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Resumo. A análise fisicamente não linear do concreto é tema recorrente de inúmeras pesquisas
que buscam, por intermédio da formulação de novos modelos constitutivos ou do melhoramento
daqueles já existentes, representar o meio material de maneira mais próxima ao seu comporta-
mento real. O uso do Método dos Elementos Finitos (MEF) juntamente com a escolha adequada
de um modelo constitutivo permite a solução de problemas não lineares. Neste contexto, Mo-
delos de Microplanos foram incorporados ao Ambiente Téórico-Computacional Unificado para
Modelos Constitutivos implementado no sistema INSANE (INteractive Structural ANalysis Envi-
ronment). Tal ambiente é capaz de representar várias descrições do comportamento do material
em uma única estrutura teórica e computacional e, preservando seu caráter genérico, o Modelo
de Microplanos proposto por Leukart e Ramm (2006) foi nele incorporado. Simulações numéricas
foram realizadas nesta plataforma com o objetivo de ajustar os parâmetros do material para um
determinado concreto, sob a consideração de distintas medidas de deformação equivalente e uma
lei de evolução de dano exponencial. Usando a caracterização deste concreto, outras simulações
são realizadas com objetivo de comparar os resultados obtidos com dados do ensaio experimental
de painéis de concreto no formato de L disponível na literatura. Tais resultados permitem avaliar a
estabilidade numérica do Modelo Constitutivo de Microplanos frente ao uso de diferentes medidas
de deformação equivalente.
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1 INTRODUÇÃO

O comportamento estrutural, sob o ponto de vista constitutivo, tem sido objeto de inúmeras
pesquisas motivadas pelo crescente avanço da mecânica computacional. Dentre os enfoques dessas
pesquisas, encontra-se a resolução de problemas geometricamente não lineares, nos quais a rigidez
sofre influência de um elevado estado de deformação, mesmo que este não influencie o comporta-
mento do material, e de problemas de linearidade física, cuja resposta do material é dependente do
estado de deformação a que é submetido.

Nas estruturas de concreto, comumente são encontrados problemas fisicamente não lineares
tais como fissuração, esmagamento, fluência, retração, escoamento da armadura e perda de aderên-
cia aço-concreto, dentre outros fenômenos que, em virtude da evolução dos métodos numéricos e
computacionais, estão sendo estudados através de modelos mais próximos da realidade constitutiva
deste material.

Neste contexto, os Modelos de Fissuração Distribuída contribuem efetivamente para a análise
fisicamente não linear do concreto quando o comportamento deste material é admitido como or-
totrópico (Penna, 2011). Todavia, é mais adequado admiti-lo com comportamento anisotrópico,
em virtude de sua característica intrínseca de desenvolver processos de microfissuração e, por con-
sequência, exibir uma resposta ligada diretamente à degradação iniciada por estas microfissuras.
Contudo, a complexidade inserida em modelos tradicionais de fissuração distribuída dificulta a
descrição deste comportamento, razão pela qual os Modelos Constitutivos de Microplanos podem
servir como estratégia para descrever a anisotropia de materiais como o concreto.

A necessidade de avanço das pesquisas na área de métodos numéricos e computacionais aplica-
dos à engenharia requer contínuas alterações nos softwares para inclusão de novos recursos como,
por exemplo, aqueles ligados à modelagem constitutiva de materiais como o concreto. Neste sen-
tido, um grupo de pesquisadores do Departamento de Engenharia de Estruturas (DEES) da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vem desenvolvendo o sistema computacional INSANE
(INteractive Structural ANalysis Environment), que nasceu do desejo de construir um ambiente
gráfico interativo de análise estrutural para uso como recurso didático em disciplinas de graduação
e pós-graduação em engenharia, bem como ser base para pesquisas na área de métodos numéricos.

Desde o princípio, o desenvolvimento deste sistema fundamentou-se nas seguintes premissas:
facilidade de uso, código livre, utilização da linguagem Java e total separação entre o núcleo nu-
mérico e as interfaces gráficas. A atual versão do sistema é fruto dos vários trabalhos realizados
desde 2004 (Fuina, 2009), capazes de ampliar seu núcleo numérico com diversos recursos, tais
como: (1) extensa biblioteca de modelos de análise, modelos constitutivos e métodos para solu-
ções de modelos não lineares; (2) modelos discretos do MEF, do Método dos Elementos Finitos
Generalizados (MEFG), do Método de Elementos de Contorno (MEC) e dos Métodos Sem Malhas
(MSM); e, mais recentemente, (3) um Ambiente Teórico e Computacional Unificado para Modelos
Constitutivos; entre outras funcionalidades.

