4.25)
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onde:

)( otε - deformação inicial;

)(tcrε - deformação de fluência;

)(tshε - deformação de retração.

O princípio da superposição diz que se uma estrutura está submetida a diferentes

tensões em diferentes momentos de sua vida útil, então a resposta devido a uma

determinada tensão que ocorreu em um determinado instante t independe das respostas

obtidas para as demais tensões aplicadas em outros instantes.

Supondo, por exemplo, uma estrutura que foi carregada inicialmente no instante

t = to, apresente nesta ocasião uma tensão oσσ = , e que até o instante t a estrutura

sofreu as variações de tensão )( 11 tσ∆ , )( 22 tσ∆ ... )( ntnt tσ∆ , (com t1, t2, ... tnt < t ) então

a deformação em t é dada por

),()),(1(
)(

)),(1)((),(
1

oshi

n

i i

i
ooo tttt

tE
ttttt

t

εφ
σ

φεε ++
∆

++= ∑
=

(4.26)

Para o caso de um estado de tensão que varie continuamente ao longo do tempo

esta variação pode ser discretizada de acordo com a figura 4.3

Figura 4.3 – Função de variação de tensão equivalente

to t1 t2 tn

oσ

1σ

2σ

nσ

σ
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Para o cálculo da deformação através da equação 4.26 é necessário criar uma

função de fluência para cada incremento de carga iσ∆ , no entanto, de acordo com

Waldron (2004), ao invés de ti, pode ser utilizado to na equação 4.26 sem que haja

grande perda de precisão na resposta obtida. Sendo assim a referida equação pode ser

reescrita da seguinte forma

),()),(1(
)(

)),(1)((),(
1

osho

n

i o

i
ooo tttt

tE
ttttt

t

εφ
σ

φεε ++
∆

++= ∑
=

(4.27)

A equação 4.27, por necessitar da geração de apenas uma função de fluência,

acarreta um menor custo computacional, facilitando consideravelmente a

implementação do modelo de elementos finitos.

O comportamento reológico está associado à condição de aplicação do

carregamento ao longo do tempo (instantânea ou gradual). É muito comum encontrar na

literatura científica artigos que tratam da fluência do concreto atuando em estado de

compressão uniaxial apenas, mas, torna-se interessante ressaltar que esse fenômeno

manifesta-se também de maneira multiaxial.

No caso de vigas em concreto armado, o estudo da fluência tem sua relevância

no tocante à determinação do valor da flecha máxima em um tempo infinito, quando

ocorre a estabilização da estrutura. Para o caso específico das vigas em concreto

protendido, o estudo da deformação lenta é importante para se estimar perdas de

protensão e determinação da flecha durante a vida útil da peça.

4.4. Roteiro para a determinação da deformação por fluência

A análise do comportamento de uma estrutura ao longo do tempo é feita a partir

do desmembramento do intervalo de tempo em que se pretende analisá-la em pequenos

sub-intervalos de tempo, a partir daí, dentro de cada um desses sub-intervalos, calcula-

se a variação da deformação devido aos efeitos reológicos rel
mε∆ , e esta por sua vez, é

transformada em um carregamento aplicado de acordo com:

∫ ∆=∆
V

rel
mm

Ti
mI dxdyDBuF ε)( )(

(4.28)
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onde :
TB : transposta da matriz que relaciona as deformações com os deslocamentos;

mD : matriz de relações constitutivas;

rel
mε∆ : variação das deformações oriundas dos efeitos reológicos (fluência e retração).

a integral que aparece na equação 4.28 pode ser calculada por meio de uma integração

numérica de acordo com:

JDBWWeuF
n

i

n

j

rel
mm

T
ji

i
mI ∑ ∑

= =

∆=∆
1 1

)( )( ε (4.29)

onde :

e: espessura do elemento ou de uma camada (elemento de placa);

Wi; Wj : pesos de integração;

|J|: determinante da matriz jacobiana.

Vale ressaltar que rel
mε∆ é calculada como sendo a soma entre o incremento de

deformação por fluência ( crε∆ ) e o incremento de deformação por retração ( shε∆ ) em

um dado sub-intervalo de tempo 1−−=∆ iii ttt . A segunda parcela dessa variação

(devido à retração) é facilmente calculada utilizando um dos métodos descritos no item

4.2 para os instantes it e 1−it . A primeira parcela (devido à fluência) pode se tornar de

difícil avaliação, no referido período de tempo, caso haja variação no estado de tensões

ao longo do tempo, conforme mostrado na equação 4.26. Neste item é mostrado um

roteiro para o cálculo do incremento de deformação por fluência, com base em Anand

et. al. (1991).

Passo 1: No início de cada intervalo de tempo as tensões yx σσ , e xyτ já são

conhecidas, pois ao fim de cada iteração estas informações são armazenadas. Nesta

análise ao longo do tempo, o período de avaliação dos efeitos reológicos é dividido em

pequenos intervalos de tempo it∆ de modo a se ter uma variação linear da função de

fluência dentro de cada intervalo de tempo. Seja 1t∆ o primeiro intervalo de tempo da

análise, o incremento de deformação por fluência equivalente é dado por:
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),(
)( 1 o

o

ocr
o tt

tE
φ

σ
ε =∆ (4.30)

onde oσ é a tensão equivalente no início do intervalo, é calculada em função das tensões

principais da seguinte maneira (Anand et. al. (1991)):

2
1

2
2

2
21 )(

2
1

σσσσσ ++−






=o (4.31)

As deformações por fluência nas direções cartesianas são dadas de acordo com

as seguintes equações:

)2( yx
o

cr
cr
x σσ

σ
ε

ε −






∆
=∆

)2( xy
o

cr
cr
y σσ

σ
ε

ε −






∆
=∆

xy
o

cr
cr
xy τ

σ
ε

γ 






∆
=∆

(4.32 a-c)

o vetor { }Trel
xy

rel
y

rel
x

rel
m γεεε ∆∆∆=∆ , utilizado na equação 4.29, é calculado da

seguinte forma

sh
cr
x

rel
x εεε ∆+∆=∆

sh
cr
y

rel
y εεε ∆+∆=∆

sh
cr
xy

rel
xy εγγ ∆+∆=∆

(4.33 a-c)

Passo 2: Calcula-se )( )(i
mI uF∆ , e a partir daí esta variável é tratada como um

incremento de carga, no qual procedimentos incrementais-iterativos descritos

detalhadamente no próximo capítulo, são empregados para determinar os novos

deslocamentos.
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Passo 3: Com os novos deslocamentos calculados, calculam-se as novas

deformações totais em cada ponto de integração numérica. O estado de tensão é

atualizado a partir da subtração entre as deformações totais e as deformações por

fluência e retração. Sendo assim, nos casos de estruturas submetidas a um estado de

carregamento constante, as deformações causadas pelos efeitos reológicos não alteram o

estado de tensões original (anterior à ação dos efeitos reológicos).

Passo 4: Caso tenha ocorrido uma variação no estado de tensões no intervalo de

tempo 1t∆ (devido às perdas de protensão, por exemplo), o incremento de deformação

por fluência no intervalo de tempo 122 ttt −=∆ é obtido a partir da superposição dos

efeitos

[ ] [ ]),(
)(

)(
),(),(

)( 12
1

01
121 tt

tE
tttt

tE oo
o

ocr φ
σσ

φφ
σ

ε
−

+−=∆ (4.34)

A partir daí os passos 1 até 3 são repetidos até que se chegue no tempo t = tn que

representa o período total da análise. Generalizando, seja um intervalo de tempo

1−−=∆ kkk ttt , para tnk ≤ , o incremento de deformação para este intervalo de tempo é

dado por:

[ ] [ ]∑
−

=
−

−
− −

−
+−=∆

1

1
1

1
1 ),(),(

)(
)(

),(),(
)(

k

i
ikik

i

ii
okok

o

ocr
k tttt

tE
tttt

tE
φφ

σσ
φφ

σ
ε (4.35)

O inconveniente desta formulação é a necessidade de ter que armazenar todas as

variações de tensão que ocorreram até o intervalo de tempo em questão ( kt∆ ), no

entanto, pode ser encontrado, por exemplo, em Kwano & Warner (1996) ou em Pimenta

& Santos (2000), uma modelagem que utiliza apenas a variação de tensão ocorrida no

intervalo de tempo imediatamente anterior (state model).

Para o modelo de estado (state model) existem duas formas de analisar os efeitos

reológicos, a primeira delas, considera que a tensão não varia dentro do intervalo de

tempo, enquanto que a segunda, considera uma variação linear da tensão dentro do

intervalo.

No presente estudo, foi utilizada a modelagem descrita em Kwano & Warner

(1996), onde os efeitos reológicos foram analisados considerando que a tensão não varia
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dentro de cada intervalo, sendo assim, para situações onde o estado de tensões atuante

em uma estrutura varie ao longo do tempo, a deformação por fluência é dada por:

[ ]
ττσ

τ
τφ

ε d
d
td

tE
t

t

to

cr

o

)(
),(

)(
1)( ∫= (4.36)

Na equação 4.36, τ é um instante genérico onde ocorre a variação das tensões

atuantes na estrutura. Conforme anteriormente mencionado, o intervalo de tempo que

vai de to a t é subdividido em nt pequenos intervalos, com isso a integral da equação

4.36 pode ser reescrita sob a forma de um somatório

[ ]),(),()(
)(

1)( 1
1

1 ojoj

n

j
j

o

cr ttttt
tE

t
t

−
=

− −= ∑ φφσε (4.37)

com isso, a variação da deformação por fluência em um intervalo de tempo

1−−=∆ kkk ttt é dada por:

[ ]),(),()(
)(

1)( 11 okokk
o

k
cr ttttt

tE
t −− −=∆ φφσε (4.38)

Em comparação com a equação 4.35, esta última é bem mais simples e não

necessita armazenar todo o histórico de tensão, onde o estado de tensão atuante no

intervalo de tempo anterior é suficiente para a avaliação da deformação por fluência no

intervalo em questão.

4.5. Comparativo entre o modelo de estado e o modelo de memória

Conforme já mencionado, o modelo de estado é um modelo menos preciso do

que o modelo de memória, porém, o primeiro facilita significativamente a modelagem

aqui proposta, além de possibilitar um menor custo computacional. Para melhor

visualizar a diferença entre as respostas de deformação ao longo do tempo, entre os dois

modelos, é mostrado um exemplo de um pilar carregado uniaxialmente, haja vista que
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nesta situação de carregamento, as respostas podem ser facilmente calculadas

analiticamente, através das equações 4.35 e 4.38.

Seja um pilar de seção transversal quadrada (20cm X 20cm), módulo de

elasticidade 2,5 x 107 kN/m2 e resistência à compressão de 25 MPa. O pilar está

submetido a uma carga axial que vai decrescendo ao longo do tempo (da mesma forma

que poderia crescer ao longo do tempo ou alternar acréscimos e decréscimos).

A título de ilustração, será feita uma análise ao longo de 1000 dias, onde a carga

axial no instante t=50 dias é 90% da carga inicial, e este valor é mantido até t=90 dias,

onde passa a ser 80% do carregamento original mantendo-se constante até a peça atingir

210 dias de concretada, a partir daí há um novo decréscimo de carregamento, onde a

carga axial passa a ser 65% do valor inicial e este valor é mantido até o período de 1000

dias. A figura 4.4 mostra a diferença entre as duas respostas para um carregamento

inicial de 500 kN aplicado em to =10 dias, onde se verifica uma diferença entre as

respostas na ordem de 14%, para este exemplo em específico.

