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Resumo

OTIMIZAÇÃO DA FASE CONSTRUTIVA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM
FACE DOS EFEITOS DA HIDRATAÇÃO VIA ALGORITMOS GENÉTICOS
Marcos Martinez Silvoso
Março/2003

Orientadores : Eduardo de Moraes Rego Fairbairn
José Luis Drummond Alves

Programa : Engenharia Civil

Neste trabalho é apresentado um procedimento de otimização do processo
construtivo de estruturas de concreto em face dos efeitos da hidratação utilizando um
algoritmo genético. Devido à hidratação do cimento, o concreto nas primeiras idades
está sujeito a deformações de origem térmica e de retração, que quando restritas
provocam tensões na estrutura. Conseqüentemente, pode ocorrer fissuração caso a
magnitude das tensões geradas supere a resistência desenvolvida pelo material. O
procedimento apresentado neste trabalho auxilia o engenheiro projetista no teste de
diversas combinações de materiais e processos construtivos, gerando uma solução
otimizada. Neste estudo o critério de otimização é o custo de construção e as variáveis
de projeto são os tipos de material, caracterizados por suas propriedades mecânicas e de
hidratação, temperatura de lançamento, altura de camadas de execução e intervalo de
tempo entre camadas. A restrição imposta é a fissuração nas primeiras idades da
estrutura, implementada em um esquema de penalização dinâmica. Os campos térmicos
e de temperatura são calculados utilizando um código 3D de elementos finitos, onde foi
implementado um modelo de acoplamento termo-quimo-mecânico para o cálculo dos
campos de hidratação, temperatura e tensões.
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)
Abstract

OPTIMIZATION OF THE CONSTRUCTIVE PHASE OF CONCRETE
STRUCTURES IN FACE TO THE EFFECTS OF THE HYDRATION
BY GENETIC ALGORITHMS
Marcos Martinez Silvoso
March/2003

Advisors : Eduardo de Moraes Rego Fairbairn
José Luis Drummond Alves

Department: Civil Engineering
This work presents a procedure to optimize the construction of concrete structures
in face to the effects of the hydration using genetic algorithms. Due to cement
hydration, thermal and shrinkage strains take place in concrete at early ages and, if they
are restrained, tensile stresses develop in the concrete structure. As a consequence,
cracks may appear if the magnitude of the generated stresses reaches the concrete
tensile strength. The procedure presented in this work allows the design engineer to test
various combinations of materials and construction processes for the project, generating
a optimal solution. In this study the optimization criterion is construction cost and the
decision variables are material types, characterized by their mechanical and hydration
properties; placing temperature, the height of lifts and time intervals between lifts. The
constraint imposed on the decision variables is the early age cracking of the structure. A
dynamic penalty scheme that allowed a certain level of cracking for the preliminary
generations proved to be efficient in driving the genetic algorithm to an optimal
solution. Transient hydration, thermal and stress fields were calculated using a coupled
thermo-chemo-mechanical model implemented in a 3D finite element code.
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Introdução
Neste capítulo é apresentada uma breve introdução ao trabalho realizado,
buscando identificar a motivação para seu desenvolvimento, o objetivo a ser alcançado
e o contexto no qual este trabalho está inserido. É apresentada ainda uma descrição da
organização do texto.
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1.1. Motivação
Estruturas de concreto de grandes dimensões, que utilizam grandes volumes do
material, bem como elementos estruturais de concreto de alto desempenho, onde há um
elevado consumo de cimento, podem estar sujeitas a fissuração em suas primeiras
idades, em função de deformações de origem térmica e da retração autógena do
material.
Tais variações dimensionais decorrem da reação de hidratação do cimento pela água,
responsável pela formação do esqueleto sólido do concreto e, portanto, responsável
também pela evolução das propriedades mecânicas do material.
Os primeiros estudos sobre a fissuração do concreto jovem se desenvolveram em função
dos problemas observados durante a construção de estruturas massivas (como as
barragens) decorrentes de tensões de origem térmica [1,2]. Na década de 1930 já se
estudava o material com o intuito de reduzir a geração de calor da hidratação do
cimento, utilizando, por exemplo, adição de material pozolânico.
Tais estruturas de concreto massa, de grandes dimensões e com grande volume de
concreto, se diferenciam de estruturas de concreto estrutural em função de seu
comportamento térmico. A quantidade de calor gerado pela reação de hidratação e sua
dissipação tornam tais estruturas sujeitas a variações de volume, que quando restritas,
provocam tensões que podem levar a fissuração do material [1,2,3].
Segundo o ACI (American Concrete Institute) [2] concreto massa é todo o volume de
concreto com dimensões suficientemente grandes para requerer medidas de contenção
do calor de hidratação do cimento, e da concomitante variação de volume, de modo a
minimizar a fissuração.
Uma medida comum para minimizar a fissuração do material é evitar uma exagerada
elevação da temperatura do concreto através de intervenções na composição do
material. Assim, com esse objetivo, pode-se, por exemplo, minimizar o uso de cimento,
através de substituições, ou utilizar cimentos com baixo ou retardado calor de
hidratação.
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Também é possível, e comum, interferir no ritmo de construção da estrutura. Assim,
pode-se alterar o número de camadas construtivas e a freqüência de lançamento do
concreto, possibilitando uma maior dissipação do calor gerado.
Outra medida tradicional de prevenção é a diminuição da temperatura de lançamento do
concreto de modo a diminuir temperatura máxima desenvolvida no sólido e desacelerar
a hidratação do cimento [2,4]. A construção de Itaipu (Figura 1.1 e Figura 1.2), por
exemplo, consumiu cerca de 11.000.000 m3 de concreto, com o material chegando a ser
lançado a uma temperatura de 7oC [5].

Figura 1.1 – Vista aérea da barragem de Itaipu

Figura 1.2 – Construção de Itaipu
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Numerosas pesquisas têm sido realizadas de modo a entender a natureza da fissuração
no concreto jovem e propor medidas de prevenção. No entanto, em função da
complexidade da natureza do problema, que envolve fenômenos químicos, térmicos e
mecânicos, alguns aspectos da fissuração do concreto nas primeiras idades ainda não
são completamente compreendidos. Acrescente-se a essa complexidade os recentes
avanços na velocidade de construção, o desenvolvimento de concretos cada vez com
resistências maiores e novas concepções de cimentos e dosagens, que influem
diretamente na fissuração do material nas primeiras idades [6,7], fazendo com que esse
problema não seja exclusivo do concreto massa.
O desenvolvimento dos concretos de alto desempenho, que apresentam grande consumo
de cimento e são afetados pela retração autógena muito mais fortemente do que
concretos comuns, tem feito com que elementos estruturais cada vez menores
apresentem problemas de fissuração que no passado eram exclusivos de estruturas de
grandes dimensões. Em concretos de alto desempenho a baixa relação água/cimento e o
pequeno número e tamanho de poros capilares elevam a retração autógena. Esse tipo de
retração, que é provocada pelo contínuo consumo de água pela reação de hidratação do
cimento, quando restringida, provoca tensões que podem ser maiores que a resistência
desenvolvida pelo material em uma determinada idade. A escolha do material de melhor
desempenho, portanto, neste caso, não está associada simplesmente a uma maior
resistência, e sim a uma avaliação acoplada que considere deformações de origem
térmica e de retração autógena associadas ao desenvolvimento das propriedades
mecânicas do material.
Outro aspecto que deve ser observado diz respeito à durabilidade. Um concreto que
nasce integro, isto é, livre de fissuração e microfissuração nas primeiras idades, se
comportará melhor frente ataques de meios agressivos.
Do ponto de vista da engenharia, algumas medidas podem ser tomadas de modo a
prevenir a fissuração do concreto jovem devida aos efeitos da reação de hidratação
[8,9,10,11]. Dentre outras podem ser citadas:
(a) Escolha da composição do concreto de modo a permitir que se alcance a
resistência exigida para o material com baixa liberação de calor e com pequeno
potencial de retração autógena;
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(b) Controle do ritmo de execução da estrutura, isto é, da espessura das camadas de
concretagem e do intervalo de lançamento entre camadas consecutivas,
permitindo a dissipação do calor de hidratação, bem como, o ganho de
resistência necessário;
(c) Diminuição da temperatura de lançamento do concreto, reduzindo a velocidade
de hidratação do concreto e diminuindo as temperaturas atingidas pelo material.
Tais procedimentos envolvem custos e cabe ao engenheiro decidir qual a medida, ou
combinação de medidas, é a mais adequada, isto é, como prevenir a fissuração da
estrutura e minimizar o custo de sua execução. Trata-se, portanto, de um problema de
otimização, no qual busca-se executar uma estrutura de concreto com o menor custo
possível, evitando que sua segurança e durabilidade sejam comprometidas.
Tradicionalmente, esse problema de otimização é resolvido através da experiência da
equipe de engenharia responsável pelo projeto e com base em modelos numéricos
diversos que procuram caracterizar o problema [10,12,13,14,15].
Neste trabalho o comportamento do material será calculado aplicando o modelo de
ULM e COUSSY [16,17], que foi escolhido em função de sua consistência e praticidade
para aplicações de engenharia. Por exemplo, o modelo mostrou ser preciso na análise e
projeto do comportamento nas primeiras idades de plataformas de túneis feitas com
concretos de alta performance reforçado com fibras de aço [18], na análise do dano
provocado pelo fogo no Túnel do Canal que liga Inglaterra e França [19] e na análise da
fissuração do concreto jovem durante a construção de uma casca de concreto projetado
[20], dentre outros trabalhos. O procedimento adotado para a busca da solução ótima foi
um Algoritmo Genético em função de sua grande aplicabilidade e eficiência.
A literatura sobre os problemas ocorridos nas primeiras idades do concreto estuda os
mecanismos que governam a fissuração, técnicas de experimentação, propriedades do
material e modelos numéricos para previsão de seu comportamento. Este trabalho
apresenta uma breve revisão dos conceitos mais relevantes em relação ao
comportamento do material nas primeiras idades, desenvolve uma ferramenta numérica
que procura prever o comportamento térmico e mecânico do concreto durante sua fase
construtiva e propõe uma metodologia para a otimização do processo construtivo de
estruturas de concreto em face dos efeitos da hidratação.
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1.2. Objetivo
O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia racional que auxilie no projeto
e planejamento da execução de elementos estruturais de concreto, sujeitos à fissuração
em suas primeiras idades. A metodologia proposta consiste na utilização de um
algoritmo genético em conjunto com uma ferramenta numérica de previsão do
comportamento térmico e mecânico do concreto jovem.
O objetivo do procedimento é encontrar, para uma dada estrutura a ser executada em
concreto, o conjunto de variáveis determinantes do processo construtivo que não causa
fissuração na estrutura com o menor custo de execução.
Para previsão do comportamento do concreto jovem aplicou-se o modelo de ULM e
COUSSY [16,17]. Este trabalho procura demonstrar a aplicabilidade do modelo e
evidenciar os principais parâmetros do material que interferem no desempenho do
modelo numérico. Utilizou-se como algoritmo de busca da solução do problema de
otimização um Algoritmo Genético simples com penalização dinâmica para fissuração.

1.3. Contexto
O Programa de Engenharia Civil da COPPE tem desenvolvido trabalhos em modelos
numéricos visando a simulação de diversos fenômenos relativos ao concreto
[21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32].
Destaca-se, em função de ser o primeiro trabalho sobre acoplamentos termo-químicomecânicos, o trabalho de mestrado de FERREIRA [26] que em 1998 desenvolveu um
programa de elementos finitos bidimensional para o comportamento do concreto em
suas primeiras idades baseado na teoria desenvolvida por ULM e COUSSY [16,17].
No trabalho aqui apresentado foi desenvolvido um programa de elementos finitos
tridimensional que também considera a teoria de ULM e COUSSY para a análise do
comportamento térmico, químico e mecânico do material durante suas primeiras idades,
permitindo a simulação do processo construtivo de estruturas de concreto com variação
de geometria [33, 34,35].
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O programa computacional desenvolvido neste trabalho foi utilizado em duas teses de
mestrado sobre o comportamento do concreto jovem, BORGES [36] e CARVALHO
[37], além de em uma aplicação industrial [38,39].

1.4. Organização da Tese
No capítulo 2 é apresentada uma breve revisão sobre o comportamento do concreto
jovem. São analisadas algumas propriedades do material nas primeiras idades e sua
relação com a evolução da reação de hidratação do cimento anidro.
O capítulo 3 apresenta o modelo constitutivo e a modelagem numérica implementada
para previsão do comportamento termo-quimo-mecânico do concreto jovem. Também é
apresentado um exemplo de aplicação do modelo.
O capítulo 4 apresenta alguns conceitos gerais sobre problemas de otimização e
Algoritmos Genéticos (A.G.). O objetivo desse capítulo é introduzir a nomenclatura que
será utilizada no capítulo 5.
O Capítulo 5 apresenta a metodologia de otimização do custo do processo construtivo
de estruturas de concreto via A. G. através de uma penalização dinâmica para
fissuração.
O capítulo 6 apresenta uma aplicação da metodologia proposta a uma estrutura de
concreto massa, com o objetivo de exemplificar seu uso.
No capítulo 7 são apresentadas as conclusões do trabalho e algumas sugestões de
continuidade da pesquisa.
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Características do Concreto Jovem
Neste capítulo são apresentados alguns aspectos da físico-química do
concreto nas primeiras idades. É apresentada uma breve revisão sobre a formação da
estrutura do material, da reação de hidratação e da evolução das propriedades térmicas e
mecânicas durante as primeiras idades do concreto. Os conceitos aqui apresentados são
fundamentais para o desenvolvimento de um modelo numérico de previsão do
comportamento do concreto jovem, considerado como um meio poroso quimicamente
reativo.
2.1. A ESTRUTURA DO MATERIAL _______________________________________ 9
2.2.

A REAÇÃO DE HIDRATAÇÃO _______________________________________ 19

2.3.

DESENVOLVIMENTO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DO MATERIAL _____ 26

2.4.

VARIAÇÕES DIMENSIONAIS ________________________________________ 30
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2.1. A Estrutura do Material
2.1.1.

Introdução

O concreto é um material habitualmente composto de Cimento Portland, agregados e
água, além de eventualmente alguns aditivos que buscam melhorar o desempenho do
material. O meio aglomerante do concreto é formado como resultado da reação de
hidratação entre o cimento e a água. A reação de hidratação e seus produtos são
responsáveis pela evolução das características do material. Os agregados mais utilizados
na confecção do concreto são as areias e as pedras britadas, que devem possuir
características de resistência e durabilidade maiores que aquelas exigidas do concreto.
Os aditivos mais comuns são os ultrafinos e os fluidificantes.

2.1.2.

Cimento Anidro

O cimento Portland é formado de clínquer triturado, adicionado de algumas frações de
gesso, A matéria-prima para a sua produção é composta principalmente de óxido de
cálcio e sílica. A composição típica de um cimento Portland é mostrada na Tabela 2.1,
bem como as abreviações comumente utilizadas para seus componentes.
Tabela 2.1 – Composição de um cimento Portland
Clínquer

Fórmula

Sigla

Porcentagem

Silicato Tricálcico

3CaO ⋅ SiO2

C3 S

42-60
≈ 80

Silicato Bicálcico

2CaO ⋅ SiO2

C2 S

14-35

Aluminato Tricálcico

3CaO ⋅ Al 2 O3

C3 A

6-13

Ferro Aluminato

4CaO.Al2O3.Fe2O3

C4AF

5-10

Gesso

Fórmula

Sigla

Porcentagem

Sulfato De Cálcio

CaSO4 ⋅ 2 H 2O

-

1-4%

9

Características do Concreto Jovem
É possível produzir cimentos com características diferentes, como os de alta resistência
inicial, de baixo calor de hidratação, alta resistência a sulfatos, etc. Uma alteração nos
constituintes do cimento pode alterar o desenvolvimento da resistência de uma pasta de
cimento (Figura 2.1). A quantidade de C3S varia em diferentes tipos de cimento e assim,
cimentos com altos teores de C3S e C3A terão alta resistência inicial. Um alto teor de
C2S, irá promover uma baixa resistência inicial, alta resistência a longo prazo e ainda
baixa liberação de calor.

Figura 2.1 – a) Influência do tipo de cimento na resistência [40]
Além da composição, as taxas de desenvolvimento de resistência e de liberação de calor
podem ser influenciadas através da finura do cimento.
Um aumento da finura (área específica) do cimento acelera as reações de hidratação e,
portanto, acelera o desenvolvimento de resistência e desprendimento de calor.
Como a hidratação é um fenômeno de superfície, é esperada uma aceleração pois
teremos uma maior quantidade de cimento em contato com a água, e conseqüentemente
uma maior liberação de calor [41].
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2.1.3.

Hidratação do Cimento Portland

A reação de hidratação do cimento abrange um conjunto de reações interdependentes,
com cinéticas diferentes, ao curso das quais os grãos de cimento anidro iniciais vão
sendo progressivamente dissolvidos dando origem a uma estrutura que incorpora as
moléculas de água. Ao entrar em contato com a água os silicatos se dissolvem (os
silicatos tricálcicos mais rapidamente que os silicatos bicálcicos) precipitando os
primeiros hidratos. A hidratação dos silicatos pode ser esquematizada sob a forma:
C3 S
CSH
Ca (OH ) 2
+ H 2O exotérmica
 →
+
C2 S
(Silicatos de cálcio hidratado)
(cal hidratada)

(2.1)

A denominação CSH (do inglês Calcium Silicate Hydrates) faz referência a uma família
de fases sólidas, de estrutura cristalina imprecisa e de composição química
extremamente variada. Alguns modelos que procuram descrever a estrutura dos CSH
serão apresentados adiante. A hidratação dos silicatos, dentre as reações que ocorrem
durante a hidratação do cimento, é aquela que exerce maior influência sobre as
principais características do material.
A hidratação dos aluminatos dada pela reação da água e do C3 A seria quase instantânea
e violenta se ela não fosse retardada pela adição do gesso, isto é sulfato de cálcio:
C 3 A + 3(CaSO4 ,2 H 2 O) + 26 H 2 O exotérmica
  → C 3 A,3CaSO4 ,32 H 2 O

(2.2)

O produto obtido é o trisulfato-aluminato de cálcio hidratado que cristaliza sob forma de
agulhas, em forma de raios em volta dos grãos de cimento anidro. Em caso de excesso
de C3 A em relação ao gesso, o trisulfato-aluminato de cálcio hidratado reage com o
C3 A para formar monosulfo-aluminatos de cálcio hidratado cristalizando sob a forma
de plaquetas hexagonais, disseminadas nas fibras de CSH.
A hidratação dos ferro-aluminatos é semelhante à reação dos aluminatos e pode ser
esquematizada como:
exotérmica
C 4 AF + 3(CaSO4 ,2 H 2 O) + 26 H 2 O 
 → C 3 AF ,3CaSO4 ,32 H 2 O
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2.1.4.

Formação da Pasta de Cimento

O concreto é um material constituído de diversos componentes tendo geralmente
características morfológicas, mecânicas e físico-químicas muito diferentes: água, ar,
cimento, agregados (graúdo e miúdo), aditivos minerais e químicos. Obviamente cada
um desses elementos representa um papel diferente no comportamento do concreto
fresco, durante a pega e o endurecimento do material.
Entretanto, o estudo do concreto, tanto no estado fluido, como no estado endurecido,
necessita que este seja considerado como um material de duas fases: uma fase ligante
constituída pela pasta de cimento (água, cimento, ar, aditivos minerais e químicos); e
uma fase granular constituída pelo conjunto dos agregados.
No estado fresco, pode-se considerar o concreto como uma suspensão de grãos de
tamanhos diversos (fase granular) num líquido visco-plástico (fase ligante), se bem que
na escala macroscópica este líquido visco-plástico, que chamamos de pasta de cimento,
constitui, ele mesmo, uma suspensão de grãos de tamanhos diversos na água.
A passagem do concreto do estado fresco ao estado de maturidade completa é um
fenômeno lento, durante o qual um grande número de mecanismos se processa, tanto
durante sua fase plástica, quanto durante o endurecimento.
Todo o processo de endurecimento da pasta de cimento pode ser dividido em três
grandes períodos. São eles a ante-pega, a pega e o após-pega.
A pega da pasta de cimento constitui uma etapa marcante da evolução do concreto,
porque ela representa a passagem do concreto em estado plástico (suspensão) a um
estado sólido (esqueleto rígido).
A pega da pasta de cimento é um fenômeno complexo e ainda mal conhecido que
depende de numerosos fatores, como relação água/cimento, temperatura, composição
química do cimento, etc.
Uma definição clara de pega passa, inicialmente, por uma boa compreensão físicoquímica da suspensão, que é a pasta de cimento antes da pega. Descreve-se a seguir a
evolução da pasta de cimento, indicando-se os diferentes fenômenos observados durante
este período.
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2.1.4.1.

A ante-pega.

O concreto, nesta fase, se apresenta como uma suspensão de grãos diversos (fase
granular) num líquido visco-plástico (pasta de cimento) que evolui. De fato, a pasta de
cimento se apresenta inicialmente (logo após a mistura) sob a forma de uma suspensão
concentrada (água, cimento, aditivos, etc.) para fazer lugar, no momento da pega, a um
esqueleto rígido.
O primeiro fenômeno observado após ter-se misturado a água e o cimento é a
floculação. As partículas de cimento Portland apresentam um grande número de cargas
positivas e negativas sobre sua superfície, de tal forma que elas tendem a flocular
quando são colocadas em presença de um líquido polar como a água. A formação de
flocos estáveis no seio da pasta de cimento tem por conseqüência, por um lado, impedir
uma dispersão uniforme das partículas de cimento dentro da mistura, e, de outro lado,
aprisionar uma certa quantidade de água no interior dos flocos. Esta água aprisionada
nos flocos não está então mais disponível para lubrificar a mistura, de tal forma que para
obter um concreto trabalhável deve-se adicionar muito mais água do que aquela
necessária para hidratar os grãos de cimento.
Um fenômeno observado nesse período é a segregação, que pode ser definida como
sendo a separação dos constituintes de uma mistura heterogênea, produzindo assim uma
distribuição não-uniforme destes constituintes em um volume dado.
Outro fenômeno que ocorre nesse período é a exsudação que constitui uma forma de
segregação que se produz, neste caso, na escala da pasta de cimento. Assim sendo, uma
parte da água contida na pasta de cimento se separa desta sob o efeito da sedimentação
dos grãos de cimento e dos finos da fase granular. A exsudação tem por resultado, no
caso do concreto, a aparição de uma película de água clara na superfície do concreto.
Uma variação dimensional importante que ocorre com o concreto nesse período é a
chamada contração Le Chatelier. A contração Le Chatelier pode ser explicada pela
diminuição do volume absoluto total da mistura em relação ao volume dos constituintes.
Isto é, o volume de hidratos formado é inferior à soma dos volumes iniciais de cimento
anidro e de água. Após a pega, a contração é nitidamente inferior àquela que se observa
antes da pega, porque o esqueleto já formado se opõe a esta contração por sua rigidez
mecânica crescente.
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Este período de ante-pega pode ser mais ou menos longo (2 a 24 horas) dependendo do
tipo de cimento e aditivos e das condições do meio ambiente (temperatura ambiente do
concreto). A duração deste período de ante-pega, assim como as características da pasta
de cimento no momento de sua confecção podem influenciar a estruturação da pasta de
cimento, e conseqüentemente, suas propriedades mecânicas e sua durabilidade.

2.1.4.2.

A pega.

Habitualmente, quando se fala de pega de uma pasta de cimento, distingue-se começo
da pega e o fim da pega, o que significa que a pega tem uma certa duração. O início e o
fim da pega são padronizados através do ensaio com a agulha de Vicat. A capacidade
desta agulha de penetrar na pasta de cimento determina nominalmente o começo e o fim
do fenômeno. Fisicamente, a pega representa a passagem da pasta de cimento de uma
suspensão a um esqueleto rígido.
ACKER [42] descreve o processo levando à pega pela teoria da percolação: o
estabelecimento de uma ligação mecânica entre dois grãos constitui um acontecimento
elementar; estes aparecem inicialmente de maneira aleatória e isolada no volume;
depois existe a formação de amas (i.e., de subconjuntos contínuos de grãos ligados
mecanicamente), enfim a aparição do primeiro caminho contínuo atravessando o
conjunto constitui o limiar de percolação que é a aparição do primeiro caminho
contínuo de grãos mecanicamente ligados, ligando uma face do volume à face oposta.
Neste exato momento, teoricamente, o material deixaria de ser um líquido e passaria a
ser um sólido.
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Figura 2.2 – Representação esquemática da teoria da percolação. ACKER [42]
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Assim sendo, a pega da pasta de cimento representa uma etapa importante sob o ponto
de vista mecânico porque, neste momento, aparece um esqueleto rígido conferindo à
pasta, ou ao concreto, propriedades mecânicas (resistência à compressão, módulo
elástico, coeficiente de Poisson, etc.) até então inexistentes. Também quando o material
se torna sólido os fenômenos de retração (ver item 2.4.2), que dizem respeito a um
esqueleto sólido, passarão a existir, bem como, a possibilidade do material fissurar.
A estrutura do esqueleto rígido (rede porosa), no momento da pega, e o tempo da pega
da pasta de cimento são bastante influenciados pelo período da ante-pega, pela relação
água/cimento, pela temperatura; pela natureza e finura do cimento, e pela presença de
aditivos minerais e químicos.

2.1.4.3.

Após-pega.

O período de após-pega é o período mais importante para a evolução das propriedades
mecânicas do concreto através do desenvolvimento do esqueleto da pasta de cimento
endurecida, resultado do prosseguimento da hidratação do cimento ou dos aditivos
minerais. Além da evolução das propriedades mecânicas, durante este período, se
produzem outros fenômenos como a retração autógena e a retração de secagem que
dependerão também da estrutura do meio poroso (ver item 2.4.2).
No momento da pega, temos uma porosidade inicial constituída essencialmente de
capilares que será preenchida durante a após-pega pelos hidratos formados durante esta
fase. A porosidade final da pasta endurecida será então função dos hidratos formados
durante a após-pega e das condições nas quais eles serão formados (temperatura,
confinamento, etc.) e também do tipo, da reologia e da porosidade destes hidratos.

2.1.5.

Estrutura da Pasta de Cimento

O comportamento mecânico do material “pasta de cimento” é ditado pelo arranjo de
seus diferentes constituintes. Compõem a estrutura da pasta de cimento: a fase sólida do
material, ou seja, a estrutura nanocristalina de hidratos, essencialmente constituída de
CSH; os espaços de vazios (porosidade total incluindo a porosidade dos CSH) e a água.
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2.1.5.1.