Com base nos recursos deste núcleo numérico, adotou-se o MEF como método numérico e o
sistema INSANE como plataforma para implementação do Modelo de Microplanos.

Para tanto, os métodos de controle da análise não linear implementados no INSANE foram
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adotados juntamente com a inclusão do Modelo de Microplanos proposto por Leukart e Ramm
(2006), realizada de modo genérico, do ponto de vista computacional, em virtude da consideração
de diferentes leis de dano combinadas com distintas medidas de deformação equivalente, segundo
o Ambiente Teórico e Computacional para Modelos Constitutivos de Penna (2011).

Este trabalho discute a aludida inclusão e apresenta simulações numéricas de um painel de
concreto, comparando-as com resultados experimentais disponíveis na literatura.

2 HISTÓRICO DOS MODELOS DE MICROPLANOS

As tentativas de caracterização do meio material em diferentes planos de orientação surgiram
dos estudos pioneiros de Mohr (1900) apud Leukart (2005), servindo como base teórica para a pri-
meira aplicação prática para modelagem constitutiva anisotrópica desenvolvida por Taylor (1938)
apud Leukart e Ramm (2003), que propôs um novo modelo capaz de avaliar as tensões e deforma-
ções em planos de orientações arbitrários, restrito inicialmente a metais policristalinos.

Trabalhos subsequentes demonstraram que a proposta inicial de Taylor (1938) apud Leukart
e Ramm (2003) representava a plasticidade de metais de modo mais realista. Contudo, as limita-
ções de recursos computacionais existentes naquela época restringiram por mais de uma década a
evolução e aplicação desta teoria.

Outros pesquisadores aperfeiçoaram esta aproximação para materiais metálicos ou estenderam-
na para outros materiais como solos e rochas (Fuina, 2009). Contudo, a adaptação desta teoria para
as estruturas de concreto ocorreu anos mais tarde, motivada pela associação entre a estrutura sólida
heterogênea do material – matriz cimentícia com agregados de diferentes faixas granulométricas –
e a existência de vários planos de descontinuidades posicionados nas interfaces de seus grãos.

A referida associação é bastante pertinente, pois o surgimento e propagação das microfissuras
em distintas orientações, que conduzem a uma resposta inelástica deste material, ocorrem geral-
mente nas interfaces entre a matriz cimentícia e os agregados, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1: Associação de planos descontínuos com a microestrutura sólida do material concreto.

Embora tal associação fosse compreendida em escala microscópica, Bažant e Gambarova
(1984) formularam um modelo para uso em escala mesoscópica. Os autores prescreveram o ma-
terial com um comportamento constitutivo individual e independente em microplanos orientados
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em várias direções, buscando idealizar a associação entre a microestrutura do concreto sólido e a
existência de planos preferenciais de falha, conforme a Figura 1.

Bažant e Gambarova (1984) buscaram relacionar as tensões e deformações macroscópicas com
as existentes em cada microplano, com intuito de representar uma resposta inelástica mais realista
do material.

A partir desta formulação, idealizada para representar o comportamento de materiais parcial-
mente frágeis, o termo Modelos de Microplanos passou a ser adotado para representar modelos nos
quais leis constitutivas são definidas em orientações arbitrárias do material, de modo a ampliar a
aplicação das ideias de Taylor (1938).

A partir desta primeira aplicação, várias proposições para o Modelo de Microplanos foram
desenvolvidas nas últimas décadas. Carol et al. (2001) propuseram uma nova formulação consis-
tente com os princípios termodinâmicos ao incorporarem a Energia Livre de Helmholtz’s em cada
microplano, de modo que a energia livre macroscópica fosse obtida através da integral sob todas as
orientações dos microplanos.

Esta incorporação do potencial de energia nos microplanos é tratada em Bažant et al. (2000a),
Bažant et al. (2000b), D’Addetta (2004), Bažant e Caner (2005), Leukart (2005), entre outros, em
cujas pesquisas é utilizada a Teoria dos Microplanos para a formulação constitutiva.

