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RESUMO 

O concreto de agregado leve estrutural (concreto leve) é um material versátil e amplamente 

utilizado no mundo. Suas principais vantagens são o peso-próprio reduzido e o isolamento 

térmico e acústico proporcionado por suas matérias-primas. O presente trabalho apresenta os 

resultados da modelagem computacional mecânica de corpos-de-prova cilíndricos de concreto 

leve a partir das propriedades de seus materiais. As amostras, submetidas a esforços de 

compressão, foram consideradas um modelo bifásico, composto por argamassa e agregado 

leve. Os parâmetros utilizados para argamassa foram obtidos experimentalmente, enquanto os 

valores de resistência do agregado leve – argila expandida - foram obtidos através de um 

método analítico inverso de homogeneização apresentado em um trabalho extraído da 

literatura. Para o processamento, foi utilizado o programa livre CAST3M, desenvolvido pelo 

Comissariado de Energia Atômica e Energias Alternativas da França. Os resultados 

numéricos do ensaio de compressão foram comparados com valores experimentais 

disponíveis na literatura. O modelo alcançou um bom desempenho, fato este que incentiva 

novas aplicações com um maior grau de complexidade relativa a aspectos geométricos e 

mecânicos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O concreto é o material mais utilizado na construção civil mundialmente, tradicionalmente 

composto por quatro materiais: cimento, agregado miúdo (areia), agregado graúdo e água. A 

qualidade e as características do concreto pronto dependem, principalmente, da proporção dos 

materiais na mistura e das propriedades das matérias-primas utilizadas.  

É possível dividir o concreto em duas fases: a argamassa, composta por cimento, água e areia; 

e o agregado (aqui correspondente ao agregado graúdo). Em função da massa específica seca 

do concreto, pode-se classificar o concreto em concreto leve, normal e pesado. Em relação ao 

objetivo final de sua utilização, é possível classificá-lo em concreto estrutural - quando 

suporta carregamento - ou não-estrutural. 

Pode-se obter um concreto leve de duas formas: trocando-se o agregado do concreto normal 

por um agregado de menor massa específica, o agregado leve; ou adicionando-se um aditivo 

espumante, que se expandirá formando poros de ar, dando origem ao concreto celular. O 

presente trabalho aborda o concreto de agregado leve estrutural, aqui denominado concreto 

leve. Uma seção de um corpo-de-prova de concreto leve é mostrada na Figura 1.  

 

Figura 1 - Seção de um corpo-de-prova de agregado leve. Nota-se a estrutura porosa do 

agregado.  (Rossignolo & Agnesini, 2011) 

O concreto leve é composto por argamassa e agregado leve e possui massa específica seca de 

até 2000 kg/m³ (ABNT NBR 8953:2009, 2011), enquanto o concreto de massa específica 
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convencional, aqui denominado “concreto normal”, tem massa específica de 

aproximadamente 2500 kg/m³. Os agregados leves comumente usados para este propósito são 

a argila, xisto ou ardósia expandidos. O concreto leve é um material versátil que tem sido 

usado na construção civil e naval por décadas. Dentre as vantagens de sua utilização, cabe 

mencionar  (Rossignolo & Agnesini, 2011): 

 Peso próprio menor, reduzindo-se os esforços na estrutura; 

 Para concretos de mesma classe, o concreto leve possibilita o projeto de vãos maiores e 

seções menores do que o concreto normal; 

 Baixa expansibilidade térmica; 

 Redução de microfissuras devido à distribuição mais uniforme de tensões e 

consequente redução da permeabilidade (Bremner, 1998).  

 Isolamento térmico e acústico; 

 Resistência ao fogo; 

 Economia de armadura, formas e cimbramento;  

 Diminuição dos custos com transporte e montagem de elementos pré-fabricados; 

Por outro lado, devido à natureza do agregado leve, a resistência à compressão do concreto 

leve é reduzida para argamassas de mesma composição. Os agregados leves, devido à 

porosidade, são sujeitos à segregação durante o manuseio e à absorção de água, que deve ser 

levada em consideração durante a dosagem do concreto. Além disso, o módulo de elasticidade 

dos concretos leves varia entre 60% a 80% do módulo dos concretos normais  (Rossignolo, 

2011), resultando em uma maior deformação do elemento estrutural. Apesar destes pontos, a 

utilização do concreto leve ainda representa uma vantagem estratégica e geralmente culmina 

na redução do custo total da obra. 

Diferentemente dos concretos normais, nos quais o agregado é mais resistente do que a 

argamassa e a ruptura começa na zona interfacial de transição, nos concretos leves, o 

agregado é a fase mais frágil, por onde a ruptura começa (Ke, et al., 2009). Portanto, conhecer 

as propriedades do agregado leve é de fundamental importância para estimar a resistência do 

concreto resultante. 

A resistência à compressão final do concreto é o principal parâmetro utilizado para se efetuar 

o cálculo estrutural das construções. Esse valor afetará diretamente a geometria da peça, a 

quantidade de concreto e aço necessária para a segurança estrutural, a composição do 
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concreto, a impermeabilização do elemento e, finalmente, o custo da estrutura. Portanto, a 

verificação preliminar da conformidade dos materiais empregados para a produção do 

concreto por meios computacionais pode economizar tempo e custos durante a obra. 

Uma forma de avaliar a resistência do concreto a partir das propriedades de sua matéria-prima 

é a modelagem computacional. O ANSYS e o ABAQUS são alguns dos softwares comerciais 

de simulação numérica, mas chegam a custar dezenas de milhares de reais. Uma alternativa 

gratuita para essa finalidade é o CAST3M. 

O CAST3M é um software para simulação numérica utilizado em mecânica estrutural, 

desenvolvido pelo Departamento de Mecânica e Tecnologia (DMT) do Comissariado Francês 

de Energia Atômica e Energias Alternativas (CEA). A ferramenta utiliza uma linguagem 

orientada ao objeto própria, o Gibiane, derivado do Fortran (CEA, 1995). O processador é 

integrado com ferramentas de pré e pós-processamento. Este formato modular permite uma 

modelagem flexível, sendo as principais aplicações mecânicas: elasticidade, elasto-visco-

plasticidade; comportamento de materiais e análises adaptadas para equilíbrio, flambagem e 

dinâmica de estruturas (Constantinescu, 1998). 

1.1  OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é simular computacionalmente o comportamento de um 

corpo-de-prova padrão de concreto leve, a fim de se obter sua resistência última à 

compressão, tomando por parâmetros as propriedades do agregado e da argamassa. 

Com isso, pretende-se contribuir para o desenvolvimento de ferramentas para o auxílio no 

estudo de concretos feitos com agregados leves e, ainda, possibilitar a sua aplicação prática na 

previsão das propriedades mecânicas deste material. 

1.2 ORGANIZAÇÃO DESTE TRABALHO 

O Capítulo 2 apresenta a Revisão Literária da evolução do uso de concretos leves no Brasil e 

no mundo, incluindo uma breve comparação entre as normas de vários países no tocante a 

esse assunto. O capítulo seguinte, “Plasticidade Computacional”, resume a formulação de 

modelos que envolvem plasticidade “rate independent” e enumera alguns critérios de 

escoamento tipicamente utilizados para concreto. O capítulo 4, “Metodologia”, apresenta o 

resumo da literatura tomada como base e descreve os algoritmos, parâmetros e considerações 

assumidos no presente estudo. Os Resultados são expostos no capítulo 5 e a Conclusão deste 
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trabalho é feita no capítulo 6, abrangendo a discussão dos valores obtidos, possíveis 

limitações do modelo e sugestões para trabalhos futuros. Após as Referências, seguem os 

Anexos, com as publicações deste estudo feitas até o presente, além do algoritmo 

desenvolvido para este trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 O AGREGADO LEVE 

Os agregados leves utilizados para a produção de concreto leve podem ser classificados em 

relação à sua origem como naturais ou artificiais. Os agregados leves naturais são obtidos 

diretamente em jazidas, britados e, posteriormente, separados de acordo com sua 

granulometria. Esse tipo de agregado, como a pedra-pomes e as escórias vulcânicas, tem 

pouca aplicação na construção civil atualmente, devido à localização de suas jazidas e 

variação de suas propriedades (Rossignolo & Agnesini, 2011).  

O agregado artificial, por sua vez, (Figura 2) é aquele produzido através de um processo 

industrial, como a sintetização e a queima de minerais em fornos rotativos, sendo estes 

últimos mais difundidos no mundo. 

 

Figura 2 – Argila expandida Argex® 550 kg/m³ - Produção em fornos rotativos (Ke, et al., 2009) 

Os agregados produzidos em fornos rotativos são pouco reativos, apresentam granulometria 

variada, formato arredondado regular e interior de massa esponjosa, envolta por uma camada 

de baixa permeabilidade, que reduz a absorção de água  (Rossignolo & Agnesini, 2011). A 

estrutura interna dos poros, mostrada na Figura 3, influencia significativamente na qualidade 

do concreto final, pois determina as propriedades de resistência à compressão, absorção de 

água (e consequente influência no processo de hidratação do cimento) e capacidade de 

isolamento. 
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Figura 3 – Imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura da estrutura interna de um 

agregado leve (Ke, et al., 2010) 

Para fins práticos, é conveniente se dispor de meios que permitam a previsão das propriedades 

mecânicas do concreto endurecido com base na sua composição. Portanto, é necessário ter à 

disposição técnicas eficazes para caracterização de cada componente. Para o agregado leve de 

argila expandida, os principais ensaios de determinação das propriedades são: Determinação 

da massa específica e absorção de água (ABNT NBR NM 53:2009, 2009); e determinação da 

resistência ao esmagamento (ABNT NBR 9938:2013 , 2013). 

Os métodos utilizados atualmente para avaliar a resistência à compressão do agregado leve 

são procedimentos experimentais e relações empíricas baseadas na sua massa específica 

aparente. O método experimental padrão é o ensaio de esmagamento do agregado (crushing 

test), que registra a pressão necessária para que a amostra alcance uma deformação de 

compressão especificada, através de uma prensa hidráulica (EN 13055-1:2002, 2002 e  ABNT 

NBR 9938:2013, 2013). A resistência à compressão resultante do agregado no ensaio de 

esmagamento, no entanto, não reflete com exatidão o modo de ruptura do agregado leve no 

concreto  (Ke, et al., 2014) prejudicando, assim, a previsão da resistência à compressão do 

concreto leve. Por sua vez, equações empíricas que relacionam a resistência à compressão à 

densidade aparente, deixam de considerar as características específicas do agregado, como 

composição, origem, condições de armazenamento e, portanto, não são consideradas como 

opções confiáveis para a caracterização do material. 
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Buscando uma melhor aproximação da resistência à compressão do agregado com a 

efetivamente apresentada em uma estrutura de concreto, Ke, et al. (2014) desenvolveram um 

método analítico inverso para obter a resistência à compressão do agregado leve a partir da 

resistência do corpo-de-prova de concreto leve que ele compõe. Esse trabalho está descrito em 

detalhes na seção 4.1. 