Os CSH

As partículas de CSH formam uma estrutura nanocristalina amorfa. Uma visualização
ao microscópio mostra que sua estrutura parece ser constituída de folhas muito finas
o

(duas a três folhas, com espessura média de 30 A e espaçadas (espaçamento interfoliar)
o

o

de 17 A (a dimensão diametral da molécula da água é de 2,6 A ).

a

b

c

Figura 2.3 – Modelos microestruturais: (a) de Munich, (b) Powers e Brownyard, (c) de
Feldman e Sereda [43]. Fonte: [44]
Diversos modelos da unidade microestrutural de CSH podem ser citados (Figura 2.3),
que visam reproduzir e explicar as evoluções (em particular as interações entre água e
microestrutura) e correlacioná-las com as manifestações mecânicas macroscópicas do
material.
O modelo considerado, hoje em dia, como sendo aquele capaz de justificar a maior parte
dos componentes mecânicos do material, em particular no que diz respeito à retração, a
fluência e os fenômenos de sorção é o modelo de FELDMAN e SEREDA [43] (ver
Figura 2.3-c). Segundo este modelo os CSH estão estruturados em camadas
provenientes de um arranjo irregular de filetes cristalizados que criam espaços
interfoliares na medida em que se aproximam. Dessa forma, tais espaços não possuem
dimensões nem volume total fixos. Dentro do quadro deste modelo os filetes são
capazes de um movimento relativo reversível e também são possíveis movimentos de
entrada e saída de água nos espaços interfoliares.
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2.1.5.2.

A água

A água presente no material é inicialmente água de mistura. Ela será distribuída no
interior da pasta de cimento, em função do mecanismo de fixação implicado, sob
diversas formas possíveis de distinguir de maneira prática. Uma denominação clássica
consiste em distinguir três estados possíveis da água na pasta de cimento: Água
quimicamente ligada, água adsorvida e água livre.
Água quimicamente ligada

Esta água é combinada aos hidratos, dos quais ela faz parte integrante sob forma de
água de solvatação ou de cristalização. Ela não é mais considerada como fazendo parte
da fase líquida do material.
Água adsorvida

Ela é constituída pelas primeiras camadas de moléculas de água submetidas ao campo
das forças elétricas superficiais das partículas de CSH. Dependendo da intensidade
dessas ligações fala-se de água fisissorvida ou quimissorvida.
A fisissorção diz respeito às ligações por forças intermoleculares de atração
correspondendo a energias relativamente fracas, da ordem de uma dezena de kJ/mol. A
quimissorção diz respeito a uma transferência de elétrons, num processo que concerne
uma energia de algumas centenas de kJ/mol. A água fisissorvida intervém na molhagem
(umedecimento) dos grãos de cimento e forma, por simples condensação, um filme
relativamente uniforme sobre toda a superfície do sólido que ela ocupa; a estrutura
eletrônica da molécula da água varia apenas muito pouco neste processo.
A água quimissorvida, por seu lado, é adsorvida em lugares privilegiados, pelo
estabelecimento de uma ligação química real com as moléculas de adsorvente, as quais
ela favorece a estabilização das folhas. Como esta ligação implica numa transferência
de elétrons, a reatividade da água adsorvida é fortemente modificada.
SIERRA (citado em [44]), adotando o modelo microestrutural de FELDMAN E
SEREDA [43] (Figura 2.3-c) distingue, por ordem decrescente de energia de ligação
com o sólido a água hidroxílica, a água interfoliar e a água adsorvida interlaminar:
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•

Água hidroxílica. Os grupamentos hidroxilas OH ligados aos átomos Si ou Ca
sobre as faces interna e externa das folhas, estabelecem ligações hidrogênio com
as moléculas de água na vizinhança das folhas.

•

Água interfoliar. Ela intervém na coesão intrínseca da lâmina e é fixada entre as
folhas por pontes de hidrogênio ou grupamentos hidroxilas.

•

Água adsorvida interlaminar. Submetida ao campo de forças criado pelas
lâminas ela é estruturada e fixada sobre uma hidroxila isolada ou ligada a outras
moléculas de água.

Água livre

Esta água escapa às forças superficiais das partículas sólidas. Em excesso relativamente
à água necessária à hidratação, ela ocupa os poros capilares, em particular os
macroporos. Ela é a primeira a migrar quando da exsudação e, sobretudo, da secagem,
quando as trocas higrométricas são permitidas com o meio ambiente.
Uma outra classificação, relativa às técnicas de caracterização da rede porosa consiste
em distinguir água evaporável (água livre e água fisissorvida) e água não-evaporável
(água quimissorvida e água ligada quimicamente).

2.1.5.3.

A porosidade

Podemos encontrar, na pasta de cimento, três escalas principais de porosidade, a
porosidade interna dos hidratos (na escala nanométrica), a porosidade capilar (na escala
micrométrica) e as bolhas de ar - propositais ou não - (na escala milimétrica).
Os poros dos hidratos

São espaços interfoliares que podem ser qualificados de nanoporos. Seu raio
o

característico (aproximadamente 17 A ) é independente da dosagem da pasta de cimento
(da relação água/cimento particularmente), assim como do avanço da hidratação,
constituindo uma porosidade intrínseca dos CSH. Eles são considerados como estando
permanentemente saturados durante a hidratação (por água, que é forçosamente
adsorvida nestes ficando indisponível para a hidratação). À medida que a hidratação
avança, a quantidade de cimento anidro e a porosidade capilar diminuem, ao mesmo
tempo em que a fração de volume de hidratos e a porosidade dos hidratos aumentam.
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Os poros capilares.

São espaços intergranulares inicialmente ocupados pela água de mistura e que não
foram ocupados pelos hidratos. Dentre eles distinguem-se às vezes os mesoporos (que
o

o

vão de 26 a 500 A ) e os macroporos (de tamanho superior a 500 A ). Em virtude do
preenchimento progressivo dos capilares pelos produtos da hidratação, a rede capilar,
inicialmente conectada, se torna descontínua, exceto para os materiais com elevada
relação água/cimento.

2.2. A Reação de hidratação
A evolução da reação de hidratação determina a formação da estrutura da pasta de
cimento, portanto sua cinética se encaixa dentro de três grandes períodos: a ante-pega, a
pega e o após-pega.
No estado fresco (ante-pega), grãos de clínquer e de gesso são isolados, em suspensão
na fase líquida conexa constituída pela água. Em volta destes grãos de cimento anidro se
forma uma camada protetora de uma estrutura nanocristalina de CSH, notadamente ao
redor das partículas de C3S e C3A.
Durante a pega, a camada nanocristalina de CSH que circundava os grãos se rompe,
deixando lugar à precipitação de cal hidratada e de um CSH fibroso secundário. Esta
camada de hidratos crescendo na periferia dos grãos isolados rompe a conexão da fase
líquida por aglomeração destes últimos até que nasce uma primeira rede de partículas
conectadas (limiar de percolação [42]).
No após-pega as reações de hidratação prosseguem, segundo uma cinética rapidamente
desacelerada. Os grãos de cimento anidro se hidratam de maneira concêntrica sobre sua
superfície e os CSH criados desta maneira formam uma camada periférica crescente.
Em seguida, a interligação dos hidratos torna lenta a reação de hidratação, dificultando e
retardando os fenômenos de transferência de água intergranular na direção dos grãos de
cimento anidro. Os novos hidratos se formam no núcleo dos grãos num espaço mais
restrito, tornando essa camada de hidratos mais densa. Neste estágio, a difusão de íons,
e então, a microdifusão de água através das camadas de hidratos pode ser considerada
como sendo o mecanismo dominante regulando a cinética da hidratação.
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A reação de hidratação é exotérmica, ou seja, libera calor. Cada componente do cimento
gera diferentes taxas de evolução de calor, porém o calor de hidratação gerado na
hidratação completa é, aproximadamente, uma função aditiva dos calores gerados na
hidratação dos compostos individuais do cimento. A reação de hidratação é ainda
termoativada, isto é, sua cinética é alterada pela variação da temperatura. Assim, o
próprio calor gerado durante a evolução da reação, se não for dissipado, pode alterar sua
velocidade.

2.2.1.

Grau de Hidratação

A evolução da reação química entre água e cimento pode ser avaliada através da noção
de grau de hidratação (ξ), que constitui um parâmetro objetivo para caracterizar a
maturidade do concreto. Uma das definições mais usadas para o grau de hidratação o
define como uma relação entre a massa de cimento hidratado e a massa total de cimento
envolvido na reação. Assim o grau de hidratação ξ é dado por:
ξ=

Massa de cimento hidratado
,
Massa total de cimento

ξ ∈ [0,1]

(2.4)

A hidratação do cimento é constituída de diferentes reações químicas simultâneas, de
cinéticas variadas e interdependentes, o que impediria, do ponto de vista teórico,
descrever completamente a reação de hidratação por meio de um único grau de
hidratação.
Estudos realizados por COPELAND [45], citado por LAPLANTE [46], mostram que
existem diferenças na hidratação dos diversos compostos do cimento em função do
tempo (Figura 2.4).
MAEKAWA et al. em [47] apresentam um modelo de previsão da evolução da reação
de hidratação a partir da consideração das diversas reações presentes na hidratação do
cimento anidro e de aditivos minerais. Vários fatores influem no desenvolvimento da
reação de hidratação, principalmente nas primeiras idades do concreto, quando o
material ainda não tem as suas características definidas. As características do cimento
que mais nitidamente servem como parâmetros para de identificação no processo de
hidratação são sua composição química e seu grau de finura.
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Figura 2.4 – Hidratação dos diferentes componentes do clínquer. Fonte: [46]
O C3S é o componente do cimento que dá maior contribuição, durante as primeiras
idades do material, para a evolução do grau de hidratação, uma vez que um aumento de
sua proporção na mistura antecipa e aumenta a quantidade de calor liberado pela reação
de hidratação. A hidratação do cimento além de ser uma reação exotérmica é também
uma reação termo-ativada, isto é, a reação evolui mais rapidamente com o aumento da
temperatura, o que explica a maior influência do C3S no aumento do grau de hidratação.
Na seqüência segue-se o C2S, cujos produtos na reação de hidratação e o consumo de
água são aproximadamente iguais aos do C3S. Em seguida aparecem os outros dois
componentes, C3A e C4AF, que comparativamente aos Silicatos apresentam uma
importância reduzida.
No entanto, do ponto de vista prático, considerar para o concreto um único grau global
de hidratação é suficientemente significativo, por apresentar uma boa correlação com a
evolução das características mecânicas do material. Isso se dá em porque as reações do
C2S e do C3S, que contribuem com os mesmos produtos de hidratação e consomem
aproximadamente a mesma quantidade de água, são aquelas que participam mais para o
aumento da resistência do material (Figura 2.5) [48].
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Figura 2.5 – Resistências dos diferentes produtos de hidratação do cimento [48]
A quantidade de cimento hidratado é uma grandeza difícil de ser caracterizada.
Entretanto, é possível, por meio de uma análise de raios X, a determinação da
quantidade de cimento não hidratado em função da estrutura cristalina do clínquer.
Assim sendo, o conhecimento da composição original do cimento permite a
determinação, em qualquer tempo, da quantidade de cimento não hidratado. Pode-se
então descrever o grau de hidratação da seguinte forma:

ξ = 1−

Quantidade de cimento não hidratado
,ξ ∈ [0,1]
Quantidade total de cimento

(2.5)

Pode-se, igualmente, atingir diretamente o grau de hidratação da seguinte maneira:
ξ=

Quantidade de água ligada no tempo t
, ξ ∈ [0,1]
Quantidade de água ligada no tempo t = ∞

(2.6)

A quantidade de água ligada é associada, geralmente, à quantidade de água nãoevaporável, que pode ser obtida a partir de uma análise termogravimétrica por
aquecimento entre 105oC e 1050oC. A análise termogravimétrica consiste em pesar
continuamente um corpo de prova submetido a uma temperatura crescente, geralmente
linear, programada em função do tempo. Isto permite que seja seguida a evolução de sua
massa sob atmosfera controlada. As diferentes variações de massa que se produzem
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durante a experiência são assim afetadas às diversas reações que se produzem no corpo
de prova permitindo o acesso às quantidades de água ligadas sob suas diferentes formas.
Uma comparação entre os graus de hidratação obtido por meio de análise de raios X e
por determinação da quantidade de água ligada indica uma boa correlação provando que
a quantidade de água ligada pode ser utilizada para acompanhar o processo de
hidratação [48].
Os métodos descritos até aqui são métodos diretos de determinação do grau de
hidratação. Existem ainda outros métodos indiretos que permitem determinar o grau de
hidratação a partir de propriedades macroscópicas, como resistência à compressão, calor
liberado, módulo de elasticidade, etc. que são relativamente fáceis e usuais no estudo do
concreto. Em todos eles a evolução de cada propriedade está ligada, com um certo grau
de acoplamento à evolução do grau de hidratação.
Esta determinação resulta da exploração dos acoplamentos termo-químico-mecânicos
no material jovem. Estes acoplamentos estão presentes dentro do quadro teórico
termodinâmico dos meio porosos reativos, que será utilizado na modelagem numérica
utilizada neste trabalho e apresentada no Capítulo 3.

2.2.2.

Exotermia e Termo-Ativação da Reação
de Hidratação

A reação de hidratação do cimento é uma reação exotérmica. Ela é acompanhada de
uma liberação de calor (150-400 Joules por grama de cimento [42]) e um aquecimento
do concreto, tipicamente de 40 à 65 oC a partir da temperatura inicial em condições
adiabáticas. A velocidade com que a reação de hidratação libera calor é máxima no
momento da pega, porém a liberação de calor só se estabiliza após vários dias. Além
disso, a reação de hidratação é termo-ativada, tornando as velocidades de liberação de
calor mais aceleradas nos pontos mais quentes em relação aos pontos mais frios.
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Devido à exotermia e à termo-ativação da reação de hidratação do cimento, o tempo não
é o único parâmetro do qual depende o avanço da reação de hidratação. Principalmente
no concreto jovem deve também ser levado em consideração o histórico da temperatura
do material.
O calor exalado pelas reações de hidratação pode ser utilizado para a determinação do
grau de hidratação. As reações de hidratação do cimento, sendo fortemente exotémicas,
fazem com que o calor exalado seja um parâmetro significativo para descrever a
evolução do grau de hidratação.
A Figura 2.6 apresenta um gráfico esquemático que mostra a influência da temperatura
inicial do concreto em ensaios de elevação adiabática, o que evidencia a importância da
consideração da termoativação na cinética da reação.

Figura 2.6 – Gráfico esquemático da influência da temperatura inicial na cinética da
elevação adiabática da temperatura do concreto
O modelo de ULM e COUSSY [16,18] utiliza uma variação da lei de Arrhenius das
reações químicas, dada por (2.7), para quantificar a cinética da reação, isto é a variação
do grau de hidratação com o tempo (ver descrição detalhada no Capítulo 3).
dξ ~
 Ea 
= A(ξ ) exp −

dt
 RT 
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Esta equação indica que a evolução da reação ( dξ / dt ) é função da afinidade química

~
normalizada A(ξ ) (ver Capítulo 3) e da exponencial de Ea/RT, onde R é a constante
universal dos gases perfeitos (8,3144 J.mol-1.K-1), Ea é a energia de ativação da reação
de hidratação, tal que Ea/R ∈ [3000 K; 6000 K], e T representa a temperatura absoluta
do material (em K).
Um método clássico para descrição da cinética da reação de hidratação, considerando
sua termo-ativação, é o método da maturidade. O método da maturidade foi
desenvolvido a partir dos anos 50 com o objetivo de prever, em função da temperatura
de cura, a resistência a compressão do material.
Dentro deste quadro todas as propriedades do material que resultam da hidratação do
cimento (como resistência à compressão e módulo de elasticidade) podem ser
aproximadas por uma função contínua, monótona crescente da maturidade do material.
Esta maturidade é definida como uma idade teórica, na qual aquela propriedade
atingiria, em uma temperatura de referência T*, o mesmo valor obtido nas condições
reais de temperatura às quais o material é submetido. A maturidade é descrita por uma
lei também baseada na lei de Arrhenius:
t

µ (t ) = ∫ e

 Ea  1
1 
 
 ⋅ * −
 R  T T (τ )  

dτ

(2.8)

to

Tanto no modelo de ULM e COUSSY, quanto no método da maturidade a energia de
ativação (Ea) é um parâmetro que mede a sensibilidade de uma reação à temperatura.
Assim, a consideração de um valor de energia de ativação maior leva a superestimar a
sensibilidade da reação de hidratação à temperatura, isto é a termo-ativação da reação.
Estudos recentes têm mostrado que Ea é uma característica própria de cada mistura de
concreto, e depende de alguns fatores que modificam a hidratação do cimento, tais
como: cimento (composição química, massa, finura), a/c, aditivos químicos, adições
minerais, etc [41]. A determinação da Ea pode ser feita experimentalmente conforme
descrito, dentre outros trabalhos, em [37,41,44,49]
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2.3. Desenvolvimento do
Comportamento Mecânico do Material
2.3.1.

Evolução das resistências mecânicas

Na medida em que a reação de hidratação avança, novos CSH são formados, e o número
de contatos entre os grãos aumenta na medida em que diminuem os espaços porosos
capilares. Assim se dá um lento processo de endurecimento acompanhado do
desenvolvimento de resistências mecânicas consideráveis.
A resistência à compressão é certamente a característica do concreto mais conhecida e
estudada. Pode-se dizer que tal característica depende essencialmente da natureza dos
hidratos formados e do grau com que estes ocupam os espaços disponíveis, ou seja, os
poros capilares. Dessa forma todos os fatores que influenciam na porosidade do
concreto estão diretamente ligados ao aumento da resistência (fator água/cimento, finura
e composição do cimento, temperatura, etc).
Os ensaios de BYFORS [48], realizados sobre corpos de prova de concreto (Figura 2.7),
mostram o trecho inicial sem resistência, o pequeno trecho seguinte não-linear e o
trecho linear para diversas relações entre água e cimento.

a/c=0,40
a/c=0,58

a/c=1

ξ

Figura 2.7 – Resistência à compressão X Grau de hidratação para diferentes a/c no
concreto jovem [48]. Fonte: [46]
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Verifica-se também que existe um grau de hidratação crítico (ξo), abaixo do qual o
concreto não apresenta nenhuma resistência [48,50,52]. Este patamar pode ser descrito
pela teoria da percolação (ACKER [42]) e representa o grau de hidratação para o qual o
concreto deixa de ser um fluido para se tornar um sólido (item 2.1.4.2). A determinação

ξo é de suma importância para uma análise correta do comportamento mecânico do
concreto em suas primeiras idades, uma vez que irá caracterizar o início de ganho de
rigidez e resistência do material e definir o momento a partir do qual o material pode
fissurar. A bibliografia indica, de modo geral, valores para ξo que variam entre 0,05 e
0,3 [16, 48, 50, 51], DE SCHUTTER e TAERWE [52] realizaram uma revisão
bibliográfica apresentando valores para ξo entre 0,05 e 0,06, TORRENTI [50] indica
um valor médio de ξo ≈ 0,1.
Um dos fatores que mais afeta a evolução da resistência, principalmente nas idades
jovens, é a temperatura (termo-ativação da reação de hidratação). De uma maneira geral
se constata que o quanto mais alta é a temperatura de cura, mais alta é a resistência em
curto prazo (por causa da aceleração da reação de hidratação, que é termicamente
ativada) enquanto que a resistência a longo prazo diminui. Isto se deve ao fato de que
uma hidratação inicial muito rápida aparentemente forma produtos com uma estrutura
fisicamente mais pobre, com microfissuração e provavelmente mais porosa [6,53]. A
partir dos resultados experimentais obtidos por BYFORS [48], (Figura 2.8) TORRENTI
[50] representou a evolução das resistências em função do grau de hidratação. Ele
encontrou uma relação quase linear, mas dependente da temperatura que ele atribuiu ao
fato da resistência máxima ser dependente da temperatura.

Figura 2.8 – fc x ξ para diferentes temperaturas. Fonte: [50]
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No entanto, TORRENTI [50] ao comparar a evolução das resistências normalizadas em
função do grau de hidratação ( f c (ξ ) f c (∞) ) obteve uma relação quase linear
independente da temperatura (Figura 2.9).

Figura 2.9 – Evolução das resistências relativas ( f c f c (∞) ) em função do grau de
hidratação para diferentes temperaturas. Fonte: [50]
A determinação experimental da resistência à tração do concreto é uma tarefa difícil.
Diferentes métodos podem ser utilizados com essa finalidade, dentre os quais citam-se:
o ensaio brasileiro (compressão diametral), ensaio de flexão e ensaio de tração direta
Evidentemente, os resultados obtidos variam com o tipo de método utilizado.
Nas primeiras idades do concreto a determinação da resistência à tração é ainda mais
complicada. Os resultados obtidos por BYFORS [48] indicam que a resistência à tração
se desenvolve mais rapidamente que a resistência à compressão. Segundo LAPLANTE
[46], os estudos da evolução desta propriedade no concreto jovem indicam que a
evolução da resistência à tração do concreto é sensivelmente influenciada pelos mesmos
fatores que atuaram na evolução da resistência à compressão.
Em função disso, e da complexidade da determinação da resistência à tração do
concreto, é natural caracterizar a evolução dessa propriedade do material através da
resistência à compressão e assim assumir uma relação entre grau de hidratação e
resistência à tração ft(ξ) semelhante a fc(ξ).
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2.3.2.

Evolução da Rigidez Elástica

O concreto não é um material perfeitamente elástico. Sua relação tensão deformação
instantânea não possui um comportamento linear reversível e, além disso, esta relação
tensão deformação varia com o envelhecimento do material, ou seja, com o avanço da
reação de hidratação.
Inicialmente, o concreto é um material que se comporta com um fluido, no período de
ante-pega, para em seguida se tornar um material de comportamento frágil. A passagem
de um estado para o outro não é instantânea, porém admite-se pela teoria de percolação
de ACKER [42] que existe um nível de hidratação ou grau de hidratação a partir do qual
pode se considerar que o concreto já possui um esqueleto rígido(ξo).
A avaliação do módulo de elasticidade nas primeiras idades do concreto, bem como a
interpretação dos resultados, é tarefa complexa e já foi objeto de diversas pesquisas
[46,48,51,54]. Nota-se que, de modo geral, o módulo de elasticidade do concreto evolui
mais rapidamente do que a resistência à compressão durante as primeiras idades do
material.
O módulo de elasticidade do concreto é sensível ao volume e ao grau de conexão entre
os poros existentes no material, e sua evolução está diretamente ligada ao grau de
hidratação. Também no caso do módulo de elasticidade, existem vários fatores que
influenciam seu desenvolvimento em relação ao tempo, como a relação água cimento, a
temperatura e o tipo de cimento utilizado. Neste trabalho adota-se para avaliar a relação
entre módulo de elasticidade e grau de hidratação o modelo de BYFORS [48], que será
apresentado no capítulo 3.
Assim como o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson interfere diretamente no
comportamento mecânico do material. BYFORS [48], mediu uma diminuição rápida do
coeficiente de Poisson nas primeiras horas. Segundo OLUOKUN [54] o coeficiente de
Poisson pode ser considerado constante e insensível à idade do material.
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2.4. Variações Dimensionais
2.4.1.

Deformação Térmica

Tensões decorrentes de deformações térmicas são a causa de fissuração do concreto nas
primeiras idades mais estudada. A deformação térmica (expansão e contração) é a
variação de volume provocada da variação de temperatura. Essa relação é dada pelo
coeficiente de deformação térmica (α).
O valor do coeficiente de deformação térmica é fortemente influenciado pelo tipo de
agregado utilizado no concreto. Seu valor pode variar entre 6-7.10-6/K, para concretos
com agregados calcários, e 12-13.10-6/K, para todos agregados de sílica.
Para uma correta avaliação das deformações de origem térmica nas primeiras idades do
concreto é preciso conhecer o desenvolvimento do coeficiente α com a reação de
hidratação. A questão primordial é identificar como o coeficiente α se comporta durante
os primeiras idades do concreto, durante a fase de aquecimento do material, e em seu
posterior resfriamento.
EMBORG em [55] apresenta uma revisão dos trabalhos que estudaram a evolução do
coeficiente de deformação térmica do concreto jovem. De modo geral observa-se que
durante a fase de aquecimento o valor de α é ligeiramente maior que durante a fase de
resfriamento.
Segundo EMBORG [56] durante as primeiras idades do concreto devem-se considerar
dois valores para α, um de expansão (αe) e outro de contração (αc). Seus resultados
sugerem que a diferença entre αe e αc é tanto maior quanto mais jovem for o concreto e
que para concretos com hidratação avançada tem-se: α = αe = αc.
O trabalho de HEDLUND [57] citado em [55] chama a atenção para a necessidade de
que a metodologia para determinação de α permita separar as deformações de origem
térmica das deformações por retração de modo a determinar o valor real do coeficiente
de deformação térmica. Os trabalhos [58,59] discutem a influência do estado de tensões
nas deformações de origem térmica, de modo que não se considerem simplesmente de
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forma aditiva as deformações causadas pela variação de temperatura com as
deformações de origem mecânica (fluência).
Os efeitos induzidos pela tensão na deformação térmica podem afetar a determinação do
coeficiente a para o concreto nas suas primeiras idades, o que evidencia a dificuldade de
se obter uma relação entre esta propriedade térmica do concreto e o grau de hidratação,
isto é, α(ξ).
Outras propriedades térmicas são importantes na avaliação da evolução da temperatura
na estrutura, e conseqüentemente na determinação das deformações de origem térmica,
são elas o calor específico, a condutividade térmica e os coeficientes de troca com meio.
Estas propriedades também são influenciadas pelo tipo de agregado e podem ser
consideradas constantes durante o endurecimento do material [60].

2.4.2.