Figura 4.4-Diferença entre respostas para os dois modelos

Alguns autores ressaltam a importância de escolher criteriosamente os

incrementos de tempo, Machado (2002), por exemplo, adota incrementos de tempo do

tipo tk=100,5 tk-1. Estudo similar também pode ser visto em Kawano & Warner (1996),

onde neste trabalho é adotado o incremento de tempo do tipo tk=100,125 tk-1. A figura 4.5

mostra a diferença de respostas para o modelo de estado, adotando intervalos de tempo
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constante e aqueles sugeridos pelos referidos autores, onde se constata que o modelo de

estado apresenta pouca sensibilidade ao tamanho do intervalo.

Figura 4.5-Resposta para diferentes incrementos de tempo

4.6. Perdas de protensão devido aos efeitos reológicos

Segundo Menegatti (2004), as perdas devido aos efeitos reológicos, classificadas

como perdas progressivas, são devidas à fluência e retração do concreto e à relaxação

do aço, e ocorrem ao longo do tempo sob a ação de agentes climáticos (umidade relativa

do ar, temperatura, tipo de cimento, histórico construtivo) e das ações permanentes

aplicadas (protensão e carga externa permanente). Essas perdas tendem assintoticamente

para um limite a ser determinado. Na modelagem de elementos finitos, as referidas

perdas são descontadas da força de protensão ao longo do cabo já consideradas as

perdas por atrito, por escorregamento das armaduras e por encurtamento elástico do

concreto.

Após reduzir o carregamento protendido original (para t = to), as perdas

progressivas calculadas em um instante t são transformadas em um conjunto de cargas

concentradas equivalentes conforme mostrado no capítulo 3.

Na literatura técnico-científico são encontradas diversas expressões para o

cálculo das perdas progressivas, porém, muitas delas estimam apenas as perdas totais

Intervalos constantes

Intervalos variáveis (tk=100,5 tk-1)

Intervalos variáveis (tk=100,125 tk-1)
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em ∞=t , como o objetivo do presente estudo é fazer uma análise ao longo do tempo,

tais expressões não são utilizadas.

4.6.1. Perdas calculadas através do modelo proposto pelo NCHRP 496

O modelo proposto por Tadros et. al. (2003), propõe a seguinte expressão para

as perdas devido á retração

idposhpSR KEttf ),(ε=∆ (4.39)

onde:

),( osh ttε : deformação por retração em um instante t;

pE : módulo de elasticidade da armadura protendida;

)),(1(1
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onn
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χφαρ ++
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tE
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)( oc tE : módulo de elasticidade do concreto na idade de aplicação do carregamento;

c

p
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A
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I
eA pc

n

2

1α

),( ottφ : coeficiente de fluência;

χ : fator que leva em consideração o envelhecimento do concreto, onde se adotada um

valor entre 0,7 e 0,8 para esta variável.

para as perdas devido à fluência a formulação proposta é

idcgpopCR Kfttnf ),(φ=∆ (4.40)
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onde:

cgpf : tensão no concreto na região próxima ao centróide da armadura protendida na

seção de máximo momento fletor, devido ao peso próprio e à protensão inicial;

finalmente, a perda devido á relaxação é dada por

idiidpR KLf φ=∆ 2 (4.41)

onde:
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pof : tensão inicial na armadura protendida;

pyf : tensão de escoamento da armadura protendida;
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4.6.2. Perdas calculadas através do modelo proposto pela NBR 6118

A NBR-6118 (2003) sugere uma expressão pra o cálculo das perdas progressivas

aplicável nas seguintes condições:

- A concretagem do elemento estrutural, bem como a protensão, são executadas, cada

uma delas, em fases suficientemente próximas para que se desprezem os efeitos

recíprocos de uma fase sobre a outra;

-Os cabos possuem entre si afastamentos suficientemente pequenos em relação à altura

da seção do elemento estrutural, de modo que seus efeitos possam ser supostos

equivalentes ao de um único cabo, com seção transversal de área igual à soma das áreas

das seções dos cabos componentes, situado na posição da resultante dos esforços neles

atuantes. As perdas devido à retração são dadas por
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KEttf poshpSR ),(ε=∆ (4.42)

onde:
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1000ψ : relaxação da armadura ativa correspondente a 1000 horas;

pe : distância entre o centróide da armadura protendida e o baricentro da seção

transversal;

cc IA ; : área de concreto da seção transversal e seu momento de inércia respectivamente;

pp EA ; : área da seção transversal da armadura protendida e seu módulo de elasticidade

respectivamente;

),(5,01 oc ttφχ += .

A variável 1000ψ representa a perda percentual de tensão por relaxação de um fio

ou cordoalha mantidos sob deformação constante pelo período de 1000 horas e

temperatura de 20 oC. Esta variável também depende do nível de tensão inicial a que

está submetido o fio ou cordoalha. As perdas devido à fluência são dadas por

Kftt
E
E

f cgpo
c

p
pCR ),(φ








−=∆ (4.43)

enquanto que as perdas devido à relaxação da armadura ativa são dadas por

Kttff opopR ),(2 χ=∆ (4.44)
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4.6.3. Perdas calculadas através do modelo proposto pelo AASHTO-LRFD

O modelo proposto pela AASHTO-LRFD (AASHTO, 1998) considera as perdas

por retração fixas ao longo do tempo, variando apenas as perdas por fluência e

relaxação da armadura ativa. Neste modelo a perda por fluência é dada por

0712 ≥∆−=∆ cdpcgppCR fff (4.45)

onde

cgpf : tensão no concreto nas adjacências do centróide da armadura ativa devido à

protensão (em ksi);

cdpf∆ : tensão no concreto no centro de gravidade da seção transversal devido à carga

permanente.

a perda por retração depende apenas da umidade relativa do ar e é dada por

Hf pSR 15,017 +=∆ (4.46)

onde H é a umidade relativa do ar em porcentagem.

As perdas por relaxação são dadas por duas expressões, uma para cabos de

relaxação normal ou alta e outra para cabos de baixa relaxação, dadas por

()Τϕ
/Φ4 15.684 Τφ
1 0 0 1 298.08 258.57 Τµ ()t
f
ff

f
py

popo
pR 24log55,0

401 









−=∆ cabos com baixa relaxação

()Τϕ
/Φ4 15.684 Τφ
1 0 0 1 298.08 212.01 Τµ ()t
f
ff

f
py

popo
pR 24log55,0

101 









−=∆ cabos com alta relaxação

(4.47 a-b)
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Capítulo 5

Considerações a respeito do algoritmo computacional

5.1. Entrada de dados

Para cada estrutura analisada é criado um arquivo contendo os dados necessários

para a sua discretização. Neste arquivo existem quatro matrizes responsáveis por

armazenar as informações referentes à discretização da estrutura.

A primeira matriz, denominada “Linhas”, é responsável por armazenar as

informações referentes aos nós das extremidades das linhas nodais, sendo assim, tal

matriz tem dimensão nld X 6, onde nld é a quantidade de linhas nodais utilizadas para

discretizar a estrutura.

As três primeiras colunas desta matriz armazenam as coordenadas (x1,y1,z1) da

extremidade mais à esquerda da linha nodal, enquanto que as três seguintes guardam os

valores das coordenadas (x2,y2,z2) mais à direita da linha nodal, conforme mostra a

figura 5.1

A segunda matriz de dados, denominada de “Faixas”, armazena os dados

necessários para discretizar cada faixa da estrutura, trata-se de uma matriz de dimensões

mf x 17, onde mf é a quantidade de faixas utilizadas para a malha da estrutura.

Figura 5.1 – Linha Nodal e as coordenadas de suas extremidades

(x1,y1,z1)

(x2,y2,z2)

x

z

y
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Em cada linha da matriz são armazenadas informações como a espessura da

faixa, o módulo de elasticidade do concreto que compõe a faixa, a quantidade de

subdivisões da faixa, a numeração das linhas nodais que constituem tal faixa, presença

de furos, taxas de armadura distribuída, armaduras concentradas e número da face à

qual pertence à estrutura (esta informação é importante quando se trata de estruturas em

seção caixão, em seção “I” ou “T”).

A terceira matriz de dados, denominada de “cabos”, é referente aos dados

necessários para a discretização dos cabos de protensão. Com esta matriz o usuário tem

a opção, no caso de existirem vários cabos protendidos, de discretizar cabo por cabo, ao

invés de utilizar um cabo equivalente (fica como opção para o usuário). Cada linha

dessa matriz corresponde às informações de um determinado nó de uma determinada

poligonal que representa o cabo de protensão.

As três primeiras colunas guardam as informações inerentes às coordenadas

(x,y,z) do nó; nas colunas subseqüentes são guardadas informações a respeito do

número do cabo ao qual pertence o referido nó, qual o número da faixa em que está

situado aquele nó, o número da subdivisão da faixa, o valor da carga de protensão

aplicada pelo macaco hidráulico e a área da seção transversal do referido cabo de

protensão.

O preenchimento dessa matriz deve ser feito de acordo com a seqüência de

numeração dos cabos e da seqüência da numeração dos nós.

Assim, por exemplo, se em uma determinada estrutura houver dois cabos

protendidos, as primeiras linhas devem ser preenchidas com as informações a respeito

dos vértices da poligonal que representa o primeiro cabo de protensão.

Após preencher as informações a respeito do último vértice da primeira

poligonal do primeiro cabo, inicia-se o preenchimento das informações inerentes aos

vértices da poligonal do segundo cabo na linha subseqüente da matriz.

Quando a estrutura não possui armadura ativa, a matriz é criada sem nenhum

dado preenchido dentro dela, representada pelo símbolo [ ].

Finalmente, a quarta matriz, denominada “Nos”, é referente ao armazenamento

das informações relativas às coordenadas dos nós da malha de elementos finitos gerada,

dos carregamentos nodais e das restrições em cada nó.
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As três primeiras colunas, referentes às coordenadas (x,y,z) de cada nó, é gerada

automaticamente através de uma rotina denominada “geramalha”, enquanto que as

demais colunas devem ser preenchidas manualmente pelo usuário.

A rotina “geramalha” cria a matriz “Nos” com as três primeiras colunas

preenchidas, enquanto que as outras seis colunas são criadas todas zeradas, e nas

posições onde houver carregamento nodal ou restrição de movimento o usuário deve

informar ao programa após a geração da matriz “Nos”.

Além dessas quatro matrizes, outras informações devem ser fornecidas pelo

usuário, conforme listada na tabela 5.1

Tabela 5.1 – Relação de variáveis fornecidas pelo usuário

Função da variável

Analise Tipo de análise a ser processada pela rotina (“linear” ou “não

linear”).

Nponto Número total de incrementos de carga.

NLim Número de incrementos de carga para o carregamento instatâneo

(Nlim≤ Nponto).

To Idade de aplicação do carregamento.

Tf Idade final de avaliação ao longo do tempo.

Ic Momento de inércia da seção transversal.

Ac Área da seção transversal.

zcc Centroide da seção.

hfic Altura fictícia da peça (ver, por exemplo, a NBR 6118/2003).

fc Resistência à compressão do concreto em MPa.

Es Módulo de elasticidade do aço.

Ec Módulo de elasticidade do concreto.

fyd Tensão de escoamento da armadura passiva.

faval Número do nó onde se encontra a carga que se deseja utilizar na

plotagem do gráfico carga-deslocamento.

deslaval Número do nó onde se encontra o deslocamento que se deseja

utilizar na plotagem do gráfico carga-deslocamento.

Variável
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Com as quatro matrizes e as informações listadas na tabela 4.1 é iniciada a

análise da estrutura, onde a primeira sub-rotina a ser utilizada pelo programa

computacional para desenvolver a análise é denominada de “forcas_nodais_iniciais”.