2.2 APLICAÇÃO DE CONCRETO LEVE 

2.2.1 Histórico 

O agregado leve natural é utilizado há milênios, como se pode observar em construções pré-

colombianas de 1100 a.c. (Rossignolo & Agnesini, 2011). O famoso Panteão de Roma, 

erguido no século II e ainda hoje remanescente, foi construído com aglomerante e pedra-

pomes (Figura 4).  

 

Figura 4 – Panteão de Roma. Imagem: Nuno Caldeia (Olhares, 2009) 

O agregado leve produzido industrialmente, entretanto, data do início do século XX. Sua 

produção teve início quando o pesquisador americano Stephen Hayde notou, em uma pilha de 

refugo de tijolos cerâmicos, que a matéria-prima expandia muito rapidamente quando 

aquecida a altas temperaturas em velocidade similarmente alta, perdendo a estabilidade 

dimensional exigida para tais tijolos (Bremner, 1998). 

As vantagens deste novo agregado de massa específica reduzida foram rapidamente 

percebidas. Através de pesquisas, o método de fabricação do agregado leve evoluiu de fornos 

cerâmicos do tipo colmeia para fornos rotativos; a massa específica ótima do agregado foi 
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definida e inúmeros testes foram realizados, culminando com o lançamento de navios para a I 

Guerra Mundial (quando o suprimento de aço era limitado e navios cargueiros eram uma 

vantagem estratégica).  

No âmbito da construção civil, o concreto leve se popularizou a partir dos anos 60, com 

edifícios de múltiplos andares cujos elementos estruturais eram totalmente constituídos deste 

material. Antes deste período, o concreto leve era utilizado em partes da estrutura, como 

partições, porões e fundações (Mouli, et al., 2004).  A partir da década de 80, foram 

desenvolvidas pesquisas para concreto leve de altíssimo desempenho, com estudos realizados 

por Zhang & Gjørv (1991) reportando resistências à compressão acima de 100 MPa.  

Atualmente, predomina-se o uso de concreto leve em pré-fabricados e em sistemas 

construtivos mistos, com partes da estrutura compostas de estruturas metálicas, ou concreto 

armado ou protendido, de densidade normal; e parte composta de concreto leve, com destaque 

para as lajes. Essa disposição busca otimizar as vantagens de cada método, incorporando 

rapidez de construção, especificidades da região, resistência à compressão, carregamento 

reduzido e isolamento térmico/acústico/incêndio.  

No Brasil, a utilização é reduzida frente ao potencial de benefícios do concreto leve. A 

maioria das estruturas deste material está concentrada nos arredores do estado de São Paulo, 

onde fica localizada a única fábrica de argila expandida para uso estrutural do país, a 

CINEXPAN. Uma alternativa em estudo é o uso de agregado leve de argila calcinada, 

utilizando a cerâmica vermelha (mais de 11.000 indústrias pelo país) (Santis, 2012). 

O número de pesquisas de concreto leve vem crescendo nos últimos anos, em concordância 

com o aumento gradual no uso do material no Brasil. Em 2013, foi revisada a primeira norma 

brasileira voltada exclusivamente para concreto leve, a ABNT NBR 12644:2014 - Concreto 

leve celular estrutural — Determinação da densidade de massa aparente no estado fresco 

(2014). É esperada, portanto, a expansão do uso deste material no país nos próximos anos, 

tanto para fins estruturais quanto para enchimento. 

2.2.2 Exemplos Notáveis 

O concreto leve estrutural teve sua eficiência comprovada através dos anos não somente na 

construção civil urbana, mas também em navios, plataformas marítimas, pontes, coberturas e 

recuperação estrutural. 
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Quanto à dosagem dos materiais, os métodos tradicionais podem ser aplicados ao concreto 

leve. Entretanto, devem ser levados em consideração alguns fatores adicionais (Rossignolo & 

Agnesini, 2011): 

 A massa específica do produto final é geralmente pré-estabelecida; 

 A variação da massa específica do agregado leve em função de sua dimensão; 

 A absorção de água através dos poros superficiais do agregado leve; 

 A influência das características particulares dos agregados leves nas propriedades do 

concreto. 

Durante a I Guerra Mundial, os EUA lançaram quatro navios de grande porte de concreto leve 

construídos entre 1917 e 1919, dos quais o S.S. Selma era o maior, com 123,3m de 

comprimento e pesando 7500 toneladas (Chandra & Berntsson, 2008). Abandonado em 1922, 

o Selma utilizava concreto leve com resistência média de 55 MPa, com agregados de 1760 

kg/m³ (Chandra & Berntsson, 2008). Atualmente, o Selma encontra-se encalhado na baía de 

Galveston, no Texas, EUA, parcialmente submerso, exibindo a durabilidade extraordinária de 

seus componentes, que resistiram a quase um século em ambiente marinho extremo, como 

pode ser visto na Figura 5. 

 

Figura 5 - U.S.S. Selma – Imagem: Amy Borgens 

Plataformas marítimas tem sua flutuabilidade aprimorada com o uso de concreto leve. Um 

exemplo clássico é a plataforma de petróleo Hibernia, no Canadá (Figura 6). Essa plataforma 
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fixa de gravidade teve 50% do agregado comum do concreto de sua base substituído por 

agregado leve. Desta forma, a maior estrutura flutuante da América do Norte foi construída 

em 1998 com concreto de densidade seca de até 2160 kg/m³. Além da Hibernia, o casco da 

plataforma Heidron, da Noruega, foi construído inteiramente com concreto leve de alta 

performance, atingindo uma média de 79 MPa com densidade seca média de 1940 kg/m³ 

(ACI, 2005). 

 

Figura 6 - Plataforma Offshore Hibernia  (Hibernia, 2014) 

Na construção de pontes, há casos de incorporação do concreto leve nos tabuleiros, vigas e 

pilares. A combinação de altas resistências à compressão com alto teor de ar é buscada para 

minimizar a necessidade de manutenção (ACI, 2005). Assim, de acordo com o Manual de 

Campo da ACI (2005) o concreto leve promove, nas pontes: maior largura ou número de 

faixas com a mesma carga do concreto normal; redução nas forças inerciais sísmicas; melhor 

geometria do tabuleiro com lajes maiores em comparação com o concreto normal; maiores 

vãos, economizando o custo dos pilares, entre outros. A ponte Benicia-Martinez na Califórnia, 

EUA, de 2007, exemplifica esses conceitos (Figura 7). O projeto, cujos vãos variam entre 

127m e 201m, foi elaborado de forma a “continuar operando em caso de um evento sísmico 

sério”  (California Department of Transportation, 2008). O concreto leve moldado in loco foi 

o sistema construtivo escolhido pelo fator custo, em um estudo comparativo que incluía 

treliça metálica, ponte em caixão metálica e ponte de concreto estaiada. Toda a superestrutura, 

excetuando-se os pilares, é feita de concreto leve de alta performance até 2000 kg/m³.  
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Figura 7 - Ponte Benicia-Martinez, EUA (TYLIN International Group, 2014) 

Na classe dos edifícios, podemos dividi-los de acordo com o material de seus elementos 

estruturais: completamente compostos por concreto leve (armado), ou mistos. No primeiro 

caso, destaca-se o One Shell Plaza Tower em Houston, EUA (Figura 8). Construído em 1967, 

era então o maior edifício residencial do mundo, com 220m de altura e vãos médios de 11m. 

Toda a superestrutura - vigas, lajes, colunas e paredes - é de concreto leve de xisto expandido. 

A sede do banco Barclays, em Londres, Reino Unido, é um exemplo de estrutura mista. O 

edifício possui o núcleo de concreto normal e os demais elementos de estrutura metálica, 

exceto por suas lajes. As lajes são compostas de concreto leve C50, para redução do peso-

próprio, além da proteção extra contra fogo, frente às rigorosas normas de incêndio britânicas. 

O edifício pode ser observado na Figura 9. 
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Figura 8 – Edifício One Shell Plaza Tower, nos 

Estados Unidos, em que todos os elementos 

estruturais são constituídos de concreto leve.  

(Khan, 2004) 

 

Figura 9 – Sede do Banco Barclays, na 

Inglaterra, exemplo de estrutura mista onde 

apenas as lajes são feitas de concreto leve.  

(Lytag, 2003) 

No Brasil, predomina o uso de concreto leve em edificações com elementos pré-fabricados. 

Na construção de Brasília, foram milhares de unidades, principalmente residenciais, com 

painéis pré-moldados de concreto leve, devido à sua rapidez de execução (1968-1972). 

Destacam-se os prédios da Construtora Rabello S/A, como o R-2, na Figura 10 (Rossignolo & 

Agnesini, 2011). 

 

Figura 10 – Edifícios R-2 em Brasília. Imagens cedidas pelo Eng. José Carlos Jovine 
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Em São Paulo, o edifício Rochaverá Corporate Towers tem os seus painéis de fachada 

compostos por concreto leve com argila expandida CINEXPAN, revestidos com rocha 

ornamental, de forma a aliviar as solicitações estruturais e facilitar a montagem (Figura 11). 

Finalizada em 2008, a edificação leva 920 painéis de concreto leve com massa específica de 

1900 kg/m³, resistência à compressão de 13 MPa na desforma (16 horas) e de 35 MPa aos 28 

dias (Rossignolo & Agnesini, 2011). 

 

Figura 11 – Complexo empresarial Rochaverá Corporate Towers, em São Paulo, SP.  

Imagem: Nelson Kon. 

2.3 IMPACTO AMBIENTAL 

Considerando-se a estrutura como um todo, o concreto leve apresenta menor consumo 

energético do que sua contraparte de massa específica normal. Apesar de o agregado leve 

industrial consumir, devido ao seu método de fabricação, maior quantidade de energia por 

volume de material do que do agregado britado de rocha, ele promove uma redução no uso de 

formas e armadura na estrutura. Assim, para cada m³ de concreto normal, estima-se o gasto de 

4.500 MJ para sua fabricação, enquanto 7.500 MJ são utilizados para cada m³ de concreto 

leve. Por sua vez, a fabricação de aço consome 57.800 MJ/m³ e a extração de madeira, 2.400 

MJ/m³.  (Bremner, 1998). 

Além disso, cabe mencionar que as propriedades do concreto leve proporcionam uma 

economia no volume total do concreto, no uso de isolantes térmico/acústicos artificiais e na 
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energia utilizada no transporte. Pode-se dizer, assim, que o uso de concreto leve implica em 

um reduzido impacto ambiental do projeto como um todo. 

2.4 COMPARATIVO ENTRE AS NORMAS TÉCNICAS 

A definição de concreto leve não é internacionalmente estabelecida. Ela varia conforme 

critérios de massa específica do concreto resultante, resistência à compressão, tipo de 

agregado, entre outros. Baseada na massa específica seca do concreto, a classificação de cada 

país segue os seguintes critérios descritos na Tabela 1.  