Retração

O fenômeno da retração é caracterizado pelas deformações ao longo do tempo que
ocorrem em pastas de cimento, argamassas e no concreto e sem que haja qualquer tipo
de carregamento.
De modo geral, pode-se dizer que o fenômeno da retração está associado a ações de
hídricas. O concreto é um material poroso (com poros variando entre 10-6 e 10-9m) e a
perda de massa de água livre nos poros maiores gera tensões capilares, que provocam a
compressão do esqueleto e a contração do material. Em função do mecanismo de
esvaziamento dos poros capilares podem-se definir dois tipos de retração: a retração de
secagem e a retração autógena.
A retração de secagem é aquela que ocorre em função da perda de água livre para o
meio ambiente. Pode ser verificada experimentalmente através de um ensaio em corpos
de prova que não tenham nenhum tipo de tratamento para impedir que a água migre do
meio poroso para o meio ambiente.
A retração autógena é aquela que ocorre em função do consumo de água pela reação de
hidratação cimento anidro, fazendo com que a água livre se torne quimicamente ligada
aos hidratos. A retração autógena verifica-se experimentalmente através de ensaios em
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corpos de prova selados onde a água é impedida de sair pela aplicação de algum tipo de
tratamento na superfície do corpo de prova. Pode-se escrever:

ε R (t ) = ε RS (t ) + ε RA (t )

(2.9)

onde ε R (t ) é a deformação total de retração, ε RS (t ) é a parcela correspondente à
retração por secagem, e ε RA (t ) é a parcela correspondente à retração autógena.
A retração por secagem não é considerada no modelo apresentado neste trabalho,
assumindo-se que não há perda de água para o meio e considerando apenas o efeito do
avanço da reação de hidratação na retração do material.
Pelo fato da retração autógena poder ser explicada pelas tensões capilares exercidas pela
água livre no esqueleto endurecido, é possível listar os fatores que podem influenciar a
amplitude da retração autógena do concreto. Os mais importantes são: a relação
água/cimento; a presença de adições minerais que tornem a rede porosa mais fina; a
natureza e a finura do cimento uma vez que estes interferem no avanço da reação de
hidratação; o volume da pasta de cimento; a elasticidade dos agregados que podem
impedir a retração da pasta [46].
DE LARRARD e LE ROY em [61] apresentaram resultados experimentais que
mostram a influência de alguns desses fatores e propõe um modelo que considera tais
fatores. Esses autores mostram que o aumento do teor de microssilica e a diminuição do
teor água/cimento no concreto produzem um aumento na retração autógena do material.
De uma maneira geral observa-se que os concretos de maior performance são mais
afetados pela retração autógena, o que é evidenciado por uma série de estudos presentes
na bibliografia [46,61,62,63,64,65].
LE ROY et al. em [65] apresenta uma série de resultados experimentais e propõe um
modelo que correlaciona a retração autógena com a resistência à compressão do
material em diferentes idades, possibilitando prever ε RA (t ) .
Alguns trabalhos têm estudado os efeitos de adições e agregados leves no controle e
redução da retração autógena. Tais intervenções no material têm como objetivo
promover uma cura interna no concreto durante o período da hidratação, dentre esses
estudos destacam-se os trabalhos de BENTUR [66] e BENTZ [67].
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2.4.3.

Fluência

A fluência do concreto é caracterizada pelo aumento da deformação do material ao
longo do tempo em uma estrutura submetida a um carregamento externo constante. Essa
deformação é mais rápida no início da aplicação da carga diminuindo com o tempo e
tendendo a um valor assintótico limite.
Quando se submete o concreto a um carregamento externo podem ocorrer três tipos de
deformações: elásticas, plásticas e viscosas (dependentes do tempo). Combinações
desses tipos de deformações geralmente ocorrem, tais como deformações viscoelásticas, visco-plásticas e elasto-plásticas. As deformações visco-elásticas, viscoplásticas caracterizam as deformações de fluência.
Quando um concreto é submetido a um carregamento externo constante, ele exibe uma
deformação instantânea no momento do carregamento seguida de uma deformação
crescente ao longo do tempo que se inicia logo após o carregamento. Essa deformação
cresce a uma taxa cada vez menor na medida que se distancia do momento de aplicação
da carga. Quando se procede a um descarregamento, é obtida uma deformação que é
chamada de recuperação. Esta resposta se decompõe em uma deformação instantânea
(recuperação instantânea) e uma deformação diferida “retorno de fluência”. As
deformações instantâneas sofridas quando se carrega e se descarrega o material estão
diretamente ligadas à intensidade da carga aplicada, bem como ao módulo de
elasticidade do material em cada instante.
De modo correlato, ao se impor uma deformação a um elemento de concreto e
mantendo-se esta deformação constante ao longo do tempo o estado de tensões ao qual
se submete o material irá diminuir devido à relaxação do concreto.
Diversos modelos foram propostos para modelar a resposta viscosa do material nas
primeiras idades concreto. Pode-se citar: BYFORS [48], EMBORG [56], GUÉNOT
[44], ULM e ACKER [68], BAZANT [69,70,71], dentre outros.
Os trabalhos de GUÉNOT [44] e ULM e ACKER [68] descrevem os mecanismos
microscópicos que determinam as deformações devidas à fluência do material. No
concreto a fluência pode ser dividida em fluência de curta duração e fluência de longa
duração, ambas relacionadas com fenômenos microscópicos ocorridos no concreto. A
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fluência de curta duração, ou fluência em curto prazo, é determinada pelos movimentos
de redistribuição de água nos poros capilares. A fluência de longa duração, ou fluência
em longo prazo, está relacionada ao comportamento dos nanoporos dos hidratos.
A fluência de curto prazo pode ser atribuída aos movimentos da água na direção dos
espaços capilares, induzidos pela aplicação de uma tensão macroscópica. O efeito destes
movimentos de água na amplitude da deformação do material é tanto maior quanto mais
jovem for este material e quanto menos rígido for seu esqueleto.
A fluência de longo prazo age sobre uma escala de tempo bem maior que aquela ligada
à reação de hidratação. A evolução deste comportamento viscoso a longo prazo, parece
ser similar para o concreto comum e o concreto de alto desempenho, o que o associa ao
comportamento dos nanoporos dos hidratos, que são comuns, em termos de estrutura e
textura, aos dois tipos de material. A fluência de longo prazo estaria associada a um
mecanismo de microcisalhamento das partículas de hidratos (CSH) o que explicaria a
parcela irreversível da fluência.
Em [44] GUÉNOT procurou aplicar um modelo de acoplamento termo-quimomecânico para descrever o comportamento do concreto sob carga nas primeiras idades,
os resultados obtidos numericamente, comparativamente a resultados experimentais,
indicaram uma boa avaliação na cinética da deformação de fluência, porém a amplitude
da deformação foi superestimada.
No modelo numérico para o comportamento do concreto jovem apresentado neste
trabalho não foram considerados os efeitos da fluência do material o que leva ao cálculo
de tensões de tração excessivas, e superestimando o risco de fissuração.
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Neste capítulo é apresentado o modelo acoplado termo-químico-mecânico
para concreto jovem desenvolvido por ULM e COUSSY [16,17]. Nesse modelo as
equações que governam o problema são deduzidas dentro do quadro teórico
termodinâmico para meios porosos e consideram os efeitos cruzados entre a reação de
hidratação, a evolução da temperatura, deformações e mudanças nas propriedades do
concreto.

São

apresentados

os

procedimentos

numéricos

utilizados

para

a

implementação do modelo em um programa tridimensional de elementos finitos que
permite o cálculo transiente da distribuição de temperatura, hidratação, e tensões no
interior de estruturas massivas de concreto durante sua fase construtiva. É apresentado
ainda um exemplo de aplicação do modelo.
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3.1. Modelo Constitutivo
A hidratação do cimento é constituída por uma série de reações químicas
interdependentes e com cinéticas distintas, porém pode ser considerada globalmente da
seguinte maneira: a água livre e seus íons difundem-se, através das camadas de hidratos
já formadas, na direção dos grãos de cimento anidro (Figura 3.1). A reação de
hidratação se processa quando este é atingido, tornando a camada de hidratos cada vez
mais espessa e densa.

MICRODIFUSÃO

TERMO
ATIVAÇÃO

Água livre
Cimento
Anidro
Hidratos

Figura 3.1 - Processo de formação dos hidratos
Pode-se considerar que a cinética da reação de hidratação é imposta pela microdifusão
da água através das camadas de hidratos. Isto permite que se modele a hidratação pela
seguinte mudança de fase:
Água livre → Água combinada

(3.1)

A água combinada corresponde por sua vez à água quimicamente ligada nos hidratos e à
água fisicamente ligada pela adsorção, fazendo assim, parte integrante do esqueleto do
material. A reação acima traduz, na escala microscópica, o mecanismo responsável pela
evolução das características mecânicas do material na escala macroscópica.
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3.1.1.

Meio Poroso Quimicamente Reativo

O quadro teórico que será desenvolvido a seguir é uma breve revisão da teoria
apresentada por ULM e COUSSY [16,17], no qual o concreto é modelado como um
meio poroso quimicamente reativo, como no sistema elementar mostrado na Figura 3.2.

Esqueleto

Poros com água

Meio poroso

Figura 3.2 - O concreto como meio poroso [16,17]
A fase fluida é constituída de água livre que, conforme a definição dada no item 2.1.5.2
desta Tese, é água que pode evaporar. O esqueleto é constituído de hidratos e cimento
anidro. À medida que a água reage com o cimento, a massa de água livre reduz-se e a
massa do esqueleto aumenta na mesma medida. Desta forma a resistência e a rigidez
observáveis macroscopicamente aumentam proporcionalmente ao montante de produtos
da hidratação. Entretanto, estas propriedades ao nível micro da matéria não se alteram.
Assim, o concreto pode ser entendido como um sistema composto pela superposição de
um esqueleto sólido e de uma solução intersticial contínua dentro de um sistema poroso
associado.

3.1.2.

Quadro Teórico Termodinâmico

A teoria da termodinâmica estuda as diversas transformações que se processam em um
sistema em evolução e que alteram sua energia. A primeira lei da termodinâmica
expressa o princípio da conservação de energia em todas as suas formas. A segunda lei
da termodinâmica trata da “qualidade da energia”, isto é, de sua capacidade de
realização ou não de trabalho.
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3.1.2.1.

A Segunda Lei, Dissipação e Energia Livre

A segunda lei da termodinâmica pode ser expressa por:
dS Q
≥
dt T

(3.2)

Onde S é a entropia, t é tempo, Q é o calor trocado com o exterior e T é a temperatura
(absoluta) do sistema. A entropia é uma forma de energia que não pode ser
transformada em trabalho, ou seja, o sistema não pode transformar entropia em energia
utilizável. O sistema pode somente “produzir” entropia dissipando energia livre
(utilizável). A desigualdade de (3.2) decorre desse fenômeno interno dissipativo e pode
ser reescrita como:

T

dS
= Q +ϕ
dt

onde ϕ ≥ 0 sempre.

(3.3)

Onde o termo ϕ representa a dissipação atribuída a deformações plásticas e à evolução
da reação de hidratação. A forma padrão da dissipação para sistemas fechados
(desigualdade de Clausius-Duhem [72]), pode ser escrita como:

ϕ = σ : ε& − ST& − Ψ& ≥ 0

(3.4)

Na expressão anterior σ representa o tensor das tensões macroscópicas relacionado com
o equilíbrio de forças externas, ε o tensor de deformações totais (observável), o ponto
sobre as variáveis indica sua derivada em relação ao tempo, o sinal “:” representa o
produto escalar entre tensores, e Ψ representa a energia livre (Helmholtz) unitária
associada ao sistema, que define os estados energéticos em termos das variáveis de
estado externas e internas.

3.1.2.2.

Variáveis de Estado

O método utilizado para a dedução das equações constitutivas acopladas do material,
postula que o estado termodinâmico de um determinado meio material em um dado
ponto e instante está completamente definido pelo conhecimento de um certo número de
variáveis naquele instante, as quais dependem apenas sobre que ponto é considerado.
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Com este método é possível descrever fenômenos físicos com um bom grau de precisão,
o que irá depender da escolha da natureza e do número de variáveis de estado. O
processo definido por esse caminho será admissível se, em cada instante da evolução do
material, a desigualdade (3.4) for satisfeita. As variáveis de estado, também chamadas
variáveis

termodinâmicas,

podem

ser

variáveis

externas

(macroscopicamente

observáveis) e variáveis internas.
Variáveis Externas

A temperatura T e a deformação total ε são as únicas variáveis externas para o caso de
se

estudarem

os

fenômenos

da

elasticidade,

viscoelasticidade,

plasticidade,

viscoplasticidade, dano e fratura. Para fenômenos reversíveis (elásticos) a cada instante
o estado termodinâmico depende unicamente dessas duas variáveis.
Variáveis Internas

Para fenômenos dissipativos, o estado atual também depende de todo o histórico do
material, que é representado pelos valores a cada instante das variáveis internas. O
estudo da plasticidade e da viscoplasticidade requer a introdução da deformação plástica
p

(ou viscoplástica) como uma variável. Com essa finalidade representaremos por ε o
tensor de tais deformações permanentes, levando a decompor a deformação total da
p

e

e

seguinte forma: ε = ε + ε , onde ε representa o tensor das deformações elásticas.
Outros fenômenos como hardening, dano e fratura requerem a introdução de outras
variáveis internas. Estas representam o estado interno do material (densidade de
deslocamentos, microsestrutura cristalina, configuração de microfissuras, etc.) onde não
existem meios possíveis de observação direta.
A escolha das melhores variáveis internas irá variar com o fenômeno físico em estudo,
tal escolha é ditada pela experiência, compreensão física do fenômeno e objetivo da
aplicação.

3.1.2.3.

Potencial Termodinâmico e Leis de Estado

Uma vez tendo sido bem definidas as variáveis de estado, postula-se a existência de um
potencial termodinâmico do qual as leis de estado possam ser deduzidas.
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Utilizando a energia específica livre Ψ, que depende de variáveis de estado externas e
variáveis internas (escolhidas de modo a formular apropriadamente as equações
constitutivas para a análise termo-químico-mecânica do concreto), assume-se:

(

Ψ = Ψ T , ε, ε e , ε p , m, χ

)

(3.5)

Onde m representa a massa do esqueleto de hidratos já formados por unidade de
volume, isto é, uma medida do avanço da reação de hidratação. A variável χ representa
um conjunto de variáveis plásticas internas, associadas a mudanças na microestrutura
dos hidratos.
A energia livre Ψ pode ser decomposta da seguinte forma:

(

)

Ψ = W T , ε − ε p , m + U (m, χ )

(3.6)

Onde W representa a parte da energia livre que considera o acoplamento das variáveis
externas (T e ε) com a formação da massa de hidratos (m) e U é a chamada energia
bloqueada que considera o acoplamento das variáveis internas e deformações
irreversíveis, conforme definida em [16,17]
Derivando (3.5) em relação ao tempo, obtém-se:
& = ∂Ψ : ε& + ∂Ψ : ε& p + ∂Ψ T& + ∂Ψ m& + ∂Ψ ⋅ χ&
Ψ
∂ε
∂T
∂m
∂χ
∂ε p

(3.7)

Substituindo (3.7) em (3.4), encontra-se:



ϕ = σ −




∂Ψ 
∂Ψ p 
∂Ψ  & ∂Ψ
∂Ψ
m& −
⋅ χ& ≥ 0
 : ε& − p : ε& −  S +
T −
∂ε 
∂T 
∂m
∂χ
∂ε


ϕ = σ −

∂W 
∂W p 
∂W  & ∂ (W + U )
∂U
⋅ χ& ≥ 0
m& −
 : ε& − p : ε& −  S +
T −
∂ε 
∂T 
∂m
∂χ
∂ε


Ou então:

(3.8)

Hipóteses clássicas permitem que sejam cancelados independentemente alguns termos
dessa desigualdade. Ao imaginarmos, por exemplo, uma deformação elástica, fazendo
constante a temperatura (isotermia - dT/dt=0) e mantendo inalteradas as deformações
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p

plásticas (dε /dt=0) e as variáveis internas (material quimicamente inerte - dm/dt=0,
regime elástico - dχ/dt=0), segue necessariamente, para a dissipação nula, que:

σ − ∂We
∂ε

=0⇒σ =

(3.9)

∂W
∂ε e

Observa-se que:
(3.10

σ = ∂Ψ ∂ε e = ∂Ψ ∂ε = − ∂Ψ ∂ε p

)

o que mostra que a tensão é uma variável que está associada à deformação elástica, total
e plástica.
p

Considerando agora uma deformação térmica, onde dε /dt=0, dm/dt=0 e dχ/dt=0,
obtém-se:
S+

∂W
∂W
=0⇒ S =−
∂T
∂T

(3.11)

Operando da mesma forma é possível encontrar os termos associados à dissipação em
função das variáveis internas. Tais termos serão aqui de chamados de forças
termodinâmicas.
Deste modo, obtém-se para m:

∂ (Ψ )
∂m
∂ (W + U )
A=−
∂m
A=−

(3.12)

Para χ:

∂ (Ψ )
∂χ
∂ (W + U )
ζ=−
∂χ
ζ=−
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Essas relações constituem as leis de estado:

σ=

∂Ψ
∂Ψ
=− p
∂ε
∂ε

S =−

∂Ψ
∂T

A=−

σ=

∂W
∂W
=− p
∂ε
∂ε

S =−

∂W
∂T

A=−

∂Ψ
∂m

ζ=−

∂Ψ
∂χ

∂ (W + U )
∂m

ζ=−

∂U
∂χ

(3.14)

Podemos compreender σ, A, ζ e S como forças termodinâmicas, no sentido de que estas
atuam provocando mudanças no sistema através de fenômenos de dissipação, isto é,
transformação de energia em calor.
A afinidade química da reação de hidratação é representada por A, que pode ser
considerada como uma força termodinâmica associada à taxa (dm/dt) de formação de
novos hidratos pela combinação de água com o cimento anidro. Macroscopicamente
podemos interpretar a força A como a expressão do desequilíbrio entre a água livre e a
água combinada, que atuará forçando a microdifusão da água através das camadas de
hidratos já formados.
O termo ζ representa, a força de hardening que está associada com a evolução da
resistência do material, e relacionada com as variáveis internas χ. A Tabela 3.1, resume
as variáveis de estado, relacionando-as com as respectivas forças termodinâmicas
associadas.

Variáveis de estado
Externas

Internas

Forças associadas

ε

σ

T

S
εp

-σ

m

A

χ

ζ

Tabela 3.1 – Variáveis Termodinâmicas
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Usando as equações de estado, a equação (3.8) toma a forma:

∂Ψ
 ∂Ψ ∂Ψ  & ∂ψ & p  ∂Ψ ∂Ψ  & ∂Ψ
−
+
m& −
⋅ χ&
 :ε − p :ε − −
Τ −
∂m
∂χ
∂ε
 ∂ε ∂ε 
 ∂Τ ∂Τ 

ϕ =

 ∂Ψ
& p + ∂Ψ ⋅ χ&  − ∂Ψ m& = ϕ p + ϕ c
ϕ = − p : ε
∂χ  ∂m
 ∂ε

(3.15)

Onde ϕ p = σ : ε& p + ζ ⋅ χ& , constitui a dissipação plástica, e ϕ c = Am& a dissipação
química, evidenciando que a dissipação está relacionada somente a fenômenos plásticos
e químicos. O termo referente à dissipação plástica está relacionado com fenômenos
situados no esqueleto do meio poroso, ocasionados por deformações plásticas que levam
a mudanças na microestrutura dos hidratos. O termo associado à dissipação química está
relacionado com a microdifusão da água através das camadas de hidratos já formados.
Para explicitar os efeitos dos acoplamentos entre os diferentes fenômenos representados
pelas equações de estado utilizaremos as simetrias de Maxwell [72,73] para a energia
livre Ψ = W + U, onde suas derivadas parciais de segunda ordem em relação às
variáveis de estado são simétricas, ou seja:

∂ 2ψ
∂ 2ψ
=
, onde α e β são variáveis internas arbitrárias, permitindo obter as
∂α∂β ∂β∂α
seguintes relações:

(

)

(

)

∂W
2
∂σ ∂
∂ε = ∂ W
=
∂T
∂T
∂T∂ε
∂W
2
∂σ ∂
∂ε = ∂ W
=
∂m
∂m
∂m∂ε

(

)

∂W
2
∂S ∂ −
∂T = − ∂ W
=
∂m
∂m
∂m∂T

∂ − ∂U 
∂χ 
∂ 2U
∂ζ
= 
=−
∂m
∂m
∂m∂χ

(

)

(

)

=

∂ ∂W
∂ 2W
∂T = − ∂S
=
∂ε
∂ε
∂ε∂T

=

∂ ∂W
∂ 2W
∂m = − ∂A
=
∂ε
∂ε
∂ε∂m

(3.17)

(

)

(3.18)

(

)

(3.19)

=

∂ − ∂W
∂ 2W
∂m = ∂A
−
=
∂T
∂T
∂T∂m

=

∂ − ∂U
∂ 2U
∂m = ∂A
−
=
∂χ∂m
∂χ
∂χ
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O objetivo agora é escrever cada equação de estado em sua forma diferencial, de modo
a obter relações constitutivas que governam o problema em questão. Trabalhando com o

(

termo referente à tensão e desenvolvendo dσ = d ∂W

dσ =

(

∂ ∂W

)

∂ε dε +

∂ε

(

∂ ∂W
∂ε

)

∂ε dε p +
p

(

∂ ∂W
∂T

)

∂ε obtém-se:

)

∂ε dT +

(

∂ ∂W

)

∂ε dm
∂m

(3.20)

Utilizando as simetrias de Maxwell verifica-se facilmente a seguinte relação:
∂ 2W

∂ε

2

2
= −∂ W

∂ε p ∂ε

Desenvolvendo (3.20) e operando com a expressão anterior obtemos a finalmente a
forma diferencial para a tensão, dada por:
dσ =

∂ 2W
∂ 2W
∂ 2W
e
p
(
)
ε
ε
:
d
−
d
+
dT
+
dm
∂ε∂T
∂ε∂m
∂ε 2

(3.21)

Analogamente, podemos obter para a entropia S, força de hardening ζ e afinidade
química A:

∂ 2W
∂ 2W
∂ 2W
p
dT
−
:
(
d
ε
−
d
ε
)
−
dm
∂T 2
∂ T∂ ε
∂T ∂m

(3.22)

∂ 2U
∂ 2U
χ
.
−
dm
d
∂χ ∂m
∂χ 2

(3.23)

∂ 2W
∂ 2W
∂ 2 (W + U )
∂ 2 (W + U )
dm
: (dε − dε p ) −
.dχ −
dT −
∂m∂ε
∂m∂T
∂m∂χ
∂m 2

(3.24)

dS = −

dζ = −

dA = −

Observa-se que nas expressões de (3.21) a (3.24) alguns termos foram omitidos. Isso se
deve ao fato destes representarem alguns acoplamentos que podem ser considerados
fracos – de acordo com resultados experimentais citados na bibliografia [16] – sendo
portanto, desprezados.
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3.1.3. AcoplamentosTermo-Químico-Mecânicos
3.1.3.1. Acoplamentos Termo-Mecânico e Químico-Mecânico
A partir de (3.21), obtemos a seguinte equação constitutiva acoplada:
dε = C −1 : dσ + dε p + adT + bdm

(3.25)

Onde:

C = ∂2W/∂ε2 é o tensor de rigidez elástica. O tensor C, assim como a energia livre, é
p

função de ε, ε , T, m e χ. No entanto, observou-se experimentalmente [51] que para o
concreto jovem, C depende apenas da massa (m) de hidratos já formada. Dessa forma C
representa o acoplamento elasto-químico C = C(m), ou seja, a evolução da rigidez
elástica do concreto com o avanço da reação de hidratação;

a = -C-1:(∂2W/∂ε∂T) é o tensor dos coeficientes de dilatação térmica, descrevendo um
acoplamento termo-mecânico. Apesar das considerações feitas no item 2.4.1, o tensor a
é considerado como independente das variáveis de estado ε, T e m [16,17];

b = -C-1:(∂2W/∂ε∂m) é o tensor dos coeficientes de dilatação química que descreve um
acoplamento quimo-mecânico. Este termo descreve a reação autógena como fruto do
avanço da reação de hidratação. O consumo de água provoca um desequilíbrio de
pressão entre o esqueleto e o fluido dos poros, o que leva a uma retração do esqueleto.
A equação (3.25) corresponde à relação usual entre as deformações elásticas e
inelásticas, onde foi incluído o termo bdm. O parâmetro (tensorial) b é similar ao
parâmetro (tensorial) a que corresponde aos coeficientes de dilatação térmica. No caso
de isotropia podemos escrever a = αI , sendo α o coeficiente de dilatação térmica,
comumente utilizado, determinando assim a parcela de deformação decorrente da
variação de temperatura. Para o tensor b podemos escrever, no caso de isotropia,

b = βI , onde β representa o coeficiente de retração química, correspondendo às
deformações por retração autógena. A relação entre β e a evolução da hidratação não é
bem conhecida, mas é natural que β seja função da maturidade do concreto, isto é, da
massa de hidratos formada, assim β = β(m).
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3.1.3.2.

Acoplamentos Termo-Químicos

Usando (3.21) em (3.3) obtemos:
C ε T& − TA :  dε& − dε& p  − Lm m& = Q + ϕ



(3.26)

Onde:
Cε = -T (∂2ψ/∂T2) representa o calor específico do material, considerado constante com
o avanço da reação.

A = ∂2ψ/∂T∂ε, é o tensor do calor latente para deformações elásticas
Lm = T (∂2ψ/∂T∂m) é o calor latente de hidratação, que devido à natureza exotérmica da
reação de hidratação sempre irá apresentar valor positivo.
Quando se considera o problema de condução de calor para o concreto jovem, o calor
latente para deformação elástica e o calor gerado pela dissipação interna podem ser
desprezados quando comparados com os outros termos da equação, como por exemplo
com o termo que associado ao calor gerado pela reação de hidratação ( Lm m& ).
Assim a partir da consideração dessas duas as hipóteses de desacoplamento parcial
[16,17] chega-se à forma padrão da equação do calor
Cε T& = Q + Lm m&

(3.27)

O termo Lm , calor latente de hidratação, sempre positivo devido à natureza exotérmica
da reação de hidratação, representa o acoplamento da equação do calor com a evolução
da reação química ( m& ).

3.1.4.

Leis de Evolução

É necessário agora encontrar leis de evolução para descrever macroscopicamente os
fenômenos de dissipação ocorridos microscopicamente no material, correlacionando as
variáveis de estado internas com as respectivas forças termodinâmicas.
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3.1.4.1.