Esta sub-rotina tem a função de transformar a protensão em um conjunto de cargas

concentradas equivalentes, conforme descrito no capítulo 3 deste trabalho. A sub-rotina

executa o cálculo já levando em consideração as perdas imediatas, além de transformar

automaticamente as cargas concentradas em cargas nodais equivalentes, já que os nós

da poligonal que representa o cabo de protensão não necessariamente coincidem com os

nós da malha de elementos finitos gerada.

Após executar a sub-rotina “forcas_nodais_iniciais” o programa computacional

vai utilizar, ou a sub-rotina “analise_linear” que executa uma análise linear da estrutura

,ou a subrotina “analise_N_Linear” para a análise não linear.

A análise é desenvolvida sem levar em consideração os efeitos reológicos até

uma quantidade de incrementos de carga dada pela variável “NLim”; a partir daí, os

efeitos reológicos são levados em consideração na análise. Caso não se deseje realizar

uma análise ao longo do tempo, alimenta-se a variável “Nponto” com o mesmo valor

que se alimentou a variável “NLim”.

5.2. Principais sub-rotinas

Para facilitar a implementação do algoritmo computacional e a depuração de

erros na listagem do programa, optou-se por subdividir o algoritmo principal em várias

sub-rotinas, cuja função é executar um cálculo específico. No ambiente MATLAB estas

sub-rotinas são criadas por meio de arquivos denominados de “M-File”.

A compilação do programa é dada a partir do M-File criado para discretizar a

estrutura, que por sua vez, a depender do que foi alimentado na variável “Analise”, pode

executar a sub-rotina denominada “analise_Linear” ou executar a sub-rotina

“analise_N_Linear”.

A primeira sub-rotina não considera a perda de rigidez do concreto ao longo do

carregamento (nem tão pouco o escoamento das armaduras), sendo assim trata-se de

uma sub-rotina puramente incremental, tanto ao longo do carregamento quanto ao longo

do tempo. Ao longo de sua listagem, ela, aciona outras oito sub-rotinas a serem

detalhadas mais adiante.
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Na sub-rotina “analise_N_Linear” é considerada a não linearidade física ao

longo do carregamento, através de um procedimento incremental – iterativo, esta por

sua vez quando acionada, executa outras quatorze sub-rotinas a serem descritas mais

adiante.

5.2.1 Sub-rotinas executadas durante a análise linear

A primeira sub-rotina executada é a sub-rotina denominada “Mrig”, sua função é

montar a matriz de rigidez de cada faixa da estrutura, no caso da análise linear, esta

matriz de rigidez é montada considerando constante a matriz de relação constitutiva dos

materiais. A matriz de rigidez calculada por esta sub-rotina já considera a contribuição

das armaduras distribuídas. O referido M-file também transforma as deformações de

retração em carregamento nodal equivalente.

As sub-rotinas “fluencia” e “retrac” têm a incumbência de calcular a função de

fluência e a deformação por retração em cada incremento de tempo. No presente estudo

foi criado um M-File para cada modelo de função de fluência e curva de retração

descritos no capítulo 4.

As forças de volume, representadas pelo peso próprio da estrutura, são

transformadas em carregamento nodal equivalente através de um M-File denominado

“Forca_de_volume” no qual integração implícita ao procedimento é feita

numericamente utilizando quatro pontos de Gauss. Detalhes matemáticos da obtenção

desse carregamento podem ser vistos, por exemplo, em Eccher (2005).

Em todos os modelos de perda de protensão ao longo do tempo mostrados no

capítulo 4, é necessário saber qual o valor da tensão normal do concreto nas vizinhanças

do cabo de protensão. A sub-rotina “Tens_na_proten” é responsável pelo cálculo dessa

tensão em cada ponto da poligonal que representa a armadura ativa.

A sub-rotina “cargas_nodais_prot” tem a função de receber dados a respeito das

coordenadas dos vértices da poligonal e o valor da tensão de protensão naqueles vértices

(após considerar as perdas de protensão) transformando essas informações em

carregamento concentrado aplicado em cada vértice da poligonal. É este M-file que tem

a função de transformar a protensão em um conjunto de carga concentradas

equivalentes.
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A sub-rotina “nodal_equivalente” transforma as cargas concentradas em cada

vértice da poligonal em um carregamento nodal equivalente aplicado nos vértices da

malha de elementos finitos.

O M-file “tensões” foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma

interface gráfica entre as informações de tensões ( yx σσ , e xyτ ) e momentos fletores

(Mx, My e Mxy). Esta sub-rotina calcula o valor dessas variáveis nos pontos de Gauss de

cada faixa e o armazena em uma matriz juntamente com o valor das coordenadas locais

(X,Y) de cada face da estrutura.

Com essas informações, e utilizando um recurso do programa MATLAB

desenvolvido para traçar curvas de níveis, este M-File plota as curvas de isotensões e

isomomentos fletores de cada face da estrutura conforme mostra a figura 5.2.

5.2.2 Sub-rotinas executadas durante a análise não linear

A sub-rotina “elem_faixa” é responsável por fornecer a matriz de rigidez da

estrutura utilizada na primeira iteração do primeiro passo de carga, essa sub-rotina por

sua vez aciona a sub-rotina “Mrig” cuja função já foi mencionada.

Similarmente à “elem_faixa” o M-File “elem_barra” calcula a contribuição das

armaduras longitudinais na matriz de rigidez inicial da estrutura. As armaduras passivas

Figura 5.2 – Diagramas de isotensões
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são discretizadas como elementos de barra de treliça e seus nós coincidem com os nós

da malha de elementos finitos conforme mostra a figura 5.3

À medida que o concreto vai fissurando e as armaduras passivas (distribuídas ou

longitudinais) vão atingindo a tensão de escoamento, a matriz de rigidez da estrutura vai

se modificando, sendo assim, os M-File “KG_faixa” e “KG_barra” são responsáveis

pelo cálculo as matrizes de rigidez da estrutura nas iterações subseqüentes.

A sub-rotina “KG_faixa” ao executar a atualização da matriz de rigidez referente

à contribuição do concreto e das armaduras passivas distribuídas, utiliza mais cinco

sub-rotinas denominadas de “Deformações”, “def_faixa” , “Mrig_fissurado”,

“tensoprinc” e “Lin_neutra”.

A sub-rotina “Deformações” é responsável por receber os deslocamentos nodais

da iteração anterior e, a partir daí, calcular as deformações yx εε , e xyγ nos pontos de

Gauss, conforme mostrado no esquema do capítulo 3.

O M-file “def_faixa” recebe as deformações calculadas em cada ponto de

integração de Gauss e determina a matriz de relações constitutivas para aquele ponto de

Gauss (tal procedimento é detalhado no capítulo 3 do presente estudo).

Após o cálculo da matriz de relações constitutivas em todos os pontos da faixa, é

criada uma única matriz de relações constitutivas utilizada para efetuar o cálculo da

matriz de rigidez de toda faixa.

Armadura longitudinal

Armadura distribuída

Figura 5.3 - Elemento de treliça representando as armaduras longitudinais.
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O cálculo dessa matriz de relações constitutiva que representa toda faixa é feito

simplesmente somando todas as matrizes calculadas em cada ponto de Gauss e

multiplicando a matriz resultante dessa soma de matrizes pelo fator (1/NPG), onde NPG

é a quantidade de pontos de Gauss existentes em cada faixa. A sub-rotina

“Mrig_fissurado” recebe a matriz de relação constitutiva representante da faixa em

questão, e a utiliza para calcular a matriz de rigidez de toda faixa.

A sub-rotina “tensoprinc” é utilizada para calcular as tensões principais a partir

das deformações principais que ela recebe como argumento de entrada e utiliza as

relações constitutivas mostradas no capítulo 3.

O M-File “Lin_neutra” é acionado sempre que se tem situações de

carregamentos transversais ao plano médio da faixa, como é o caso das lajes e estruturas

celulares. A sua função é calcular a posição da linha neutra nos casos supracitados.

Quando a faixa recebe carregamento transversal ao seu plano médio, esta por sua vez, se

comporta como um elemento de placa, neste caso, em um mesmo ponto de Gauss, ao

longo da espessura da faixa, as deformações yx εε , e xyγ variam de acordo com a

posição da linha neutra.

Assim sendo, a matriz de relações constitutivas de um determinado ponto de

Gauss é calculada somando as matrizes calculadas ao longo da espessura e

multiplicando-as, em seguida, pelo fator (1/NCam), onde NCam é o número de camadas

em que foi subdividida a espessura da Faixa.

5.3. Fluxograma do programa computacional

Em linhas gerais, será apresentado a seguir o fluxograma ilustrado na figura 5.4,

representando os procedimentos básicos a partir dos modelos numéricos

implementados.
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Leitura dos dados

Montagem da malha de elementos Finitos

Montagem do vetor de carga nodal equivalente p/ a protensão (Q1)

Verificação do tipo de análise

Linear Não linear

Vetor de cargas nodais equivalentes (F)

1

Montagem da matriz de rigidez inicial da estrutura

Inicialização do incremento de carga
(incre = 1)

Cálculo do vetor de carga de referência

5
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1

Vetor de cargas nodais equivalentes
(carregamento concentrado+ força de volume)

(F)

Vetor de carga total
(F+Q1)

Montagem da matriz de rigidez da estrutura

Penalização

Cálculo dos
deslocamentos nodais

ttt o ∆+=

ftt ≤ Fim
Sim

Não

Cálculo dos coeficientes
de fluência e retração

3

4
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3

Criação do vetor de cargas equivalentes à fluência e
retração (Q2)

Criação do vetor de cargas equivalentes à perda de
protensão (Q3)

Atualização do vetor de carga total
(F+Q1+Q2-Q3)

4
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incre ≤ NLim

0=tk 1=tk

5

Sim Não

tktt t ∆+= .0

Criação do vetor de carga devido à fluência e retração

Cálculo dos incrementos de deslocamento

iteração = 1

Fe – Fi < Tol

Sim Não

incre = incre+1 iteração = iteração+1

Atualização da matriz de rigidez

incre ≤ NPontoNão
Pare

Sim

Atualização da matriz de rigidez

Cálculo dos incrementos
de deslocamento

Cálculo das perdas de protensão e
determinação do vetor de cargas

equivalentes (Q3)

Figura 5.4 – Fluxograma da rotina computacional
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5.4. Estratégia de controle da análise

Nesta seção apresentam-se os procedimentos utilizados para a análise não linear

incremental iterativa das estruturas aqui consideradas.

Os efeitos não lineares levados em conta são aqueles de natureza física, iniciada

com uma análise incremental iterativa ao longo do carregamento, e após o referido

carregamento atingir um determinado valor, prossegue-se com uma análise ao longo do

tempo; a partir daí, as variações no carregamento são devidas à perda de protensão

provocadas pelos efeitos reológicos.

Utiliza-se na formulação um método numérico incremental iterativo que adota

como parâmetro de controle para a determinação dos incrementos de carga certa

quantidade de trabalho. Esta estratégia de controle é chamada de Método do Controle de

Trabalho.

Este método impõe como condição básica para a determinação dos incrementos

de carga a constância do trabalho realizado pelos mesmos ao longo dos correspondentes

incrementos de deslocamentos.