Seguindo tal proposição, Leukart e Ramm (2003) e Ramm et al. (2003) adotaram pela primeira
vez uma nova decomposição das deformações macroscópicas, dando sequência à nova formula-
ção baseada em leis termodinâmicas. O denominado Modelo de Microplanos com Deformação
Equivalente emprega as componentes de deformação volumétrica e desviadora nos microplanos
(decomposição V-D), além de leis de evolução de dano nos microplanos escritas em função de
deformações equivalentes e um processo termodinamicamente consistente para a homogeneização.

Um aperfeiçoamento deste modelo, formulado por Leukart e Ramm (2006), objetivou usar de
uma única variável de dano para representar a degradação do material, de modo a acoplar os efeitos
volumétrico e desviador e descrever sua evolução.

Esta formulação foi implementada no contexto do Ambiente Teórico e Computacional Unifi-
cado, existente no sistema INSANE, e foi empregada para a realização das simulações numéricas
apresentadas neste trabalho, que consideram diferentes medidas de deformação equivalente com-
binadas com distintas leis de evolução de dano.

3 BASES DOS MODELOS DE MICROPLANOS

As formulações dos Modelos de Microplanos seguem, de modo geral, três etapas principais:
a projeção das deformações nos microplanos, a definição das leis constitutivas e o processo de
homogeneização.

Admite-se o conhecimento das deformações macroscópicas em um ponto material e, sobre
uma esfera de raio unitário centrada neste ponto, posiciona-se um conjunto de microplanos com
direções normais a essa superfície esférica.
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Primeiramente, se faz necessário projetar as deformações macroscópicas em cada um dos mi-
croplanos, decompondo-as em parcelas normal e tangencial, com possibilidade de dividir a com-
ponente normal em parcelas volumétrica e desviadora.

Uma vez definidas as deformações nos microplanos, conforme a decomposição empregada, o
segundo passo consiste em assumir leis constitutivas, independentes entre si, para cada microplano
e, a partir destas, obter as respectivas tensões.

Por fim, o último passo é obter as tensões macroscópicas a partir das tensões nos microplanos
previamente calculadas, com base em um princípio de equivalência energética, seja este o Princípio
dos Trabalhos Virtuais (PTV) ou as Leis Termodinâmicas.

No esquema mostrado na Figura 2, tem-se a síntese do funcionamento dos Modelos Constitu-
tivos de Microplanos.

Figura 2: Esquema de funcionamento dos Modelos Constitutivos de Microplanos (Leukart, 2005).

Para maiores detalhes acerca dos passos para a formulação de Modelos Constitutivos de Mi-
croplanos em suas diferentes formas de decomposição do tensor de deformações, pode-se recorrer
aos trabalhos de Bažant e Prat (1988), Ožbolt et al. (2001), Leukart (2005) e Fuina et al. (2011).

3.1 Modelo de Microplanos com Deformação Equivalente

Leukart e Ramm (2006) desenvolveram um importante Modelo de Microplanos que difere
dos demais em alguns pontos importantes. Primeiramente, este modelo emprega uma restrição
cinemática com componentes de deformação volumétrica e desviadora nos microplanos, ou seja,
utiliza uma decomposição V-D.

Em suma, a proposta de Leukart e Ramm (2006) pode ser compreendida, conforme esquema
da Figura 2, a partir de três etapas principais:
(1) Definição das Restrições Cinemáticas – obtém-se o vetor de deformações em cada microplano;
(2) Aplicação das Leis Constitutivas – definem-se as relações constitutivas nos microplanos ao
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assumir que o processo de dano é o principal mecanismo de dissipação que descreve a degradação
nos pontos materiais; e
(3) Imposição de Leis Termodinâmicas – admite-se que a energia livre nos microplanos existe e
sua integral sobre todos os microplanos é equivalente à energia livre macroscópica de Helmholtz.

Sendo assim, a proposta de Leukart e Ramm (2006) é sucintamente apresentada a seguir, cujos
detalhes podem ser obtidos em Leukart e Ramm (2002, 2003) e Leukart (2005).

3.1.1 Restrição Cinemática

Os componentes de deformação volumétrico e desviador são obtidos a partir da normal, np, e
expressos por:

εV = Vij εij e εDp = Dpkl εkl , (1)

em que Vij e Dpkl são os componentes dos tensores de projeção desviador e volumétrico, respec-
tivamente. A partir da definição dos componentes da decomposição V-D, as tensões volumétrica e
desviadora são obtidas pelas relações constitutivas nos microplanos.