Análise Plasto-Química - Microfissuração

A equação (3.23) apresenta a dependência de ζ, que está associada a resistência do
material, com as variáveis internas m e χ, assim ζ = ζ(m, χ). Isto é, a evolução da
resistência do material está diretamente relacionada com a evolução da massa de
hidratos (m) e do estado plástico interno de microfissuração (χ).
A equação (3.23) pode ser escrita como:

∂ 2U (χ , m )
∂ 2U (χ , m )
dζ = −
dχ −
dm
∂χ ∂m
∂χ 2

(3.28)

Assumindo um acoplamento plasto-químico linear, a equação acima pode ser reescrita
da seguinte forma [17]:

dζ = −ρ 0 dm − m

∂ 2U 0 (χ )
dχ
∂χ 2

(3.29)

Onde o primeiro termo representa o aumento da resistência devido ao hardening
químico, enquanto o segundo termo está associado ao hardening ou softening plástico.
Dessa forma o acoplamento dado por (3.29) considera o efeito da evolução da
hidratação, e conseqüente aumento da resistência mecânica, no surgimento de
deformações irreversíveis (plásticas) no esqueleto do concreto. Para modelar
numericamente esse acoplamento faz-se uso da teoria de plasticidade com múltiplas
superfícies de escoamento, vista detalhadamente em [74].
O tratamento que se segue é baseado nos trabalhos de ULM e HELLMICH [17,75].
Consideremos o estado admissível de tensão, limitado por N funções de carregamento
dado por:
Ε σ = {σ ∈ R | f a (σ, ζ(χ, m )) ≤ 0, ∀a ∈ [1,2,...N]}

(3.30)

O termo Ε σ representa o domínio elástico para o estado de tensões, o qual é dependente
do estado de tensões, da evolução da reação de hidratação e do conjunto de variáveis
internas χ.
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Considera-se a aplicação de expressões padrão para a lei de fluxo e para a lei de
hardening dentro do quadro de plasticidade associada, expressas, respectivamente, por:
dε p =

∑ dλ

a∈J at

dχ =

∑ dλ

a∈J at

∂f a
∂σ

a

a

∂f a
∂ζ

(3.31)

(3.32)

Onde dλa são multiplicadores plásticos e Jat representa o conjunto das n (n≤N)
superfícies de escoamento ativas, isto é Jat = {a∈ 1,2,...,N|fa(σ,ζ)=0}. Além das
condições acima, devem ser obedecidas as condições de complementaridade de KuhnTucker , também conhecidas como condições de carregamento e descarregamento:
fa ≤ 0 ,

dλa ≥ 0 e

f a dλa = 0

(3.33)

Finalmente, também deve ser obedecida a seguinte condição de consistência:
dλa df a = 0

(3.34)

Em todas as superfícies de escoamento ativas, a condição de consistência,
conjuntamente com a lei de hardening, fornece:
df a = 0 ⇔

∂f a
∂f ∂ζ
∂f ∂ζ
: dσ + a ⋅
dm + a ⋅ ⋅ dχ = 0
∂σ
∂ζ ∂m
∂ζ ∂χ

(3.35)

⇔
∂f ∂ζ
∂f
∂f a
∂f ∂ζ
: dσ + a ⋅
dm = − a ⋅ ⋅ ∑ dλb b
∂ζ
∂σ
∂ζ ∂m
∂ζ ∂χ b∈J at

(3.36)

A equação acima constitui um sistema de n equações para determinação dos n
multiplicadores plásticos dλb. Matricialmente pode ser escrita como:

(dλ ) = [Η]−1 (dσ f + d m f )
Onde os componentes dos vetores ( dσ f ) e ( d m f ) são dados, respectivamente por:
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dσ f a =

∂f a
: dσ
∂σ

e

dmfa =

∂f a ∂ζ
⋅
dm
∂ζ ∂m

(3.38)

A matriz [Η] é definida por seus nxn coeficientes:

 ∂f
∂f  ∂ 2U 0 (χ )
Η a,b = m a ⊗ b  :
∂ζ  ∂χ 2
 ∂ζ

(3.39)

As equações anteriores modelam o comportamento plasto-químico do material, onde as
funções de carregamento estão associadas à evolução da reação de hidratação. Um
desenvolvimento completo pode ser encontrado na referências [17, 75].

3.1.4.2.

Cinética da Hidratação e Afinidade Normalizada

A conservação da massa no sistema fechado pode ser equacionada como:
dml
dm
=− s
dt
dt

(3.40)

Onde ml é a água livre e ms é a massa do esqueleto de concreto formada. A massa de
esqueleto sendo substituída pela massa de água combinada no esqueleto permite colocar
a equação química, como já vista na introdução deste capítulo:
Massa de água livre (ml) Æ Massa combinada no esqueleto (m).

(3.41)

Obtém-se da físico-química:

ϕ c = −( g l m& l + g s m& ) = ( g l − g s )m& ≥ 0

(3.42)

Aqui, os termos gl > 0 e gs > 0 são as entalpias, i.e. os potenciais químicos da água livre
e da água combinada no esqueleto respectivamente. O potencial químico da água livre é
maior que o de água combinada (gl>gs). Assim, quando água livre torna-se água
combinada, o potencial químico do sistema, decresce.
Dessa forma a energia livre decresce, como resultado da dissipação, por exemplo, da
fricção envolvida na microdifusão. Assim, este processo está de acordo com a segunda
lei da termodinâmica.
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A equação (3.42) pode ser igualmente escrita como:

ϕ c = Am&

(3.43)

Nesta expressão A representa a afinidade química da reação.
Como já foi visto (Figura 3.1), o material a base de cimento pode ser explicado através
de grãos (células) de cimento anidro circundadas por camadas de hidratos. Estas células
são conectadas entre si formando o esqueleto e o espaço entre elas é preenchido com
água. A água deve penetrar nas camadas de hidratos para combinar-se à matéria no
centro da célula formando novos hidratos.
A formação dos hidratos, quando a água entra em contato com o cimento anidro, é
considerada instantânea em relação à escala de tempo do processo de microdifusão. Isso
quer dizer que a difusão da água através das camadas de hidratos pode ser considerada
como sendo o mecanismo dominante na cinética da hidratação.
Para modelar o processo de microdifusão da água, pode ser considerada uma lei linear
de percolação como a que segue:
dm 1
= A,
dt η

(3.44)

Onde dm/dt é a velocidade da reação, η uma medida de viscosidade e A a força que
conduz o processo.
De modo a levar em consideração a termo-ativação da reação de hidratação mais um
termo deve ser adicionado a essa equação. Pode-se utilizar como base uma lei do tipo

 E 
Arrhenius, acrescentando o termo exponencial  − a  . Assim:
 RT 
dm 1
 E 
= A exp − a 
dt η
 RT 

(3.45)

Nesta expressão Ea é a energia de ativação, R é a constante universal dos gases e T é a
temperatura absoluta. Leis de evolução do tipo mostrado são universalmente utilizadas,
correspondendo a boas correlações com dados experimentais.
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A equação (3.24), que descreve a forma diferencial para a afinidade química considera
os diversos acoplamentos, químico-mecânicos, plasto-químicos e termo-químicos. No
entanto, de acordo com com [16,17], exceto para condições especiais, podemos
considerar a afinidade química como dependente apenas da massa m de hidratos.
É necessário agora retornar ao conceito de grau de hidratação (ξ), ver o ítem 2.2.1 desta
tese, que constitui um parâmetro objetivo para a medida do avanço da reação de
hidratação, definido como uma relação entre a massa de hidratos já formados e a massa
total de hidratos ao término (teórico) da reação de hidratação, o que pode ser
compreendido como uma normalização da variável m e definido como:

ξ=

m(t )
m∞

(3.46)

Aqui m∞ é o valor alcançado por m quando a hidratação está completa.
Fazendo a mudança da variável m para ξ, a relação cinética (3.45) pode ser reescrita de
forma a obtermos a expressão da afinidade normalizada:
dξ
~
E 
A(ξ ) =
exp a 
dt
 RT 

(3.47)

~
A(ξ ) = A(m(ξ )) / (m∞ ⋅ η (ξ ))

(3.48)

Sendo:

Os valores de Ã(ξ) podem ser obtidos experimentalmente, seja através de ensaios
adiabáticos, seja através de ensaios de compressão uniaxial realizados em diversas
idades. Isto é apresentado na próxima seção, onde o modelo teórico é correlacionado
com parâmetros experimentais do material.
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3.2. Parâmetros Experimentais
O modelo apresentado na seção anterior deduz equações constitutivas que buscam
prever o comportamento termo-químico-mecânico de estruturas de concreto.
Tais equações apresentam termos dependentes de parâmetros do material, que devem
ser determinados experimentalmente. Esses parâmetros estão associados a fenômenos
microscópicos, porém, de modo a tornar este modelo operacional, devem ser
correlacionados com os resultados fenomenológicos macroscópicos obtidos em ensaios
experimentais correntes, uma vez que a demanda de novos tipos de ensaios introduziria
um alto grau de complexidade na aplicação do modelo.
A partir da exploração dos acoplamentos termo-químico-mecânicos apresentados na
seção anterior, e fazendo uso das simetrias de Maxwel, é possível identificar os
parâmetros necessários para utilização do modelo numérico a partir de ensaios simples,
como ensaios de elevação adiabática, ensaios isotérmicos de aumento da resistência a
compressão com o tempo, ensaios para determinação da evolução do módulo de
elasticidade, etc.
A seguir serão descritos os procedimentos necessários para a obtenção experimental dos
parâmetros utilizados neste modelo, ilustrados com dados fornecidos pelo laboratório de
FURNAS e retirados da bibliografia.

3.2.1.

Cinética da Hidratação Ã(ξ)

A função Ã(ξ) é determinante na modelagem da reação de hidratação e
conseqüentemente na determinação de seus efeitos como deformações, resistência e
geração de calor. Para a sua determinação experimental, de acordo com (3.47), seria
necessário medir não só o histórico da temperatura T(t), como também o histórico do
grau de hidratação ξ(t), isto é medir a massa de água não evaporável a cada instante.
Alternativamente, o grau de hidratação pode ser determinado aproveitando os
acoplamentos

termo-químico-mecânicos

(simetrias

de

Maxwell)

descritos

anteriormente. A obtenção de Ã(ξ), para concretos normais e de alta resistência, já foi
objeto de outros trabalhos [16,17].
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Aqui Ã(ξ) será calculado a partir dos dados experimentais obtidos para o ensaio de
evolução adiabática da temperatura e de evolução da resistência à compressão uniaxial
realizados no Laboratório de Concreto do Centro Tecnológico de Engenharia Civil de
Furnas Centrais Elétricas SA (Goiânia-GO), para uma dosagem de concreto massa
identificada por E-6343 [76,77].

3.2.1.1.

Ensaio de Elevação Adiabática da Temperatura.

Uma forma de determinar o valor de Ã(ξ) é relacionar a evolução da reação hidratação
com a quantidade de calor por ela gerado.
Existem numerosas técnicas laboratoriais, desenvolvidas no sentido de medir o calor
liberado pela hidratação do cimento. Tais técnicas devem ser capazes de determinar a
evolução da temperatura do concreto, devido apenas ao calor de hidratação, com o
tempo. Normalmente, ensaios desse tipo são realizados em equipamentos especiais,
denominados calorímetros.
É possível fazer uma divisão em dois tipos básicos de calorímetros: os calorímetros
adiabáticos e os calorímetros semi-adiabáticos. Nos calorímetros adiabáticos considerase que a perda de calor para o meio é muito pequena e assim o corpo de prova pode ser
considerado isolado e a evolução da temperatura do corpo de prova é toda atribuída ao
calor de hidratação. Nos calorímetros semi-adiabáticos devem ser consideradas as
perdas para o meio e assim, uma vez conhecida a capacidade térmica do calorímetro, é
possível determinar a quantidade de calor gerada a partir da reação de hidratação.
Aqui serão utilizados os resultados obtidos para um ensaio de elevação adiabática da
temperatura realizado no Laboratório de FURNAS. O corpo de prova de concreto foi
mantido em uma câmara adiabática e, portanto, sem perda de calor para o meio
ambiente.
Uma explicação detalhada dos procedimentos adotados para a realização desse tipo de
ensaio pode ser encontrada em [77]. A Figura 3.3 ilustra os resultados experimentais
obtidos para a dosagem de concreto já citada.
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Figura 3.3 Temperatura adiabática e sua derivada em relação ao tempo
Com os dados desse ensaio é possível obter Ã(ξ) partindo da equação (3.27), que em
condições adiabáticas, isto é Q = 0, apresenta um acoplamento termo-químico linear.
Neste caso a equação do calor torna-se:
(3.49)

Cε .T& ad = Lξ&

Onde L= Lmm∞ = Calor latente por unidade do grau de hidratação. O valor de L é igual
ao calor total gerado pela hidratação de uma unidade de volume. Tad representa a
temperatura do concreto em condições adiabáticas e sua evolução é resultado da
natureza exotérmica da reação de hidratação. Integrando (3.49) e fazendo ξ(t=0) = 0 e
T(t=0) = T0ad , determina-se uma relação entre T ad e ξ, obtendo-se:

ξ (t ) = (T ad − T0ad )

Cε
L

(3.50)

Considerando para hidratação completa ξ = 1 e T ad = T ad (∞), onde T ad (∞) representa
o valor assintótico da curva de temperatura, obtemos:

[

L
ad
= T ad (∞) − T0
Cε
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Operando as expressões (3.50) e (3.51) chega-se a equação que determina o histórico do
grau de hidratação a partir dos valores de T ad .

ξ (t ) =

T ad (t ) − T0ad
T ad (∞) − T0ad

(3.52)

Utilizando a expressão anterior com os dados obtidos no ensaio de elevação adiabática
da temperatura é possível obter a evolução do grau de hidratação com o tempo, tal
evolução é apresentada na Figura 3.4.
Grau de Hidratação
ξ

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

Tempo (dias)

Figura 3.4 – Grau de Hidratação a partir do ensaio de evolução da temperatura
adiabática
Finalmente substituindo (3.52)em (3.47), resulta a expressão para Ã(t):


Ea



1
dT ad (t )  RT ad ( t ) 
A(t ) = ad
e
T (∞) − T0ad
dt
~

(3.53)

As expressões (3.52) e (3.53) permitem então a obtenção da afinidade normalizada Ã(ξ)
a partir dos valores de T ad , ou seja dos valores obtidos em ensaios de elevação
adiabática da temperatura.

55

Modelagem Numérica do Concreto Jovem

3.2.1.2.

Ensaio de Resistência à Compressão no Tempo

É igualmente possível determinar o grau de hidratação do material a partir de sua
resistência à compressão utilizando o acoplamento plasto-químico. Os valores obtidos
para a evolução da resistência à compressão com o tempo para a mesma dosagem de
concreto massa utilizada no ensaio adiabático e ensaiado no Laboratório de FURNAS
são mostrados na Figura 3.3.

40.0

0.75

35.0
30.0

dRc/dt (MPa/h)

Rc (MPa)

Resistência à Compressão

0.5

25.0
20.0
15.0

0.25

10.0
5.0
0.0

0
0.0

10.0

20.0

30.0

Resistência

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Tempo (Dias)

Derivada da Resistência

Figura 3.5 - Resistência à compressão e sua derivada com o tempo
Considerando a relação entre a resistência e a hidratação estabelecida em (3.29),
verificada pelas pesquisas experimentais relatadas na bibliografia [48,50], pode-se
escrever:

ξ (t ) =

f c (t )
f c, ∞

⇔

f c (t ) − f c ,o

ξ (t ) − ξ (0)

=

f c , ∞ − f c ,o

ξ ∞ − ξ ( 0)

⇔

ξ (t ) =

f c (t ) - f c ,o

(3.54)

f c , ∞ − f c ,o

Onde f c , ∞ é a resistência do material quando a reação de hidratação se completa, e
f c ,o (≤0) é um valor de referência para ξ = 0, que considera uma relação linear entre a
resistência à compressão e o grau de hidratação, como mostrado na Figura 3.6, na qual

ξo representa o limiar da solidificação, isto é, o início do aparecimento de resistência no
material.
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Figura 3.6 – Relação entre fc e grau de hidratação dada pela expressão (3.54)
Substituindo (3.54) em (3.47) obtemos uma nova expressão para Ã(t):
~
A(t ) =

 Ea 

df c (t )  RT * 
1
e
f c , ∞ − f c ,o dt

(3.55)

Onde T* representa a temperatura de referência na qual foram realizados os ensaios.
Aplicando (3.55), é possível então, obter a afinidade normalizada Ã(ξ) a partir dos
valores de f c (t ) , ou seja dos valores obtidos em ensaios de resistência no tempo.

3.2.1.3.

Afinidade Normalizada

Aplicando os dois métodos apresentados nas seções precedentes e utilizando os dados
experimentais fornecidos pelo Laboratório de FURNAS, foram calculadas as curvas que
descrevem a cinética da hidratação dada pelos valores da afinidade. Os resultados
obtidos estão apresentados na Figura 3.7.
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Figura 3.7 – Afinidade normalizada
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O valor para a relação Ea/R utilizado no cálculo da afinidade normalizada foi tomado
como 4000 K, com base na bibliografia [16,17,46]. Para obtenção de resultados mais
precisos torna-se necessária a determinação experimental da relação Ea/R do material
conforme descrito, dentre outros trabalhos, em [37,41,44]
Os dados do ensaio de resistência à compressão que foram aqui apresentados não
permitem o cálculo do grau de hidratação para o concreto nas primeiras horas, daí o fato
de não ser possível encontrar, com os dados disponíveis, o valor da afinidade
normalizada para esse inicio de reação. No entanto, os valores obtidos para a afinidade
com os dados do ensaio de resistência, com grau de hidratação acima 0,5, apresentaram
valores próximos àqueles obtidos com o ensaio de elevação adiabática da temperatura.
Esse resultado, indica a natureza intrínseca da função da cinética da hidratação Ã(ξ) e
sua dependência apenas do grau de hidratação, já comprovada em [16,75], confirmando
a validade das hipóteses de desacoplamento adotadas para (3.24) no tópico 3.1.2.3.

3.2.2.
3.2.2.1.

Endurecimento
Introdução

O termo endurecimento do concreto está relacionado com a evolução de suas
propriedades mecânicas na medida que a reação de hidratação avança.
O aumento da massa de hidratos e a diminuição dos espaços porosos capilares
aumentam as superfícies de contato entre os hidratos e conseqüentemente a rigidez do
material. Assim se dá o lento processo de endurecimento do concreto acompanhado de
variação em sua relação tensão-deformação, e do desenvolvimento de resistências
mecânicas consideráveis.
A relação tensão deformação do concreto varia com a idade do concreto, portanto devese considerar essa evolução durante a análise de seu comportamento mecânico e
correlaciona-la com a evolução do grau de hidratação.
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3.2.2.2.

Rigidez Elástica

Para tratar numericamente o endurecimento do concreto é necessário conhecer a
evolução de suas propriedades elásticas com o grau de hidratação. O tensor de rigidez
elástica C dado em (3.25) é função apenas do módulo de elasticidade (E) e do
coeficiente de Poisson (ν), que são parâmetros do material. Segundo a bibliografia o
valor de ν pode ser considerado constante [48,54], sendo a evolução do módulo de
elasticidade determinante no endurecimento do material.
O modulo de elasticidade do concreto é sensível ao volume e ao grau de conexão entre
os poros existentes no material, e sua evolução está diretamente ligada ao grau de
hidratação. Vários são os fatores que influenciam seu desenvolvimento em relação ao
tempo, como a relação água cimento, a temperatura e o tipo de cimento utilizado.
O valor do módulo E deve ser correlacionado com o grau de hidratação, a partir do
conhecimento de sua evolução com a idade do material - E=E(t) e de ξ=ξ (t), obtendo
E=E(ξ). A relação entre o módulo de elasticidade e grau de hidratação foi aproximada
por Byfors [48] por uma equação dependente do módulo de elasticidade final e do limiar
da hidratação ξo, dada por:
1 + 1,37 Rc(∞) 2, 204
E (ξ ) = E (∞) =
1 + 1,37 Rc(ξ ) 2, 204

 Rc(ξ ) 


 Rc(∞) 

2 , 675

1

 E (∞)  0, 471
, Rc(∞) = 

 7250 

(3.56)

Onde:
E(∞) – Representa o módulo de elasticidade final do concreto dada em MPa;
Rc(∞) – Representa a resistência à compressão do material endurecido em MPa;
Rc(ξ) – Evolução da resistência à compressão em função do grau de hidratação,
considerada como em (3.57):
 ξRco, se ξ ≤ ξ o

ξ − ξo
Rc(ξ ) = 
(
+ Rco se ξ > ξ o
Rc (∞ ) − Rco )

1 − ξo
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A Figura 3.8 ilustra essa relação, mostrando a Evolução do Módulo de Elasticidade para
os valores experimentais obtidos por Laplante [46] para um concreto de alto
desempenho (E=54 Gpa e ξo = 0,1) ajustada pela lei de Byfors [48]. A Figura 3.9
apresenta o ajuste de BYFORS [48], também para resultados experimentais de Laplante
[46] para um concreto comum com módulo de elasticidade E = 44 GPa e ξo = 0,05.
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Figura 3.8– Evolução do Módulo de Elasticidade com grau de hidratação [46]
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Figura 3.9– Evolução do Módulo de Elasticidade com grau de hidratação [46]

60

Modelagem Numérica do Concreto Jovem
As figuras anteriores ilustram como correlacionar a evolução do módulo de elasticidade
com o grau de hidratação. Observa-se a importância, no tratamento da evolução do
endurecimento do concreto, a determinação ou estimativa do grau de hidratação (ξo).
Este parâmetro representa o momento em que o material começa efetivamente a ganhar
rigidez, isto é, o momento durante a pega onde ocorre a passagem da pasta de cimento
de uma suspensão à um esqueleto rígido, e que foi descrito por ACKER [42] pela teoria
da percolação.

3.2.3.

Retração

O fenômeno da retração é caracterizado pelas deformações ao longo do tempo que
ocorrem em um corpo de prova que não está sujeito a nenhum tipo de carregamento. A
explicação físico-química mais geral para o fenômeno da retração do concreto é relativa
à diminuição da massa de água livre dentro dos poros do material (aqui considerado
como material poroso). Inicialmente ocorre a chamada contração Le Chatelier,
relacionada com o fato do volume de hidratos ser menor que o volume de cimento e da
água livre, essa contração é verificada no período da ante-pega onde o material ainda
não possui resistência mecânica.
Posteriormente, ocorrem dois tipos de retração, a retração autógena e por secagem,
decorrentes da diminuição da massa de água livre dentro dos poros do material. A
retração por secagem ocorre em função da evaporação de água dos poros para o meio
ambiente. A retração autógena ocorre pelo consumo de água pela reação de hidratação,
tornando-a

ligada

aos

hidratos.

A

retração

autógena

pode

ser

verificada

experimentalmente através da medida da deformação surgida em corpos de prova de
concreto onde não se permita a troca de água com o meio.
O tensor b em (3.25) quantifica as deformações decorrentes da retração autógena,
considerando a isotropia do material obtemos b = βI , onde β funciona como um
coeficiente de retração química e deve ser determinado experimentalmente. Assim, a
parcela infinitesimal referente à deformação química é dada por:
dε RA = βI ⋅ dm = βI ⋅
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A Figura 3.10 apresenta os resultados obtidos por Laplante [46], para um concreto de
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Figura 3.10– Retração autógena x ξ para um concreto de alto desempenho [46]
A Figura 3.11 apresenta os resultados obtidos por Laplante [46], para um concreto
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comum, relacionando a deformação autógena εRA com o grau de hidratação ξ.
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Figura 3.11– Retração autógena x ξ para um concreto comum [46].
Observa-se que a relação entre a deformação autógena e grau de hidratação não é linear,
isto é, o parâmetro β da equação (3.58) não é constante. Dessa forma, β é função do
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grau de hidratação, e essa relação (β=β(ξ)) pode ser determinada experimentalmente e
considerada na modelagem numérica, o que é indicado em diversas referências da
bibliografia [44,46,65].
Alternativamente, caso não se disponha de resultados experimentais para retração
autógena, o modelo proposto em [65], permite correlacionar a evolução da retração
autógena (εRA(t)) do concreto com sua resistência à compressão (ligada à evolução da
reação de hidratação). Assim, (εRA(t)) pode ser obtido utilizando-se resultados
experimentais para fc(t) a partir do modelo a seguir:
Para t < 28 dias:
Se
Se

f c (t )
≥ 0,1
f c , 28

f c (t )
< 0,1
f c , 28

ε RA (t , f c , 28 ) = 0


ε RA (t , f c , 28 ) = ( f c , 28 − 20 ) ⋅ 2,2 ⋅


(3.59)


f c (t )
− 0,2 ⋅ 10 -6
f c , 28


(3.60)

Para t ≥ 28 dias:

ε

RA

(t , f ) = ( f
c , 28

c , 28

 t 

 
− 20 ) ⋅ 2,8 - 1,1 ⋅ e  96   ⋅ 10 -6



(3.6
1)

Onde ε RA (t , f c , 28 ) representa o valor para retração autógena (em µs) a cada instante de
tempo t, função também de f c , 28 que denota o valor da resistência à compressão em MPa
aos 28 dias.
O resultado assintótico (εRA,max), obtido através de εRA(t), pode ser utilizado em um
ajuste bi-linear [44], que correlacione εRA com o grau de hidratação conforme (3.62).

ε

RA

0 se ξ ≤ ξ o

(ξ ) =  RA,max ξ − ξ o
ε

1 − ξo

se ξ > ξ o

63

(3.62)

Modelagem Numérica do Concreto Jovem

3.2.4.
3.2.4.1.

Elastoplasticidade
Multicritério de Escoamento

Para a análise elastoplástica do concreto, optou-se por trabalhar com o critério de
escoamento de Drucker-Prager associado ao critério de Rankine, conforme [17,26,75].
O critério de escoamento escolhido procura modelar a evolução da resistência do
concreto em função da evolução da reação de hidratação (ξ) e a partir de duas variáveis
plásticas internas correspondente aos dois critérios expressas por χ1 e χ2.
A descrição formal do critério de Drucker-Prager é bem conhecida e pode ser
encontrada em diversas referências [74,78,79]. Associando o critério de Drucker-Prager
ao hardening químico e plástico tratados em 3.1.4.1, a superfície de carregamento de
Druker-Prager é dada por:
f 1 = α DP I1 + S − K DP (χ 1 , ξ ) = 0

(3.63)

Onde:
•

I1 = Traço(σ) – Representa o primeiro invariante do tensor de tensões;

•

S = sij sij - Representa a norma da tensão desviatória;

•

O termo K DP (χ 1 ,ξ ) representa uma função característica do material;

•

O termo αDP é um parâmetro do material.

No caso do critério de Rankine, considera-se:
f 2 = I1 − TCO (χ 2 ,ξ )

(3.64)

O termo TCO (χ 2 ,ξ ) representa uma função característica do material.
As superfícies de carregamento, f1 e f2, vistas no espaço I1x|S|, são apresentadas
esquematicamente na Figura 3.12.
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Figura 3.12 – Critériode Drucker-Prager com Rankine
De modo a caracterizar corretamente o comportamento do concreto é necessário calibrar
as superfícies acima com os parâmetros referentes ao material.

3.2.4.2.