De maneira geral, na análise não linear, através de procedimentos iterativos

chega-se a uma equação incremental de equilíbrio na forma da equação

)(.).( )(
1

)(
1

)( i
nIn

i
n

i
nT uFPuuK −=∆ ++ λ (5.1)

onde:

)( )(i
nT uK - matriz de rigidez da estrutura, na iteração n do passo de carga i;

)(
1

i
nu +∆ - vetor dos incrementos de deslocamentos na iteração n+1 do passo de carga i;

1+nλ - fator de carga correspondente à iteração n+1 do passo de carga i;

P - vetor das cargas de referência;

)( )(i
nI uF - vetor das forças desequilibradas existentes no final da iteração n do passo de

carga i.

o vetor dos incrementos de cargas obtidos na iteração n+1 é dado pela equação (5.2).
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PR nn 11 ++ =∆ λ (5.2)

Nesta formulação, o vetor dos incrementos de deslocamento )(
1

i
nu +∆ é decomposto

em dois vetores
)(
1

i
nu +∆ e

)(
1

i
nu +∆ , conforme mostrado na equação (5.3).

)(
1

)(
11

)(
1

i
n

i
nn

i
n uuu ++++ ∆+∆=∆ λ (5.3)

Substituindo a equação (5.3) na equação (5.1), resultam:

PuuK
i

n
i

nT =∆ +
)(
1

)( ).( (5.4)

)().( )()(
1

)( i
nI

i
n

i
nT uFuuK =∆ + (5.5)

Definindo-se, de maneira conveniente, um valor para o incremento de trabalho

 w a ser utilizado como controle da análise, as expressões básicas do método resultam

da imposição de que em cada passo incremental os incrementos de carga referentes à

primeira iteração sejam tais que o trabalho dos mesmos, ao longo dos incrementos de

deslocamento, seja sempre igual a  w, e que nas iterações subseqüentes dentro do

mesmo passo incremental, o trabalho realizado seja nulo. Dessa forma, chega-se com:

wPu n
Ti

n ∆=∆ ++ 1
)(
1}{ λ (5.6)

No início de cada passo incremental o vetor de forças desequilibradas )( )(i
nI uF é

nulo, sendo assim, na primeira iteração de cada passo incremental, tem-se, tomando

como base as equações (5.5) e (5.3), 0
)(

1 =∆ +

i

nu e
)(
11

)(
1

i
nn

i
n uu +++ ∆=∆ λ .

Substituindo esse valor de )(
1

i
nu +∆ , obtido na primeira iteração do passo

incremental, na equação (5.6), chega-se a uma expressão que determina o valor do fator

de carga ë na referida iteração:
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Pu

w
Ti

n }{
)(
1

1
+∆

∆
±=λ (5.7)

Para as demais iterações, conforme já mencionado,  w = 0 e 0
)(

1 ≠∆ +

i
nu . Fazendo

as devidas substituições nas equações (5.6) e (5.3), chega-se à seguinte expressão para o

fator de carga nas demais iterações:

}{}{

}{}{
)(

)(

Pu

Pu
Ti

j

T
i

j
j

∆

∆
=λ (5.8)

onde j é o número da iteração do passo de carga i válido a partir da segunda iteração.

Conforme mostra a equação (5.7), é necessário definir um sinal para o fator de

carga da primeira iteração. Uma maneira de definir tal sinal é impor que o

desenvolvimento da análise, em seus vários passos, seja efetuado em um único sentido

ao longo da trajetória de equilíbrio da estrutura. Isto equivale a dizer que no caso

simples de uma única carga e um só deslocamento, a trajetória de equilíbrio da estrutura

é percorrida em um único sentido durante a análise. A vantagem do Método do Controle

de Trabalho, em relação ao tradicional Método de Newton-Raphson , é que ele pode ser

aplicado em qualquer tipo de trajetória de equilíbrio, ascendente, descendente e até

mesmo com reversões de deslocamentos.

A determinação do sinal de ë1 pode ser feita através da seguinte expressão

apresentada em Silva (2004):

0}{ 1

)(
11

)1( ≥∆+∆∆ − PRuu T
o

iT
o

i λλ (5.9)

onde T
o

iu }{ )1( −∆ e T
oR∆ são, respectivamente, os vetores de incrementos totais de

deslocamento e de cargas do passo incremental anterior (passo i-1).

Colocando ë1 em evidência na equação (3.21), resulta a equação

0]}[{
)(

1
)1(

1 ≥∆+∆∆ − PRuu T
o

iT
o

iλ (5.10)
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Denotando por Hp o termo entre colchetes em (5.10), ë1 pode ser calculado pela

seguinte expressão:

Pu
wH

Ti
n

p
}{

)(sinal )(
1

1
+∆

∆
=λ (5.11)

sendo sinal(Hp) a função que associa à variável independente Hp o seu próprio sinal.

O procedimento acima descrito é utilizado para atingir o carregamento

instantâneo atuante na estrutura logo após a mesma entrar em serviço. Após atingir o

referido valor do carregamento instantâneo, inicia-se um procedimento para a análise

da estrutura ao longo do tempo. As iterações devem seguir indefinidamente até que a

diferença entre o carregamento externo e as forças internas seja menor do que uma

tolerância previamente estabelecida, conforme mostra a equação

ToluFP i
nIn ≤−+ )(. )(

1λ (5.12)

A análise ao longo do tempo é feita de maneira similar à análise do

carregamento instantâneo, a diferença é que ao longo do tempo o carregamento externo

permanece constante (no caso de carga sustentada), porém há um desequilíbrio no vetor

das forças internas (Bockhold & Petryna (2007)) devido aos efeitos reológicos entre

dois intervalos de tempo tm e tm-1. A partir daí )( )(i
nI uF é calculado conforme mostrado

no capítulo anterior.
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Capítulo 6

Validação da modelagem

6.1. Validação da modelagem para carregamentos instantâneos

Os exemplos mostrados nesse capítulo foram utilizados para validar a aplicação

da modelagem aqui apresentada em estruturas submetidas ao estado plano de tensões

(vigas), elementos de placas e estruturas que são a junção desse dois tipos de elementos

estruturais, como é o caso das estruturas celulares (vigas em seção ”caixão”, lajes

alveoladas, etc). Nesses exemplos os efeitos reológicos (fluência e retração) ainda não

estão sendo levados em consideração, restrigindo-se apenas a ações instantâneas.

6.1.1. Modelo 1: Viga de pequena altura

A eficiência do método é inicialmente testada em uma viga de pequena altura

estudada por Kwak & Filippou (1990). Os detalhes da sua geometria são mostrados na

figura 6.1.

Figura 6.1 – Geometria da viga

A armação longitudinal possui uma área total de 14 cm2 e os estribos estão

armados a uma taxa ñsw = 0,99%. Para analisar esta estrutura através da formulação

proposta, utilizou-se a discretização mostrada na figura 6.2, onde se tirou partido da

simetria da viga para reduzir o tamanho da matriz de rigidez da estrutura. A malha

adotada é constituída de duas faixas subdivididas em sete segmentos cada uma,

totalizando 100 graus de liberdade.

1,83 m1,83 m
0,2 m

0,51 m 0,46 m
fc=33 MPa
Ec=25,84 GPa
Es=200 GPa
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No eixo de simetria da viga os apoios foram modelados para restringir os

deslocamentos horizontais e permitir os deslocamentos verticais na seção do meio do

vão.

Figura 6.2 – Malha adotada

Como se trata de uma viga de pequena altura, os resultados obtidos para as

deflexões, tensões normais e de cisalhamento, em regime elástico linear, podem ser

comparados com aqueles obtidos analiticamente. A figura 6.3 mostra a diferença entre

as duas deformadas para uma carga P = 42 kN, onde se percebe uma boa concordância

entre os resultados, haja vista que a diferença máxima entre as deflexões analíticas e

calculadas através do modelo apresentado no presente estudo é de aproximadamente 7%

no meio do vão.

Figura 6.3 - Deformada da viga.

Na figura 6.4 é mostrada a diferença entre tensões normais no meio do vão, e na

figura 6.5, entre tensões de cisalhamento, ambos os casos relatados para uma carga de

42 kN aplicada no meio do vão. Constata-se que as tensões cisalhantes obtidas através

Analítico
Presente estudo

faixa 2

faixa 1

P/2

http://www.getpdf.com


114

do presente estudo apresentam certa discrepância em pontos próximos ao centróide da

seção, onde a máxima diferença (na linha neutra) entre respostas é em torno de 18%.

Quanto às tensões normais, calculadas através do modelo aqui proposto,

apresentam uma diferença máxima de 15% (12cm acima da linha neutra) em

comparação com os valores calculados analiticamente.

Figura 6.4 – Tensões cisalhantes na viga (meio do vão).

Figura 6.5 - Diferença entre tensões normais no meio do vão.

Para fazer a validação da análise não linear física, foi feita uma comparação

entre as curvas carga-deflexão máxima, experimental (Kwak & Filippou ,1990) e aquela

obtida pelo modelo aqui proposto. Conforme pode ser visto na Figura 6.6, a diferença

máxima entre as deflexões medidas experimentalmente e as teóricas obtidas através da

Altura da viga (cm)

Te
ns

ão
C

is
al

ha
nt

e
(k

N
/m

2 )

Analítico
Presente
estudo

18% de diferença

Altura da viga (cm)

Analítico

Presente
estudo

Te
ns

ão
N

or
m

al
(k

N
/m

2 ) 15% de diferença

http://www.getpdf.com


115

Experimental
Presente estudo

formulação proposta, foi de aproximadamente 8%, evidenciando, dessa forma, a

eficiência do método das faixas finitas com interpolação B3 “Splines” na análise desta

estrutura.

Figura 6.6 - Curvas carga-deflexão no meio do vão

Kwak & Filippou (1990) utilizaram elementos bidimensionais do tipo Q8 com

interpolação lagrangeana quadrática nas direções locais x e y. As armações

longitudinais foram representadas por elementos de treliça com 2 nós e dois graus de

liberdade por nó. A malha resultante era constituída de 12 elementos Q8 e 3 elementos

de treliça, totalizando 126 graus de liberdade.

Como um dos objetivos do estudo proposto é mostrar a sua eficiência

computacional em relação ao método dos elementos finitos convencional, optou-se por

adotar uma malha que resultasse em uma quantidade menor de graus de liberdade para

checar a qualidade de sua resposta. Análises de convergência mostraram que o modelo

se tornava mais eficiente à medida que se tomava segmentos aproximadamente iguais à

largura de sua faixa. Por estas duas razões adotou-se a malha mostrada na Figura 6.2,

que é 36% menor do que a malha adotada em Kwak & Filippou (1990).

6.1.2. Modelo 2: Viga de pequena altura com armadura transversal

Uma viga isostática foi analisada por Machado (2002), com o objetivo de validar

seu modelo de análise não linear de vigas de concreto armado e protendido. O autor fez

um estudo da evolução das tensões nos estribos à medida que o carregamento crescia, e
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os compara com valores experimentais. Detalhes geométricos e locação das armações

podem ser vistos na figura 6.7.

A resistência à compressão do concreto é de 24,2 MPa e o módulo de

elasticidade é igual a 25,4 GPa . A armadura longitudinal localizada na região inferior

da viga, é formada por 4 barras de 20 mm cada uma, e sua tensão de escoamento (fy) é

de 42,8 kN/cm2. Duas dessas barras estão localizadas a 3 cm da borda inferior e as

outras duas a 6 cm da mesma. A armação superior é composta de 2 barras de 8 mm

cada, localizadas a 3 cm da face superior. Os estribos são constituídos por barras de 6

mm de diâmetro, com tensão de escoamento igual a 32 kN/cm2 e espaçamento variável,

de acordo com a figura 6.7.