3.1.2 Relações Constitutivas nos Microplanos

A energia livre elástica nos microplanos, Ψmic
0 , para uma decomposição V-D em cada micro-

plano de normal, np, é escrita como:

Ψmic
0 =

1

2
εVEV

0 ε
V +

1

2
εDp E

D
0 ε

D
p , (2)

em que EV
0 e ED

0 são os módulos elásticos nos microplanos.

Para o caso inelástico, a energia livre é escrita em termos da energia Ψmic
0 , reduzida do fator de

integridade [1− dmic]:

Ψmic = [1− dmic]Ψmic
0 , (3)

em que dmic representa o dano obtido por uma lei representada por uma função exponencial, poli-
nomial, linear ou bilinear.

A derivação da energia Ψmic em função dos tensores de tensão volumétrico e desviador para o
caso inelástico resulta, respectivamente, nas expressões:

σV =
∂Ψmic

∂εV
= [1− dmic]KmicεV e σDp =

∂Ψmic

∂εDp
= 2[1− dmic]GmicεDp , (4)

onde Kmic e Gmic são interpretados, a partir da relação com a Lei de Hooke, como os módulos
volumétrico e de cisalhamento, respectivamente.

Para as tensões nos microplanos, o cálculo das tensões macroscópicas e do tensor constitutivo
é realizado através da aplicação de leis termodinâmicas.

3.1.3 Aplicação das Leis Termodinâmicas

Uma vez definidas as expressões que relacionam as constantes cinemáticas e as relações cons-
titutivas, é possível obter os componentes do tensor de tensões macroscópicas como quantidades
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termodinamicamente conjugadas ao componente do tensor de deformação macroscópico, εkl:

σij =
∂Ψmac

∂εkl
= Esec

ijkl εkl , (5)

onde Esec
ijkl denota as componentes do tensor secante macroscópico, escrito como:

Esec
ijkl =

3

4π

∫
S

[1− dmic][KmicVijVkl + 2GmicDpijDpkl]dS , (6)

sendo a integral calculada sob a superfície S de uma esfera.

Admitindo que dmic = 0 e os módulos volumétrico e de cisalhamento são independentes
das orientações dos microplanos, é possível reescrever a equação (6) usando as propriedades de
integração analítica do produto dos tensores de projeção volumétrico e desviador (Kanatani, 1984;
Lubarda e Krajcinovic, 1993). Logo, pode-se obter uma expressão simplificada dos componentes
do tensor macroscópico elástico, Eel

ijkl, na forma:

Eel
ijkl = KmicI vol

ijkl + 2GmicI dev
ijkl , (7)

em que I vol e I dev são os tensores volumétrico e desviador, respectivamente.

Ao derivar a equação (5) tem-se os componentes do tensor macroscópico tangente:

Etan
ijkl = Esec

ijkl −
3

4π

∫
S

∂dmic

∂κmic

[
VijσV +DpijσDp

[1− dmic]

] [
∂ηmic

∂εV
Vkl +

∂ηmic

∂εDp
Dpkl

]
dS, (8)

onde ηmic é a deformação equivalente e κmic representa a evolução do dano, avaliada pela função
de carregamento, Φmic, capaz de caracterizar o estado de dano corrente como:

Φmic = ηmic − κmic(dmic) ≤ 0, (9)

sendo ηmic a variável histórica de dano, obtida a partir da condição:

κmic(dmic) =
−∞<t<τ
max

[
ηmic(t), κmic0

]
, (10)

em que κ0 é o máximo valor da deformação equivalente obtida em cada instante (t) ao longo do
histórico de carregamento, avaliado através das seguintes expressões:

Φmic ≤ 0, κ̇mic ≥ 0, Φmicκ̇mic = 0 e Φ̇micκ̇mic = 0 , (11)

que são compreendidas como as condições de Kuhn-Tucker.

4 AMBIENTE UNIFICADO PARA MODELOS CONSTITUTIVOS
Muitas proposições para modelagem constitutiva de estruturas de concreto foram desenvolvi-

das ao longo das últimas décadas, com o objetivo central de propiciar modelos mais adequados
ao comportamento real do material. O desenvolvimento de um grande número de modelos, sejam
estes elastoplásticos ou de degradação elástica, motivou tentativas de unificação para que as várias
descrições do comportamento do material fossem representadas em uma mesma estrutura teórica.