Tabela 1 – Resumo dos critérios normativos para classificação de concreto leve com base na 

massa específica do concreto 

Norma (País, ano) 
Critério para massa 

específica   (kg/m³) 

NBR 6118 (Brasil, 2014)   < 2000 

RILEM (Internacional, 1975)   < 2000 

CEB-FIP (Internacional, 1977)   < 2000 

BS EN 1991-1-1 (União Europeia, 2002) 900 <   < 2200 

ACI 213 (EUA, 2003) 1400 <   <1850 

CSA A23.3 (Canadá, 2004)   < 1850 

Os códigos geralmente fazem concessões sobre o coeficiente de elasticidade mais baixo do 

concreto leve e alguns proporcionam uma fórmula para correção. Essa metodologia é útil para 

determinação da rigidez real do concreto produzido para aplicações ordinárias; mas para 

aplicações de alta resistência, em que a deflexão exige maior cuidado, é necessário realizar 

testes para a definição de valores de projeto (Bremner, 1998).  

Entre as normas brasileiras ABNT, pode-se citar, para concreto leve não-estrutural, as NBR 

12645:1992 (1992) e a NBR 12646:1992 (1992), “Execução de paredes de concreto celular 

espumoso moldadas no local” – Procedimento e Especificação. Por sua vez, a NBR 

12644:2014 – “Concreto leve celular estrutural — Determinação da densidade de massa 

aparente no estado fresco” se limita à determinação das propriedades do concreto leve celular, 

não considerando o concreto de agregado leve, nem especificações de projeto.   
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Efetivamente, nenhuma norma brasileira de execução de estruturas de concreto abrange o uso 

do concreto leve. Essa exceção está explicitada na seção 1.1 do Escopo das seguintes 

especificações NBR 6118:2014 (2014), “Projeto de estruturas de concreto — Procedimento”; 

NBR 9062:2006 (2006), “Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado”; NBR 

7187:2003 (2003), “Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido – 

Procedimento” e a NBR 10839:1989 (1989), “Execução de obras de arte especiais em 

concreto armado e concreto protendido – Procedimento”. Por outro lado, no exterior, podem-

se citar as normas americana, japonesa e europeia, que já apresentam requisitos e instruções 

específicas para o uso estrutural de concreto leve. 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O concreto estrutural de agregado leve é um material bem conhecido e bem difundido 

mundialmente, com focos de pesquisa principalmente na Europa e nos EUA. Sua aplicação 

tem diversas vantagens sobre o concreto normal, sendo as principais o reduzido peso próprio e 

a capacidade de isolamento térmico e acústico. Entre as desvantagens, pode-se citar: reduzido 

módulo de elasticidade e restrições nos ensaios de determinação das propriedades do 

agregado leve. 

Atualmente, o concreto leve é utilizado principalmente em estruturas mistas e pré-moldadas. 

No Brasil, o uso de concreto leve para fins estruturais ainda é limitado. Contudo, dada a 

revisão literária realizada para este trabalho, crescem as evidências de tendência para seu 

crescimento. 

As normas técnicas ao redor do mundo apresentam discrepâncias no que diz respeito à 

definição e aplicação de concreto leve para o dimensionamento de estruturas. Entretanto, 

independentemente da norma aplicada, pode-se afirmar que duas propriedades mecânicas são 

consideradas fundamentais: o Módulo de Elasticidade e a Resistência à Compressão. 

Desta forma, o presente trabalho visa auxiliar no procedimento de seleção de materiais e o 

dimensionamento estrutural contribuindo na avaliação computacional dessas propriedades 

mecânicas. Para tanto, os resultados experimentais obtidos por Ke et al. (2014) são 

comparados com valores extraídos de simulações computacionais que incorporam modelos de 

comportamento plástico. As caraterísticas e propriedades deste modelo, bem como uma 

descrição dos experimentos de Ke et al., serão expostas na seção 4. Metodologia. Parte da 

base matemática computacional utilizada para este cálculo é demonstrada na próxima seção.  
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3. PLASTICIDADE COMPUTACIONAL 

No conjunto dos materiais componentes típicos de estruturas, poucos se comportam de forma 

elástica. No caso do aço, um dos principais materiais de construção civil usados atualmente, 

pode-se identificar um trecho de deformação elástica, seguida por um patamar de escoamento, 

encruamento e finalmente a fase de ruptura, caracterizando a deformação plástica (Figura 12).  

  

Figura 12 – Curva tensão x deformação típica das barras de aço. Trecho 0-1: fase elástica; 

trecho 1-2: patamar de escoamento e encruamento; trecho 2-3: fase de ruptura. 

 

Para materiais sujeitos a taxas de deformação modestas e baixas temperaturas, a deformação 

plástica pode ser considerada, de uma forma geral, independente do tempo, ou “rate 

independent” (Natal Jorge & Dinis, 2005). Nessa situação, a tensão a qualquer instante 

depende dos valores anteriores de deformação, mas não depende da velocidade com que esses 

valores são atingidos (Owen & Williams, 1967). 

 

3.1 PLASTICIDADE UNIDIMENSIONAL 

A estrutura matemática de um problema de plasticidade “rate independent” pode ser avaliada 

observando-se um modelo bastante simples de um sistema mola/atrito em 1D (Barbosa, 

2007). Tomando a tensão aplicada σ e a deformação ε, podem-se fazer as seguintes distinções 

(Simo & Hughes, 1998): 
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a) Comportamento linear elástico: 

 

Figura 13 - Modelo de mola linear elástico e curva tensão–deformação correspondente  

(Natal Jorge & Dinis, 2005) 

b) Comportamento rígido-perfeitamente plástico: 

 

Figura 14 - Modelo atrito perfeitamente plástico e curva tensão–deformação correspondente 

(Natal Jorge & Dinis, 2005) 

c) Comportamento elástico-perfeitamente plástico: 

 

Figura 15 - Modelo mola/atrito de plasticidade perfeita e curva tensão–deformação 

correspondente (Natal Jorge & Dinis, 2005) 
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d) Comportamento elastoplástico com endurecimento isotrópico: 

 

Figura 16 - Modelo mola/atrito com endurecimento isotrópico e curva tensão–deformação 

correspondente (Natal Jorge & Dinis, 2005) 

 

3.1.1 Plasticidade Perfeita 

Faz-se, agora, o estudo da resposta de um sistema mola/atrito ilustrado na Figura 17. O 

sistema inicialmente possui área e comprimento unitários.   é a tensão atuante aplicada no 

sistema.   é a constante elástica da mola e        é a constante característica de atrito de 

Coulomb.  

 

Figura 17 – Modelo elastoplástico “rate independent” composto por uma mola de constante 

elástica E é um dispositivo de atrito com constante característica    (Natal Jorge & Dinis, 2005) 

A Figura 17 leva às seguintes observações: 

I. A deformação total do sistema pode ser dividida em 2 partes: 

           (1) 

onde    é a deformação elástica da mola e    é a deformação plástica do dispositivo 

de atrito. 
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II. Analisando-se o equilíbrio do sistema, tem-se que a tensão na mola de constante   é 

 . Pode-se então escrever a relação elástica: 

                 (2) 

Assumindo que  ,    e   são funções do tempo, tem-se: 

  ̇  
 

  
  (3) 

   ̇  
 

  
   (4) 

  ̇  
 

  
  (5) 

Assim, é possível fazer as seguintes considerações: 

I. A tensão no dispositivo de atrito não pode ser superior a   . Logo, os estados de 

tensões admissíveis formam um intervalo fechado    [      ], ou: 

     {                   } (6) 

II. A tensão    é chamada tensão de escoamento, e a equação               

define o critério de escoamento. 

III. Para um valor de tensão   menor que   , não haverá deformação plástica, ou seja: 

   ̇                     (7) 

Logo, utilizando as equações 2, 3, 4 e 5, pode-se escrever: 

            ̇    ̇ (8) 

Ou seja, para valores de tensão     , o sistema se comporta como se existisse apenas a 

mola elástica de constante  . 

IV. De acordo com a equação 6, os estados de tensões permitidos são tais que       , e 

de acordo com a equação 8, para        tem-se somente deformações elásticas. 

Logo, só haverá deformações plásticas quando       . Nesse caso tem-se o 

dispositivo de atrito deslizando na direção da tensão atuante.  

Chamando de  ̇    o valor absoluto da taxa de deslizamento do dispositivo de atrito, 

pode-se escrever: 

   ̇   ̇          

  ̇    ̇           

}     ̇    ̇         (9) 

onde a função         pode ser definida como: 
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         {
           
           

  (10) 

O conjunto      {                   } é chamado de superfície de 

escoamento. Para o modelo unidimensional tem-se     {       }. 

De posse das considerações feitas nos itens de I a IV, passa-se para a demonstração de que é 

possível determinar o valor das deformações plásticas (  ) para qualquer estado de tensões 

admissível. 

Considerando que   ̇    ̇        , uma vez determinados os valores de   ̇ e  , fica também 

determinado o valor de   . 

O valor de   tem que ser um estado de tensões admissível (      ), e   ̇ tem que ser maior 

ou igual a zero (  ̇   ) para que haja deformações plásticas. Assim: 

 
           ̇   

 ̇               
}     ̇        (11) 

Em outras palavras, se o sistema não se encontra no regime de escoamento (        

       ), não há variação da taxa de deslizamento do dispositivo de atrito ( ̇   ) e, 

consequentemente, não há deformações plásticas. Se o dispositivo de atrito estiver deslizando 

( ̇   ), logo o sistema está no regime de escoamento (              ). Essas 

condições são chamadas de “Condições de Kunh-Tucker”. 

As Condições de Kuhn-Tucker permitem determinar o valor real de  ̇    em qualquer 

instante do tempo.  

Uma formulação precisa requer uma outra observação: para um instante de tempo   que se 

tem  ̇     , implica que  [    ]    (Condições de Kuhn-Tucker). E para um instante de 

tempo       onde  ̇          , também deve-se ter  [        ]   . Conclui-se, 

então, que sendo  ̇   , para cada intervalo de tempo consecutivo, a variação de      

também deve ser zero, ou seja,  ̇     . Por outro lado, para o material trabalhando no 

regime elástico ( ̇   ), a variação de      poderá ser positiva ou negativa, dependendo se o 

material está sendo carregado ou descarregado. Pode-se resumir essa última observação da 

seguinte forma: 

  ̇          ̇     

  ̇          ̇           ̇    
}     ̇  ̇      (12) 
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Essa condição acima é chamada de “Condição de Persistência” e corresponde à condição 

física de que para que haja deformações plásticas, deve-se ter o estado de tensões 

“persistindo” na superfície de escoamento. 