Figura 6.7 – Detalhamento das armaduras e geometria da viga em cm (Machado, 2002)

Para a análise computacional foi discretizada metade da viga com duas faixas

subdivididas em 10 seções cada uma (figura 6.8), totalizando uma malha com 65 nós e

130 graus de liberdade. Enquanto que as armaduras longitudinais foram tratadas como

elementos de treliça, os estribos foram considerados como armadura distribuída, tendo

sua rigidez incorporada às faixas, conforme procedimento descrito no capítulo 3.

Figura 6.8 – Discretização adotada

A figura 6.9 mostra as curvas da evolução das flechas no centro do vão com o

aumento da carga, tanto para valores medidos experimentalmente como para os obtidos

através da modelagem proposta. As diferenças entre a curva experimental e a curva

teórica, se acentuaram a partir da fissuração do concreto, que acontece por volta de 48

Seção
transversal
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faixa 1

P/2
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kN, chegando a uma diferença máxima de 10 % no momento em que o carregamento

chega a 200kN , evidenciando, dessa forma, a complexidade de se estudar o material

fissurado.

Observa-se também, que a estrutura rompeu de forma brusca, sem apresentar

patamar de escoamento. O comportamento foi identificado ao se constatar dificuldades

de convergência no modelo iterativo-incremental, a partir de um nível de carga igual a

232 kN.

Figura 6.9 – Curvas carga-deflexão no meio do vão

Na figura 6.10, é feito um comparativo entre as tensões nos estribos medidas

experimentalmente, e as tensões obtidas através de dois modelos teóricos:o modelo

proposto por Machado (2002) e o modelo proposto no presente estudo (o MFFS). Vale

ressaltar, que estas tensões são provocadas pelo carregamento instantâneo, onde os

valores analisados são as tensões médias atuantes nos 4 estribos situados em um trecho

de comprimento igual a 33 cm iniciando a 38 cm do apoio esquerdo.

Conforme pode ser visto na figura 6.10, ambos os modelos teóricos

apresentaram grande discrepância em relação aos resultados experimentais, no entanto,

se mostraram muito próximos entre si. O motivo de tal discrepância não foi mencionado

pelo autor do ensaio (Machado, 2002), sabe-se apenas que, no referido estudo, foram

feitas análises similares em outras 3 vigas de mesmo vão e taxa de armação de estribos,

porém em seção T, onde nesses três outros exemplos, as discrepâncias entre o modelo

teórico de Machado (2002) e os resultados experimentais foram bem menores.
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Figura 6.10 – Comparação das tensões nos estribos, obtidos no ensaio

experimental e através dos modelos teóricos

Vale ressaltar que ambos os modelos teóricos, não levam em consideração o

escorregamento das armaduras passivas, sendo assim, é bem provável que a causa de tal

discrepância tenha sido um escorregamento exagerado dos estribos analisados.

6.1.3. Modelo 3: Placa delgada simplesmente apoiada

O modelo de elementos finitos proposto, é validado, agora, para placas

delgadas, onde as deformações xzγ e yzγ são consideradas desprezíveis. Desta vez, o

modelo é utilizado para modelar uma placa com espessura de 10 cm, módulo de

elasticidade Ec=2,44 x107 kN/m2, coeficiente de Poisson ν =0,2 e submetida ao peso

próprio apenas. Os parâmetros foram adotados arbitrariamente, uma vez que existe

solução analítica para este tipo de estrutura. A figura 6.11 mostra detalhes de sua

geometria.

Elementos de placa possuem solução analítica para as deflexões e momentos

fletores, tal solução analítica pode ser encontrada vastamente na literatura técnico-

científico (ver, por exemplo, Zao et al (1998)).
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Figura 6.11 – Laje simplesmente apoiada

As Figuras 6.12 e 6.13 mostram as deformadas da laje ao longo das linhas x = 2

m e ao longo da linha x = 1 m (ver sistema de coordenadas da figura 6.11).

Figura 6.12 – Deformada da laje ao longo da linha central

Figura 6.13 – Deformada da laje ao longo da linha x =1 m

A modelagem descrita no presente estudo se mostrou eficiente no cálculo da

deflexão no centro da placa, apesar de apresentar máxima diferença entre as deformadas

obtidas numericamente e analiticamente, ao longo da linha central, de 25 % próximo

aos apoios, conforme pode ser visto na figura 6.12.
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Ao contrário do que aconteceu ao longo da linha central (x=2m), na linha

localizada em x=1m, as deflexões foram subestimadas, onde a máxima diferença entre

as respostas foi de aproximadamente 28 %.

Vale ressaltar que, devido à sua simetria, esta placa foi discretizada utilizando

apenas metade da estrutura, no qual foram utilizadas 4 faixas subdivididas em 8

segmentos, gerando, dessa forma, uma malha com 324 graus de liberdade (3 translações

e uma rotação por nó).

Foram feitos testes com malhas mais refinadas (maior quantidade de faixas e

segmentos), porém, verificou-se melhora pouco significativa na resposta das deflexões e

aumento considerável do tempo de processamento.

6.2. Validação da modelagem para carregamentos ao longo do tempo

No item anterior (6.1), mostrou-se o desempenho da modelagem computacional

para estruturas em concreto armado sob o efeito de carregamento instantâneo. Nos itens

a seguir, serão mostrados exemplos numéricos envolvendo o comportamento de

estruturas submetidas à carga de longa duração.

A validação do modelo será feita comparando-se as curvas tempo-deflexão

obtidas através da modelagem proposta e de ensaios experimentais encontradas na

literatura técnico-especializada. Complementando a análise, serão mostradas as curvas

de isotensões e sua evolução ao longo do tempo, os chamados efeitos reológicos.

6.2.1. Modelo 4: Pilar em concreto armado

Este pilar foi utilizado por Kawano & Warner (1996) para averiguar a diferença

existente entre as respostas de dois modelos teóricos: o modelo de memória (Memory

model) e o modelo de estado (State model). A sua geometria e detalhes de armação são

mostrados na figura 6.14.

Figura 6.14 - Geometria do pilar

30 cm
P=1000 kN

30 cm

100
cm

Seção
transversal
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Para fazer a análise pelo método das faixas finitas “Splines” utilizou-se a malha

de elementos finitos mostrada na figura 6.15, composta por duas faixas longitudinais

subdivididas igualmente em 10 segmentos.

O concreto tem uma resistência à compressão de 30 MPa e módulo de

elasticidade de 25 GPa. Esta estrutura é reforçada com uma armadura passiva cuja área

é igual a 18 cm2 e seu módulo de elasticidade é de 200 GPa. O carregamento foi

aplicado 10 dias após a concretagem da peça.

Figura 6.15 – Discretização adotada para o pilar

A figura 6.16 mostra o resultado da simulação numérica através do método das

faixas finitas utilizando funções “Splines” e o diagrama tempo-deformação axial obtida

através da modelagem teórica proposta por Kawano & Warner (1996) e utilizando o

modelo de estado.

Figura 6.16 - Curva deformação axial ao longo do tempo
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Conforme pôde ser visto nos modelos de função de fluência mostrados no

capítulo 4, diversos fatores influenciam as deformações por fluência tais como:

resistência à compressão axial do concreto, idade de aplicação do carregamento,

condições de cura, tipo de cimento, agregados, aditivos, entre outros. Sendo assim, é

importante quantificar a sensibilidade de cada um desses modelos aos fatores citados.

A título de ilustração, são mostradas nas figuras 6.17 e 6.18 as deflexões por

fluência do pilar, que ele deveria apresentar para dois valores de resistência à

compressão: 25 para 58 MPa por exemplo e para dois valores de umidade relativa do ar

( 50% e 90% por exemplo).

Figura 6.17 – Influência da resistência à compressão do concreto na deflexão do pilar (H=50%)

B3 CEB + NCHRP

PCI AASHTO * Shams & Khan

B3 GL2000

AASHTO Shams & Khan

ACI CEB PCI

* NBR 6118 NCHRP 496

http://www.getpdf.com


123

Figura 6.18 – Influência da resistência à compressão do concreto na deflexão do pilar (H=90%)
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Para cada um dos valores de resistência à compressão analisados, foram

utilizados os parâmetros listados na tabela 6.1

Tabela 6.1 – Parâmetros utilizados para o cálculo das deformações ao longo do tempo.

fc=58 MPa fc=25 MPa

Módulo de elasticidade do concreto: 36 GPa Módulo de elasticidade do concreto: 26 GPa

Traço em massa (c:a:p): 1:1,1:2,32 Traço em massa (c:a:p): 1:1,33:2,66

Fator água cimento: 0,422 Fator água cimento: 0,5

Cons. de cimento (kg/m3): 520 Cons. de cimento (kg/m3): 493

% de ar incorporado: 3,0 % de ar incorporado: 3,5

Slump (cm): 21,0 Slump (cm): 8,0

Analisando-se as figura 6.17 e 6.18, observa-se que todos os modelos são

sensíveis ao valor da umidade relativa do ar. Quanto ao valor da resistência à

compressão do concreto, conforme pôde ser visto no capítulo 4, apenas os modelos da

NBR-6118, ACI e GL2000 independem desse parâmetro.

Em uma análise de deflexão por fluência, mantendo-se fixa a resistência à

compressão do concreto e variando a apenas umidade relativa do ar, os modelos Shams

& Khan, PCI, NCHRP e AASHTO foram aqueles que apresentaram as menores

sensibilidades a este parâmetro, pois nesses quatro modelos citados, quando a umidade

relativa do ar saiu de um valor de 50% para um valor de 90%, as variações nas

deformações por fluência sofreram uma redução em torno de 40%. O modelo B3 foi o

que apresentou a maior sensibilidade a essa variação do valor da umidade apresentando

redução nas deformações por fluência na ordem de 70%.

Mantendo-se fixo o valor da umidade relativa do ar e variando o valor da

resistência à compressão do concreto de 25 para 58 MPa, constatou-se que os modelos

B3 e PCI mostraram ser os menos sensíveis a tal variação, apresentando reduções nas

deformações por fluência em torno de 30%, por outro lado, observou-se que os

modelos NCHRP, AASHTO e Shams & Khan são os mais sensíveis a uma variação na

resistência à compressão do concreto, os referidos modelos apresentaram uma redução

nas deformações por fluência na ordem de 50%.
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Figura 6.19 – Geometria da viga (Oliveira (2001)).

Q=2,6 KN Q=2,6 KN

125 cm 125 cm 125 cm

375 cm

6.2.2. Modelo 5: Viga baixa de concreto armado

A viga foi ensaiada experimentalmente por Oliveira (2001) com o objetivo de

validar um modelo de elementos finitos desenvolvido para analisar a fluência em estruturas

de concreto armado e sua geometria é mostrada na figura 6.19.

Para fazer a análise pelo método das faixas finitas “Splines” utilizou-se a

discretização mostrada na figura 6.20 (2 faixas e 24 segmentos de igual espaçamento),

onde se tirou partido da simetria para reduzir o custo computacional.

Figura 6.20 - Discretização utilizada.

O concreto tem uma resistência à compressão de 39 MPa e módulo de

elasticidade de 31.2 GPa. Esta estrutura é reforçada com uma armadura passiva cuja

área é igual a 2,4 cm2 e seu módulo de elasticidade é de 200 GPa, sendo a sua tensão de

escoamento igual a 500 MPa. O carregamento foi aplicado 28 dias após a concretagem

da peça. A Tabela 6.2 mostra o resultado da simulação numérica através do método das

faixas finitas utilizando funções “Splines” e os resultados fornecidos pelo autor.

faixa 2
faixa 1
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Tabela 6.2 - Resultados teóricos e experimentais.

Na Tabela 6.2 é mostrada uma série de resultados de deflexões no meio do vão

da viga, onde os resultados obtidos experimentalmente são comparados com diversos

resultados obtidos através de modelagens numéricas diferentes daquela proposta nesta

Tese.