Variáveis Internas χ1 e χ2

Para o concreto a dilatação plástica volumétrica ( ε vp ) pode ser considerada como uma
boa medida para o estado de hardening e softening do material [75]. Dessa forma
considera-se:

χ 1 + χ 2 = ε vp = Traço(ε p )

(3.65)

Onde χ 1 e χ 2 são as componentes do vetor das variáveis internas de hardening χ. A
consideração acima implica no seguinte formato para as superfícies de escoamento
dadas por (3.63) e (3.64):
f1 = α DP (I1 + 3ζ 1 ( χ 1 ,ξ ) ) + S − K DP , 0 = 0

(3.66)

f 2 = I 1 + 3ζ 2 ( χ 2 , ξ ) − TCO , 0

(3.67)

Onde K DP ,0 e TCO , 0 representam os limites de plastificação iniciais para hidratação
completa, ou seja:

•

K DP ,0 = K DP ( χ1 = 0, ξ = 1 )

•

TCO , 0

= TCO ( χ2 = 0, ξ = 1 )
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Os termos ζ1 e ζ2 representam os componentes do vetor de hardening ζ. Tais
componentes podem ser determinadas operando as expressões que definem as
superfícies de carregamento.
De modo a encontrar a componente ζ1 opera-se com as expressões (3.63) e (3.66) que
definem f1 igualando-as:
f1 = α DP (I1 + 3ζ 1 ( χ 1 ,ξ ) ) + S − K DP , 0 = α DP I1 + S − K DP (χ 1 ,ξ )

(3.68)

Obtendo:
−

K
− K DP ( χ 1 , ξ )
∂U
= ζ 1 ( χ 1 , ξ ) = DP ,0
3α DP
∂χ 1

(3.69)

Procedendo de modo análogo para f2 é possível obter a expressão para a componente ζ2:

−

TCO ,0 − TCO ( χ 2 , ξ )
∂U
= ζ 2 (χ 2 ,ξ ) =
3
∂χ 2

(3.70)

Utilizando a lei de fluxo apresentada em (3.32) nas expressões que definem as
superfícies de escoamento (3.66) e (3.67), o incremento da dilatação plástica
volumétrica torna-se:

dε vp = Traço(dε p ) = dλ1 3α DP + dλ2 3

(3.71)

dχ 1 = dλ1 3α DP

(3.72)

dχ 2 = dλ 2 3

(3.73)

dχ 1 + dχ 2 = dλ1 3α DP + dλ2 3

(3.74)

dχ 1 + dχ 2 = Traço(dε p )

(3.75)

Obtendo:
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É importante observar que os multiplicadores plásticos dλ1 e dλ2 devem obedecer às
condições de Kuhn-Tucker, sendo iguais a zero em função do número de superfícies de
escoamento ativas.

3.2.4.3.

Superfícies

de

Escoamento

–

Resultados

Experimentais
O parâmetro αDP do material bem com as componentes dos vetores ζ e χ podem ser
obtidos a partir dos seguintes resultados experimentais:

•

fc – Resistência à compressão uniaxial;

•

fy – O patamar elástico inicial para compressão uniaxial;

•

fb – Resistência à compressão biaxial;

•

ft – Resistência à tração uniaxial;

•

εc,∞ - Deformação à compressão uniaxial associada ao limite fc para hidratação
completa.

Resultados experimentais [48] sugerem que é possível assumir como isotrópico o

hardening químico, de modo que as relações κ= fb/fc , ω= fy/fc e δ=ft/fc não variam
durante o avanço da reação de hidratação. A superfície de Drucker-Prager pode ser
ajustada por meio dos testes de compressão uniaxial e biaxial. Partindo dos conjuntos (-

fc,0,0) e (-fb,-fb,0) em f1:
f 1 = α DP (I1 + 3ζ 1 ( χ 1 , ξ ) ) + S − K DP , 0 = 0

α DP (− fc + 3ζ 1 ( χ 1 ,ξ ) ) +

α DP (− fc ) +

2
2
fc − K DP , 0 = α DP (− 2 fb + 3ζ 1 ( χ 1 , ξ ) ) +
fb − K DP ,0
3
3

2
2
2
2
fc = α DP (− 2 fb ) +
fb → α DP (2 fb − fc ) =
fb −
fc
3
3
3
3

α DP fc(2κ − 1) = fc

2
(κ − 1) → α DP = 2 (κ − 1)
3
3 (2κ − 1)
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Pode-se determinar também o valor de KDP,0 como função do patamar fy de escoamento,
utilizando a expressão seguinte.

κ −1
2
fy
3 2κ − 1

K DP ,0 =

(3.77)

Para determinação do componente ζ1 de ζ a seguinte expressão é adotada:

ζ 1 (χ 1 ,ξ ) =

K DP , 0
3α DP

1  2κ − 1 
+ 1 −
 Rc(χ 1 ,ξ )
κ −1 
3

(3.78)

Onde Rc(χ 1 , ξ ) é o patamar quimo-plástico de compressão axial que considera o estado
de endurecimento do material expresso pelo grau de hidratação. Empregando uma lei
quadrática para o hardening plástico e uma evolução linear com grau de hidratação para
a evolução da resistência, Rc pode então ser expresso como[75]:
Para:χ1<χ1,u

 (χ 1 − χ 1,u )2 
Rc(χ 1 ,ξ ) = f c (ξ )ω + f c (ξ )(1 − ω )1 −

χ 1,u



(3.79)

Para:χ1≥χ1,u

Rc(ξ ) = f c (ξ ) = f c ,∞

(3.80)

ξ − ξ0
1− ξ0

Na primeira equação o primeiro termo considera apenas o hardening químico
(endurecimento) enquanto o segundo termo está associado com o hardening plástico.
Por χ1,u entendemos o valor da variável interna χ1 quando o valor de fc for atingido. O
valor de χ1,u pode ser determinado a partir de um ensaio de compressão uniaxial quando
o material já estiver completamente hidratado, devido ao acoplamento químico-plástico,
Assumido linear e assim, χ1,u é obtido como:

χ 1,u = −

9α DP 2 (E∞ε c ,∞ − f c ,∞ )

(

E∞ 3α DP 2 − 2 3
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Já em relação à f2 considera-se quimio-plasticidade perfeita (apenas hardening químico)
considera-se:
TCO ,0 = f t ,∞ ,

ζ2 =

f t ,∞ − f t (ξ )
3

=


ξ − ξ0
1
f t ,∞ 1 −
3
1− ξ0







(3.82)

3.3. Procedimentos Numéricos
Nesta seção são apresentados os algoritmos de solução utilizados na implementação do
problema termo-químico e do problema químico-mecânico da modelagem do material
apresentada anteriormente. O objetivo desses algoritmos é obter o histórico das
variáveis que determinam o estado do material, isto é, os campos de temperatura e de
hidratação, no caso do problema termo-químico e o histórico de deformações e tensões
no problema químico-mecânico. Estes algoritmos apresentam a solução das relações
constitutivas apresentadas considerando condições de contorno e valores iniciais
específicos.

3.3.1.
3.3.1.1.

Problema Termo-Químico
Equação local de difusão de calor

A expressão local de equilíbrio de energia, estabelecida a partir do primeiro princípio da
termodinâmica, para nossa aplicação, pode ser escrita de forma simplificada:

Ce

dT
= −divq + Q
dt

Onde, Ce é o calor específico do material, o produto Ce

(3.83)

dT
representa a energia
dt

acumulada, o termo − div q o transporte de calor e Q o calor produzido no interior do
material, originado a partir da energia de hidratação do concreto. A troca de calor no
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interior do material é descrita pela lei de Fourier, que relaciona o vetor de fluxo de
calor, com o gradiente da temperatura:

q = −k. grad T

(3.84)

Onde k é o tensor de condutividade, neste trabalho foi considerado o sólido como
homogêneo e isotrópico, assim k pode ser substituído por um escalar k. Operando as
duas equações anteriores obtém-se a equação de difusão do calor:

Ce

dT
= k∇ 2T + Q
dt

(3.85)

Para a determinação do campo de temperatura no interior de um sólido Ω, é necessário
aplicar a equação do calor considerando as condições sobre os limites do modelo.Para
problemas térmicos costuma-se considerar três tipos de condições:
Fluxo Imposto.
q. n = q s , imposto sobre uma parte Γq1 do contorno Ω (∂Ω), onde n é o vetor unitário

normal a ∂Ω.
Troca com meio externo por convecção.
q. n = h(T − Text ) , sobre Γq2, onde h é o coeficiente de troca de calor.

Temperatura Imposta.
_

T = T , aplicada em uma parte ΓT do contorno Ω (∂Ω)

3.3.1.2.

Integração no tempo

Existe um grande número de algoritmos de integração passo a passo que solucionam a
equação de difusão do calor. De modo geral estes consistem em discretizar um intervalo
de tempo [0,t] para o qual há o interesse da solução do problema, em n passos de tempo
{0, t1, ..., ti, ..., tn=t}, e a partir da condição inicial To determinar as soluções seguintes
{T1 , T2 , ..., Ti, ..., Tt}.
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Um procedimento geral de discretização consiste em introduzir no método de elementos
finitos no tempo o método de resíduos ponderados, utilizando a fórmula de recorrência
de Crank-Nicholson, onde se obtém uma fórmula dependente de um parâmetro φ
∈[0,1], definido pelo usuário.
Avaliando a equação de calor nos instantes de tempo t = tn e t = tn+1

multiplicados por

(1- φ ) e φ , respectivamente:

(1 − φ)C e Tn = (1 − φ)Qn + (1 − φ)k (∇ 2T ) n
.

(

.

φc Tn +1 = φQn +1 + φk ∇ 2T
.

)

(3.86)
n +1

.

Assumindo que Tn e Tn+1 e conseqüentemente T n e T n+1 , são soluções particulares da
equação de calor, para os instantes t = tn e t = tn+1, respectivamente, obtém-se da soma
das equações anteriores:

(

.
.


C e (1 − φ)Tn + φ Tn +1  = (1 − φ)Qn + φQn +1 + (1 − φ)k ∇ 2T



)

n

(

+ φk ∇ 2T

)

n +1

(3.87)

.

Assumindo que a derivada da temperatura com o tempo ( T ) permanece constante
durante o intervalo de tempo [tn, tn+1], e considerando que esse valor é dado por:
.
.


T&n + a = (1 − φ)Tn + φ Tn +1 ∀a ∈ [0,1]



(3.88)

De modo que:
T −T
T&n+ a = n+1 n
∆t

(3.89)

Substituindo a expressão anterior na equação (3.87) obtém-se:

(

− φk ∇ 2T

)

n +1

+

(

Ce
Tn +1 = (1 − φ)Qn + φQn +1 + (1 − φ)k ∇ 2T
∆t
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n

+

c
Tn
∆t

(3.90)
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O termo Qn+1, dependente do grau de hidratação, ξn+1, precisa de um esquema solução
iterativo que resolva:
.

Qn+1 = Q0 (t n+1 ) + L ξ n+1
.

(3.91)



Ea 

 RTn+1 

~

ξ n+1 = A(ξ n+1 ) exp −

(3.92)

Para cada ponto de integração, para iteração (k), ξn+1(k) é calculado utilizando Tn+1(k-1) da
última iteração, através da linearização da equação anterior:
.

~

(

ξ n+1 = A ξ n+1

(k )

)

(k )

Ea  ξ n+1 − ξ n


=
exp −
( k −1) 
∆t
 RTn+1


(3.93)

Que possibilita:

ξ n+1( k ) → Qn+1( k )

(3.94)

As equações relativas às condições de contorno são dadas por:
_

(3.95)

T = T em ΓT
k ((1 − φ )Tn , s + φTn +1, s ) + q s = 0 em Γq1

(3.96)

k ((1 − φ)Tn , s + φTn +1, s ) + h((1 − φ)Tn + φTn +1 ) − hText = 0 em Γq2

(3.97)

_

Onde

Γq1 ∩ Γq 2 = ∅, Γq1 ∪ Γq 2 = Γq , Γq ∩ ΓT = ∅ e Γq ∪ ΓT = ∂Ω ,

onde

∂Ω

representa o contorno do domínio Ω. Aqui, Text é a temperatura no exterior. A equação
(3.95), relativa a temperaturas prescritas, foi tratada da forma padrão, eliminando as
_

equações correspondentes aos graus de liberdade restritos e assumindo T nas equações
restantes.
O esquema de solução anterior engloba um certo número de algoritmos conhecidos,
função do valor atribuído a φ :
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•

- φ =0

•

- φ = 1/2 - Algoritmo de diferenças finitas

•

- φ = 2/3 - Algoritmo de Galerkin

•

- φ =1

- Algoritmo de Euler explicito

- Algoritmo de Euler implícito

No programa desenvolvido é possível alterar o valor de φ , como um parâmetro de
análise, alterando assim a fórmula de recorrência, entretanto nos exemplos apresentados
neste trabalho considerou-se sempre o valor de φ = 2/3 (Galerkin).

3.3.1.3.

Aproximação pelo método de elementos finitos

Para o MEF, Tn e Tn+1 são substituídos por Tn = ∑ N iTi ,n e Tn+1 = ∑ N iTi ,n+1 , onde Ni é
i

i

a função padrão de aproximação do método de elementos finitos para cada ponto nodal
i, e Ti a temperatura aproximada para o mesmo ponto. A partir das aproximações
anteriores, e considerando as condições de contorno chega-se a seguinte equação:
1
1




ν [K ] + [J ]{T }n +1 = (1 − φ){R}n + φ{R}n +1 −  (1 − φ)[K ] − [J ]{T }n
∆t 
∆t 



(3.98)

Onde:
K i ,l = k ∫ (N i , x N l , x + N i , y N l , y + N i , z N l , z )dΩ + h ∫ N i N l dΓ

(3.99)

J i,l = Ce ∫ N i N l dΩ

(3.100)

Ω

Γq 2

Ω

_

R l ,n = ∫ Qn N l dΩ + ∫ q s N l dΓ − h ∫ Text N l dΓ
Ω

Γq1

Γq 2

(3.101)

_

R l ,n+1 = ∫ Qn+1 N l dΩ + ∫ q s N l dΓ − h ∫ Text N l dΓ
Ω

Γq1

(3.102)

Γq 2

As matrizes [K] e [J] são constantes e conhecidas, {T}n e {R}n são conhecidos da
solução do incremento de tempo anterior, e {T}n+1 é o que se pretende determinar. No
entanto, {R}n+1 contém um termo (Qn+1) que depende de {T}n+1, e que deve ser
determinado a partir do campo de hidratação{ξ}n+1, de modo que:
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ξ n +1
Q n +1

(k)

(k )

{R}n +1

→ Q n +1

(k)

→ {R}n +1

(k)

(k)

→ {T}n +1

(k)

O processo iterativo continua até ser atingido o seguinte critério:

se

{T}n +1

(k)

− {T}n +1

{T}n +1

( k −1)

(k )

então {T}n +1 = {T}n +1

≤ tol(T),
(k )

caso contrário, nova iteração (k + 1)
A tolerância tol(T) é atribuída pelo usuário.
Este algoritmo demonstrou ser suficientemente estável para a resolução do problema de
acoplamento termo-químico constituído pelas equações apresentadas anteriormente.

3.3.2.

Problema Termo-Químico-Mecânico

Na seção anterior tratou-se da resolução da equação do calor acoplada com a equação da
cinética da hidratação fornecendo o histórico da temperatura e do grau de hidratação. O
objetivo dessa seção é apresentar resumidamente os procedimentos numéricos adotados
para solução do problema mecânico de modo a determinar o histórico de tensões,
deslocamentos e potencial de fissuração do concreto, a partir dos resultados fornecidos
pelo problema termo-químico, considerando as deformações térmicas, as deformações
por retração autógena e a evolução das propriedades do material dependentes do grau de
hidratação. Também é apresentado o algoritmo de resolução das equações da quimoplasticidade (3.28) - (3.39), com utilização da superfície de Drucker-Prager associado
ao critério de Rankine.
Neste trabalho o módulo que soluciona o problema químico-mecânico é utilizado para
obtenção do índice de fissuração de um problema real de engenharia, onde se buscaprever e evitar o aparecimento de fissuras na massa de concreto. Assim, é apresentado o
procedimento numérico adotado para esse fim.
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3.3.2.1.

Equações constitutivas

O problema químico-mecânico é definido pelas equações da quimo-plasticidade (3.28) (3.39), pela lei de evolução do grau de hidratação (3.47), e pela equação incremental das
tensões, dada por:

(

dσ = C(ξ ) : dε − dε p − α 1dT − β (ξ )1dξ

)

(3.103)

O algoritmo para tratamento do problema químico-mecânico é caracterizado pela
adaptação do algoritmo de mapeamento de retorno para plasticidade [74], para o
problema de quimio-plasticidade apresentado.

3.3.2.2.

Algoritmo de Integração

{

}

Assume-se que o conjunto das variáveis ε n , ε pn , ε en , σ n , ∆ε, ξ n , Tn , χ n , t n , ∆t é conhecido

{

}

e procura-se obter ε n +1 , ε pn +1 , ε en +1 , σ n +1 , ∆ε, ξ n +1 , Tn +1 , χ n +1 , t n +1 , ∆t , onde obviamente:

ε n+1 = ε n + ∆ε

(3.104)

t n+1 = t n + ∆t

(3.105)

Os valores do grau de hidratação (ξn+1) e da temperatura (Tn+1) são resultados do
problema termo-químico.
Para determinação das deformações plásticas utilizou-se o algoritmo de “return

mapping”, encontrado em [74], no qual inicia-se o processo iterativo partindo de um
estado de tensões teste (trial) que considera apenas deformações elásticas, de modo que:

σ nτ +1 = σ n + C(ξ ) : (∆ε − α 1∆T − β (ξ )1∆ξ )
É avaliado então o critério de plastificação:

(

)

f1,t n +1 = τ I1t + 3ζ 1t + S t − K DP , 0

(3.106)

f 2,t n +1 = I1t + 3ζ 1t − Tc0

(3.107)
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Onde:

ζ 1t,n+1 =

K DP , 0

3τ

ζ 2t ,n+1 =

1  2k − 1 
+ 1 −
 Rc(χ 1,n , ξ n+1 )
3
k −1 

(3.108)

(ξ − ξ 0 )
Tc0 1
− f t ,∞ n+1
3
3
1 − ξ0

(3.109)

Podem acontecer então, as quatro situações que serão descritas a seguir:
•

Se f 1t,n +1 < 0 e f 2t,n +1 < 0 , o estado teste encontra-se dentro do domínio elástico, e
o

{σ

estado
n +1

de

tensões

corresponde

= σ t , ε en +1 = ε en + ∆ε, ε pn +1 = ε np , χ n +1 = χ n

ao

estado

teste,

e

assim

}

•

Caso f 1t,n +1 > 0 e f 2t,n +1 < 0 apenas a superfície de Drucker-Prager está ativa.

•

Caso f 1t,n +1 < 0 e f 2t,n +1 > 0 apenas a tensão Cut-Off está ativa.

•

Caso Caso f 1t ≥ 0 e f 2t ≥ 0 ambas superfícies de escoamento estão ativas.

Nos casos em que as superfícies de escoamento foram violadas pelo estado teste, devese utilizar um esquema a de projeção de retorno à superfície de modo a encontrar a
parcela da deformação plástica.
Cada uma das situações anteriores delimita uma região distinta no espaço de tensões,
para as quais correspondem deferentes algoritmos de projeção de retorno a superfície de
escoamento e determinação da parcela de deformação plástica.
Os algoritmos de projeção necessários para as superfícies aqui tratadas podem ser
encontrados na bibliografia [26,75].
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3.3.2.3.

Índice de Fissuração

Para a solução de alguns problemas, onde se deseja evitar qualquer tipo de fissuração,
não é necessário o cálculo da estrutura em regime plástico, bastando determinar um
índice de fissuração que dará uma medida do quanto a estrutura está sujeita a fissurar.
Para obtenção do índice de fissuração, considerou-se a solução da equação (3.103) sem
consideração de deformações plásticas, e dessa forma a equação incremental de tensões
do problema quimo-mecânico se reduz a equação (3.110).
dσ = C (ξ ) : (dε − α 1dT − β (ξ )1dξ )

(3.110)

O algoritmo de integração é idêntico aquele descrito na seção anterior, porém
considerando apenas deformações elásticas e de modo a obter o índice de fissuração na
massa de concreto. O índice de fissuração é definido pela relação dada na equação
(3.111)
 σ (t ) 
If =  1

 f t (ξ (t ) ) 

(3.111)

Onde σ 1 (t ) é a tensão principal máxima de tração em um certo tempo t, e f t (ξ (t ) )
representa a resistência à tração, função do grau de hidratação ξ no tempo t. A partir
desse cálculo simples é possível obter os campos do índice de fissuração
correlacionando as tensões geradas com respectivas resistências desenvolvidas em cada
ponto do sólido de concreto.

3.3.3.

Programa Proposto

3.3.3.1.

Programa Original

O programa desenvolvido utilizou uma plataforma de um programa de elementos finitos
já desenvolvido no PEC/COPPE em linguagem FORTRAN por MARTINS [80], com
estratégias de vetorização que permitem um melhor desempenho computacional. Suas
características são: Elementos tetraédricos lineares; Técnica incremental-iterativa do
tipo Newton-Raphson para solução do sistema de equações não lineares; Estratégia de
solução é elemento por elemento, com solucionador por gradientes conjugados,
précondicionado com pré-condicionador diagonal das matrizes dos elementos [81,82].
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3.3.3.2.

Descrição Geral

Foram realizadas diversas modificações no programa original com o intuito de
incorporar o modelo de acoplamento termo-químico-mecânico, e ainda simular o
processo construtivo presente em estruturas de concreto. No primeiro módulo, do
programa, calculam-se os campos térmicos e de hidratação para cada incremento de
tempo. Esses resultados são utilizados no segundo módulo, onde são calculados os
campos de deslocamentos, tensões e variáveis plásticas ao final de cada incremento de
tempo. O Quadro 4.1 apresenta o fluxograma geral do programa desenvolvido.

Leitura dos dados gerais do problema:
Geometria do problema
Malha
Propriedades do Material
Leitura do Número de Incrementos de Tempo
Ninctime
Leitura das condições iniciais
Campos iniciais de Temperatura e Hidratação
Forças internas
Loop no número de incrementos de tempo (t)
Para n = 1 até n = Ninctime
Entrada de intervalo de tempo e tolerâncias
Solução do Problema Termo-Químico
Entrada de Condições de Contorno e Carregamento
Cálculo dos Campos de Temperatura e de Hidratação para t n
Montagem das Matrizes
Solução iterativa
Impressão dos Resultados
Solução do Problema Quimo-Mecânico
Entrada de Condições de Contorno e Carregamento
Utilização dos Campos de Temperatura e de Hidratação para t n
Cálculo dos Campos de Deslocamentos e Tensões para t n
Montagem das Matrizes
Método de Newton Raphson
Cálculo de Forças Internas - DP
Algoritmo de Retorno
Impressão dos resultados
Próximo incremento de Tempo (tn+1)
FIM
Quadro 3.1 – Descrição Geral do Fluxo do Programa
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3.3.3.3.

Problema Termo-Químico

O problema termo-químico foi solucionado conforme as expressões descritas em 3.3.1,
a partir da criação de uma nova sub-rotina dedicada a esse fim. Este procedimento
demandou uma série de modificações no programa original como: leitura das
propriedades térmicas do material; cálculo da curva de afinidade normalizada do
material a partir de dados experimentais fornecidos; carregamento térmico de
convecção,

fluxo

e

temperatura

prescrita;

implementação

das

matrizes

de

condutividade, convecção e capacidade térmica de cada elemento; consideração da
variação da temperatura externa com o tempo.

3.3.3.4.

Problema Químico-Mecânico

O problema químico-mecânico foi solucionado adaptando o cálculo elasto-plástico já
presente no programa inicial para o modelo descrito em 3.3.2. Com esse intuito foram
realizadas as seguintes modificações: leitura das propriedades mecânicas do material
para caracterização do endurecimento do material através da curva que relaciona o
módulo de elasticidade com o grau de hidratação, ou através dos parâmetros para
aplicação da lei da Byfors; leitura da relação entre retração autógena e grau de
hidratação; implementação do modelo que correlaciona retração autógena com
resistência à compressão; alteração no cálculo de deformações com consideração do
endurecimento do material, das deformações térmicas e deformações de retração
conforme descrito na seção 3.3.2; avaliação do índice de fissuração a partir do cálculo
de tensões e da evolução da resistência mecânica do material; Implementação das
superfícies de plastificação.

3.3.3.5.

Geometria Variável

Par simulação do processo construtivo foi implementada uma estratégia de solução que
pode ser descrita resumidamente da seguinte forma: estipula-se o número de etapas
construtivas e o instante de tempo em que cada camada será lançada, posteriormente é
lida toda a malha associando cada elemento a uma das etapas construtivas. Na medida
em que a análise transiente avança verifica-se se o tempo de lançamento de uma nova
camada já foi atingido. Em caso afirmativo ativam-se os elementos associados a tal
camada, e atualizam-se as condições de contorno.
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3.4. Exemplo de Aplicação
Nesta seção o modelo numérico apresentado é aplicado a análise termo-químicomecânica nas primeiras idades, da fase construtiva até o final da cura, de uma laje de
fundação industrial em concreto massivo. Durante a execução da primeira camada da
laje foram monitoradas a temperatura no interior da massa de concreto e a temperatura
ambiente. Com base nesses dados e em resultados experimentais para as propriedades
mecânicas do material foi possível identificar os mecanismos que provocaram a
fissuração da primeira etapa construtiva da laje em estudo. Dessa forma, a aplicação do
modelo numérico permitiu estudar um novo plano de execução para as demais lajes da
fundação do mesmo prédio, de modo a evitar a fissuração das mesmas.

3.4.1.

Descrição do problema

A laje em estudo tem 17,55 m de comprimento, 5,25 m de largura e 1,0 m de altura,
executada sobre uma camada de regularização de concreto magro de 0,1 m de espessura
assentada sobre uma rocha do tipo arenito. A execução da laje foi prevista em duas
etapas de concretagem de 0,5 m de altura. A Figura 3.13 apresenta a geometria da laje
em estudo, representando o semi-espaço de rocha, e as duas etapas de concretagem. O
modelo tridimensional utilizado considerou o semi-espaço de rocha como uma faixa de
3 m de largura no entorno da laje e 3 m de profundidade. Também foi considerada uma
camada de concreto magro sob a laje e o poço para drenagem previsto em projeto.
As condições de contorno do problema térmico foram consideradas com troca de calor
por convecção, conforme a seção transversal apresentada na Figura 3.14, onde: S1
representa a superfície superior da laje, considerando superfície úmida; S2 representa a
superfície lateral da laje onde se considerou a utilização de formas de madeira; S3
representa a superfície lateral da laje onde se considerou a utilização de formas de
metal; S4 representa a superfície superior da rocha com troca direta com a atmosfera em
ambiente ventilado. Nas demais laterais da laje, não representadas na Figura 3.14,
adotaram-se superfícies de troca do tipo S2, isto é, com presença de formas de madeira.
A Figura 3.15 apresenta a seção transversal do modelo adotado representando as
restrições mecânicas adotadas, ou seja, apoios nas laterais da rocha e engaste em sua
base.
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Figura 3.13 – Geometria do modelo na análise numérica

Figura 3.14 – Superfícies de troca de calor por convecção

Figura 3.15 – Condições de contorno adotadas no módulo mecânico
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A Figura 3.16 apresenta a malha de elementos finitos tetraédricos utilizada na
modelagem numérica. Cerca de oitenta mil elementos foram utilizados nesta
discretização, possibilitando um grau de refinamento suficiente para a representação do
fenômeno em estudo com precisão.

Figura 3.16 – Malha de elementos finitos
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3.4.2.