Estando, então, o estado de tensões persistindo na superfície de escoamento, ou seja, sendo 

válida a condição de persistência, pode-se chegar a uma expressão para  ̇    para o modelo 

considerado: 

  ̇    
     

  
 

     

  

  

  
                   (13) 

Da equação 2,     ⁄   ̇     ̇     ̇ , logo: 

  ̇    
     

  
 ( ̇     ̇)  

     

  
  ̇  

     

  
   ̇ (14) 

De 9,   ̇    ̇        , então: 

  ̇    
     

  
  ̇  

     

  
    ̇         (15) 

Ainda, 
     

  
 

         

  
        , assim: 

  ̇             ̇      ̇ [       ]  (16) 

Sabendo-se que [       ]    e aplicando a condição de persistência ( ̇     ), chega-se 

finalmente a: 

            ̇      ̇  
(17) 

 
  ̇   ̇         

Lembrando que   ̇    ̇        , tem-se:  

   ̇   ̇                 ̇      (18) 

A resposta do sistema descrito na Figura 17 é ilustrada na Figura 18. A teoria apresentada 

nessa seção é chamada de plasticidade perfeita.  
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Figura 18 – Curva tensão-deformação de um modelo de comportamento plástico perfeito 

3.1.2 Endurecimento Plástico Isotrópico ou  Linear 

A diferença básica entre o modelo plástico perfeito e o modelo dotado de endurecimento 

plástico é que o intervalo de variação das tensões admissíveis (  ) na plasticidade perfeita 

permanece sem se alterar; já no modelo com endurecimento, esse intervalo se expande à 

medida que ocorre fluxo plástico. A Figura 19 ilustra essa diferença. 

 

Figura 19 – a) Plasticidade Perfeita e b) Plasticidade com endurecimento isotrópico 

A exemplo do que foi feito para o modelo anterior, faz-se agora as deduções para se 

determinar a estrutura matemática do modelo com endurecimento plástico isotrópico. 

As considerações básicas que se referem à resposta elástica do modelo permanecem 

inalteradas: 

           (19) 
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                (20) 

A fim de formular as equações do regime plástico do modelo, faz-se as seguintes hipóteses 

sobre a expansão de   : 

I. Sendo o endurecimento isotrópico, o centro de    permanece inalterado, ou seja, na 

origem. 

II. O endurecimento é linear ao longo do fluxo plástico e não depende de        ̇ . 

Estas condições conduzem a um critério de escoamento na forma: 

                       (21) 

onde, 

      e     são constantes conhecidas.   é chamado de módulo plástico do 

material. 

     é chamado de variável de endurecimento interno. 

Da hipótese II podemos concluir que: 

  ̇  |  ̇| (22) 

O mecanismo de evolução do fluxo plástico permanece inalterado: 

   ̇    ̇         (23) 

e a taxa de deslizamento do dispositivo de atrito ( ̇), para esse modelo, é também determinada 

utilizando as condições de persistência: 

   ̇  ̇        (24) 

Logo, as Condições de Kuhn-Tucker neste contexto passam a ser escritas: 

    ̇                      ̇           (25) 

Visando determinar  ̇, faz-se o estudo e o desenvolvimento da expressão  ̇     . Por 

inspeção da equação 21 (                  ), verifica-se facilmente que        

pode ser escrita na forma de separação de variáveis: 

                     (26) 

Logo, 
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  ̇        ̇      ̇     (27) 

  
       

  
 

      

  
       

       

  
 

      

  
  (28) 

Pela regra da cadeia: 

   ̇    
      

  

  

  
 

      

  
 ̇         ̇    

      

  

  

  
 

      

  
 ̇ (29) 

Utilizando as equações 27, 28 e 29: 

  ̇      
       

  
 ̇  

       

  
 ̇ (30) 

Mas, de acordo com a equação 21: 

 
       

  
                

       

  
    (31) 

Com isso: 

  ̇              ̇    ̇ (32) 

Lembrando que  ̇     ̇     ̇ , tem-se, então: 

  ̇                ̇     ̇    ̇ (33) 

Observando a partir das equações 22 ( ̇  |  ̇|   ̇  e 23 (  ̇    ̇        ): 

  ̇                ̇     ̇            ̇ (34) 

Aplicando a Condição de Persistência ( ̇       ) e simplificando [       ]   , tem-se 

então, para o regime de escoamento: 

            ̇    ̇    ̇ (35) 

E finalmente: 

  ̇  
         ̇

   
 (36) 

Substituindo a equação 36 na equação 23, e escrevendo-se as respostas nos regimes elástico e 

plástico do sistema, resume-se: 
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 ̇  {

  ̇       ̇                      
  

   
 ̇      ̇                     

  (37) 

 

3.1.3 Mapeamento de retorno para modelo com endurecimento isotrópico 

Partindo-se da hipótese de que as grandezas que caracterizam o estado tensorial do domínio 

do problema (        ), num certo instante     são conhecidas, busca-se agora determinar 

o novo estado de tensões (              ) num tempo       para um dado incremento de 

deformação. 

Para se determinar o novo estado de tensões, admite-se incialmente, numa primeira tentativa, 

que o incremento de deformações está num regime elástico. Dessa forma, obtém-se: 

     
                  

   (38) 

Voltando à equação 21 (                     , faz-se a verificação da tensão 

obtida na equação 38: 

     
               

                (39) 

Caso     
     verifique a equação 39, tem-se o sistema comportando no regime elástico e 

consequentemente: 

           
     (40) 

Mas, caso     
     não verifique a equação 39, significa que existem deformações plásticas no 

sistema e           
    . 

Essa tensão     
     está além da superfície de escoamento e, portanto, em um estado 

inadmissível de tensões. O mapeamento de retorno visa agora trazer o estado de tensões de 

volta para a superfície de escoamento. 

Partindo-se da equação 20, pode-se escrever em uma forma discreta: 

                   
   

   (          
 )     

     
 
 

             
     

     
 
 

           
         

    
   

(41) 

Lembrando novamente que   ̇    ̇        , podemos escrever: 
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(42) 

Substituindo as equações 38 e 42 na equação 41, chega-se a: 

           
                     (43) 

Considerando             , pode-se escrever a equação 43 na forma:  

                       
              

                      

[           ]                 
              

      
(44) 

Como      e    , observa-se que o termo entre colchetes na equação 44 é positivo. 

Logo, para que essa equação se verifique,  

                      
      (45) 

E a equação 44 passa a ser escrita: 

              
           (46) 

Lembrando que  ̇  |  ̇|   ̇, assim,           ,pode-se escrever a equação 21 na 

forma discreta: 

 
                         

                            
                              

                               

      
                         

      
                         

                          

     
              

(47) 

Aplicando-se a condição de consistência         , à equação 47, chega-se finalmente a: 

    
    

    

   
 (48) 

Determinando o valor de    pode-se cumprir o proposto inicialmente, lembrando que 

                     
      (equação 45): 

           
                   

      
    
     

              
      

           

(49) 

(50) 

(51) 
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3.2 CRITERIOS DE ESCOAMENTO 

O escoamento é um fenômeno típico que experimentam algumas ligas metálicas, quando 

submetidas a testes de carga. Esse fenômeno resulta em deformações plásticas crescentes para 

o material sem que haja incremento nas tensões. Nesses materiais, o limite entre o regime 

elástico e o plástico, na prática, é considerado coincidente com o inicio do escoamento. Um 

exemplo é o ensaio de tração em aço com baixo teor de carbono. 

É comum no jargão da engenharia, entretanto, aplicar o termo "escoamento" para designar o 

início do regime plástico para materiais que não apresentam esta característica, como é o caso 

do concreto.  

Até aqui, a análise foi feita para 1D. Entretanto, todo o embasamento teórico desenvolvido 

pode ser adaptado e aplicado a problemas 2D e 3D. Uma das adaptações fica por conta da 

função que define o escoamento do material. 

Para problemas 1D, a função que define o escoamento do material tem apenas uma variável 

de tensão:  . Nos problemas 2D e 3D, o estado tensorial de um ponto pertencente a um certo 

sólido possui 3 (         ) e 6 (                      componentes , respectivamente. Em 

função das tensões principais, esses componentes são reduzidos para: 2D -        ; 3D - 

          ; 

Desta maneira, os pesquisadores passaram a buscar funções dos componentes de tensão que 

melhor expressem o limite de escoamento de cada material. Cada uma essas funções recebem 

o nome de “critérios de escoamento”. 

3.2.1 Rankine 

A ruptura frágil do material inicia quando a máxima (ou mínima) tensão principal no ponto 

material igualar-se a um parâmetro   , característico do material. A tensão limite,   , pode 

ser idêntica tanto para tração quanto para compressão, ou não. De uma forma geral: 

                  (52) 

onde          para o estado plano de tensões. 

3.2.2 Tresca 

Considerando as tensões principais, o critério de Tresca para o estado plano de tensões pode 

ser escrito da seguinte forma: 
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                       (53) 

3.2.3 Von Mises 

Para o aço, é sabido que o critério de Von Mises apresenta bons resultados. O critério de Von 

Mises para o estado plano de tensão, em função das tensões principais, é: 

        
          

     
    (54) 

3.2.4 Mohr-Coulomb 

Este é o critério mais simples adotado para estruturas de concreto, juntamente com algum 

limite máximo de tração. Sabe-se que o comportamento e resistência do concreto são análises 

muito complexas e dependem, entre outros fatores, das propriedades físicas e mecânicas do 

agregado e da argamassa, da natureza do carregamento, da proporção da mistura e de fatores 

ambientais (Chen, 1982). Assim, esse critério em geral permite uma aproximação satisfatória 

com um custo computacional pequeno.  

Essa é uma generalização da lei de ruptura por atrito de Coulomb definida por: 

            (55) 

onde   é a magnitude da tensão de cisalhamento,    é a tensão normal (positiva para tração),   

é a coesão e   é o ângulo de atrito interno. 

 

Figura 20 – Relações entre as tensões principais para Mohr- Coulomb e os parâmetros   e    

(Chen, 1982) 
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Graficamente, a equação 54 representa uma linha reta tangente ao maior círculo de tensão 

principal, como foi demonstrado por Mohr. Pela Figura 20 e para           , a equação 

54 pode ser reescrita na seguinte forma (Owen & Hinton, 1980): 

                                (56) 

Para completar a superfície de escoamento, também é necessário considerar outras 

combinações de tensões que podem causar escoamento (ex.           ). Esse critério é 

aplicável a problemas de concreto, rochas e solos. 

3.2.5 Drucker-Prager 

Drucker e Prager, em 1952, apresentaram um novo critério para ruptura de concreto. Essa 

fórmula é uma aproximação ao critério de Mohr-Coulomb, a partir de uma modificação do 

critério de Von Mises (Chen, 1982). 

          √        (57) 

onde   e   são duas constantes a cada ponto do material relacionáveis a   e  . E    e    são 

invariantes do tensor de tensões, sendo: 

                 (58) 

     
 ⁄ [        

          
          

 ] (59) 

Assim como o critério de Mohr-Coulomb, o critério de Drucker-Prager é simples em relação à 

complexidade dos modos de falha do concreto e fornece uma aproximação satisfatória ao 

comportamento do material com um consumo computacional reduzido. 