De acordo com essa tabela, Bakoss et al. (1982) desenvolvem duas análises

numéricas, na primeira delas, são efetuadas aplicações diretas das formulações

propostas pelos códigos modelo britânico, CP110 (1972), e norte americano, ACI-

comitê 435, para a quantificação dos efeitos do tempo sobre os deslocamentos

transversais da viga.

Na segunda análise, os autores determinam os coeficientes de fluência e retração

de acordo com: o ACI-209, o CEB-FIP 1978 e medições experimentais. Após a

obtenção desses coeficientes eles foram aplicados na análise das vigas através de um

modelo convencional de elementos finitos. Tais valores foram também comparados com

aqueles obtidos experimentalmente onde se constatou certa discordância entre os

Método de determinação Origem dos dados

Flecha máxima (mm)

Tempo sob carregamento (dias)

0 25 95 260 500

Deflexão medida experimentalmente 8,94 12,4 15,26 16,53 18,12

ACI-435 ACI-209 11,6 15,70 19,10 22,50 24,30

CP 110:1972 C&CA

(CP110:1972)
13,30 15,10 18,50 18,90 19,30

Mef (BAKOSS et al. (1982))

ACI-209 7,20 9,50 11,60 13,30 14,80

CEB-FIP 1978 7,20 10,40 13,40 16,00 18,30

Experimental )t(t, oϕ 7,20 10,00 12,50 14,80 16,70

MFFS (pressente trabalho)

CEB-FIP 1990 8,1 15,1 17,66 19,65 20,82

NCHRP 496 8,1 11,76 14,56 15,86 16,2

ACI 8,1 13,83 16,4 17,95 18,8

PCI 8,1 12,94 14,8 16,1 16,5

AASHTO 8,1 12,71 15,5 17,32 18,40

B3 8,1 13,2 15,3 16,7 17,11

GL2000 8,1 12,6 14,4 15,8 16,5

Shams and Kahn 8,1 13,5 15,8 17,3 18,02

Mef (Oliveira (2001)) Experimental 7,95 10,96 13,56 15,20 16,72

Método de determinação Origem dos dados Coeficiente de fluência ( 28ϕ )

Medido experimentalmente 0,00 0,78 1,44 2,00 2,41
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valores experimentais e os calculados com os códigos, evidenciando, assim, a

complexidade de se estudar os efeitos reológicos em estruturas do concreto.

Nesta mesma tabela, constam os resultados obtidos por Oliveira (2001). Tais

resultados foram obtidos combinando os valores da função de fluência e retração

provenientes de ensaios experimentais com uma modelagem de elementos finitos

proposta pelo referido autor.

6.2.3. Modelo 6: Viga Pequena de altura de concreto protendido em seção I

As vigas em concreto protendido são elementos estruturais cuja análise dos efeitos

reológicos é ainda mais complexa do que nos casos de vigas em concreto armado, pois

neste tipo de estrutura, ocorrem incrementos de tensão iσ∆ negativos, devido ao

afrouxamento e relaxação da armadura ativa, que tornam o estudo do fenômeno ainda mais

complexo.

Com o objetivo de simplificar tal análise, é utilizado o princípio da superposição

dos efeitos (Anand & Rahman (1991)), onde as perdas de protensão em um determinado

instante ti são dadas através de expressões recomendadas por normas, conforme

mostrado no capítulo 4, haja vista sua determinação direta ter certa complexidade,

devido à iteração entre os fenômenos de fluência, retração e relaxação dos cabos

protendidos.

Neste item é analisada numericamente uma viga estudada experimentalmente

por Cook et al. (2005) cujos detalhes sobre as dimensões de sua seção transversal são

mostrados na figura 6.21.

Figura 6.21 – Geometria da seção transversal (em cm)

59,7
7,62

17,8
7,62
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7,62
10,20
7,62

127,0

25,4

22,8618,40

26,67

71,12

Cabo
protendi
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Conforme pode ser visto na figura 6.22, foi utilizada uma malha constituída por

oito Faixas de largura variada, que por sua vez, são subdivididas em 80 segmentos

iguais, gerando uma malha de 1577 nós (incluindo os nós fictícios) e 6308 graus de

liberdade (4 graus por nó). A armadura ativa foi discretizada através de uma única

poligonal reta dividida em 40 trechos de mesmo comprimento.

Desta vez não foi possível tirar partido da simetria, uma vez que a perda de

protensão inicial faz com que a força protendida ao longo do cabo seja transformada em

um conjunto de cargas concentradas equivalentes não simétricas (ver capítulo 3).

A figura 6.23 mostra a numeração das Faixas e suas respectivas medidas, além

de mostrar a numeração das linhas nodais.

A estrutura está submetida apenas ao peso próprio, e a figura 6.24 mostra

variação da força de protensão ao longo do cabo: devido às perdas por atrito e devido ao

escorregamento das armaduras.

Figura 6.22 – Disposição das Faixas em 3 dimensões

50 m

y

x

z

(a) (b)

Figura 6.23 – Detalhes sobre a discretização: (a) medidas das Faixas (em cm) (b) numeração das Linhas Nodais
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As propriedades mecânicas do concreto e do aço (armadura ativa) bem como

condições ambientais de exposição da viga são listadas na tabela 6.3.

Tabela 6.3 – Propriedades mecânicas dos materiais.

Cook et al. (2005) realizaram um trabalho objetivando validar um modelo

teórico, descrito em Nilson (1987), utilizado para a análise de deflexão ao longo do

tempo em vigas baixas. A figura 6.25 mostra as curvas obtidas através da modelagem

proposta e utilizando os modelos de função de fluência e retração descritos no capítulo

4, na qual foram utilizados os três modelos de perdas de protensão descritos nesse

capítulo.

Concreto

Resist. à compressão ( cf ) 60 MPa

Módulo de elasticidade (Ec) 36 GPa

Slump 171 mm

Dosagem 1: 1,1: 2,32: 0,42

Teor de ar incorporado 3%

Umidade relativa do ar 65 %

Armadura ativa

Área da seção transversal 74,2 cm2

Módulo de elasticidade (Eps) 200 GPa

Tensão de escoamento ( ypsf )
167,7 kN/cm2

(baixa relaxação)

Figura 6.24 – Variação da força de protensão ao longo do cabo

Atrito

* Escorregamento da
ancoragem
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Deflexões ao longo do tempo utilizando o modelo de perda de protensão calculada pelo AASHTO-LRFD

Deflexões ao longo do tempo utilizando o modelo de perda de protensão calculada pelo NCHRP 496

AASHTO
Shams & Kahn

GL2000
B3

Experimental

Figura 6.25 – Curvas tempo – deflexão para diferentes modelos de perdas de protensão

Deflexões ao longo do tempo utilizando o modelo de perda de protensão calculada pela NBR-6118
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Conforme pode ser visto nessa figura (Figura 6.25), o cálculo da função de

fluência retração através do modelo GL 2000 combinados com o cálculo das perdas de

protensão descrito pelo NCHRP 496, foi o que apresentou resultados mais próximos dos

valores de deflexão medidos experimentalmente, cuja soma das diferenças ao quadrado

entre as respostas teóricas e experimentais resultou um valor igual 36,8; em segundo

lugar ficou o modelo B3 combinado com o mesmo modelo de perda, porém, o seu

resíduo foi seis vezes maior (igual a 222). As demais análises apresentaram grandes

discrepâncias em relação aos resultados medidos experimentalmente, se mostrando

pouco eficientes para analisar esta viga, conforme pode ser visto na própria figura 6.25.

Para uma melhor visualização da redistribuição de tensões normais xxσ após

decorrido um intervalo de tempo t∆ =200 dias, são mostrados na figura 6.26 os

diagramas de tensões Normais. As tensões Normais são calculadas utilizando o modelo

de função de fluência combinado com o modelo de perda de protensão que mais se

aproximou dos resultados experimentais.

Figura 6.26 – Distribuição de tensão Normal em ott = e diast 200= (a) ¼ do vão (b) ½ do vão

6.2.4. Modelo 7: Viga baixa de concreto protendido em seção duplo I

O elemento estrutural foi estudado por Youakim & Karbhari (2006) objetivando

analisar o seu comportamento ao longo do tempo, utilizando nesta viga, cabos de

protensão constituídos de material polimérico como a fibra de carbono e a fibra de

-5,32 MPa-5,32 MPa
-5,34 MPa

-15,76 MPa

-18,75 MPa-18,75 MPa -18,74 MPa

-17,6 MPa-17,6 MPa

-5,51 MPa

-14,8 MPa

-5,35 MPa

(b)

-20,85 MPa

-19,7 MPa-19,7 MPa

-3,08 MPa-3,08 MPa -3,11 MPa

-17,53 MPa

-20,85 MPa

-3,27 MPa

-16,6 MPa

-3,25 MPa

-3,09 MPa

(a)

t = to
t = 200 dias
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aramida. Os desempenhos de tais fibras foram comparados com o do cabo protendido

convencional constituído em aço.

Os autores fizeram um comparativo entre as variações de tensão normal, ao

longo do tempo, no topo da viga, utilizando armadura ativa constituída dos três tipos de

material acima citados. Também foi feito um comparativo entre as deflexões ao longo

do tempo para os três tipos de armadura ativa.

Os estudos comparativos, citados, foram feitos através de uma modelagem

analítica, e no presente estudo, será feito um confronto entre os resultados obtidos para

a armadura ativa em aço com aqueles obtidos por meio da modelagem aqui proposta. Os

detalhes sobre as dimensões de sua seção transversal, medida do vão e disposição da

armadura ativa são mostrados na figura 6.27.

Figura 6.27 – Medidas relevantes (em cm): (a) seção transversal; (b) vão e
trajetória do cabo protendido.

80
69

800 800 800

cabo protendido

(b)

(a)

240

55 100 551515

90

10
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Conforme pode ser visto na figura 6.28, a simetria de sua seção transversal

contribuiu para a redução do número de graus de liberdade da malha de elementos

finitos, de modo a utilizar uma malha constituída por oito faixas, que por sua vez, são

subdivididas em 60 partes iguais, totalizando 945 nós (incluindo os fictícios) e 3780

graus de liberdade (4 por nó). A armadura ativa foi discretizada através de uma única

poligonal dividida em 10 trechos de comprimentos variados. A figura 6.29 mostra a

numeração das Faixas e suas respectivas medidas, além de mostrar a numeração das

linhas nodais.

1

6

(a) (b)

Figura 6.29 – Detalhes sobre a discretização: (a) medidas das Faixas (em cm)

(b) numeração das Linhas Nodais

14 12 10 9 11 13 15

8
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1

35,0 45,0 35,0

15,0

24
,0

24
,0

24
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2
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7

4 24
,0

Figura 6.28 – Disposição das Faixas em 3 dimensões
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A extremidade esquerda da linha nodal 1 foi considerada restrita aos

deslocamentos na direção x,y e z, enquanto que na extremidade direita da mesma,

restringiu-se apenas o deslocamento na direção z. Na linha nodal 14, em todos os seus

nós, foram restritos os deslocamentos na direção x e as rotações em torno do eixo y,

possibilitando, assim, a discretização de apenas metade da seção transversal. O modelo

descrito no trabalho dos referidos autores é bastante simplificado no que diz respeito às

perdas de protensão inicial, onde os mesmos consideram uma força de protensão inicial

total (após considerar as perdas iniciais) de 2640 kN, sendo considerada constante ao

longo do comprimento dos cabos protendidos.