Neste cenário, Penna (2011) apresentou uma expansão da estrutura teórica proposta inicial-
mente por Carol et al. (1994), capaz de contemplar vários modelos constitutivos (elastoplásticos
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ou de degradação elástica; isotrópicos, ortotrópicos ou anisotrópicos), formulados com uma ou
múltiplas funções de carregamento, sejam estes modelos baseados em deformação, tensão, forças
termodinâmicas ou variáveis de dano.

Tal estrutura teórica parte de hipóteses comuns a modelos elastoplásticos e de degradação
elástica para a descrição do meio material. Inicialmente, deve-se estabelecer uma relação entre as
tensões e as deformações, dada por:

σij = Esec
ijkl εkl , (12)

além de uma relação para descrever os componentes do tensor constitutivo tangente, Etan
ijkl, em que:

Etan
ijkl = Esec

ijkl +
1

Hnm

mmijnnkl , (13)

sendo Esec
ijkl representativo das componentes do tensor constitutivo secante.

Para as demais parcelas que compõe Etan
ijkl, é preciso explicitar os componentes do tensor dos

módulos pós-crítico, Hnm:

Hnm = −∂Fn
∂pm

∣∣∣∣
ε

, (14)

em que Fn são as funções de carregamento e pm são os componentes das variáveis internas do
modelo constitutivo em questão.

Já a relação que define os componentes do tensor das direções das funções de carregamento,
nnkl, é expressa por:

nnkl =
∂Fn
∂εkl

∣∣∣∣
p

. (15)

Por fim são usadas duas relações, necessárias à definição dos componentes do tensor das dire-
ções da degradação, mmij:

mmij = Mmijklεkl , (16)

sendo Mmijkl os componentes do tensor das direções de variação da rigidez, escritos como:

Mmijkl =
∂Esec

ijkl

∂D∗
Mm∗ , (17)

onde D∗ define o conjunto de variáveis de dano e Mm∗ é a variável que denota a direção da taxa de
evolução do dano.

A partir deste conjunto de equações, modelos baseados em deformação podem ser inseridos
no Ambiente Unificado proposto em Penna (2011), sejam estes com uma ou múltiplas funções de
carregamento. O autor apresenta em seu trabalho formulações de diversos modelos segundo este
ambiente, bem como as implementações e validações dos mesmos no âmbito do MEF.

Assim, com o intuito de avaliar a expansão deste ambiente no âmbito dos Modelos Consti-
tutivos de Microplanos, optou-se pela inclusão do modelo proposto por Leukart e Ramm (2006),
formulado a seguir em termos da estrutura teórica unificada.
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4.1 Inclusão do Modelo de Microplanos no Ambiente Unificado

O modelo de Leukart e Ramm (2006) é definido em termos dos componentes do tensor de
deformação εkl, tendo como critério controlador a função de dano dmic, dependente da variável
histórica ηmic. Sendo assim, a partir da função de carregamento Fn, pode-se obter a função capaz de
controlar o endurecimento e/ou amolecimento durante o processo de degradação do meio material,
definida em sua forma mais geral pelas componentes do tensor Hnm (equação 14).

Para o Modelo de Microplanos em questão, que possui uma única função de carregamento
e uma única variável interna, a expressão para Hnm se reduz a um tensor de ordem zero, H . A
derivação da função de carregamento Φmic, expressa na equação (9), leva à obtenção do tensor
pós-crítico H:

H = −∂F
∂p

∣∣∣∣
ε

→ H = −∂Φmic

∂dmic
=
∂κmic

∂dmic
. (18)

Outro parâmetro necessário à formulação unificada é o tensor das direções da função de car-
regamento no domínio das deformações, capaz de captar a forma de evolução do carregamento,
expresso por nnkl. A derivada da função de carregamento Φmic em relação aos componentes do
tensor de deformação εkl leva à equação:

nkl =
∂F

∂εkl

∣∣∣∣
p

→ nkl =
∂Φmic

∂εkl
=
∂ηmic

∂εkl
. (19)

Sabe-se, porém, que εkl é definido pelas parcelas aditivas das deformações volumétrica (εV ) e
desviadora (εDp ), o que leva a reescrever a equação (19) na forma:

nkl =
∂ηmic

∂εV
Vij +

∂ηmic

∂εDp
Dpkl. (20)

Adicionalmente, o parâmetro que governa as direções da degradação no domínio das deforma-
ções, denotado pelas componentes do tensor mij , é escrito como:

mij = Mijkl εkl , (21)

em que Mijkl é obtido através da Regra da Degradação Generalizada (equação 17).