3.2.6 Outros Critérios de Escoamento 

Além do critérios de escoamento citados acima, existem inúmeros outros descritos na 

literatura, mais ou menos indicados para cada tipo de material e aplicação. 

Entre os critérios mais complexos usados para concreto, envolvendo três ou mais constantes, 

pode-se citar: Bresler-Pister, Willam-Warkne, Ottosen, Reimann, Drucker-Prager extendido, 

entre outros (Chen, 1982). 
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4. METODOLOGIA 

4.1 DESCRIÇÃO GERAL 

Para simular o comportamento mecânico de corpos-de-prova de concreto feito com agregados 

leves, foi adotada a seguinte metodologia: 

a) Estudo de informações experimentais e analíticas, para validação. 

b) Modelagem geométrica de corpos-de-prova cilíndricos, considerados compostos de 

duas fases homogêneas: argamassa e agregados leves; estes últimos representados por 

esferas com propriedades definidas pela referência experimental. 

c) Análise no CAST3M compreendendo dois modelos de comportamento mecânico: 

i. Linear elástico; 

ii. Elastoplástico com critério de ruptura de Drucker-Prager. 

d) Análise comparativa e validação experimental. 

4.2 DADOS EXPERIMENTAIS E ANALÍTICOS DE REFERÊNCIA 

Motivados pela falta de uma metodologia confiável para determinação da resistência à ruptura 

do agregado leve mais representativa da realidade, Ke, Ortola, Beaucour e Dumontet (2014)  

desenvolveram um estudo analítico que caracteriza o comportamento de concretos leves sob 

compressão. Essa modelagem micromecânica obtém, através de um processo de 

homogeneização inversa, a resistência à ruptura última do agregado leve a partir das 

propriedades da argamassa e do concreto leve pronto. 

Para validação, foi implementado um extenso programa teórico-experimental com corpos-de-

prova cilíndricos de agregado leve. O objetivo era determinar o módulo de elasticidade e a 

resistência última à compressão de amostras de concreto leve aos 28 dias, variando-se o tipo e 

volume relativo de agregados, a relação água/cimento e a resistência da argamassa, enquanto 

os demais parâmetros e materiais eram mantidos constantes. Para isso, foram utilizados 3 

tipos de argamassas: médio, alto e altíssimo desempenho; e 5 tipos de agregados: 0/4 650 A, 

4/10 550 A, 4/10 430 A, 4/10 520 S e 4/8 750 S, cuja denominação corresponde, 

respectivamente, aos diâmetros característicos menor e maior (d/D), à massa específica 

aparente (kg/m³) e ao tipo de agregado (“A” para argila expandida e “S” para xisto 

expandido). No total, foram 63 formulações e mais de 300 corpos-de-prova rompidos. 
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Um esquema de homogeneização iterativa foi então desenvolvido, com um método de 

localização de tensões em um modelo tridimensional de um cubo de argamassa contendo uma 

inclusão de agregado. Esta geometria foi submetida a um esforço de compressão uniaxial e as 

tensões desenvolvidas no agregado foram comparadas com vários critérios de ruptura pré-

estabelecidos. Os parâmetros de entrada foram: Resistência à compressão (  ) e o módulo de 

Young (  ) da matriz de argamassa (obtidas experimentalmente), porcentagem de agregado 

leve adotado na mistura do concreto, resistência à compressão medida nas amostras de 

concreto leve (      ) e módulo de Young do agregado leve (    (determinada analiticamente 

em (Ke, et al., 2010) ). Assim, foi possível obter a resistência à compressão do agregado -   , 

que está sendo empregada e avaliada no presente trabalho, exibida juntamente com outros 

dados adotados na Tabela 2 (Ke, et al., 2014).  

4.2.1 Propriedades do Agregado e da Argamassa 

Os resultados experimentais tomados como referência para o presente trabalho foram obtidos 

a partir de um conjunto de corpos-de-prova cilíndricos de concreto leve, feitos de argamassa 

de média resistência e argila expandida com densidade aparente 550 kg/m³ (4/10 550 A). As 

propriedades dos materiais adotados para fins de validação neste estudo foram extraídas da 

referência (Ke, et al., 2014) e são mostrados na Tabela 2.  

Tabela 2 - Propriedade dos materiais (Ke, et al., 2014) 

 Descrição Valor (MPa) 

   Módulo de Elasticidade do Agregado 8030,0 

   Módulo de Elasticidade da Argamassa 28600,0 

   Resistência à Compressão do Agregado 18,3 

   Resistência à Compressão da Argamassa 40,2 

   Resistência à Tração do Agregado 2,41 (*) 

   Resistência à Tração da Argamassa 8,04 (**) 

       Módulo de Elasticidade do Corpo-de-Prova 26157,0 

 
      Resistência à Compressão do Corpo-de-Prova 39,0 

(*) Valor obtido da equação Pa = 3.9 (1.82ρav / 1000 - 0.4) (EN 13055-1:2002, 2002), onde ρav é a densidade 

aparente. No presente caso, ρav = 560 kg/m
3
. 

(**) pm foi assumido como 20% of fm  (Rao, 2001). 
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A distribuição granulométrica do agregado utilizado no presente trabalho é mostrada na 

Figura 21 e na Tabela 3. 

 

Figura 21 – Distribuição granulométrica do agregado (Ke, et al., 2009) 

 

Tabela 3 - Distribuição Granulométrica (Ke, et al., 2009) 

Abertura da Peneira (mm) % Retida Acumulada 

12,5 0 

10 4,68 

8 67,13 

6,3 85,44 

5 94,84 

4 97,85 

2,5 99,79 

1,25 99,94 

fundo 100 
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4.3 MODELAGEM GEOMÉTRICA DOS CORPOS-DE-PROVA 

4.3.1 Sorteio dos Agregados 

De forma a adequar o modelo ao corpo-de-prova real, buscou-se reproduzir a granulometria 

utilizada na bateria de experimentos desenvolvida por Ke, et al., (2009) – tabela 2. Os 

agregados são considerados esféricos, distribuídos aleatoriamente e imersos na argamassa, 

aqui assumida como um material homogêneo. 

Para tanto, um algoritmo foi desenvolvido no Matlab®, a partir da dimensão do cilindro do 

corpo-de-prova; do volume de agregados nessa mistura; e a granulometria dos agregados. Os 

quantitativos destes parâmetros estão descritos na Tabela 4. 

Tabela 4 – Resumo dos Dados de Entrada do Algoritmo de Construção da Geometria 

Dados de Entrada Valor 

Dimensões do cilindro 16 x 32 cm 

Volume de agregados em relação ao volume do cilindro 12,5% 

Distribuição granulométrica dos agregados Tabela 3 

 

O algoritmo realiza, então, o seguinte procedimento: 

 Definição da quantidade de esferas (pedras) para cada diâmetro da faixa 

granulométrica com base no volume total de agregados da amostra. 

 Sorteio de um diâmetro dentro dos valores disponíveis e de um ponto aleatório no 

referencial X, Y, Z, o centro da pedra. 

 Verificação dos limites: a distância entre o centro da pedra e as extremidades do corpo-

de-prova deve ser maior do que o raio da pedra (Figura 22a).  

 Verificação de superposição: a distância em linha reta de uma pedra para a outra deve 

ser maior do que o raio de ambas somado. Essa verificação é feita para cada pedra 

sorteada em relação a todas as outras existentes (Figura 22b). 

 A seção transversal Y é então obtida, armazenando-se os dados de todas as esferas que 

cortam esse plano, ou seja, que possuam o valor da coordenada Y do seu centro menor 

do que o valor do seu raio.  

 



46 

 

Figura 22 – a) Verificação se a pedra não está ultrapassando os limites do corpo-de-prova;  

b) Verificação se a distância entre os centros de duas pedras é maior do que a soma dos raios das 

mesmas.  

4.3.2 Construção do Modelo Mecânico 

Na presente análise, o concreto leve foi assumido como um meio bifásico, composto de 

argamassa (m) e agregado leve (a).  

O modelo 2D estudado representa a seção central de um corpo-de-prova de 16x32 cm (Ke, et 

al., 2014). Para eficiência da simulação, foi utilizado ¼ desta seção, levando em conta as 

condições de simetria geométrica do corpo-de-prova. A Figura 23 representa um esquema do 

corpo-de-prova de concreto, do carregamento e das condições de contorno adotadas, de modo 

a reproduzir um teste de compressão. A Figura 24 ilustra uma malha de elementos finitos 

típica para um estado plano de tensão com elementos triangulares lineares, onde as duas fases 

consideradas - argamassa e agregado leve - são claramente identificados, como se pode ver no 

detalhe. Considerando a dispersão dos resultados, 30 modelos foram gerados a partir da 

mesma amostra sintética, cada um apresentando uma distribuição espacial aleatória diferente 

de agregados. 
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Figura 23 – Representação esquemática de uma amostra de concreto leve: geometria, 

carregamento e condições de contorno. 

 

Figura 24 - Malha de Elementos Finitos típica, mostrando o agregado em verde e a argamassa 

em preto. 

4.4 SIMULAÇÃO NUMÉRICA 

4.4.1 O Programa CAST3M 

O CEA - Comissariado de Energia Atômica e Energias Alternativas, na França, é uma 

organização de pesquisa financiada pelo governo francês, que nos últimos 20 anos tem 

desenvolvido uma ferramenta gratuita dedicada à resolução de problemas utilizando o Método 
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dos Elementos Finitos (MEF), o CAST3M. Essa ferramenta contém os elementos essenciais 

para efetuar simulações computacionais via MEF. Suas principais aplicações são na mecânica, 

incluindo elasticidade, elasto-visco-plasticidade, comportamento de materiais, além de 

análises de equilíbrio, flambagem, vibração e problemas dinâmicos. Outras áreas de aplicação 

incluem análises térmicas, hidráulicas e eletromagnéticas. O caráter modular desse programa 

permite o desenvolvimento de novas aplicações, o que o faz adaptável a inúmeros tipos de 

problemas. 

O CAST3M é baseado em famílias de objetos (ex. estruturas de dados) e um léxico de 

operadores (ex. operações elementares) agindo sobre os objetos. Ele usa uma linguagem de 

programação específica chamada "gibiane" e tem o pré e o pós-processamento integrados 

com o programa principal. 