Avaliações de campo

A laje em questão apresentou fissuração após a concretagem da primeira camada de
0,50 metros da laje. Inicialmente (12 horas) surgiram fissurações superficiais. As
fissuras atravessaram toda a laje dois dias após a concretagem.
Durante a concretagem da primeira camada de 0,50 metros da laje foram efetuadas
medidas de temperatura em seu interior no sentido de monitorar a evolução da
temperatura da massa de concreto em diferentes pontos, bem como a variação da
temperatura ambiente.
As medidas de temperatura no interior da laje foram realizadas em duas diferentes
alturas: A primeira medida foi posicionada na altura de 0,1 m (sensor 3 - Figura 3.17),
de modo a possibilitar uma leitura no interior da laje com pouca perda de calor para o
meio, e assim permitir uma estimativa do calor de hidratação do concreto; A segunda
medida foi posicionada na altura de 0,4 m (sensor 4 - Figura 3.17), e assim estimar a
perda de calor para o meio ambiente. A primeira etapa de concretagem da laje foi
realizada sob uma tenda de lona com o intuito de controlar a umidade do ambiente no
entorno da laje. Foram realizadas medidas de temperatura do ar externo à tenda (sensor
1 - Figura 3.17) e da temperatura no interior da tenda (sensor 2 - Figura 3.17). A Figura
3.18 apresenta o gráfico com os valores medidos para estas temperaturas durante os
primeiros sete dias após a concretagem.

Figura 3.17 – Desenho esquemático do posicionamento dos sensores medidores de
temperatura durante a execução da primeira camada da laje
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Figura 3.18 – Variação da temperatura externa
A Figura 3.19 apresenta a evolução da temperatura medida em campo no interior da
laje. Tais medidas indicam que o início do endurecimento do concreto ocorre em um
período de 11 a 12 horas após a concretagem, também se observa uma ligeira diferença
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nas temperaturas de lançamento do concreto lançado para as duas diferentes posições.
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Figura 3.19 – Variação da temperatura na massa de concreto
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3.4.3.
3.4.3.1.

Cálculo Termo-Químico
Retroanálise para obtenção de parâmetros

Uma vez que a curva de elevação adiabática de temperatura do concreto (necessária
para a obtenção da afinidade normalizada e indicativa do calor de hidratação do
cimento) não era conhecida, procurou-se obter a curva de afinidade normalizada em
função do grau de hidratação Ã(ξ) coerente com os resultados de temperatura medidos
em campo, utilizando-se para tal o modelo numérico apresentado acima em uma análise
inversa do problema. A curva de afinidade normalizada em função do grau de

Afinidade Normalizada (1/s)

hidratação Ã(ξ), obtida por tal retroanálise, está apresentada Figura 3.20.
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Figura 3.20 – Curva de afinidade normalizada em função do grau de hidratação
Além da retroanálise da curva de afinidade normalizada também foi realizada uma
análise inversa para determinar o valor do coeficiente de troca por convecção na
superfície horizontal submetida a cura úmida. Para tal foi utilizada a leitura do sensor
situado próximo à superfície (sensor 4 - Figura 3.17), determinando o valor do
coeficiente de troca como sendo h= 10 W/(m2.K). A Figura 3.21 apresenta os resultados
experimentais de evolução de temperatura comparados com os resultados numéricos
obtidos a partir da retroanálise. Observa-se uma boa relação entre os resultados medidos
e aqueles determinados numericamente, tanto em magnitude quanto em cinética. Nesta
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análise a temperatura inicial do concreto foi considerada constante, e a temperatura

45.0

o

Temperatura ( C )

ambiente foi tomada de acordo as medidas de campo apresentadas na Figura 3.18.
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Figura 3.21 – Comparação das curvas de evolução de temperatura obtidas a partir da
retroanálise com os resultados medidos nos sensores 3 e 4
A Tabela 3.2 apresenta as demais propriedades térmicas utilizadas no cálculo acima, a
saber, condutividade e o calor específico para os diversos materiais, os coeficientes de
troca por convecção com o meio-ambiente para as diversas superfícies e o valor da
energia de ativação (dividida pela constante universal dos gases) para o concreto.
Material
Cond. de Troca

Condutividade Cal. específico
3

Coef. de troca
2

[ W /(m.K) ]

[ MJ/(m .K) ]

[ W /( m .K) ]

Rocha - arenito

2,50a

2,50a

-

Regularização

1,50b

1,90b

-

Concreto

3,00c

2,48c

-

Forma (madeira)

-

-

2,55d

Superfície livre

-

-

6,00d

Superfície úmida

-

-

10,00e

Ea/R

[K-1]

4.000

Tabela 3.2 – Dados do cálculo termo-químico. Fonte: a – Ref. [77]; b – Ref. [77]; c –
Ref. [77] concreto com agregado calcário;d –.Ref. [83]; e – Retroanálise
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3.4.3.2.

Resultados da Análise Termo-Química

A Figura 3.22 apresenta as curvas de evolução da temperatura do interior da massa de
concreto da primeira camada da laje para diferentes alturas. Na Figura 3.23 estão
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apresentadas a curvas de evolução do grau de hidratação nos mesmos pontos.
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Figura 3.22 – Curvas de evolução de temperatura
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Figura 3.23 – Curvas de evolução do grau de hidratação
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A Figura 3.24 apresenta a evolução dos campos de temperatura para diferentes tempos
durante os dois primeiros dias após a execução.
Lançamento

6 horas

12 horas

18 horas

24 horas

36 horas

48 horas

Figura 3.24 – Evolução do temperatura (oC)
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A Figura 3.25 apresenta a evolução dos campos de temperatura para diferentes tempos
durante os dois primeiros dias após a execução, na seção central da laje.
Lançamento

12 horas

24 horas

36 horas

48 horas

Figura 3.25 – Evolução da temperatura na seção central da laje (oC)
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3.4.4.

Cálculo Termo-Químico-Mecânico

3.4.4.1.

Propriedades do material

A Tabela 3.3 apresenta as propriedades dos materiais utilizadas na análise mecânica.
Material

E∞ [ GPa ]

ν

α(µs/oC)

Arenito

50,00a

0,2

10a

Concreto

40,90b

0,2

6c

Tabela 3.3 – Dados do cálculo termo-químico. Fonte: a – Ref. [77]; b – Resultados
experimentais; c – Ref. [77] concreto com agregado calcário
As propriedades mecânicas do concreto utilizado na laje em estudo foram determinadas
experimentalmente e os resultados estão apresentados nas Figuras 3.25 a 3.27. Em
seguida é necessário correlacionar a evolução das propriedades mecânicas com o grau
de hidratação para aplicar o modelo numérico ao cálculo termo-químico-mecânico.
A Figura 3.27 apresenta os resultados obtidos para o módulo de elasticidade do concreto
para diferentes idades.

Módulo de Deformação Tangente Inicial (GPa)
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Figura 3.26 - Variação do módulo de elasticidade do concreto com a idade
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A Figura 3.27 apresenta os resultados obtidos para resistência à compressão do concreto

Resistência à compressão (MPa)

para diferentes idades.
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Figura 3.27 - Variação da resistência à compressão do concreto com a idade
A Figura 3.28 apresenta os resultados obtidos pelo método brasileiro para resistência à

Resistência à tração (MPa)

tração do concreto para diferentes idades do material.
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Figura 3.28 - Variação da resistência à tração indireta do concreto com a idade
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A relação entre o módulo de elasticidade do concreto e o grau de hidratação foi obtida
utilizando-se o modelo de BYFORS [48]. Tal modelo estabelece que uma relação entre
o módulo de elasticidade e o grau de hidratação como é dado pelas equações (3.56) a
(3.57), que são dependentes do módulo de elasticidade, da resistência à compressão
finais (valores assintóticos das Figuras Figura 3.26 e 3.26) e do grau de hidratação no
momento da pega ξo (considerado como ξo = 0,1 [42,50,16]) do concreto. Os valores

E(GPa)

assim calculados são apresentados na Figura 3.29.
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Figura 3.29 – Evolução do módulo de elasticidade com o grau de hidratação
Segundo TORRENTI [50] e ULM e COUSSY [16], a relação entre a resistência co
concreto e o grau de hidratação do concreto pode ser considerada como sendo linear. O
limiar de endurecimento do concreto foi novamente assumido como ξo = 0,1 [42,50,16],
coerentemente com o limiar já adotado para o módulo de elasticidade.
Como a resistência à tração direta do concreto é inferior à resistência à tração indireta
(procedimento utilizado), adotou-se a seguinte relação no presente estudo [40]:
fct ∞ ,direta = 0,85 ⋅ fct ∞ ,brasileiro

(3.11

O valor de fct∞,brasileiro foi considerado como o valor assíntotico da Figura 3.28
resultando num valor de fct∞,direta de 4,22 MPa. A Figura 3.30 apresenta a evolução da
resistência com o grau de hidratação considerada.
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Figura 3.30 – Evolução da resistência à tração direta com o grau de hidratação
Para realização da análise termo-quimo-mecânica é necessário ainda o conhecimento da
retração autógena do concreto jovem. Como esses dados não foram obtidos, utilizou-se
o modelo proposto em [65], apresentado nas equações (3.59) a (3.61), que correlaciona
a evolução da retração autógena (εRA(t)) do concreto com sua resistência à compressão
(ligada à evolução da reação de hidratação). A partir do valor máximo de retração
autógena (εRA,max=86 µs), de ξ o = 0,1, considerando-se uma relação bilinear entre a
retração autógena e o grau de hidratação [16], aplicando (3.62), obteve-se a curva dada

RA
ε (µs)

na Figura 3.31.
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Figura 3.31 – Variação da retração autógena com o grau de hidratação
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3.4.4.2.

Resultados

Com os resultados obtidos para o cálculo termo-químico de evolução de temperatura e
de hidratação, e com base nas propriedades mecânicas apresentadas, efetuou-se o
cálculo de tensões, sem consideração de plasticidade. A Figura 3.32 apresenta a
evolução da tensão principal máxima observada no interior da massa de concreto na

MPa

seção central da primeira camada da laje.
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Figura 3.32 – Tensão principal máxima calculado para diferentes alturas no interior da
primeira camada (h = 0,50 m) na seção central da laje
Para cada posição no interior da laje está associado um grau de hidratação, que
corresponde a uma determinada resistência. Com base nessa resistência e no valor
correspondente de tensão principal máxima calculado é possível determinar o índice de
fissuração como em (3.111).
A Figura 3.33 apresenta a evolução do índice de fissuração na seção central da primeira
camada da laje. As curvas de índice de fissuração, obtidas a partir de dados reais
medidos em campo, indicam a possibilidade de fissuração superficial aproximadamente
12 horas após a execução, o que foi confirmado por observações de campo. Tal análise
indica que durante o endurecimento do concreto, isto é, o momento no qual o material
começa efetivamente a ganhar rigidez (ξo), a laje estava submetida a tensões de tração,
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em função do alto gradiente térmico induzido pela forte queda de temperatura ambiente,
(ver Figura 3.18) e da elevada temperatura de lançamento (ver Figura 3.19).
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Figura 3.33 – Índice de fissuração calculado para diferentes alturas no interior da
primeira camada (h = 0,50 m) na seção central da laje
A Figura 3.33 indica ainda a possibilidade de surgirem fissuras que atravessem toda a
primeira camada da laje entre 2,5 e 3.5 dias (fato também confirmado no campo). Esta
segunda fissuração deve-se, principalmente, às propriedades de hidratação do concreto,
notadamente, o calor de hidratação e retração autógena do concreto.
A análise aqui apresentada indica que o índice de fissuração da laje em estudo é
bastante sensível aos valores da retração autógena e do calor de hidratação. Desse
modo, apenas com valores experimentais precisos para a elevação adiabática da
temperatura (calor de hidratação), e para a retração autógena seria possível uma análise
mais precisa de modo a prevenir a fissuração do concreto jovem. Da mesma maneira é
necessário um conhecimento maior sobre a evolução das propriedades mecânicas do
concreto quando do início de seu endurecimento, isto é, para idades próximas ao limiar
de percolação, que representa o início da formação do esqueleto rígido pela reação de
hidratação, descrito por ACKER [42], como reportado no item 2.1.4.2.
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A Figura 3.34 apresenta a evolução dos campos de tensão principal máxima para
diferentes tempos.
1 dia

2 dias

2,5 dias

3 dias

4 dias

5 dias

7 dias

Figura 3.34 – Evolução da tensão principal máxima (MPa)
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A Figura 3.35 apresenta a evolução dos campos de tensão principal máxima para
diferentes tempos, na seção central da laje.
2 dias

2,5 dias

3 dias

5 dias

7 dias

Figura 3.35 – Evolução da tensão principal máxima na seção central da laje (MPa)
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A Figura 3.36 apresenta as direções da tensão principal máxima para a idades de 2,5
dias, momento do início da fissuração, e para sete dias.
2,5 dias

7 dias

Figura 3.36 – Campo de direção das tensões principais máximas

98

Modelagem Numérica do Concreto Jovem
O cálculo de plasticidade pode ser aplicado no caso anterior de modo a verificar a
evolução do comportamento mecânico do concreto jovem após a fissuração do material,
analisada conforme o modelo descrito em 3.2.4.
Assim aplicou-se o modelo de plasticidade considerando que os parâmetros de
calibração das superfícies de plasticidade não evoluem com o tempo permanecendo
constantes, como visto em 3.2.4.3. Adotou-se:

κ = fb/fc = 1,16
ω = fy/fc = 0,25
δ = ft/fc ≈ 0,075
εc,∞ = 0,0022
A Figura 3.37 apresenta as curvas de evolução com o tempo da variável χ2, que
evidencia a evolução da plastificação do material em função de tensões de tração, na
seção central da laje.
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Figura 3.37 – Curvas de evolução da variável χ2 de plasticidade
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A Figura 3.34 apresenta a evolução da variável χ2 associada a plasticidade em função da
tensão de tração máxima.
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7 dias

Figura 3.38 – Evolução da variável χ2 de plasticidade
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A Figura 3.35 apresenta a evolução a variável χ2 associada a plasticidade em função da
tensão de tração máxima na seção central da laje.
1 dia

2 dias

4 dias

6 dias

7 dias

Figura 3.39 – Evolução da variável χ2 de plasticidade na seção central da laje
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Os resultados apresentados anteriormente indicam claramente a fissuração da laje. Uma
nova análise numérica foi realizada interferindo apenas na temperatura inicial de
lançamento, e no valor máximo de retração autógena de modo a diminuir o índice de
fissuração. A temperatura de lançamento pode ser facilmente reduzida substituindo água
da mistura por escamas de gelo, por exemplo. No caso da retração autógena o uso de
determinados agregados [66], pode reduzir essa retração sem interferir no consumo de
cimento.
Desse modo, utilizando os mesmos dados do cálculo anterior, porém considerando uma
temperatura inicial de lançamento de 15oC, e uma redução no valor da retração autógena
máxima de εRA,max = 86 µs para εRA,max = 70 µs foi possível encontrar uma solução que
reduz o índice de fissuração da laje, mesmo considerando uma concretagem em apenas
duas etapas e com uma variação de temperatura ambiente agressiva como a observada
em campo. Os resultados obtidos são apresentados a seguir.
A Figura 3.40 apresenta as curvas de evolução da temperatura para diferentes alturas na
seção central da laje durante os primeiros sete dias após a execução. Pode-se observar
que a temperatura máxima atingida é inferior àquela obtida na primeira análise ( ver
Figura 3.22). Este fato deve-se à termo-ativação da reação de hidratação, que faz com
que a reação se desenvolva mais lentamente em função da temperatura inicial de
lançamento ser mais baixa.
A Figura 3.41 apresenta as curvas de evolução do índice de fissuração para diferentes
alturas na seção central da laje durante os primeiros sete dias após sua execução.
Observa-se que, em função dos campos de temperatura obtidos (inferiores a primeira
análise) e de um valor menor para a retração autógena, o índice de fissuração é
controlado. O fato da temperatura inicial de lançamento ser mais baixa também evita as
tensões de tração surgidas durante o início do endurecimento do concreto.
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Figura 3.40 – Curvas de evolução da temperatura para nova análise
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Figura 3.41 – Índice de fissuração calculado para diferentes alturas no interior da
primeira camada (h = 0,50 m) na seção central da laje
A Figura 3.42 apresenta a evolução do índice de fissuração para diferentes alturas na
laje ao longo da execução de toda a laje, considerando intervalo de lançamento de dez
dias entre as camadas de concretagem.
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Figura 3.42 – Índice de fissuração calculado para diferentes alturas na laje,
considerando intervalo de lançamento de dez dias entre as camadas de concretagem
A solução apresentada, de acordo com a análise numérica, evita o problema de
fissuração da laje durante as primeiras idades do material. No entanto, diversas outras
soluções seriam possíveis, seja através de intervenções no material, de uma maior ou
menor refrigeração ou de interferência no ritmo de execução. É em função disso, que se
propõe nos próximos capítulos uma metodologia para escolha da melhor solução,
considerando seu custo e sua resposta térmica, química e mecânica.
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Neste capítulo é apresentada uma breve revisão dos conceitos gerais de
problemas de otimização de estruturas, bem como uma introdução aos algoritmos
genéticos (A. G.).
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4.1. Introdução
O conceito de otimização refere-se à realização de determinada tarefa do modo mais
eficiente possível. Essa eficiência está associada ao objetivo da otimização. Assim,
quando se fala de otimização em problemas de engenharia muitos são os objetivos
possíveis, como por exemplo, a redução durante a fase de projeto do peso de uma
estrutura de aço, a otimização do plano de execução de uma determinada estrutura
visando à diminuição de seu custo, ou ainda, a otimização da dosagem de um concreto
buscando o aumento de sua resistência mecânica. Alguns desses problemas podem
possuir mais de um objetivo, muitas vezes conflitantes, como na dosagem de um
concreto onde se procura maximizar sua trabalhabilidade e resistência ao mesmo tempo.
Nestes casos, trata-se de uma otimização dita de multi-objetivo. Quando se procura
otimizar apenas uma determinada variável do problema trata-se do tipo de otimização
denominada de otimização simples.
Problemas de otimização em estruturas possuem três características principais que
tornam atraente o uso de Algoritmos Genéticos (A.G.): a solução procurada é a global,
as variáveis de projeto são discretas, problemas de otimização estrutural sempre contêm
algum tipo de restrição. Algoritmos Genéticos possuem a capacidade maior de busca do
ponto ótimo global, fornecem soluções efetivas para problemas discretos de otimização
e podem ser modificados de modo a incorporar restrições ao problema. Em função
disso, o uso de Algoritmos Genéticos para solucionar problemas de otimização em
estruturas tem se difundido durante os últimos anos. Sua utilização foi empregada com o
sucesso em estudos desenvolvidos no PEC/COPPE UFRJ, dentre os quais destacam-se
os trabalhos de LEMONGE [84], BORGES [85] e CASTRO [86].
A bibliografia sobre a aplicação de algoritmos genéticos na otimização de problemas
relacionados com projeto de estruturas é vasta e abrange uma série de aspectos
relacionados a problemas estruturais, citam-se como exemplo o uso de A.G.: Projetos
otimizados de pórticos espaciais e planos de aço [87,88,89]; Otimização de treliças
planas e espaciais [90,91,92,93]; Projeto de topologia estrutural [94]; Projeto otimizado
de pavimentos rígidos [95]; Localização de danos em estruturas [96]; Projeto de
estruturas compostas [97]; Topologia de Cascas[98].
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4.2. Problemas de Otimização
4.2.1.

Conceito Geral

Um problema de otimização tem como objetivo extremizar uma determinada função,
isto é, determinar o conjunto de variáveis, das quais tal função é dependente, de modo a
encontrar seu valor máximo ou mínimo. A formulação clássica para um problema de
otimização é apresentada no Quadro 4.1.
Encontrar o Conjunto de Varíáveis
(x1, x2, ... ,xN)
Que Minimizam (ou Maximizam):
F (x1, x2, ... ,xN)

A Função Objetivo

Atendendo às Restrições:
De Comportamento

Laterais nas Variáveis de projeto

gj (x) ≥ 0

j = 1, 2, ... , J

hk (x) = 0

k = 1, 2, ... , K

xi(L) ≤ xi ≤ xi(U) i = 1, 2, ... , N

Quadro 4.1 – Formulação geral para um problema de otimização.
Deste modo um problema de otimização consiste em um procedimento de busca da
melhor solução dentro de espaço ou região considerada viável. São diversos os
processos de solução e sua escolha depende fundamentalmente do ambiente no qual se
dá a busca, do objetivo a ser alcançado e das condições que devem ser aceitas pela
solução.
Os algoritmos de busca podem ser classificados, de acordo com sua generalidade, como
fracos, quando podem ser aplicados a uma grande variedade de problemas, ou fortes,
quando eles são especialmente projetados para aplicações específicas. Evidentemente,
algoritmos fortes requerem um grande conhecimento do espaço de busca, apresentam
grande eficiência, porém perdem consideravelmente em generalidade.
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4.2.2.

Definições Básicas

A seguir são apresentadas algumas definições correntes em problemas de otimização,
necessárias para a compreensão da aplicação que será aqui estudada.

Variável de Projeto.

As variáveis de projeto são aquelas que se alteram durante o processo de otimização
determinando a função objetivo. Elas podem ser contínuas, inteiras ou discretas (valores
pertencentes a algum cunjunto fixo).
Comumente, em problemas de engenharia estrutural, estão associadas: à geometria da
estrutura; à topologia dos elementos que a compõem; ao tipo de material utilizado, e a
suas propriedades físicas e mecânicas; à evolução da topologia da estrutura com o
tempo.
Restrições.

As restrições representam os limites que devem ser atendidos no projeto através de
funções de igualdade ou desigualdade. Podem ser divididas em restrições de
comportamento, como quando se impõem limites às tensões, calor gerado, etc., e
restrições laterais aplicadas sobre as variáveis de projeto, mantendo-as dentro de limites
compatíveis com a realidade, como valores mínimos e máximos para a dimensão de
elementos estruturais, propriedades do material, etc.
Espaço de Busca ou Região Viável.

É o conjunto, espaço ou região constituído por todas as soluções admissíveis para o
problema. Assim, o espaço de busca compreende todas as combinações possíveis das
variáveis de projeto que atendem às funções de restrição.
Função Objetivo.

A função objetivo é a função a ser extremizada, determinada pelas variáveis de projeto.
Pode ser classificada como unidimensional, no caso de ser função de apenas uma
variável, ou multidimensional, quando possui mais de uma variável.

108

Conceitos Gerais sobre Otimização Estrutural utilizando A. G.
Ponto Ótimo, Valor Ótimo e Solução Ótima.

Ponto ótimo é o ponto, caracterizado pelo vetor X = ( x1, x2, ..., xN ), formado pelas
variáveis de projeto que extremiza a função objetivo. Valor ótimo é o valor da função
objetivo F(X) no ponto ótimo. Solução ótima é o par solução formado pelo ponto ótimo
e valor ótimo [X, f(X)], podendo representar uma solução local, ou global. O par de
solução pode ainda ser classificado como solução restringida, quando atende a todas as
restrições, ou não-restringida, quando alguma das restrições não é atendida.

4.2.3.

Métodos Clássicos

Nesta seção são apresentados, de modo geral, alguns aspectos dos métodos clássicos,
baseados na Programação Matemática, utilizados em problemas de otimização. A
Programação matemática, por ser a primeira linha desenvolvida para a solução de
problemas de otimização, é o principal tema da maioria dos livros sobre otimização
[99,100,101,102,103].
Quando se emprega algum método clássico parte-se de uma determinada solução inicial,
denominada de solução básica, e em seguida determina-se qual é a melhor direção de
busca para o próximo candidato à solução, empregando cálculo de derivadas na função
objetivo. São classificados de acordo com a maior derivada n utilizada, e dessa forma
denominados de algoritmos de ordem n. Citam-se como exemplos típicos os métodos
dos gradientes conjugados e de Newton, que por utilizarem derivadas primeiras e
segundas, respectivamente, são caracterizados como algoritmos de primeira e segunda
ordem. Os problemas de otimização podem ser divididos nas seguintes sub-áreas da
Programação Matemática: programação linear, quando a função objetivo e as restrições
são funções lineares das variáveis de projeto e programação não-linear, quando a função
objetivo ou as restrições são funções não-lineares das variáveis de projeto. Cada subárea, na medida em que se especializa o problema, se subdivide em outras áreas, como
por exemplo, os problemas de programação quadrática, quando a função objetivo é
quadrática e as restrições são funções lineares das variáveis de projeto. Uma outra
classificação possível está relacionada com a presença ou não de restrições, e assim, os
problemas podem ser divididos em problemas com restrições ou “restringidos” e
problemas sem restrições.
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Os diversos métodos que empregam programação matemática podem ser encontrados
na bibliografia, cada um associado a determinado tipo de problema. Uma classificação
geral, e bastante esclarecedora, pode ser encontrada no trabalho desenvolvido por
NEVES [104], de onde foi retirada a Figura 4.1.
Destaca-se como um problema na utilização dos algoritmos clássicos da Programação
Matemática o fato destes serem freqüentemente projetados para problemas unimodais,
isto é, problemas com apenas um extremo local dentro do espaço viável, e, portanto,
neste caso tal extremo local representa um extremo global.
No caso de problemas multimodais, com mais de um extremo local, não há garantia de
que o extremo obtido seja global, uma vez que o algoritmo irá convergir para o extremo
local mais próximo do ponto de partida, determinado pela direção de busca dada pelas
derivadas. Deste modo, a utilização de métodos clássicos requer um bom conhecimento
do problema tratado, de modo a garantir uma boa escolha da solução básica.
PROGRAMAÇÃOLINEAR

- MÉTODODEFIBONACCI

SIMPLEX

MÉTODOS
UNIDIMENSIONAIS
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DEINTERVALOS
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"Line Search"
semusar derivadas

- MÉTODODSC-POWELL
APROXIMAÇÃO
PARAPOLINÔMIOS
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- MÉTODDENEWTON

"Line Search"
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Figura 4.1 – Classificação dos métodos clássicos. Fonte: [104]
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4.3. Algoritmos Genéticos (A. G.)
4.3.1.