Para fazer a comparação entre o modelo aqui proposto e aquele proposto por

esses autores, foi adotada uma força de protensão inicial de 1320 kN (uma vez que se

discretizou apenas meia seção), sendo esta força constante ao longo da armadura ativa,

não levando em consideração as perdas iniciais de protensão, de modo a evitar maiores

discrepâncias entre os dois modelos. As propriedades mecânicas do concreto e do aço

são listadas na tabela 6.4

Tabela 6.4 – Propriedades mecânicas dos materiais.

A figura 6.30 mostra o comparativo entre as deflexões ao longo do tempo

obtidas pelo modelo analítico proposto por Youakim & Karbhari (2006) e as deflexões

obtidas através da presente modelagem e utilizando três modelos de análise da perda de

protensão ao longo do tempo mostrados no capítulo 4.

Concreto

Resist. à compressão ( cf ) 30 MPa

Módulo de elasticidade (Ec) 25 GPa

Armadura ativa

Área da seção transversal 24 cm2

Módulo de elasticidade (Eps) 200 GPa

Tensão última ( pusf )
186 kN/cm2

(baixa relaxação)
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Figura 6.30 – Curvas tempo-deflexão utilizando diferentes modelos para a perda de protensão

Além da deflexão, os referidos autores apresentam também uma tabela listando

alguns parâmetros importantes, como a tensão Normal, a variação da curvatura e a

perda de protensão no início da análise (t = to) e em um instante 0,8ö(t,to) = 2. A tabela

6.5 lista estes valores e os compara com aqueles obtidos no presente estudo adotando o

modelo de perda de protensão sugerido pela NBR 6118 (2003), devido ao seu melhor

desempenho, conforme pode ser notado na figura 6.30.

Tabela 6.5 – Resultado das análises para 0,8ö(t,to) = 2

Parâmetro Youakim et. al (2006) Presente estudo

Tensão Normal inicial na base [óbase (to)] -10,03 MPa -10,106 MPa

Tensão Normal inicial no topo [ótopo (to)] -2,47 MPa -3,11 MPa

Tensão Normal final na base [óbase] -6,35 MPa -6,87 MPa

Tensão Normal final no topo [ótopo] -2,30 MPa -3,34 MPa

Perda de protensao [ÄóPS] 244 KN 207 KN

Variação da curvatura [Äø ] 3,35e-7 mm-1 9,6e-7 mm-1

ÄD 20,14 mm 19,74 mm

A modelagem em 3D possibilita calcular os momentos fletores que atuam

flexionando as faces que compõem a estrutura. A não observância desses esforços pode

causar um colapso localizado, ou seja, uma carga atuando sobre a mesa desse elemento

estrutural e cuja linha de ação não corta a alma da seção celular, pode causar a ruptura da

mesa no ponto de atuação da carga, prejudicando o desempenho da estrutura. Nesse

Youakim & Karbhari (2006)

AASHTO-LRFD

NCHRP 496
NBR 6118
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exemplo analisou-se a flexão atuante nas faces da viga. Na figura 6.31, são mostrados os

momentos fletores longitudinais ao longo de duas linhas nodais indicadas na figura 6.29 (b).

Os diagramas de momento fletor mostrados na figura 6.31 são devidos ao peso

próprio da viga e à protensão atuante no instante do carregamento, para um intervalo de

tempo tal que 2),(8,0 =ottϕ . Os demais gráficos, referentes às outras linhas nodais, podem

ser obtidos por interpolação linear dos mesmos.

Observa-se que o máximo valor do esforço de flexão ocorre próximo ao ponto de

desvio do cabo protendido (ver figura 6.27-b), isso se deve ao fato de que nesse ponto, a

flexão provocada pela força de protensão atinge o seu valor máximo, a partir daí, ela

permanece constante, enquanto que o momento fletor causado pelo peso próprio continua

crescendo, causando uma redução desse esforço no terço médio do vão. Verifica-se

também, que o alívio da protensão causa uma redução considerável do momento fletor.

8,16 m 3,84 m

103 kN.cm

34 kN.cm 71 kN.cm

6,5 kN.cm

t = to
0,8ϕ =2

(a)

8,16 m 3,84 m

23 kN.cm

91 kN.cm

64 kN.cm
t = to
0,8ϕ =2

Figura 6.31-Momento longitudinal: (a) ao longo da linha nodal 9 (b) ao longo da linha nodal 15

(b)
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A figura 6.32 mostra os diagramas de momento fletor transversal atuante em duas

seções transversais. Esses esforços são causados pelo peso próprio da estrutura; como era de

se esperar, o seu valor máximo ocorreu no ponto de interseção da mesa com a alma, e zero

na ponta do balanço e no centro da mesa, devido à simetria observada.

Em regiões próximas aos apoios, os gráficos apresentaram comportamento bastante

errático, só apresentando curvas de variação de momento bem comportadas e coerentes a

partir de 3,15 m de distância dos apoios, obedecendo ao princípio de San Venant.

Conforme era esperado, os valores do momento fletor transversal praticamente não

variaram após o decorrer de um intervalo de tempo, uma vez que esta grandeza depende

apenas, nesse caso, do peso próprio da mesa, não sendo afetada pelo alívio de protensão.

6.2.5. Modelo 8: Viga de pequena altura de concreto protendido em seção celular

A rotina computacional desenvolvida nesta Tese tem como principal objetivo

analisar estruturas celulares, para tal propósito analisou-se uma viga celular estudada

por Razaqpur et. al. (1989). Os autores compararam o modelo de análise não linear

desenvolvido por eles com resultados experimentais, para carregamentos instantâneos

(sem considerar os efeitos reológicos). A Figura 6.33 mostra detalhes da geometria da

seção transversal da viga estudada, bem com a disposição dos cabos de protensão nas

extremidades e no meio do vão.

35

34,7

0,3

11,7
4,01

15,6
4,2

34,6

34,1

0,52

11,2
3,4

15,4
4,1

(a) (b)

Figura 6.32- Momento fletor transversal em kN.cm: (a) ½ do vão (b) ¼ do vão
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Figura 6.33 – Geometria da seção transversal (medidas em mm)

A Figura 6.34 mostra mais detalhadamente o traçado dos cabos protendidos e o

posicionamento das cargas, onde as linhas de ação das mesmas cortam as respectivas

almas da viga. As cargas mostradas na figura 6.34 são aquelas atuantes em apenas uma

das almas, carregamento idêntico atua na outra alma da viga, constituindo, dessa

maneira, estrutura transversalmente simétrica.

Figura 6.34 – Esquema estrutural e posicionamento do carregamento

Na tabela 6.6 constam as propriedades mecânicas dos materiais utilizados na

confecção da referida viga. Vale ressaltar, que neste exemplo, foram adotados cabos de

baixa relaxação para a armadura protendida, uma vez que o escopo do referido artigo

era apenas a análise não linear instantânea, dessa forma, não informado qual era o tipo

de relaxação dos cabos de protensão.
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Tabela 6.6 – Propriedades mecânicas dos materiais.

Conforme mostrado na figura 6.35, mais uma vez tirou-se partido da simetria de

sua seção transversal, de modo a utilizar uma malha constituída por cinco faixas com

diferentes larguras, que por sua vez, são subdivididas em 18 partes iguais, gerando uma

malha de 231 nós (incluindo os fictícios) e 924 graus de liberdade (4 por nó). A

armadura ativa foi discretizada através de cinco poligonais divididas em 8 trechos de

comprimentos variados. A figura 6.36 mostra a numeração das faixas e suas respectivas

larguras e espessuras, além de mostrar a numeração das linhas nodais.

Concreto

Resist. à compressão ( cf ) 30 MPa

Módulo de elasticidade (Ec) 22,5 GPa

Armadura passiva

Tensão de escoamento 38 kN/cm2

Taxa de armadura na direção

longitudinal ( syρ )
6,2 x10-3

Taxa de armadura na direção

transversal ( sxρ )
4,2 x10-3

Armadura ativa

Área da seção transversal de cada cabo 2 cm2

Módulo de elasticidade (Eps) 200 GPa

Tensão última ( pusf )
186 kN/cm2

(baixa relaxação)

Figura 6.35 – Disposição das Faixas em 3 dimensões

y
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z
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De acordo com MFFS, as perdas de protensão por atrito praticamente não

variaram ao longo do comprimento da armadura protendida, porém, as perdas iniciais

de protensão mais relevantes se deram por meio do escorregamento da ancoragem ativa,

conforme pode ser visto na figura 6.37 a-d.

A figura 6.38 mostra a evolução da flecha no centro do vão ao longo do

carregamento total, para valores medidos experimentalmente e para valores obtidos

através da modelagem aqui proposta, onde mais uma vez a modelagem aqui proposta se

mostrou bastante eficiente.

Uma vez que se trata de uma estrutura celular de seção fechada, na ausência de

dados experimentais que poderiam validar o modelo teórico proposto nesse trabalho

para este tipo de estrutura, optou-se por fazer uma extrapolação da análise para o

comportamento ao longo do tempo, onde a figura 6.39 mostra a evolução da flecha no

centro do vão e sob uma das almas da viga, utilizando diversas funções de fluência

encontradas na literatura técnico – científico e descritas no capítulo 4.

(a) (b)

Figura 6.36 – Detalhes sobre a discretização: (a) medidas das faixas (em mm)

(b) numeração das linhas nodais
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Figura 6.38 – Diagramas carga deflexão
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Figura 6.37 – Perdas de protensão inicial: (a) cabo 1, (b) cabo 2, (c) cabo 3, (d) cabo 4
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Figura 6.39 – Deflexão ao longo do tempo
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Neste exemplo, verifica-se, a partir da figura 6.39, que ao contrário das

estruturas analisadas anteriormente, o modelo de perda de protensão adotado pouco

interfere na resposta da deflexão ao longo do tempo para a maioria dos modelos de

função de fluência e retração, onde se pode constatar que apenas os modelos B3 e

Shams & Kam mostraram razoável sensibilidade ao modelo de perda de protensão

adotado.

Constata-se também, que independentemente do modelo de perda de protensão

adotado, o modelo do CEB apresentou as maiores deflexões nas primeiras idades, e a

partir dos 100 dias de idade, o modelo B3 foi quem passou a apresentar as maiores

deflexões. Em todas as análises, o modelo NCHRP 496 apresentou as menores

deflexões para idades inferiores a 50 dias; a partir daí, o modelo do PCI é quem passou

a estimar as menores deflexões entre todos o modelos apresentados.

A figura 6.40 mostra a variação das tensões normais xxσ na alma e na mesa

superior da viga, e para uma melhor visualização da redistribuição de tensões Normais,

depois de decorrido um intervalo de tempo t∆ =225 dias, são mostrados nas figuras 6.41

a 6.44 os novos diagramas de iso-tensões Normais para esta viga.

Figura 6.40 – Distribuição de tensão Normal na viga antes dos efeitos reológicos (em kN/m2)

alma mesa
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Figura 6.41 – Distribuição de tensão Normal na alma da viga considerando o modelo de

perda de protensão AASHTO-LRFD (em kN/m2)
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Figura 6.42 – Distribuição de tensão Normal na mesa da viga considerando o modelo de

perda de protensão AASHTO-LRFD (em kN/m2)
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Figura 6.43 – Distribuição de tensão Normal na viga considerando o modelo de perda de

protensão NCHRP 496 (em kN/m2)

mesa mesa

alma alma
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Figura 6.44 – Distribuição de tensão Normal na viga considerando o modelo de perda de

protensão NBR 6118 (em kN/m2)

Ao contrário das demais estruturas analisadas nesse capítulo, esta viga

apresentou ganho de protensão ao longo do tempo para todos os modelos de perda de

protensão, função de fluência e retração apresentados no capítulo 4.