Os algoritmos do presente trabalho seguem a seguinte ordem: 

a) Elaboração da geometria e da malha, retirando-se os valores do diâmetro e 

coordenadas dos agregados de um arquivo externo criado pelo Matlab®. 

b)  Aplicação dos modelos de comportamento a cada fase. Os modelos são provenientes 

de um catálogo de aplicações já desenvolvidas tanto pelo CEA quanto por usuários, 

disponível no site (CEA, 2003). 

c) Definição dos parâmetros dos materiais e aplicação às suas respectivas fases. Os 

parâmetros requeridos para a caracterização dos materiais variam conforme o modelo 

adotado. 

d) Definição das condições de contorno (conforme Figura 23).  

e) Os objetos que contém o comportamento do modelo, os materiais e as condições de 

contorno são então reunidos em um único objeto contendo a matriz de rigidez do 

modelo. 

f) Definição e aplicação do carregamento, no presente caso, em forma de pressão ou 

deslocamento imposto sobre a linha superior do corpo-de-prova. 

g) Resolução: 

i. Para o caso da Elasticidade: o comando “RESO” soluciona o problema linear 

tendo como parâmetros o carregamento e a matriz de rigidez, fornecendo as 

tensões finais desenvolvidas nos elementos. 

ii. Para o caso da Plasticidade: o problema não-linear exige, além do 

carregamento, do comportamento dos modelos, dos parâmetros dos materiais e 
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das condições de contorno, a evolução da aplicação do carregamento através 

do tempo e o tamanho do passo do cálculo. O comando “PASAPAS”, então, 

processa a evolução das tensões no corpo-de-prova a cada passo de cálculo. 

h) O pós-processamento é feito a seguir, extraindo-se, em nosso caso, os valores das 

tensões desenvolvidas nos elementos do corpo-de-prova. 

O algoritmo, conforme elaborado para este trabalho, pode ser examinado no Anexo D. 

4.4.2 Modelo Elástico - Teoria de Rankine 

Para a primeira fase de testes, buscando adequar a geometria do modelo à experimental, o 

comportamento à compressão dos corpos de prova cilíndricos de concreto foi simulado 

assumindo, por uma questão de simplicidade, um comportamento em estado plano de tensão, 

linear e isotrópico para ambas as fases. 

Inicialmente, procedeu-se a escolha da malha a ser utilizada para o estudo. Foram adotadas 

seis malhas diferentes, com níveis crescentes de refinamento para modelar o corpo de prova 

de concreto em 2D: M1 (1832 elementos); M2 (11.712 elementos); M3 (47.002 elementos); 

M4 (187.874 elementos), M5 (293.754 elementos) e M6 (423.200 elementos). A Figura 25 

ilustra os resultados obtidos para o deslocamento vertical no topo do corpo de prova para cada 

malha dotada (Mi), em relação ao deslocamento avaliado na malha M6. Como pode-se 

observar, os resultados são praticamente coincidentes para as malhas M4, M5 e M6. Com 

base nesta consideração, a malha M4 foi adotada para a presente análise. 

 

Figura 25 - Análise de convergência: a curva representa a variação do deslocamento vertical no 

topo do modelo numérico para seis malhas diferentes. 
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Nessa etapa, as análises foram efetuadas para carregamentos variando entre 14 e 39 MPa. 

Para cada nível de carga, fez-se uma avaliação de parâmetros mecânicos para a verificação do 

nível de tensões dos elementos do agregado e da argamassa. 

O nível de tensão de compressão de um elemento finito é definido por      , onde o índice 

   indica a fase do i-ésimo elemento finito:   de argamassa e   para agregado leve. O 

coeficiente       é avaliado de acordo com a equação 59. 

       
           

  
 (60) 

onde       é a tensão de compressão máxima observada no i-ésimo elemento e    é a 

resistência de compressão da fase (ver Tabela 2). 

O nível de tensão de tração (     ) é avaliado para cada elemento finito de uma maneira 

análoga, como dado na equação 60. 

       
     

  
 (61) 

onde       é a tensão de tração máxima no  -ésimo elemento finito e    é a resistência de 

tração da fase (dada na Tabela 2). 

O  -ésimo elemento é considerado como rompido – seja sob compressão ou tração - quando 

      e/ou       são > 1. 

O principal objetivo do procedimento computacional adotado é verificar se a aproximação da 

resistência à compressão do concreto, obtida numericamente, está coerente com o valor de 

referência experimental,        =  39MPa (dado na Tabela 2). 

4.4.3 Modelo Elastoplástico - Teoria de Drucker-Prager 

Verificada a adequação da geometria computacional ao corpo-de-prova de concreto leve, 

procedeu-se ao aprimoramento do modelo, definindo-se comportamento não-linear aos 

materiais. Nessa etapa, ao invés da aplicação de pressões, um deslocamento de 0,5 mm para 

baixo foi imposto à linha superior, variando linearmente em função do tempo, em 100 passos 

computacionais de 0,1 segundos computacionais (Figura 26 e Figura 27). 
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Figura 26 – Representação do carregamento (consistindo de um deslocamento imposto) e 

condições de contorno do modelo Elastoplástico Drucker-Prager.  

 

Figura 27 – Evolução da imposição de deslocamento ao corpo-de-prova 

O valor das tensões de compressão do corpo-de-prova foram obtidas através da reação de 

apoio na linha inferior. 

O comportamento do modelo utilizado no atual progresso do trabalho foi o de 

elastoplasticidade, com critério de escoamento Drucker-Prager Perfeito (CEA, 2003), que 
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considera limites para tensões de compressão e de tração para cada material. O critério de 

escoamento do CAST3M para esse modelo utiliza a seguinte fórmula (CEA, 2003): 

        ( )      

 
   (62) 

onde   é o tensor de tensões;     é a tensão equivalente de Von Mises (cuja fórmula está 

explicitada na seção 3.2.2); e   e   são constantes baseadas nos limites de tração e 

compressão dos materiais: 

     
           

           
  (63) 

     
          

           
  (64) 

Lembrando que    é a tensão limite de compressão,    é a tensão limite de tração de cada 

material; e o índice    indica a fase do i-ésimo elemento finito:   de argamassa e   para 

agregado leve. 

Pode-se observar o comportamento isolado de cada material sujeito ao carregamento 

mencionado na Figura 26 nas figuras 27 e 28 a seguir. 

 

Figura 28 – Gráfico tensão-deformação para um corpo-de-prova homogêneo composto somente 

de argamassa no modelo Drucker-Prager Perfeito. 
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Figura 29 - Gráfico tensão-deformação para um corpo-de-prova homogêneo composto somente 

de agregado no modelo Drucker-Prager Perfeito 

Para o presente estudo, foi usada a proporção de 12,5% de agregados leves em relação ao 

volume total do corpo-de-prova. 

A análise de convergência do modelo elastoplástico procede-se de forma análoga à do modelo 

elástico, com a diferença que o valor de referência foi o módulo de elasticidade final do 

concreto leve. As malhas elaboradas, seu número de elementos, bem como a porcentagem de 

similaridade à malha de maior discretização estão demonstradas na Tabela 5. 

Tabela 5 – Teste de convergência para as malhas do modelo Drucker-Prager Perfeito, com base 

no módulo de elasticidade da malha mais refinada. 

Malha 
Número de 

Elementos 
E / EM9 

M1 7470 0,9905 

M2 11712 0,9942 

M3 16910 0,9975 

M4 22918 0,9955 

M5 29994 0,9974 

M6 47002 0,9986 

M7 105558 0,9996 

M8 152334 0,9996 

M9 187874 1,0000 
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Como todas as malhas apresentaram uma convergência acima de 99% para a malha M9, 

tomada como referência, a malha M2 foi escolhida, por resultar em um cálculo relativamente 

preciso com menor custo computacional. 

Assim, 30 amostras foram elaboradas com a discretização M2 e processadas com o modelo 

Drucker-Prager Perfeito. A aplicação deste modelo resulta em um patamar de escoamento 

bem definido, cuja tensão de escoamento foi admitida como a tensão de ruptura do corpo-de-

prova ao alcançar a deformação de 3,5 ‰. Os resultados estão explicitados na próxima seção. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 MODELO ELÁSTICO - TEORIA DE RANKINE 

Nesta etapa preliminar, o comportamento não-linear observado em um corpo de prova real 

não é considerado. Apesar deste fato, a abordagem adotada mostrou-se de acordo com as 

medições de referência, como se pode ver a seguir. 

As Figuras 29 a 32 mostram as quantidades de elementos rompidos obtidas para cada valor de 

carregamento, variando de 14MPa a 39MPa. Os boxplots apresentados em cada figura 

resultam de 30 análises realizadas em amostras numéricas. As linhas vermelhas representam 

os valores medianos. 

 

 

Figura 30 - Evolução da porcentagem de elementos de agregados sob ruptura à compressão (   > 1). 
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Figura 31 - Evolução da porcentagem de elementos de argamassa sob ruptura à compressão (   > 1). 

 

 

Figura 32 - Evolução da porcentagem de elementos de agregados sob ruptura à tração (   > 1). 
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Figura 33 - Evolução da porcentagem de elementos de argamassa sob ruptura à tração (   > 1). 

A Figura 30 demonstra a evolução da quantidade de elementos finitos compostos de agregado 

leve (   ), sob ruptura à compressão, o que indica que quando a amostra de concreto está sob 

24 MPa, menos de 3% dos elementos apresentam     . Esse montante evolui para 19,8% 

para 29 MPa, 68,3% para 34 MPa, e atinge cerca de 88% para uma carga de compressão de 39 

MPa. A Figura 32 indica que, para a carga máxima aplicada, existe uma média de 12% de     

sob ruptura à tração (    ). 

A Figura 31 e a Figura 33 estão relacionadas aos elementos finitos compostos de argamassa 

(   ). Vê-se na Figura 31, que a quantidade de     que atingiram a ruptura à compressão 

varia entre 0% - para uma carga 14 MPa - a mais de 60% sob 39 MPa. Por outro lado, a 

Figura 33 mostra que não houve praticamente nenhum     sob ruptura de tração (    ) 

para os níveis de carga aplicados.  

As Figura 34 a Figura 39 mostram o estado de tensão do corpo-de-prova sujeito às tensões 

principais de compressão para 14, 19, 24, 29, 34 e 39 MPa. A escala de cores varia entre 0 e 

60 MPa, uma vez que, não sendo imposto um limite superior de tensão compressão, alguns 

elementos desenvolvem tensões mais altas do que o limite teórico do material. As Figura 40 a 

Figura 45, por sua vez, ilustram as mesmas tensões, normalizadas pelos limites de compressão 

de cada material. 
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Figura 34 – 14 MPa 

 

Figura 35 – 19 MPa 

 

Figura 36 – 24 MPa 

 

Figura 37 – 29 MPa 

 

Figura 38 – 34 MPa 

 

Figura 39 – 39 MPa 
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Figura 40 – 14 MPa 

 

Figura 41 – 19 MPa 

 

Figura 42 – 24 MPa 

 

Figura 43 – 29 MPa 

 

Figura 44 – 34 MPa 

 

Figura 45 – 39 MPa 
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5.2 MODELO ELASTOPLÁSTICO - TEORIA DE DRUCKER-PRAGER 

Para este modelo de cálculo, que incorpora deformações plásticas e redistribuição de tensões 

entre os elementos, foi possível obter uma tensão limite de escoamento, considerada a tensão 

de ruptura do corpo-de-prova ao alcançar a deformação de 3,5‰. Para as 30 amostras 

processadas, os valores médios e desvios padrões obtidos estão dispostos na Tabela 6. 

Lembrando que os valores experimentais de referência são 39 MPa para a tensão de ruptura 

(      ) e 26127 MPa para o módulo de elasticidade (      ). 