Assim, para o Modelo de Microplanos tratado neste trabalho, o vetor das variáveis internas, p,
se resume a uma única variável, ou seja, D∗ = dmic. Para cada microplano, o dano é considerado
isotrópico, conduzindo a M∗ = 1.

Ressalta-se que a consideração de isotropia nos microplanos não elimina o caráter anisotrópico
do modelo, uma vez que a heterogeneidade é garantida pela soma das degradações nas diferentes
direções de todos os microplanos.

Assim, ao derivar Esec
ijkl, (equação 6), em relação a εkl a partir das parcelas aditivas da decom-

posição V-D para cada microplano, obtém-se as componentes do tensor mij em termos das tensões
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nos microplanos como:

mij =
∂Esec

ijkl

∂dmic
εkl → mij = −

[
VijσV +DpijσDp

[1− dmic]

]
. (22)

Portanto, ao usar as equações (18), (20) e (22), obtém-se Etan
ijkl em termos da teoria unificada

proposta em Penna (2011), segundo a equação (13).

Definido o Modelo de Microplanos em termos da teoria unificada para modelos constitutivos,
é necessário definir as funções de dano (dmic) e as medidas de deformação equivalente (ηmic).

A partir das funções de dano que compõe a biblioteca de modelos constitutivos do INSANE
(Penna, 2011), optou-se pela escolha da função exponencial, com dano progressivo e exponencial-
mente crescente, expresso pela seguinte função, baseada no trabalho de Peerlings et al. (1996):

dmic = 1− κmic0

κmic

{
1− αmic + αmice[β

mic(κmic0 −κmic)]
}
, (23)

sendo βmic o parâmetro que governa a forma do ramo descendente, αmic a variável que representa
a máxima degradação possível do material e κmic0 o valor da deformação equivalente que determina
o início do processo de dano.

Em conjunto, adotou-se as medidas de deformação equivalente propostas segundo os autores
Ju (1989), Simo e Ju (1987), Lemaitre (1984) e de Vree et al. (1995), todas dependentes do tensor
de deformação em suas parcelas volumétrica e desviadora (equação 1). As formulações para tais
medidas podem ser encontradas com detalhes no trabalho de Wolenski (2013).

5 SIMULAÇÕES NUMÉRICAS

Winkler et al. (2004) realizaram ensaios experimentais em painéis de concreto em forma de L,
conforme a Figura 3(a). Apresenta-se aqui a modelagem deste painel com a utilização de elementos
finitos quadrilaterais de quatro nós (com 2 x 2 pontos de Gauss), de acordo com a Figura 3(b).

Figura 3: Painel em L: (a) geometria; (b) malha utilizada nas simulações.
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Adotou-se como parâmetros experimentais para o concreto, um módulo de elasticidade igual
a E = 25850 MPa, coeficiente de Poisson ν = 0, 18 e uma tensão limite de tração igual a
σt ≈ 2, 70 MPa.

Realizou-se a análise em condições de Estado Plano de Tensões (EPT), com uso do método de
controle de deslocamentos generalizados, incremento inicial do fator de carga de 0, 035 e tolerância
para convergência em deslocamento igual a 1 × 10−4 (mm/mm). As aproximações tangente e
secante para o tensor constitutivo foram adotadas com o intuito de verificar a estabilidade numérica
dos modelos para as diferentes medidas de deformação equivalente.

Nas análises, empregou-se uma função de evolução de dano exponencial, cujos parâmetros são
mostrados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros para simulação do painel de Winkler et al. (2004) para uma função de dano exponencial.

Medidas de deformação equivalente αmic βmic κmic0

Ju (1989) 0, 960 6, 00 0, 0134

Simo e Ju (1987) 0, 960 4, 00 0, 0190

Lemaitre (1984) 0, 960 335, 00 0, 000230

de Vree et al. (1995) 0, 960 500, 00 0, 000152

As trajetórias de equilíbrio do ponto de deslocamento vertical máximo, conforme indicado
na Figura 3(b), são mostradas na Figura 4 para as diferentes medidas de deformação equivalente.
Os resultados são comparados com os obtidos por Winkler et al. (2004), com uma aproximação
tangente para o tensor constitutivo.
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Figura 4: Resultados do painel em L para diferentes medidas de deformação equivalente e aproximação tan-
gente do tensor constitutivo.