O ganho de protensão acorreu em pontos dos cabos protendidos localizados no

terço médio do vão, o motivo do ganho de protensão está no fato de que as expressões

utilizadas para o cálculo das perdas consideram a variável fcgp, que aparece nas equações

4.40, 4.43 e 4.45, positiva quando o concreto está comprimido na região próximo ao

centróide da armadura ativa, indicando perda de protensão, conseqüentemente, quando

alma alma

mesa mesa
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fcgp for considerado negativo (concreto tracionado nessa região), tem-se, então, um novo

alongamento da armadura ativa (devido à flexão).

Dessa forma, observa-se nas figuras 6.40, 6.41, 6.43 e 6.44, que as tensões

Normais no terço médio do vão e próximo ao centróide da armadura protendida indicam

concreto tracionado nessa região, portanto, é de ser esperar um ganho de protensão. Nos

terços da extremidade do vão, houve perda de protensao, isso acarretou uma redução no

valor das tensões Normais de tração e também de compressão ao longo do tempo.
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Capítulo 7

Considerações finais e sugestões para futuros trabalhos

7.1. Considerações Finais

O modelo, aqui apresentado, é restrito à análise de deformações progressivas

em vigas protendidas com cabos pós-tracionados e com aderência, de modo que há uma

compatibilização entre as deformações da armadura ativa e o concreto próximo à

mesma.

Nos estudos comparativos, cada modelo de cálculo da função de fluência,

empregado na modelagem de elementos finitos proposta nesta Tese (MFFS), foi

combinado com a deformação de retração calculada pelo mesmo modelo.

O método das faixas finitas com interpolação B3 “Splines” mostrou ser uma

poderosa ferramenta para a análise não linear de estruturas de concreto armado e

protendido, uma vez que, no capítulo 6, os exemplos mostrados apresentaram curvas

carga-deflexão bem próximas das curvas experimentais. Vale ressaltar que a maioria

dos exemplos também foram analisados via método dos elementos finitos convencional,

(análise feita pela bibliografia citada) e, em todos os casos, a modelagem apresentada

nesta tese obteve os melhores resultados e com um menor custo computacional.

O primeiro exemplo trata de uma comparação entre modelos teóricos. O

modelo analítico proposto por Kawano & Warner (1996) utilizou uma função de

fluência diferente daquelas citadas neste trabalho; esta função de fluência, por sua vez,

apresenta coeficientes bem próximos àqueles obtidos pela modelagem proposta pelo

ACI. Conseqüentemente, a análise feita através do método proposto nesse estudo e

utilizando o cálculo do coeficiente de fluência através das expressões matemáticas

propostas pelo ACI, foi o que mais se aproximou dos resultados analíticos calculados

por estes autores.

Na viga de pequena altura em concreto armado (item 6.2.2), constatou-se,

através da soma dos resíduos (somatório do quadrado da diferença entre o valor obtido

através do modelo e o valor obtido experimentalmente), que a função de fluência e

retração que acarretou o menor resíduo para as deflexões foi aquela proposta pelo

AASHTO (valor igual a 1,6), enquanto que os demais modelos de função de fluência e
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retração apresentaram resíduos entre 1,5 a 19,7 vezes maior do que aquele apresentado

pelo modelo de menor resíduo.

De acordo com os dados fornecidos por Oliveira (2001), os valores de deflexão

calculados diretamente através do ACI-Comitê 435 e pela norma britânica CP110

(1972), apresentaram resíduos com valor de 106 e 44 respectivamente, enquanto que os

resíduos das deflexões calculadas por Bakoss et al. (1982), utilizando o modelo de

elementos finitos associado a uma função de fluência teórica, variou entre 11 e 46. A

modelagem proposta por Oliveira (2001), utilizando coeficientes de fluência medidos

experimentalmente apresentou um resíduo de 9,7.

Na viga “I” protendida, apresentada no item 6.2.3, Cook et al. (2005) não

especificam a quantidade de cabos que compõem a armadura ativa, impossibilitando

que a rotina computacional calculasse as perdas por encurtamento elástico através das

expressões dadas pela NBR 6118 (2003). Neste caso, adotaram-se as perdas calculadas

pelos autores, que por sua vez, foram obtidas por meio de expressões matemáticas

propostas pelo AASHTO-LRFD.

A modelagem utilizando as funções de fluência e retração propostas pelo B3

model apresentou boa concordância com os pontos obtidos experimentalmente até 70

dias depois da aplicação do carregamento. Após este período, a modelagem proposta

pelo GL 2000 foi quem passou a estimar mais precisamente essas deflexões. Vale

ressaltar, que neste exemplo, essa boa concordância entre os resultados teóricos e

experimentais só foi possível através do modelo de perda de protensão proposto pelo

NCHRP 496.

Na viga duplo “T” todas as modelagens utilizando as funções de fluência e

retração, bem como as expressões matemáticas para estimar as perdas de protensão,

mostraram uma grande discrepância em relação aos resultados obtidos analiticamente

por Youakim & Karbhari (2006) até 0,8ö=1. A partir daí, os resultados obtidos através

do presente estudo, e utilizando as expressões teóricas para o cálculo das perdas de

protensão dadas pela NBR 6118, mostraram boa concordância com os resultados

obtidos por Youakim & Karbhari (2006).

Exceto o último exemplo, as demais vigas analisadas no capítulo 6 se

encontravam dentro do regime elástico linear, ou seja, as maiores tensões principais de

tração apresentaram valores inferiores à tensão de tração do concreto enquanto que a

maiores tensões de compressão estavam abaixo de 30% da resistência à compressão do
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concreto, sendo assim, estas análises foram efetuadas por meio da formulação da análise

linear, pois, neste caso, os resultados feitos por meio das duas análises (linear e não

linear) são coincidentes. Optou-se, portanto, pela análise que oferecia o menor custo

computacional.

No que se refere ao estudo dos efeitos reológicos em estruturas celulares, não

foi possível efetuar sua validação, em virtude da ausência, na literatura técnico-

especializada, de estudos que relatem ensaios experimentais de tais elementos, o único

estudo experimental encontrado na literatura, foi o de Robertson (2005), porém, o

referido artigo faz medições de deflexões por fluência e retração em uma estrutura

celular com seção variável ao longo do vão e cabos de protensão dispostos lateralmente

e não aderidos à estrutura, onde o modelo desenvolvido no presente estudo não é capaz

de analisar, momentaneamente, tais estruturas, podendo esta modelagem ser

desenvolvida futuramente.

Os fenômenos de fluência e retração são bastante complexos, principalmente

quando se trata de avaliar as perdas progressivas de protensão. Investigações do

comportamento de vigas protendidas ao longo do tempo podem ser encontradas, por

exemplo, em Hinkle (2006), Waldron (2004), Chouman (2003). Em todos estes

trabalhos, os respectivos autores enfatizam a discrepância existente entre os diversos

modelos e os resultados experimentais.

7.2. Sugestões para futuros trabalhos

Uma melhor validação do modelo pode ser feita futuramente em um trabalho

puramente experimental, através do monitoramento das deformações ao longo do

tempo, em estruturas celulares, concebidas em escala reduzida, ou em estruturas reais

que permitam tal monitoramento. Além do mais, a modelagem pode ser estendida para

se tornar capaz de análise de elementos estruturais em concreto protendido com cabos

não aderentes e pós-tracionados.

O presente estudo contempla apenas a análise de estruturas concretadas em

uma única etapa, devendo, em trabalhos posteriores, o desenvolvimento de uma

modelagem que contemple este tipo de análise para estruturas concretadas em duas ou

mais etapas, como é o caso de pontes onde se concretam um tabuleiro sobre vigas pré-

moldadas.
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As deformações causadas pelo gradiente de temperatura atuante sobre a

estrutura ao longo do dia é outro fenômeno bastante importante, e que deve ser

desenvolvida a sua implantação posteriormente na presente modelagem.

Algumas estruturas, ao longo do tempo, apresentam modificações no seu

esquema estático, estruturas que inicialmente, e até certo período de tempo, apresentam

uma configuração isostática, podem se tornar hiperestáticas a partir de um determinado

instante, provocando, com isso, uma redistribuição de tensões, devido aos efeitos

reológicos, que podem levar ao colapso da estrutura conforme pode ser visto nas figuras

7.1. e 7.2. Em um estudo futuro, a modelagem proposta nesta Tese pode ser expandida

para contemplar este fenômeno.

Figura 7.1- Vigas simplesmente apoiadas transformadas posteriormente em

uma viga contínua (Bazant & Liu, 1985)
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Figura 7.2- Vigas simplesmente engastadas transformadas posteriormente em

uma viga bi-engastada (Kwak & Seo, 2002)
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Apêndice A

Validação do método de determinação da linha neutra

Com o objetivo de validar o processo iterativo descrito no capítulo 3 para a

determinação da posição da linha neutra em análise não linear de lajes, tomou-se como

exemplo as informações contidas na viga baixa mostrada em Machado (2002). A

validação por meio desta viga foi feita da seguinte maneira:

-Procedeu-se à análise não linear da referida estrutura;

-Tomou-se a curvatura da estrutura calculada pela rotina computacional em uma

posição a 1,0 m do apoio esquerdo e para um nível de carga P/2=37,62 kN (ver Figura

A.1) o qual resultou um momento fletor na referida seção M=37,62 kN.m.

-Dividiu-se a estrutura em dez partes iguais ao longo de sua altura;

-Transformaram-se as armaduras longitudinais em três camadas cujas espessuras

foram determinadas dividindo área de aço pela largura da seção transversal da viga;

-Com a curvatura dada pela análise não linear, foi-se arbitrando posições para a

linha neutra (z = 0) ao longo da altura da seção transversal até que a resultante de forças

normais atuantes na referida seção se igualasse ao valor do esforço Normal, que no

caso, é zero;

-Encontrada a posição correta da linha neutra, calculou-se a resultante de

momento (Mr) causada por estas forças atuantes na seção transversal;

A Tabela A.1 mostra os valores obtidos em cada camada da seção transversal da

referida estrutura, onde a resultante de forças se anulou quando a linha neutra estava

posicionada a 19,53 cm da base da seção transversal, enquanto que a análise não linear

(calculada pela rotina computacional) resultou em uma linha neutra posicionada a 21,27

cm da base, por outro lado, o momento resultante foi de 40,47 kN.m, bem próximo do

momento fletor atuante na seção que é de 37,62 kN.m.
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Figura A.1 – Divisão da seção transversal em camadas

Tabela A.1 – Parâmetros calculados para cada camada da seção transversal

Camada Zi (cm) iε
c
iσ (kN/cm2) i

cF (kN) i
sF (kN) Mr (kN.m)

1 -17,785 4,05E-04 1263,55 13,27 53,48 11,870

2 -14,285 3,26E-04 1293,30 13,58 42,95 8,076

3 -10,785 2,46E-04 1328,72 13,95 - 1,505

4 -7,285 1,66E-04 1373,12 14,42 - 1,050

5 -3,785 8,63E-05 1434,88 15,07 - 0,570

6 -0,285 6,50E-06 136,46 1,43 - 0,004

7 3,215 -7,33E-05 -1514,86 -15,91 - 0,511

8 6,715 -1,53E-04 -3108,35 -32,64 - 2,192

9 10,215 -2,33E-04 -4643,82 -48,76 - 4,981

10 13,715 -3,13E-04 -6121,27 -64,27 -6,57 9,716

Total -89,86 89,863 40,47

zi
100228,0 −= mκ

0003,0−=cε

0005,0=tε

2/6121 mkNc −=σ

2/1263 mkNt =σ
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