Tabela 6 – Resultados numéricos para o módulo de elasticidade e tensão de ruptura do corpo-de-

prova, juntamente com o desvio padrão das amostras e diferença percentual para o experimental 

Resultado Final 

   (MPa) 23976      (MPa) 36,9 

Desvio Padrão de    (MPa) 152,9  Desvio Padrão de    (MPa) 0,14 

   (para       ) 8,3%      (para       ) 5,4% 

Pode-se observar a proximidade para o referencial experimental: a tensão de ruptura à 

compressão obtida foi 36,9 MPa e o módulo de elasticidade verificado foi cerca de 24000 

MPa, apenas 5,4% e 8,3% abaixo da referência, respectivamente. Nota-se, ainda, a 

convergência dos 30 corpos-de-prova processados – o desvio padrão da tensão de ruptura foi 

apenas 0,14 MPa (0,35%), enquanto o do módulo de elasticidade ficou em 153 MPa (0,6%). 

A curva tensão-deformação do corpo-de-prova é mostrada na Figura 46, a seguir: 

 

Figura 46 – Curva tensão-deformação para o corpo-de-prova de concreto leve no modelo 

Drucker-Prager Perfeito (após a deformação 3,0‰, a tensão se mantém constante) 
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A cada passo de tempo computacional, o deslocamento imposto gera um aumento das tensões 

nos elementos componentes do corpo-de-prova, obedecendo à equação 61 para cada fase. 

Dessa forma, as tensões desenvolvidas nos elementos podem ser colocadas em níveis de 0 a 1, 

com 1 representando o elemento no patamar de escoamento. Essa evolução pode ser 

acompanhada nas Figuras 46 a 51 a seguir, que representam os níveis de tensões referentes às 

deformações 0,065‰, 0,34‰, 0,81‰, 1,1‰, 1,5‰ e 3,0‰. Não há diferenciação entre os 

materiais, pois cada um está normalizado de acordo com os seus limites de tração e 

compressão. 

Pode-se observar através da Figura 46 que até aproximadamente a deformação 1,3‰ o 

comportamento do corpo-de-prova é elástico. As Figuras 47, 48, 49 e 50 ilustram a evolução 

dos níveis de tensões nesse trecho. Da deformação 1,3‰ até aproximadamente 2,5‰, há uma 

fase transitória (Figura 51); e após 2,5‰ tem-se o patamar de escoamento que permanece 

constante até o fim do deslocamento imposto. A Figura 52 mostra a última configuração 

assumida para o deslocamento imposto.  
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Figura 47 – (0,065‰ ; 1,5 MPa) 

 

Figura 48 – (0,34‰ ; 8,3 MPa) 

 

Figura 49 – (0,81‰ ; 19,6 MPa) 

 

Figura 50 – (1,1‰ ; 26,9 MPa) 

 

Figura 51 – (1,5‰ ; 33,8 MPa) 

 

Figura 52 – (3,0‰ ; 36,9 MPa) 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1.1 Discussão dos Resultados 

A partir dos resultados exibidos na seção anterior, pode-se observar a aproximação satisfatória 

das propriedades do corpo-de-prova de concreto leve do modelo computacional com a sua 

contraparte experimental. O corpo-de-prova real alcançou a ruptura sob uma tensão de 39 

MPa, com um módulo de elasticidade de 26157 MPa. 

Para a análise elástica, que não impõe um limite de tensões aos elementos, nota-se que cerca 

de 68% dos elementos de agregados estão acima da tensão de ruptura à compressão por volta 

de 34 MPa, aproximando-se dos 87% quando sujeitos ao carregamento de 39 MPa. 

Similarmente, 19% e 61% dos elementos de argamassa encontram-se acima da tensão de 

ruptura para estas duas etapas de carregamento, respectivamente. Ainda, 12% dos elementos 

de agregado encontram-se em níveis de tensão de tração superior à sua tensão de ruptura por 

esse esforço, enquanto quase nenhum elemento de argamassa supera seu valor último de 

tração. Essa alta proporção de elementos que ultrapassam seus valores de tensão de ruptura é 

esperada, uma vez que os esforços predominantes são de compressão; a tensão de ruptura da 

argamassa (40,2 MPa) é bem superior à do agregado (18,3 MPa); e não há redistribuição de 

tensões no corpo-de-prova após o limite ser alcançado. 

Por sua vez, o modelo que aplica o comportamento elastoplástico Drucker-Prager Perfeito 

impõe os limites de compressão e tração para cada material, o que gera uma tensão de 

compressão limite quando o critério de escoamento é alcançado para cada elemento, com a 

deformação plástica crescente. Assim, em conjunto, o patamar de escoamento da seção do 

corpo-de-prova foi alcançado para 36,9 MPa, apenas 5,4% de diferença do experimental. O 

módulo de Young apresentou um resultado similar se comparado com os valores da literatura, 

em média 23976 MPa, uma redução de apenas 8,3% da referência. Esse resultado indica uma 

excelente correlação entre o modelo e o corpo-de-prova real, no tocante à resistência à 

compressão e ao comportamento na fase elástica do material. Pode-se acompanhar a evolução 

das tensões dos materiais em conjunto na Figura 53, a seguir. Algumas das razões para a 

ligeira diferença entre os valores obtidos e os experimentais são dadas na próxima seção, que 

cobre as principais limitações do modelo. 
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Figura 53 – Curva tensão-deformação dos materiais envolvidos no presente estudo: argamassa 

pura, em vermelho; agregado puro em azul; e a mistura destes (com o teor de 12,5% de 

agregado), formando o corpo-de-prova, em verde.  

 

6.1.2 Limitações do Modelo 

Como qualquer modelo de um corpo real, o presente modelo apresenta aproximações e 

considerações de forma a discretizar e simplificar o cálculo de um objeto contínuo, 

heterogêneo e infinitamente complexo como o concreto. 

Assim, algumas das considerações feitas têm efeito negativo nos resultados obtidos. Por 

exemplo: 

 Geometria: 

 Representação 2D de um objeto 3D; 

 Seção retangular central de um corpo-de-prova cilíndrico (as seções posterior e 

anterior não serão idênticas); 

 Redução a ¼ da seção para economia computacional, o que acarreta mais 

discrepâncias com o corpo-de-prova real; 

 Agregados perfeitamente esféricos – por mais que a argila expandida se 

aproxime deste formato, os agregados não são totalmente esféricos; 
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 Materiais: 

 O modelo considera ambas as fases homogêneas, o que não ocorre na 

realidade. Há materiais diferentes compondo a argamassa; e o agregado é uma 

estrutura porosa; 

 A distribuição aleatória do agregado não contempla fenômenos como 

concentração de agregados ou segregação no corpo-de-prova, passíveis de 

ocorrer na realidade; 

 A zona de interfacial de transição do concreto leve real é considerada suave, 

pois há absorção de partículas de argamassa por parte dos poros exteriores do 

agregado. No presente caso, essa transição é abrupta e bem definida. 

 O valor de tensão de compressão utilizado para o agregado foi obtido através 

de um método analítico, conforme descrito na seção 4.2. 

 Malha 

 Não foi feito um refinamento mais preciso na zona de transição entre 

agregados e argamassa, o que seria aconselhável; 

 Modelo: 

 Os modelos elástico e Drucker-Prager são apenas aproximações do 

comportamento dos materiais componentes do concreto. Na realidade, este 

comportamento é extremamente complexo e dependente de inúmeros fatores 

externos e internos. 

 Os resultados são limitados pelos dados de entrada disponíveis, que são apenas 

a granulometria do agregado, o módulo de elasticidade e resistência à 

compressão e tração dos materiais. 

 Na curva tensão x deformação dos materiais reais, agregado, argamassa e 

concreto, observa-se um amolecimento (redução da tensão) após tensão de 

ruptura ser atingida. Nos modelos utilizados no presente trabalho, este 

fenômeno não é considerado. 

6.1.3 Considerações Finais e Sugestões de Trabalhos Futuros 

Considerando-se todas as hipóteses simplificadoras adotadas, pode-se afirmar que essa boa 

aproximação com os resultados experimentais denota a validade do trabalho de Ke et al. 

(2014), demonstrando que a utilização da resistência à compressão do agregado obtida através 

do método analítico por eles desenvolvido resulta em uma resistência final do concreto leve 
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próxima da experimental. Entretanto, apesar dos bons resultados obtidos até o momento, é 

necessário continuar o trabalho de refinamento, ajuste do modelo, aplicação a outras dosagens 

de agregado, além da implementação 3D.  

A partir dos resultados obtidos para corpos-de-prova, futuramente será possível extrapolar a 

aplicação do presente modelo a estruturas mais complexas, como pórticos, lajes, elementos de 

vedação, entre outros. 

Além disso, a simulação do teste de compressão de um corpo-de-prova de concreto leve 

visando à obtenção da tensão de ruptura a partir das propriedades de seus componentes, 

descrita no presente trabalho, poderá ser reutilizada para outras aplicações em engenharia. 
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11. ANEXO D – ALGORITMO DO CAST3M EM GIBIANE 

11.1 MODELO ELÁSTICO - TEORIA DE RANKINE 

*------------------------------ xxx -------------------------------* 

* Algoritmo para aplicar pressões (FORS1) à seção central de  

* corpo-de-prova de concreto, modelado em 2 fases: argamassa (PART1) 

* e agregados (PART2);  

* Calcular o deslocamento e as tensões principais e exibir. 

*------------------------------ xxx -------------------------------* 

 

OPTI EPSI LINEAIRE ; 

 

* Tensões a serem verificadas; 

FORS1 = 39; 

 

* Discretizacao a ser usada. 