Já na Figura 5 são apresentadas as trajetórias de equilíbrio com uso da aproximação secante
para o tensor constitutivo, comparando-as com os resultados de Winkler et al. (2004).
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Figura 5: Resultados do painel em L para distintas medidas de deformação e aproximação secante.

Estes resultados apresentam excelente concordância com os resultados experimentais, prin-
cipalmente no regime pós-crítico. Destaca-se a melhor adequação das trajetórias de equilíbrio
obtidos para uma aproximação secante, independentemente da escolha da medida de deformação
equivalente, enquanto que para as medidas propostas por Lemaitre (1984) e de Vree et al. (1995),
obteve-se boa estabilidade numérica para ambas as aproximações do tensor constitutivo.

Por fim, a Figura 6 ilustra as isofaixas de valores de dano para três pontos obtidos com as
medidas de deformação de Simo e Ju (1987) e de Vree et al. (1995).

Figura 6: Variação do dano para as medidas de deformação de Simo e Ju (1987) e de Vree et al. (1995).
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Tais figuras evidenciam que a propagação inicial do dano por tração, para todas as medidas
de deformação equivalente simuladas, representa o comportamento esperado, pois a degradação se
inicia de forma concentrada na quina ao centro do painel e se propaga horizontalmente ao longo da
peça, comportamento este também observado experimentalmente por Winkler et al. (2004).

Contudo, ressalta-se o fato da medida definida por Simo e Ju (1987), assim como as medidas
de Ju (1989) e Lemaitre (1984), não diferenciarem o comportamento do material em tração e em
compressão, o que justifica a ocorrência de dano por esmagamento no sentido oposto ao início da
propagação da fissura, a partir do segundo trecho não linear da trajetória de equilíbrio.

6 CONCLUSÕES

A formulação de Modelos de Microplanos foi apresentada de acordo com o Ambiente Teórico
e Computacional para Modelos Constitutivos proposto por Penna (2011). Tal ambiente orientou a
inclusão do modelo de Leukart e Ramm (2006) no sistema INSANE, preservando sua generalidade
e, portanto, garantindo a fácil inclusão futura de outras formulações.

Do ponto de vista teórico, a formulação dos Modelos de Microplanos foi reescrita com base nas
equações gerais do Ambiente Unificado. Já do ponto de vista computacional, o projeto orientado
a objetos da inclusão do modelo de Leukart e Ramm (2006) mostrou-se eficiente e genérico, com
possibilidade de inclusão de quaisquer Modelos de Microplanos, sejam estes: (1) baseados no
Princípio dos Trabalhos Virtuais (PTV) ou nas Leis Termodinâmicas; (2) com relações constitutivas
dadas por leis tensão-deformação ou por funções de evolução de dano; ou (3) formulados com
diferentes decomposições do tensor de deformações (V-D, N-T, V-D-T).

Os resultados numéricos obtidos mostraram excelente concordância com os apresentados por
Winkler et al. (2004), permitindo concluir que: (1) as medidas de deformação de Ju (1989), Simo
e Ju (1987) e Lemaitre (1984) devem ser usadas com cautela em análises de estruturas de concreto,
principalmente nos casos em que as regiões comprimidas sejam relevantes face ao tamanho total
da estrutura; (2) em geral, a medida proposta por de Vree et al. (1995) se mostra mais adequada;
e (3) o emprego do Modelo de Microplanos combinado com diferentes medidas de deformação
apresentou ótima estabilidade numérica com o uso de uma aproximação secante para o tensor
constitutivo, diferentemente do observado para uma aproximação tangente, que apresentou boa
estabilidade apenas para as medidas de Lemaitre (1984) e de Vree et al. (1995), fato que pode estar
relacionado à ineficácia das medidas propostas por Ju (1989) e Simo e Ju (1987) em diferir esforços
de tração dos de compressão ou por serem mais propícias a apresentar problemas de estabilidade
numericamente induzida.

6.1 Autorização

Cada autor é responsável pelo direito de publicar o material contido no artigo. Caso o autor
utilize o material de fonte com direitos autorais, é dele a responsabilidade de obtenção das autori-
zações necessárias.
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