Introdução

Os algoritmos Genéticos (A. G.) constituem uma classe de técnicas de busca e
otimização inseridas dentro da chamada Computação Natural. Entende-se por
Computação Natural o conjunto de algoritmos computacionais inspirados em
fenômenos da natureza. Seu princípio básico é fundamentado na teoria de evolução
proposta por Darwin, onde os indivíduos mais aptos sobrevivem e são mais capazes de
transmitir suas características para a geração seguinte.
Os Algoritmos Genéticos foram inicialmente propostos por JOHN HOLLAND em seu
livro no ano de 1975 [105]. Como sistemas de otimização, podem ser compreendidos,
resumidamente, como algoritmos que trabalham com estruturas computacionais –
representando soluções potenciais – avaliando sua aptidão, de modo que estas evoluam
buscando melhorar adequação média dos indivíduos da população e encontrar o
indivíduo mais apto, ou solução ótima do problema.
Devido a sua bela e forte inspiração na natureza, a utilização de Algoritmos Genéticos
muitas vezes assume um caráter filosófico. Pragmaticamente, do ponto de vista de sua
utilização em problemas de otimização, os Algoritmos Genéticos apresentam as
seguintes vantagens em relação às técnicas clássicas de programação matemática:
(a) Trabalham com uma codificação para as potenciais soluções;
(b) Empregam técnicas de transição probabilísticas que são empregadas sobre um
conjunto de soluções, diversificando a busca;
(c) Não necessitam de informações adicionais, como derivadas, sobre a função
objetivo e dessa forma a região viável pode ser um conjunto convexo, ou até
mesmo disjunto, e a função objetivo pode possuir simultaneamente variáveis
reais, lógicas e inteiras, ser não convexa e não-diferenciável;
(d) Diminuem o risco de apresentar como solução um extremo local e, portanto, são
mais adequados para trabalhar com problemas multimodais;
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(e) São de fácil implementação, possibilitam uma grande flexibilidade em relação
ao tratamento da função objetivo e apresentam um bom desempenho para uma
grande escala de problemas.
Os algoritmos genéticos são indicados para problemas complexos de otimização, onde
existem muitos parâmetros e variáveis; com condições e restrições de difícil modelagem
matemática (problemas mal estruturados); com um grande espaço de busca; e problemas
multi-objetivos, isto é, problemas onde uma coleção de objetivos devem ser
estremizados. Os Algoritmos Genéticos permitem ainda que estes sejam acoplados a
qualquer outro método matemático que auxilie no processo de busca, originando os
chamados algoritmos híbridos, melhorando seu funcionamento [106].
As principais desvantagens para a utilização de Algoritmos Genéticos são: elevado
custo computacional, uma vez que necessita de um grande número de avaliações da
função objetivo para sua estremização; dificuldade para achar o ótimo global exato;
grandes possibilidades de configurações que podem complicar a resolução do problema
tratado.

4.3.2.

Definições básicas

A seguir são apresentas algumas definições básicas utilizadas na teoria dos algoritmos
genéticos decorrentes de metáforas biológicas.
Cromossomo. Seqüência ou cadeia de símbolos (0010010, ABDZE, 725413), onde

cada símbolo representa determinada informação relativa às variáveis de projeto do
problema. O cromossomo é a estrutura associada a uma determinada solução do
problema. Esse tipo de estrutura é comum aos algoritmos de programação e estratégias
evolucionárias.
Gen ou Gene. É a unidade básica do cromossomo representada por um símbolo. Cada

cromossomo tem um certo número de gens, descrevendo uma certa variável do
problema.
Alelo. Cada símbolo, presente no alfabeto utilizado para codificação.
Lócus. Posição de um gene no cromossomo.

112

Conceitos Gerais sobre Otimização Estrutural utilizando A. G.
Genótipo. Conjunto de genes de um indivíduo.
Fenótipo. Conjunto das características de um indivíduo determinadas pelo genótipo.
Indivíduo. Cada conjunto candidato à solução do problema, representado por uma

estrutura do tipo cromossomo.
População. Conjunto de indivíduos em uma geração.
Geração. Cada passo do processo evolutivo, isto é, o ciclo de criação e transformação

de uma população, representada pelo número da iteração executada pelo Algoritmo
Genético.
Operações Genéticas. Operações realizadas sobre as estruturas de cromossomos que

simulam sua recombinação e mutação. Tais operações têm por objetivo promover a
evolução do indivíduo.
Adequabilidade ou Aptidão. Valor que indica a aptidão do indivíduo para solucionar o

problema. Contém a informação numérica do desempenho de cada indivíduo da
população e está associado à função objetivo e às restrições do problema. É através da
avaliação da adequabilidade ou aptidão de cada indivíduo que é possível selecionar os
melhores indivíduos de cada população para aplicação das operações genéticas, e assim,
promover a evolução da solução.
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4.3.3.

Estrutura dos Algoritmos Genéticos

Existem diversas estruturas de Algoritmos Genéticos, que variam no processo de
criação de novas populações, nas operações genéticas utilizadas, na avaliação da
aptidão, etc.
No Quadro 4.2 é apresentada a estrutura básica de um algoritmo genético, chamado de
algoritmo genético genérico ou conceitual [107], que exemplifica o método de busca
comum a todos os Algoritmos Genéticos.
Algoritmo Genético Conceitual

Inicie a População
Avalie a População Inicial
Enquanto Critério de Parada não for Satisfeito (Novas Gerações):
Selecione Soluções que Contribuirão para Nova População
Aplique Operações Genéticas
Avalie Nova população
Avalie o Critério de Parada
Fim

Quadro 4.2 – A.G. Conceitual
São diversas as formas de considerar o processo de reprodução e de criação de novas
populações. Para exemplificar serão apresentados dois tipos de Algoritmos Genéticos
conhecidos na literatura como generacional e steady-state [107], que representam
posições extremas em relação ao modo de criação de novas populações.
Algoritmo Genético Generacional

A característica básica deste algoritmo está na substituição de toda população por novos
indivíduos gerados nos processos de seleção e recombinação, conforme o esquema
apresentado no Quadro 4.3.
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Algoritmo Genético Generacional

Inicie a População
Avalie a População Inicial
Enquanto Critério de parada não for satisfeito (Novas Gerações):
Enquanto a Nova População não estiver completa
Selecione 2 indivíduos da População Anterior
Aplique operações genéticas
Insira novo Indivíduo na Nova População
Substitua a População Antiga pela Nova
Avalie Nova população
Critério de Parada
Fim

Quadro 4.3 – A.G. Generacional
Toda a geração é integralmente substituída pela geração mais nova, e assim, nenhum
indivíduo da antiga geração coexiste com os novos indivíduos, o que leva à perda de
indivíduos com boa aptidão no processo. Para contornar esse problema é comum
utilizar, em conjunto com esse tipo de algoritmo, uma técnica denominada de elitismo,
que consiste em copiar os melhores indivíduos para a geração seguinte. Assim, fica
garantida uma evolução monotônica com a geração para a aptidão do melhor indivíduo.
Algoritmo Genético "steady-state"

Representa o outro tipo extremo de Algoritmo Genético, onde apenas um indivíduo é
criado a cada vez. Posteriormente ele é avaliado, e só será inserido na população se for
mais apto que algum dos indivíduos já existentes, sendo que neste caso irá substituir o
pior de todos.
É comum, visando facilitar a comparação entre os indivíduos, utilizar técnicas de
ordenação na população e assim o indivíduo criado é comparado com o último
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indivíduo, substituindo-o caso seja mais apto, e assumindo sua correspondente posição
no ranqueamento. A desvantagem deste método está justamente na necessidade da
utilização de ordenação dos indivíduos da população.
Algoritmo Genético Steady-State

Inicie a População
Avalie a População Inicial
Enquanto Critério de parada não for satisfeito (Novas Gerações):
Selecione 1 ou 2 indivíduos para reprodução
Aplique operações genéticas nesse individuo
Avalie novo individuo
Se novo individuo for melhor que o pior da população anterior
Substitua novo individuo na População
Critério de Parada
Fim

Quadro 4.4 – A.G. Steady-State

4.3.4.

Representação e Codificação

A codificação das variáveis de projeto, isto é, sua representação através de gens que irão
constituir os cromossomos, deve ser simplificada de modo a facilitar o desempenho da
busca da melhor solução, e buscar caracterizar adequadamente o problema tratado. A
codificação é fundamental e deve representar cada cromossomo de modo compatível
com os operadores genéticos, buscando descrever o espaço de busca relevante do
problema e evitando redundância na representação.
Os tipos de representação normalmente utilizados são: números binários; números
binários codificando números inteiros; números binários codificando números reais;
números inteiros; números reais; vetores; listas e matrizes.
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A representação mais comum utiliza números binários para codificar as variáveis de
projeto, onde cada indivíduo é representado por uma estrutura de cromossomo composta
por zeros e uns. A codificação binária apresenta as seguintes vantagens: facilidade para
criação e manipulação dos gens; resultados satisfatórios; os operadores genéticos são de
fácil aplicação; a decodificação numérica é simplificada.
Para variáveis de projeto inteiras codificadas com números binários, a decodificação se
dá do modo padrão. Procede-se de modo análogo para variáveis discretas. Nos dois
casos observa-se que o número de valores inteiros, ou discretos, não são
necessariamente uma potência de dois, havendo normalmente a necessidade de utilizar
algum tipo de interpolação para contornar o problema. Para problemas de otimização
com variáveis reais é necessário conhecer a precisão requerida, e com uma codificação
binária podem-se converter os valores numéricos de ponto flutuante para valores
binários de comprimentos fixados, sempre sendo necessário posteriormente realizar o
caminho inverso para avaliação de sua aptidão (adequabilidade).
Cada possível solução, isto é, cada combinação das variáveis de projeto, é representada
por um cromossomo formado pela justaposição das variáveis de projeto codificadas.

4.3.5.

Geração da População Inicial

A geração da população inicial geralmente se dá de modo aleatório. Eventualmente
pode ser vantajoso utilizar algum tipo de heurística, acrescentando alguns indivíduos
sabidamente bem avaliados ou definindo uma distância mínima entre cromossomos.
De modo geral deve-se garantir a diversidade dos indivíduos, isto é, garantir que os
indivíduos estejam uniformemente distribuídos por todo espaço de busca [108].
O tamanho da população Np indica o número de indivíduos em cada população e em
geral permanece constante durante a evolução. Quanto maior a população, maior a
diversidade de soluções e maior o custo computacional, em função do maior número de
avaliações da função de aptidão. Assim, o tamanho da população influencia diretamente
o desempenho dos algoritmos genéticos.
Para a escolha de Np é comum utilizar alguma estratégia que relacione o tamanho da
população com o tamanho do cromossomo, utilizando populações maiores para
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cromossomos grandes e assim garantindo uma alta diversidade. Muitos pesquisadores
sugerem, a título de grandeza, tamanhos de população entre 20 e 100 indivíduos [109].

4.3.6.

Avaliação da População

A avaliação de um determinado indivíduo se dá utilizando a função aptidão, ou de
adequabilidade, que fornece uma medida da qualidade da solução potencial. A função
de aptidão está diretamente relacionada com a função objetivo do problema, podendo
variar com o avanço da evolução das populações. As avaliações feitas a partir da função
de aptidão irão determinar a probabilidade de cada indivíduo transmitir seus gens para
as próximas populações.

4.3.7.

Esquemas de Seleção

É através dos esquemas de seleção que o mecanismo de sobrevivência de cada
indivíduo mais apto é modelado. Os esquemas de seleção dos indivíduos definem quais
os indivíduos são mais interessantes, devendo reproduzir-se para dar origem aos novos
indivíduos da próxima população. Os esquemas de seleção estão diretamente ligados ao
princípio da "sobrevivência dos melhores indivíduos”.
O objetivo dos esquemas de seleção é garantir a melhora da aptidão média da
população, dando a um indivíduo com uma melhor aptidão mais condições de transmitir
sua herança genética para a próxima população. Os esquemas de seleção baseiam-se no
fato de que melhores indivíduos produzem descendentes melhores e que existe uma
correlação entre a aptidão dos pais e filhos (hereditariedade), e, portanto, os melhores
indivíduos devem ser selecionados para reproduzir.
São diversos os esquemas de seleção já propostos, todos eles buscando relacionar a
aptidão de um indivíduo com sua probabilidade de ser selecionado. Dentre os métodos
de seleção utilizados destacam-se: o método de seleção proporcional da aptidão via
método da roleta, que é o esquema de seleção original proposto por HOLLAND [105];
o método de seleção estocástica remanescente sem substituição; o método de seleção
por ordenação; e o método de seleção por torneio [86,110,111].
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No algoritmo genético utilizado neste trabalho é utilizado o método de seleção por
torneio. O método consiste em promover um torneio entre Nt (Nt>2) indivíduos
escolhidos de modo aleatório na população. O melhor indivíduo é então escolhido para
reprodução. Além de ter uma inspiração biológica, esse método apresenta as vantagens
de evitar a convergência prematura, combater a estagnação, ser de fácil implementação
e apresentar bons resultados [110,111].

4.3.8.

Reprodução ou Cruzamento

É através do processo de reprodução que se dá a combinação do material genético dos
indivíduos escolhidos como os mais aptos, isto é, criam-se indivíduos novos com
características próximas à de seus “pais”, buscando criar um indivíduo com uma melhor
combinação das variáveis de projeto, dentro de um processo natural de evolução. A
probabilidade (ou taxa) de cruzamento (Pc) representa a probabilidade dos indivíduos
selecionados cruzarem e trocarem material genético. Uma probabilidade de cruzamento
maior permite a rápida introdução de indivíduos com grande diversidade. No entanto
pode levar à perda de indivíduos com boas aptidões. Usualmente, a taxa de cruzamento
varia entre 0,5 e 0,95 [86].

4.3.9.

Operadores Genéticos

É através dos operadores genéticos que os indivíduos são modificados e novos
indivíduos são criados com as informações genéticas de seus “pais”. São, em geral, de
dois tipos: operadores de recombinação e de mutação.

4.3.9.1.

Operadores de Recombinação

Ao cruzar pelo menos dois pais, uma ou mais novas soluções são criadas
intercambiando-se a informação genética dos progenitores em um ou mais pontos que
também são selecionados aleatoriamente. Este operador é conhecido como “crossover”,
e pode ser utilizado de várias formas, as mais comuns são:
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Troca em um ponto. Escolhe-se um ponto de cruzamento e a partir dele trocam-se as

informações genéticas dos pais, conforme a Figura 4.2.

Figura 4.2 – Recombinação em um ponto
Troca em Multi-pontos. Utilizam-se vários pontos de cruzamento. A Figura 4.3 ilustra

o operador de recombinação com dois pontos.

Figura 4.3 – Recombinação em dois pontos
Uniforme. Não utiliza pontos de cruzamento, mas determina através de um parâmetro

global, qual a probabilidade de cada variável ser trocada entre os pais [86].

4.3.9.2.

Operadores de Mutação

O operador de mutação altera arbitrariamente um ou mais componentes da estrutura de
um indivíduo permitindo a introdução de novos tipos de indivíduos, evitando que o
processo de evolução se torne restrito a um grupo de cromossomos próximos a um
mínimo local e mantendo a diversidade genética da população. O operador de mutação
também permite a recuperação de material genético perdido durante a evolução das
gerações.
De modo geral, o operador de mutação consiste na troca de um alelo de um gen por
outro alelo (arbitrário) do alfabeto utilizado na codificação do problema. A Figura 4.4
apresenta o funcionamento do operador de mutação para codificação binária.
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Figura 4.4 – Mutação de um ponto
O operador de mutação costuma ser aplicado a cada gen do indivíduo com uma
probabilidade (ou taxa) de mutação (Pm). Na bibliografia encontram-se referências que
recomendam a escolha da taxa de mutação com base no tamanho dos cromossomos e
das populações ([112] e [113] citados por CASTRO [86]). A taxa de mutação ideal
dependerá da aplicação a ser resolvida e da forma de aplicação do operador. No entanto,
a maioria das taxas utilizadas variam entre 0,001 e 0,1 [109]. Observa-se que são
valores pequenos, assim como na natureza, por se tratar de um operador genético
secundário.

4.3.10. Critérios de Parada
Os critérios de parada normalmente utilizados são citados a seguir.
Número fixo de gerações. Limita-se previamente o número máximo de gerações que

serão avaliadas.
Estagnação. Quando ocorre um fenômeno conhecido como estagnação, isto é, quando

não se observa nenhuma melhoria no valor da aptidão do melhor indivíduo.
Solução Satisfatória. Determina-se previamente um valor mínimo satisfatório para

aquela determinada função de aptidão e, caso esse valor seja encontrado, considera-se
que o conjunto de variáveis que determinam esse valor para a função de aptidão é a
solução do problema e interrompe-se o processo evolutivo.
Tempo de Processamento. Pode-se ainda interromper o processo quando se ultrapasse

um determinado limite de tempo de processamento pré-estabelecido.
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4.3.11. Tratamento das Restrições
Na maioria das aplicações as restrições são tratadas com funções de penalização, de
modo a combinar as restrições com a função objetivo. Dessa maneira, aquele indivíduo
que não atender alguma das restrições será avaliado como pouco apto (ou inapto),
diminuindo (ou excluindo) a probabilidade desse indivíduo ser selecionado para a
reprodução. A adoção de funções de penalização, e a escolha de seus parâmetros, são
dependentes do problema em estudo e requerem uma certa experiência prévia
[107,114,115,116,117].
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de hidratação do cimento. O procedimento utiliza um algoritmo genético, com
penalização dinâmica para candidatos a solução que provoquem fissuração na estrutura,
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5.1. Introdução
Este capítulo apresenta um procedimento de otimização da fase construtiva de estruturas
de concreto, onde o custo é avaliado em função do custo dos constituintes do concreto e
dos custos de construção associados ao lançamento e resfriamento do material, altura de
camadas construtivas e intervalos de lançamento. O procedimento de otimização
proposto utiliza:
(a) Um modelo de acoplamento termo-químico-mecânico (ULM e COUSSY
[16,17]), implementado como descrito nos capítulos 1 a 3 desta tese, para
simular os efeitos da reação de hidratação [33, 34,35];
(b) Um algoritmo genético para solução do problema de otimização desenvolvido
por CASTRO [86].
A construção de elementos estruturais de concreto que podem sofrer fissuração a poucas
idades, geralmente, se dá por etapas. Esse processo construtivo tem por objetivo,
basicamente, evitar que o concreto, em função do calor de hidratação, atinja
temperaturas demasiadamente elevadas, o que poderia levar à fissuração da Estrutura.
Nesse tipo de elemento estrutural duas variáveis são determinantes no planejamento de
sua execução: a espessura das camadas de concretagem e o intervalo de lançamento
entre duas camadas consecutivas. Ambas estão diretamente relacionadas com a
quantidade de calor gerado, e com a capacidade de sua dissipação para o meio, e com o
tempo de execução.
Duas outras variáveis também influem diretamente na quantidade de calor gerado pela
reação de hidratação, e, portanto, no aquecimento a que será submetida à estrutura. São
elas: a temperatura inicial de lançamento, e o tipo de material utilizado. O tipo de
material, isto é sua composição, também irá determinar o comportamento termoquímico-mecânico do concreto e suas variações dimensionais de origem térmica e
devido à retração autógena.
Consideram-se então estas quatro variáveis como sendo aquelas que influenciam
diretamente no risco de fissuração da estrutura durante as primeiras idades do material,
devendo ser bem projetadas de modo a minimizar o custo de execução da estrutura.
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Uma extensiva revisão sobre otimização de custos em estruturas de concreto foi
realizada em 1998 por SARMA [118] mostrando que a maior parte dos trabalhos sobre
otimização estrutural tratam da minimização do peso da estrutura. É pequeno o número
de trabalhos sobre otimização de custo, sendo que sua maioria é dedicada a elementos
simples, tais como vigas, e muito poucos utilizam funções de custo que consideram o
processo executivo.

5.2. Variáveis de Projeto
As variáveis de projeto consideradas neste trabalho são definidas como:
•

A altura das camadas de concretagem – Hc;

•

A freqüência de lançamento das camadas de concreto – Fl;

•

O tipo de concreto – Tc;

•

A temperatura de lançamento do concreto – Tl;

Portanto, o vetor das variáveis de projeto, designado de X, pode ser definido como:
XT= {x1, x2, x3, x4} = {Hc, Fl, Tc, Tl}

5.2.1.

(5.1)

Altura das camadas de concretagem (Hc)

A altura das camadas de concretagem (Hc) representa uma das mais importantes
variáveis no planejamento do processo construtivo, uma vez que irá influenciar
diretamente na temperatura máxima atingida pelo concreto e no tempo de execução da
obra.
Quanto menor for Hc, menor será o risco de fissuração, pois volumes de concreto
menores diminuem a quantidade de calor gerado e facilitam sua dissipação. No entanto,
quanto maior for Hc, menor será o custo de execução uma vez que camadas de
concretagem menores aumentam o tempo total de execução e o número de juntas de
construção horizontais.
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A variável Hc é discreta, uma vez que, na prática, os valores considerados para a altura
das camadas são normalmente múltiplos de uma determinada altura devido a exigências
de construção. Os valores de Hc são limitados por um valor mínimo e um valor
máximo. Assim considera-se Hc como dado em (5.2).
Hc∈{Hc1=Hcmin, Hc2,..., Hcn=Hcmax}

(5.2)

Onde, Hcmax e Hcmin são, respectivamente, as possíveis alturas máxima e mínima
assumidas para as camadas de concretagem.
Apesar de ser possível um esquema de construção que considere alturas variáveis de
concretagem, neste trabalho considerou-se a utilização de camadas de mesma altura,
excetuando a última camada, que terá a altura necessária pra atingir a altura total (Ht)
prevista pela geometria do elemento estrutural a ser executado. Assim o número de
camadas Nc é obtido a partir de (5.3).
Nc= Ht/Hc

se Ht/Hc é uma divisão exata

Nc=int(Ht/Hc)+1

se Ht/Hc não é uma divisão exata

(5.3)

A opção por considerar alturas iguais de camadas construtivas motivou-se pela
simplicidade de implementação, bem como, pelo fato de ser essa uma prática comum
durante a execução de obras de concreto que visa a automatização do processo
construtivo e o reaproveitamento das formas utilizadas na concretagem.

5.2.2.

Freqüência de lançamento (Fl)

A variável chamada de freqüência de lançamento (Fl) representa o tempo decorrido
entre o lançamento de duas camadas consecutivas. Trata-se de uma variável diretamente
ligada ao tempo total de execução da estrutura, portanto diretamente ligada ao seu custo.
A quantidade de calor dissipado no volume de concreto depende do período de tempo
entre a construção de uma camada e o lançamento da camada seguinte. Um tempo de
espera grande permite a dissipação total do calor para o meio e uma maior resistência
mecânica antes do lançamento da camada seguinte. Dessa forma, quanto maior o
intervalo de lançamento menor o risco de fissuração. No entanto, quanto maior o tempo
de espera entre o lançamento de camadas consecutivas, maior o custo de execução em
função do aumento do tempo total de execução.
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A variável (Fl) é definida aqui como uma freqüência de construção, que corresponde ao
tempo gasto para lançamento de uma camada mais o período de tempo até construção
da camada seguinte. Também é uma variável discreta, uma vez que a freqüência de
construção não é estabelecida com base em frações de dias. Os valores de Fl são
limitados por um valor mínimo e um valor máximo. Desta forma, considera-se Fl como
dado em (5.4), onde Flmax e Flmin são, respectivamente, valores de freqüência de
lançamento máximo e mínimo possíveis estabelecidas pelo construtor.
Fl∈{Fl1=Flmin, Fl2,..., Fln=Flmax}

(5.4)

O valor de Flmin é dependente das atividades necessárias para a preparação da junta
horizontal, montagem de formas, etc. Quando se fala neste trabalho de diminuição do
tempo de execução, não se trata de acelerar esse tipo de atividade e sim de buscar a
diminuição do tempo ocioso de espera entre o lançamento de camadas construtivas.
Portanto, o valor de Flmin é um dado do problema definido pela equipe de construção
[120,121].
Dado o número de camadas (Nc) e a freqüência de lançamento (Fl), é possível calcular
o tempo de construção a ser otimizado, representado por Ct. O valor de Ct pode ser
calculado através da equação (5.5).
Ct =(Nc-1)⋅Fl + Flmin

(5.5)

Observa-se em (5.5) que foi considerado, após o lançamento da última camada, um
tempo igual a Flmin para finalização da estrutura.
De (5.4) e (5.5) pode-se perceber que é possível encontrar o valor de Ctmin que é função
da altura máxima de camada construtiva (Hcmax) e da freqüência de lançamento mínima
(Flmin). De modo análogo, também é possível obter o valor de Ctmax, e assim definir o
domínio de Ct para o problema.
Ct min=Ct(Hcmax,Flmin)
Ct max=Ct(Hcmin,Flmax)
Ct ∈[Ct min,Ct max]
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5.2.3.

Tipo de concreto (Tc)

O tipo de concreto utilizado, obviamente, influencia diretamente na quantidade de calor
gerado na estrutura. Concretos compostos com cimentos de baixo calor de hidratação,
com adição de materiais pozolânicos, e baixo consumo de cimento, por exemplo,
reduzem o calor gerado. Tais modificações também alteram as propriedades mecânicas
do material, o que deve ser considerado na análise. A contribuição do tipo de material
ao custo de execução é significativa, porém variável com cada problema.
A escolha do material está relacionada diretamente à evolução da reação de hidratação
(geração de calor, retração autógena) e ao desenvolvimento do esqueleto sólido do
material e de suas propriedades mecânicas como resistência, módulo de elasticidade e
parâmetros de plasticidade. O custo do material irá depender dos componentes presentes
na mistura. Em geral, mas não imperativamente, quanto melhor o desempenho do
material, maior seu custo. Portanto, o tipo de concreto (Tc) é uma variável discreta, que
por um lado, funciona como um ponteiro para os parâmetros que definem o
comportamento termo-quimo-mecânico do concreto (isto é, Cε(Tc), k(Tc), Ea(Tc),
α(Tc), fc,∞(Tc), E∞(Tc), ε ∞RA (Tc ) , ξ0(Tc)) e por outro define a composição do material,

dada por Comp(Tc).
A expressão (5.7) define o domínio da variável Tc, onde NTc representa o número de
tipos de concreto disponíveis para a análise, isto é, concretos de composição definida e
cujas propriedades térmicas e mecânicas são conhecidas.
Tc∈{1, 2, …, NTc}

(5.7)

A composição de cada concreto, expressa por (5.8), é definida pelo conteúdo em massa
de seus constituintes, dados por: aglomerantes, tais como cimento, sílica, cinzas
volantes e escórias, representados pela letra B; Água (W); agregados (G); e adições
químicas (A).
Comp(Tc)={ B1,tc, B2,tc,..,BnB,tc, WTc, G1,tc, G2,tc,.., GnG,tc, A1,tc, A2,tc,.., AnA,tc } (5.8)

Na expressão (5.8) nB representa o número de aglomerantes, nG o número de tipos de
agregados e nA o número de adições.
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5.2.4.

Temperatura de lançamento (Tl)

É comum utilizar uma pré-refrigeração do concreto para o controle da temperatura na
estrutura. Devido a termo-ativação da reação de hidratação, quanto menor a temperatura
inicial, menor a velocidade do aquecimento da estrutura, diminuindo o risco de
fissuração. Outra possibilidade, também utilizada na prática para controle da
temperatura, é a utilização de tubos de refrigeração no concreto durante a cura do
material. Esse tipo de procedimento, porém, não é analisado neste trabalho.
A pré-refrigeração do concreto, que pode ser realizada, por exemplo, através de
utilização de água gelada ou gelo em escamas, representa um custo adicional durante o
procedimento executivo, tanto maior quanto menor a temperatura de lançamento (Tl)
adotada.
A temperatura de lançamento é, geralmente, discreta, sem consideração de fração de
graus centígrados, assim a variável Tl é considerada conforme (5.9).
Tl∈{Tl1=Tlmin, Tl2, …,Tln=Tlmax=Tamb}

(5.9)

Onde Tlmin é a temperatura mínima possível de ser obtida e Tlmax é a temperatura
máxima de lançamento, correspondendo à temperatura do meio ambiente (Tamb).