DISR1   = 100; 

   

*-------------------- Definição da Geometria ---------------------* 

 

* Opções: Malha 2D; elemento triangular de 3 nós; Estado Plano de tensões; 

OPTI DIME 2 ELEM TRI3 MODE PLAN CONT ; 

   

* Dimensões do Retângulo 

  LARG  = 160. ; 

  ALTU  = 320. ; 

   

* Construindo a seção do Cilindro 

  ALT2  = ALTU / 2 ; 

  LAR2  = LARG / 2 ; 

  P1 =   0.    0. ; 

  P2 = LAR2    0. ; 

  P3 = LAR2  ALT2 ;  

  P4 =   0.  ALT2 ;  

* Refino da malha 

  NDIL = DINIT1 ; 

  NDIA = DINIT1 * 2 ; 

   

  L1 = DROI NDIL P1 P2; 

  L2 = DROI NDIA P2 P3; 

  L3 = DROI NDIL P3 P4; 

  L4 = DROI NDIA P4 P1; 

  CONT1 = L1 ET L2 ET L3 ET L4; 

   

*Plano retangular  

  SURF1 = SURF CONT1 'PLAN' ; 

 

*PART2 = Agregados   

  PART2 = VIDE 'MAILLAGE'/'TRI3'; 

 

*Inserindo os agregados   
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  I1 = 0 ; 

  SEL1 = DIME PART2A; 

  MESS '  stones elements: ' SEL1; 

  REPETER E1 SEL1 ; 

    EDX1 = (EXTR PART2A &E1); 

    ELEMI = ELEM SURF1 EDX1 ; 

    PART2 = PART2 ET (ELEMI COUL 'VERT') ;     

  FIN E1 ; 

 

*PART1 = Argamassa  (tudo o que não é agregado)   

  PART1 = DIFF SURF1 PART2; 

   

   

*--------------------- Definição do Modelo ---------------------------* 

 

*Modelo Elástico Isotrópico   

  MOD1 = MODE PART1 MECANIQUE ELASTIQUE ISOTROPE TRI3 ; 

  MOD2 = MODE PART2 MECANIQUE ELASTIQUE ISOTROPE TRI3 ; 

  MODTOT = MOD1 ET MOD2 ; 

 

*Definição das propriedades materiais 

* argamassa 

  MAT1 = MATE MOD1 YOUN 28600 NU 0.2 RHO 1.0 ; 

* agregado 

  MAT2 = MATE MOD2 YOUN 8030 NU 0.2 RHO 0.3 ; 

  MATTOT = MAT1 ET MAT2; 

   

*--------------------- Condições de Contorno -------------------------* 

 

  CL1 = BLOQ UY L1 ; 

  CL2 = BLOQ UX UY P1 ; 

  CL3 = BLOQ UX L4 ; 

  CLTOT = CL1 ET CL2 ET CL3 ; 

   

* Matriz de Rigidez 

  RIG1 = RIGI MODTOT MATTOT ; 

  RIG1 = RIG1 ET CLTOT ; 

   

*-------------------------- Carregamento ------------------------------* 

*   Pressão Imposta 

    FOR1 = EXTR FORS1 &BOU1; 

    CHAR1 = PRES MASS MODTOT FOR1 L3; 

 

*-------------------------- Resolução ---------------------------------* 

 

    RES1 = RESO RIG1 CHAR1 ; 

 

*--------------------- Pós- Tratamento --------------------------------* 

 

*   Resultados de deslocamento máximo 

    DY = EXCO RES1 UY ; 

    DX = EXCO RES1 UX ; 

    DYABS = ABS DY ; 
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    DXABS = ABS DX ; 

    DYMAX = MAXI DYABS ; 

    DXMAX = MAXI DXABS ; 

    MESS 'DEPL MAXIMALE EN METRES (UX, UY) : ' DXMAX DYMAX ; 

   

*   Traço das tensões 

    SIG1 = SIGM MODTOT MATTOT RES1 ; 

      

*   Calcula as tensões e pressões principais (positivo -> tracao, 

*                                           negativo -> compressão) 

     PRIN1 = PRIN MODTOT SIG1; 

     SG1 = EXCO PRIN1 'SI11'; 

     SG2 = EXCO PRIN1 'SI22'; 

    

*  Plotando em valores positivos 

   SIG2 = -1*SG2; 

   OPTI ISOV SURFACE ; 

   TRAC SIG2 MODTOT (CONT SURF1) (PROG 0. PAS 1. 61.)  ;  

 

11.2 MODELO ELASTOPLÁSTICO - TEORIA DE DRUCKER-PRAGER 

Mesma definição de geometria. 

*------------------------------ xxx -------------------------------* 

* Algoritmo para aplicar um deslocamento imposto vertical de compressão 

* à seção central de corpo-de-prova de concreto,  

* modelado em 2 fases: argamassa (PART1) e agregados (PART2);  

* Calcular a tensão de escoamento e exibir a evolução das tensões. 

*------------------------------ xxx -------------------------------* 

 

*--------------------- Definição do Modelo ---------------------------* 

 

*Modelo Elastoplástico Drucker-Prager Perfeito  

  MOD1 = MODE PART1 MECANIQUE ELASTIQUE ISOTROPE 

                       PLASTIQUE DRUCKER_PARFAIT TRI3; 

  MOD2 = MODE PART2 MECANIQUE ELASTIQUE ISOTROPE 

                      PLASTIQUE DRUCKER_PARFAIT TRI3;                        

  MODTOT = MOD1 ET MOD2 ; 

   

*Definição das propriedades materiais 

* argamassa                        

  YOUM1 = 28600; 

  LCSM1 = -40.2; 

  LTRM1 = -1*(LCSM1 * .2); 

 

* agregado 

  YOUA2 = 8030; 

  LCSA2 = -18.3; 

  LTRA2 = 2.41; 

 

  MAT1 = MATE MOD1 YOUN YOUM1 NU 0.2 LCS LCSM1 LTR LTRM1; 

  MAT2 = MATE MOD2 YOUN YOUA2 NU 0.2 LCS LCSA2 LTR LTRA2 ; 
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  MATTOT = MAT1 ET MAT2; 

 

* ----------------------- Condições de Contorno ---------------------- * 

 

  CL1 = BLOQ UY L1; 

  CL2 = BLOQ UX L4 ; 

  CL3 = BLOQ UY L3 ; 

  CLTOT = CL1 ET CL2 ET CL3 ; 

   

* Matriz de Rigidez 

  RIG1 = RIGI MODTOT MATTOT ; 

  RIG1 = RIG1 ET CLTOT ; 

   

 

* -----------------------------Carregamento--------------------------- * 

 

*Imposição de deslocamento à linha superior 

  DEP1 = DEPI CL4 -0.5 ; 

* Evolução no tempo 

  LIST1 = PROG 0. PAS 1. 10.; 

  LISF1 = PROG 0. PAS 0.1 1.; 

  EVF1 = EVOL MANU 'TEMPS' LIST1 'DEPLACEMENT' LISF1; 

  CHA1 = CHAR 'DIMP' DEP1 EVF1 ; 

   

 

* ------------------- Resolução Passo a Passo ---------------------- * 

LIS_TPS = PROG 0. PAS 0.1 5. PAS 0.1 10. ; 

*Tabela de entrada dos parâmetros de cálculo 

TAB1 = TABLE ; 

TAB1.'GRANDS_DEPLACEMENTS' = FAUX ; 

TAB1.'MODELE'              = MODTOT ; 

TAB1.'CARACTERISTIQUES'    = MATTOT ; 

TAB1.'CHARGEMENT'          = CHA1 ; 

TAB1.'BLOCAGES_MECANIQUES' = CLTOT ; 

TAB1.'TEMPS_CALCULES'      = LIS_TPS ; 

TAB1.'TEMPS_SAUVES'        = LIS_TPS ; 

PASAPAS TAB1 ; 

 

* ------------------------- Pós-Tratamento -------------------------- * 

 

* Extração dos valores de deslocamento -> dividindo pela altura 

* -> deformações 

NDIM1 = DIME TAB1.DEPLACEMENTS ; 

DEFOR = PROG ; 

IB = 0 ; 

 

REPETER BOUC1 NDIM1 ; 

  AUX1 = EXTR (TAB1.DEPLACEMENTS.IB) P3 UY ; 

* Diviser par l'hauteur 

  DEFOR = INSER DEFOR &BOUC1 (-1.*AUX1 / ALT2) ; 

  IB = IB+1 ; 

FIN BOUC1 ; 



78 

   

* Cálculo das reações devido ao deslocameto imposto 

REACT = PROG 0. ; 

NDIM3 = (DIME TAB1.TEMPS) - 1; 

REPETER BOUC3 NDIM3 ;  

  ID = &BOUC3 ; 

  REAC0  = TAB1 .REACTIONS. ID ; 

  REAC0 = 'REDU' REAC0 L1 ;  

  REAC0 = 'EXCO' REAC0 'FY' 'SCAL' ;  

  CHP1 = 'MANU' 'CHPO' L1 1 'SCAL' 1. ;   

  AUX4 = 'XTY' REAC0 CHP1 ( 'MOTS' 'SCAL' ) ( 'MOTS' 'SCAL' ) ; 

  AUX5 = (AUX4 / LAR2); 

  REACT = REACT ET (PROG AUX5) ; 

FIN BOUC3 

 

* Traçando a curva tensão-deformação 

TITRE (text 'CURVA TENSÃO-DEFORMAÇÃO') ; 

EV1 = EVOL MANU DEFOR 'DEFORMAÇÃO' REACT 'TENSÃO' ; 

DESS EV1 ; 

 

* Cálculo dos parâmetros de Drucker-Prager 

ALFAM1 = ((ABS(LCSM1)) - LTRM1)/((ABS(LCSM1)) + LTRM1); 

KM1 = (2* (ABS(LCSM1))*LTRM1)/((ABS(LCSM1)) + LTRM1); 

ALFAA2 = ((ABS(LCSA2)) - LTRA2)/((ABS(LCSA2)) + LTRA2); 

KA2 = (2* (ABS(LCSA2))*LTRA2)/((ABS(LCSA2)) + LTRA2); 

 

* Plotando passo - a - passo 

NDIM2 = (DIME TAB1.TEMPS) - 1 ; 

SIG2  = PROG 0. ; 

IC = 0; 

REPETER BOUC2 NDIM2 ;  

  IC = &BOUC2 ; 

  SIGM0   = TAB1.CONTRAINTES. IC ; 

  SIGYY   = 'EXCO' SIGM0 'SMYY' 'SCAL' ; 

  SIGXX   = 'EXCO' SIGM0 'SMXX' 'SCAL' ; 

  SIGXY   = 'EXCO' SIGM0 'SMXY' 'SCAL' ; 

  SIGXX = NOMC 'SMXX' SIGXX; 

  SIGYY = NOMC 'SMXX' SIGYY; 

  SIGXY = NOMC 'SMXX' SIGXY; 

 

* Tensões Principais 

  TRS2 = (SIGXX + SIGYY) / 2; 

  SQR2 = ((( (SIGXX - SIGYY) / 2 ) ** 2) + (SIGXY ** 2)) ** .5; 

  SG1 = (TRS2 + SQR2); 

  SG2 = (TRS2 - SQR2);  

   

  VMIS1 = VMIS SIGM0 MODTOT; 

  VMISM1 = REDU VMIS1 PART1; 

  VMISM1 = NOMC 'SMXX' VMISM1 ; 

  VMISA2 = REDU VMIS1 PART2; 

  VMISA2 = NOMC 'SMXX' VMISA2 ; 

 

  TR = SG1 + SG2; 
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  TRM1 = REDU TR PART1; 

  TRA2 = REDU TR PART2; 

 

  TRKM = (TRM1/TRM1*KM1); 

  DRUCM1 = ((ALFAM1*TRM1)+VMISM1) / TRKM;  

  TRKA = (TRA2/TRA2*KA2); 

  DRUCA2 = ((ALFAA2*TRA2)+VMISA2) / TRKA; 

   

  titre 'PASSO DE TEMPO' IC 'TENSOES'; 

  TRAC (DRUCM1 ET DRUCA2) MODTOT 'ECLA' 0.0001 (PROG 0. PAS .1 1.1); 

FIN BOUC2 ; 