5.3. Avaliação de Custo
Um grande entrave para a utilização de técnicas de otimização neste tipo de problema
está na estimativa da função objetivo, isto é, no custo de execução. Cada aplicação
requer uma função de custo específica, uma vez que sua estimativa deve ser feita para as
condições econômicas locais de execução.
Este trabalho visa apresentar uma técnica geral que, para ser aplicada a problemas reais,
necessitará de um estudo de custo adequado. O método utilizado para a avaliação do
custo é apresentado neste ítem.
Uma vez que a geometria da estrutura é um dado do problema, pode-se considerar uma
função de custo estabelecida para um volume total fixo de concreto, dado por Vcon,tot .
Dessa forma, a função de custo é definida como segue:
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Custot/VCon,tot = ct = (cFixo + ccomp(Tc) +cRC(Tl)+ cOp(Hc,Fl))

(5.10)

onde:
•

Custot representa o custo total de execução;

•

ct é o custo total por unidade de volume de concreto, dito unitário;

•

cFixo representa todos os custos fixos que independem das variáveis de projeto

(Hc, Fl, Tc e Tl), tais como, instalação de canteiro de obras e as atividades
descritas para a determinação de Flmin;
•

ccomp(Tc) é o custo unitário do material, função da composição do concreto e

portanto, dependente do tipo de concreto utilizado (Tc);
•

cRC(Tl) é o custo da refrigeração de uma unidade de volume de concreto, o qual

é função da temperatura de lançamento (Tl);
•

cOp(Hc,Fl) é o custo de operação, que varia com o tempo total de construção,

dependente, portanto, da altura das camadas construtivas (Hc) e da freqüência de
lançamento (Fl). Tal custo inclui gastos com aluguel de equipamentos, pessoal
para tratamento do concreto, etc.
A influência de cada um dos custos unitários descritos anteriormente no custo total pode
ser expressa através de pesos de ponderação. Esses pesos são definidos como
coeficientes de ω dados como segue:
cFixo=ωFixo⋅ct

(5.11)

cComp=ωComp⋅ct

(5.12)

cRC=ωRC⋅ct

(5.13)

cOp=ωOp⋅ct

(5.14)

ωFixo+ωComp+ωRC+ωOp=1

(5.15)

Os valores desses pesos dependem de fatores, tais como o tipo de construção, condições
da região, variação dos custos nos constituintes do concreto, etc. Tais pesos representam
o grau do impacto que uma determinada medida de prevenção de fissuração provoca no
custo total de execução. Apesar da determinação desses pesos ser difusa, é possível
estimá-los durante o planejamento de um projeto real.
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O custo relativo ao tipo de concreto utilizado (cComp(Tc)) é função dos constituintes que
o compõe e pode ser calculado por uma expressão como a que segue:
nB

nG

nA

i

i

i

c Comp (Tc ) = ∑ c Bi ,Tc Bi ,Tc + cW Wtc + ∑ c Gi ,Tc Gi ,Tc + ∑ c Ai ,Tc Ai ,Tc

(5.16)

Onde cB, cW, cG e cA são os custos, por unidade de massa, dos aglomerantes, água,
agregados e adições, respectivamente. Considerando que o tipo de concreto (Tc) é uma
variável discreta, é possível definir custo máximo e mínimo em função da composição
do material (cComp,max e cComp,min), então tem-se:
cComp ∈ [cComp,min,cComp,max]

(5.17)

O custo para refrigeração do concreto (cRc(Tl)) é função da temperatura de lançamento.
Para um dado problema essa função irá depender de fatores tais como: o tipo de
construção; a viabilidade do procedimento de refrigeração do material; o local de
execução da estrutura; o volume de concreto; etc. Por exemplo, a construção de uma
grande barragem pode requerer a implantação de uma fábrica de gelo próxima à unidade
de preparação do material. Em um caso real o custo de refrigeração do concreto, dado
em unidade de graus Celsius por unidade de volume, é conhecido pela equipe de
engenharia responsável pelo planejamento de execução. A função que correlaciona Tl
com o custo de refrigeração do concreto pode ser de qualquer tipo. No entanto, tal
função será crescente ou constante com a diminuição da temperatura de lançamento. O
domínio de cRC é definido por:
cRC∈[cRC,min = 0,cRC,max]

(5.18)

Onde o custo máximo (cRC) corresponde ao custo para refrigeração do concreto a
temperatura mínima admitida (Tlmin) e o custo mínimo (cRC,min=0) corresponde ao
concreto não resfriado, isto é , lançado a temperatura ambiente.
O custo de operação e manutenção do canteiro (cOp(Hc,Fl)) é determinado é pelo tempo
gasto para a execução da estrutura em estudo ((Ct(Hc,Fl)), assim:
cOp=cOp(Ct(Hc,Fl))

(5.19)

A função que correlaciona o custo com o tempo de execução pode ser de qualquer tipo,
mas que irá ser crescente ou constante com o aumento de Ct , variando entre um custo
mínimo COp,min, e um custo máximo COp,max, e assim: cOp∈[cOp,min,cOp,max].
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5.4. Função de Aptidão
O objetivo da otimização do processo construtivo de estruturas de concreto que está
sendo proposto é a minimização do custo de execução. Esse custo é dependente das
variáveis de projeto, isto é, sendo X o vetor de variáveis, como definido em (5.1) podese ser escrever:
ct(X) = ct (Tc, Tl, Hc, Fl)

(5.20)

Como visto na definição das variáveis projeto, é possível identificar qual o custo
mínimo relacionado a cada uma delas, isto é, cComp,min, cRC,min, cOp,min. Pela definição do
custo total, dada em (5.10), percebe-se que existe um valor de custo mínimo dado pela
composição de todos os custo mínimos e que será designado por ct,min.
Obviamente, ct,min seria o valor ótimo caso não houvesse fissuração na estrutura. O que
se busca, na verdade, é o conjunto X que não provoca fissuração e assume o menor
valor para ct(X). A função de aptidão, que irá avaliar a adequabilidade de cada
indivíduo, deve então ser composta por uma avaliação do custo e de uma penalização
para a fissuração.
De modo análogo ao procedimento utilizado para o cálculo de ct,min, é possível encontrar
o valor de ct,max, e então normalizar a função ct(X), como em (5.21).
c (Tc ) + cRC (Tl ) + cOp (Hc, Fl )
c~ ( X ) = comp
,
ct ,max

c~( X ) ∈ [c~min ,1]

(5.21)

A expressão (5.21) define o custo normalizado c~ ( X ) e c~min representa o valor
normalizado de ct,min, isto é:
c
c~min = t ,min
ct ,max

(5.22)

A função objetivo, f ( X ) , é definida pela função custo normalizado c~ ( X ) , e assim:
f ( X ) = c~ ( X )
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É preciso agora definir uma forma para o tratamento da restrição para indivíduos
fissurados de modo a compor a função de adequabilidade. A literatura apresenta
diversas técnicas para o tratamento de restrições em algoritmos genéticos. No trabalho
de COELLO [116] são referidos métodos como funções de penalização, representações
e operadores especiais, algoritmos de reparação, separação entre objetivos e restrições e
métodos híbridos. COELLO conclui que, em geral, o uso de penalizações estáticas e
penalizações dinâmicas simples é recomendado para novas aplicações em função de sua
simplicidade e eficiência. A simplicidade e a robustez de penalizações estáticas também
foram apontadas por DEB [119] e MICHALEWICZ e SCOENAUER [114]. Como o
problema aqui tratado representa um novo problema de otimização, utilizou-se para o
tratamento da restrição da fissuração um procedimento de penalização conservador que
combina uma penalização dinâmica nas primeiras gerações seguida de uma penalização
estática.
Assim, a medida da adequabilidade de cada indivíduo é feita pela função de aptidão
F(X), que é determinada pela função objetivo ( f ( X ) ), e pela função de penalização
(P(X,tg)), com tg representando a geração em curso). A função de aptidão F(X) é
definida em (5.24), e o problema passa a ser encontrar o conjunto X que a minimiza.
F(X,t)=f(X)+P(X,tg)

(5.24)

A escolha de uma função de penalização adequada é fundamental para o bom
desempenho do algoritmo, uma vez que, penalidades muito fortes podem provocar a
perda de material genético de indivíduos que possuam alguma qualidade e que podem
contribuir para a evolução das populações. É preciso então, que a função de penalização
leve em conta alguma medida que determine o quanto um determinado indivíduo está
sujeito à fissuração nas primeiras idades. Com esse objetivo define-se o parâmetro
extensão de fissuração ECr(X), dado em (5.25).
nplast

ECr =

∑V

iel =1
nel

iel

∑V

; ECr∈[0,1]

(5.25)

iel

iel =1

Onde nplast é o número de elementos plastificados, nel é o número total de elementos e
Viel representa o volume individual de cada elemento.
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O objetivo final deste procedimento é encontrar o indivíduo que não causa fissuração da
estrutura apresentando menor custo de execução. No entanto, a função de penalização
deve permitir que indivíduos, “quase bons”, isto é indivíduos com pequena extensão de
fissuração, não tenham seu material genético perdido, ao menos nas primeiras gerações.
Simplificadamente, a função de penalização precisa tratar diferentemente os indivíduos
que “fissuram mais” daqueles que “fissuram menos”. Isso justifica o uso de uma
penalização dinâmica nas primeiras gerações, que seja mais “condescendente” com
indivíduos com pouca fissuração, e uma penalização estática que só admite indivíduos
perfeitos, isto é sem fissuração, nas gerações finais.
A função de penalização considerada é definida pelo número máximo de gerações (Ng),
que é um parâmetro do algoritmo e o critério de parada adotado, e por um patamar de
fissuração (ECrlim,0) que determina quais indivíduos não serão completamente
penalizados. A função P(X,tg) é uma função bilinear, de modo que na primeira metade
das gerações (isto é, até tg=Ng/2) a penalização é dinâmica e permite que indivíduos,
mesmo fissurados, não sejam completamente penalizados. Para gerações a partir de
tg=Ng/2 a penalização passa a ser estática e todos os indivíduos com fissuração (seja

qual for sua extensão) são penalizados da mesma forma. As equações (5.26) e (5.27)
determinam a função de penalização P(X,tg).
, se ECr ( X ) > ECrlim (t g )
 1 − c~min

~
1 − c min
P (ECr ( X ), t g ) = 
ECr ( X )
, se ECr ( X ) ≤ ECrlim (t g )

ECrlim (t g )


(5.26)

ECrlim,0

, se 0 ≤ t ≤ Ng / 2
 ECrlim,0 - t g
ECrlim (t g ) = 
Ng / 2
0
, se Ng / 2 ≤ t g ≤ Ng


(5.27)

Observa-se, pela expressão (5.27), que o patamar ECrlim(tg) decresce constantemente
com a geração (tg), para 1≤ tg ≤Ng/2. Assim, a função ECrlim(tg) varia linearmente entre
ECrlim(0)=ECrlim,0 (população inicial) e ECrlim(Ng/2)=0. Claramente, ECrlim,0 é um
parâmetro de configuração da função de penalização que, grosso modo, determina o
quanto se permite fissuração nas primeiras gerações do algoritmo. Ao adotar ECrlim,0=0,
a função de penalização perde seu ramo dinâmico, tornando-se uma penalização
estática, constante ao longo das gerações. A Figura 5.1 apresenta a forma da função
ECrlim(tg).
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Figura 5.1 – Função ECrlim(tg)
A função de penalização dada na expressão (5.26) foi escolhida tendo em vista um
domínio contínuo para função de aptidão e de modo a garantir penalizações coerentes.
Esta função foi escolhida de modo a garantir que o indivíduo com o menor custo ( c~ ),
min

quando apresentar extensão de fissuração (ECr(X)) superior ou igual ao patamar limite
(ECrlim(tg)), irá ser penalizado de modo que o valor de sua função de aptidão será igual à
função de aptidão do indivíduo de maior custo ( c~ = 1 ) sem fissuração (ECr(X)=0).
max

Da expressão (5.26) deduz-se (ver também Figura 5.2):
P(X,tg).= P(ECr(X), ECrlim(tg)) ∈[0, 1 − c~min ]

Figura 5.2 – Função de Penalização P(ECr(X),ECrlim(tg))
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Da função de aptidão, como definida em (5.24), e a partir de (5.23) e (5.28), deduz-se:
F = c~min + 1 − c~min = 1
{ 123
f

(5.29)

Para c~ ( X ) = c~max = 1 e ECr ( X ) = 0

(5.30)

Para c~ ( X ) = c~max = 1 e ECr ( X ) > ECrlim (t g )

(5.31)

P

F = 1{ + 0{ = 1
f

P

F = 1{ + 1 − c~min = 2 − c~min
123
f

Para c~ ( X ) = c~min e ECr ( X ) > ECrlim (t g )

P

A função de aptidão F(X,P(X,tg)) é apresentada na Figura 5.3. Observa-se que:
F∈[ c~min ,1] para indivíduos que não provocam fissuração; F∈[ c~min , 2 − c~min ] para
indivíduos com extensão de fissuração (ECr(X)) abaixo do limite estabelecido por
ECrlim(tg) e F∈[1, 2 − c~min ] para indivíduos com extensão de fissuração (ECr(X)) acima
do limite estabelecido por ECrlim(tg).

Figura 5.3 – Função de Aptidão F(X,P(X,tg))
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5.5. Algoritmo Genético utilizado
O algoritmo genético utilizado é baseado em um algoritmo desenvolvido por CASTRO
[86] para otimização simples, implementado em linguagem FORTRAN. Suas principais
características são:
•

Algoritmo geracional, isto é cada nova população substitui integralmente a
população anterior;

•

Para evitar a perda de bom material genético utiliza-se a técnica de elitismo do
melhor indivíduo, isto é, o indivíduo com melhor aptidão é transferido para a
geração seguinte;

•

As variáveis de projeto são codificadas com seqüências de números binários.
Cada indivíduo é representado por um cromossomo, onde cada bit representa um
gen.

•

Esquema de seleção por torneio;

•

Operadores de recombinação em dois pontos com probabilidade Pc;

•

Operador de mutação em um ponto com probabilidade Pm;

•

A avaliação da adequabilidade é feita através da função de aptidão F(X,tg),
definida na seção anterior.

•

O critério de parada é o número máximo de gerações (Ng).

Dessa forma, os parâmetros de controle do algoritmo são:
•

O tamanho da população (N);

•

O número de gerações (Ng);

•

A probabilidade de cruzamento (Pc);

•

A probabilidade de mutação (Pm);

•

O número de indivíduos utilizados para torneio no esquema de seleção (Nt).
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A Figura 5.4 apresenta o fluxograma geral do A. G. utilizado.

Figura 5.4 – Fluxograma do algoritmo genético utilizado

138

Capítulo
6

Exemplo de Aplicação

6

Exemplo de Aplicação
Neste capítulo é apresentado um exemplo de aplicação da metodologia
desenvolvida para a otimização da fase construtiva de estruturas de concreto. A
estrutura escolhida é uma barragem para uma pequena central hidrelétrica. Os custos
são estimados de modo a possibilitar a obtenção da função de aptidão e de penalização
dinâmica para fissuração conforme foi formulado no capítulo anterior. São apresentados
os resultados obtidos para a evolução do algoritmo genético e para o comportamento
térmico e mecânico para a solução considerada ótima.
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6.1. Descrição do Problema
Neste item a metodologia proposta é aplicada na otimização do processo construtivo de
uma pequena barragem de concreto. A barragem considerada tem 10 metros de altura e
consome um volume de concreto de 3000 m3. O exemplo adotado é o de um projeto
típico de barragens para pequenas usinas hidroelétricas [122]. As características
geométricas da barragem e a malha de elementos finitos utilizada nas simulações
numéricas deste exemplo são apresentadas na Figura 6.1.

Figura 6.1 – Características geométricas da barragem e malha de elementos finitos

6.2. Variáveis de Projeto
6.2.1.

Altura das camadas de concretagem (Hc)

Os valores adotados nesta aplicação para a altura das camadas são:
Hc(m) ∈ { 0,50 ; 0,75 ; 1,0 ; 1,25 ; 1,50 ; 1,75 ; 2,00 ; 2,5 }

(6.1)

Com cada valor de Hc, dado em metros, correspondendo a um determinado número de
camadas, conforme a expressão (5.3), e assim:
NL(m) ∈ { 20 ; 14 ; 10 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 }
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6.2.2.

Freqüência de lançamento (Fl)

Os valores considerados para freqüência de lançamento foram:
(6.3)

Fl(dias)∈{ 6 ; 7 ; 8 ; … ; 20 ; 21 }

Como já dito Fl corresponde ao tempo gasto para lançamento de uma camada mais o
período de tempo até construção da camada seguinte.

6.2.3.

Tipo de concreto (Tc)

Foram utilizados oito tipos de concretos ensaiados pelo Laboratório de Furnas [77], e
dessa forma, as propriedades, tanto térmicas quanto mecânicas, do material são
conhecidas. Assim a variável Tc é definida como:
(6.4)

Tc∈{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 }

A composição de cada um desses concretos é apresentada na Tabela 6.1 e suas
principais propriedades térmicas e mecânicas estão apresentadas na Tabela 6.2.
Tabela 6.1 – Composição dos oito tipos de concreto utilizados na análise
Tc

B1(Cimento)

B2(Cinza)

B3(Escória)

Água

G1(Fino) G2(Graúdo)

(kg/m3)

(kg/m3)

(kg/m3)

(kg/m3)

(kg/m3)

(kg/m3)

170

165

626

1318

1

139

2

338

57

190

664

1057

3

299

50

187

700

1068

4

336

185

745

1090

5

335

160

603

1197

6

323

178

852

1084

7

127

237

163

655

1165

8

239

80

171

621

1303
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Tabela 6.2 – Propriedades térmicas e mecânicas dos concretos utilizados na análise
E∞ (MPa) εRA,Max(µs)*

Tc

Cε (J.kg/K)

k W/(m.K)

α (10-6)

fc,∞ (MPa)

1

1017

2,65

13,02

29,9

21,7

23,46

2

1109

2,64

10,78

28,9

30,6

21,09

3

1134

2,64

10,37

24,8

25,9

11,37

4

1084

2,64

10,62

30,2

26,0

24,17

5

1059

2,64

12,03

27,3

22,4

17,30

6

1092

2,24

9,93

23,9

23,2

10,05

7

1063

2,26

12,58

25,4

24,0

12,79

8

1050

2,49

12,09

25,2

17,1

12,32

*Estimado pelo modelo de LE ROY et Al. [65]
A energia de ativação foi considerada a mesma para todos os materiais, assim como o
limiar de endurecimento (ξo), e os parâmetros para superfícies de plastificação. Assim:
Ea/R (Tc=1,..,8)= 4000 /K

(6.5)

ξo (Tc=1,..,8)= 0,1

(6.6)

Para Tc=1,..,8; κ = 1,16; ω = = 0,25; δ = 0,1; εc,∞ = 0,0022

(6.7)

As curvas de elevação adiabática da temperatura que foram utilizadas para o cálculo da
afinidade normalizada de cada material estão apresentadas na Figura 6.2. A Figura 6.3

Temperatura (K)

apresenta as curvas obtidas de afinidade normalizada em função do grau de hidratação.
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Figura 6.2 – Elevação adiabática da temperatura para os oito concretos analisados
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Figura 6.3 – Curvas de afinidade normalizada para os oito materiais analisados

6.2.4.

Temperatura de lançamento (Tl)

As temperaturas de lançamento (Tl) foram definidas como:
Tl(oC)∈{ 10 ; 11 ; ... ; 20 ; 25 }

(6.8)

Onde 10oC representa um mínimo de resfriamento possível considerado na aplicação e
25oC representa a média da temperatura ambiente.

6.3. Avaliação de Custo
Neste exemplo, os pesos adotados para estimar o quanto cada variável de projeto afeta o
custo final de execução, como definido nas expressões (5.11) a (5.15), foram assumidos
como ωFixo=35%, ωComp=30%, ωRC=5% e ωOp=30%.
O custo unitário para o custo de Ccomp(Tc) foi calculado utilizando a expressão (5.16), e
de acordo com a composição dada pela Tabela 6.1 e de acordo com os custos unitários
estimados apresentados na Tabela 6.3.

143

Exemplo de Aplicação
Tabela 6.3 – Custos unitários estimados para os componentes do concreto
Custo unitário
(US$/kg)

Componente
Cimento

0,0770

Cinza volante

0,0330

Escória granulada

0,0330

Agregado

0,0077

Água

0,0077

Os resultados obtidos para os custos unitários de cada tipo de concreto são apresentados
na Tabela 6.4.
Tabela 6.4 – Custo unitário de cada concreto
Tc

cComp (US$/m3)

Tc

cComp (US$/m3)

1

24,08

5

34,60

2

34,93

6

33,11

3

30,88

7

26,73

4

34,51

8

27,96

O custo de resfriamento do concreto cRC(Tl) foi considerado de acordo com a Figura 6.4
onde se apresenta o custo de resfriamento por grau Celsius. A variação de custo
utilizada reflete o fato de que a variação do custo de resfriamento do concreto apresenta
um crescimento não linear. Os valores de cRC(Tl) são dados pela Tabela 6.5.
Tabela 6.5 – Custo unitário de resfriamento do concreto
Tl (oC)

cRC (US$/kg)

Tl (oC)

cRC (US$/kg)

10

21,88

18

6,88

11

18,75

19

5,63

12

16,25

20

4,38

13

14,38

21

3,13

14

12,81

22

1,88

15

11,25

23

0,94

16

9,38

24

0,31

17

8,13

25

0,00
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Figura 6.4 – Função cRC(Tl)
Para o custo unitário de operação adotou-se uma função linear com o tempo de operação

cOP (US$/m3)

Ct(Hl,Fl). Dessa forma a função considerada para cOP(Ct) é dada na Figura 6.5.
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Figura 6.5 – Função cOP(Ct)
Os custos considerados nesta aplicação foram estimados apenas para exemplificar a
aplicação da metodologia. Uma análise real deve abranger uma análise aprofundada do
custo de cada uma das variáveis envolvidas no processo executivo. Com os dados
apresentados obteve-se um valor para o custo unitário normalizado de 1,44.
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6.4. Aptidão e Parâmetros do A. G.
O primeiro patamar de fissuração permitido para a função de penalização foi
estabelecido como ECrlim,0= 0,03. Este valor foi escolhido com base na experiência e
indica que na população inicial os indivíduos com fissuração em menos de 3% dos
elementos não serão descartados do processo evolutivo.
Quando a fissuração ultrapassa o patamar de fissuração admitido, o cálculo através de
elementos finitos é interrompido, passando-se para o indivíduo seguinte. Isso se dá pelo
fato de a penalização aplicada ser a mesma quando ECrlim< ECr <1.
Os parâmetros de controle do algoritmo que apresentaram melhor comportamento foram
Np=50 indivíduos, Nt= 5 indivíduos (Análise A) e Nt= 5 indivíduos (Análise B), Pc =
90% e Pm = 5%. O número máximo de gerações considerado foi Ng=50.

6.5. Resultados
A Figura 6.6 e a Figura 6.7 mostram a evolução das gerações em função da extensão de
fissuração (ECr) de cada indivíduo da população. Observa-se que na população inicial
há uma grande diversidade com muitos indivíduos apresentando fissuração. Na
população inicial e na primeira geração o melhor indivíduo encontrado permanece no
domínio fissurado. A partir da segunda geração o melhor indivíduo já se apresenta como
uma estrutura não fissurada, isto é, com ECr=0. Pode-se observar também que o número
de indivíduos dentro do domínio fissurado diminui com o avanço no processo evolutivo.
A Figura 6.8 e a Figura 6.9 apresentam a evolução da aptidão do melhor indivíduo para
duas análises diferentes. Ambas análises determinaram que o mínimo custo possível
para se obter para um processo executivo que não provoque a fissuração do material é
alcançado para os seguintes valores ótimos:
Tc = 8 ; Tl = 19oC ; Hl = 1,25 e Fl = 6 dias
Alguns resultados dos campos de temperatura e de tensão para este conjunto
considerado ótimo são apresentados nas Figuras 6.10 a 6.13.
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Figura 6.6 – Evolução de F(X,tg) para diferentes gerações (a) População inicial
(tg=0),(b) tg =1,(c) tg=2, (d) tg=3, (e) tg=4, (f) tg=5

147

10

Exemplo de Aplicação

F

2

F

1.8

2
1.8

1.6

1.6

1.4

0.5

1.4

0.5

1.2

0.4

1.2

0.4

1

1

0.3

0.8

0.3

0.8
0.2

0.6

0.1

0.4

0.2

0.6
0

0.5

1

0.1

0.4

1.5

0.2

0

0
1

2

3

4

5

6

7

Aptidão de cada indivíduo
Melhor Indivíduo

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

Aptidão de cada indivíduo
Melhor Indivíduo

ECr (X ) %

(a)

1.5

8

9

10

ECr (X ) %

(b)

2

F

1.8

2
1.8

1.6

1.6

1.4

0.5

1.4

0.5

1.2

0.4

1.2

0.4

1

1

0.3

0.8

0.3

0.8
0.2

0.6

0.2

0.6

0.1

0.4

0

0.5

1

0.1

0.4

1.5

0.2

0

0.5

1

1.5

0.2

0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

Aptidão de cada indivíduo
Melhor Indivíduo

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

Aptidão de cada indivíduo
Melhor Indivíduo

ECr (X ) %

(c)

F

1

0
0

F

0.5

0.2

8

9

10

ECr (X ) %

(d)

2

F

1.8

2
1.8

1.6

1.6

1.4

0.5

1.4

0.5

1.2

0.4

1.2

0.4

1

1

0.3

0.8

0.3

0.8
0.2

0.6

0.1

0.4

0.2

0.6
0

0.5

1

0.1

0.4

1.5

0.2

0

0.5

1

1.5

0.2

0

0
0

1

2

3

4

5

Aptidão de cada indivíduo
Melhor Indivíduo

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

Aptidão de cada indivíduo
Melhor Indivíduo

ECr (X ) %

(e)

6

7

8

9

ECr (X ) %

(f)

Figura 6.7 – Evolução de F(X,tg) para diferentes gerações (a) tg=10, (b) tg=15,
(c) tg=20, (d) tg=25, (e) tg=30, (f) tg =50
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Figura 6.8 – Evolução da Aptidão do melhor indivíduo. Análise A
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Figura 6.9 – Evolução da Aptidão do melhor indivíduo. Análise B

149

Exemplo de Aplicação
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Figura 6.10 – Campos de temperatura (a) 2 dias, (b) 8 dias, (c) 14 dias,
(d) 20 dias, (e) 26 dias, (f) 32 dias
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Figura 6.11 – Campos de Temperatura (a) 38 dias, (b) 44 dias, (c) 49 dias,
(d) 52 dias, (e) 56 dias, (f) 70 dias
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Figura 6.12 – Campos de tensão principal máxima (a) 2 dias, (b) 8 dias, (c) 14 dias,
(d) 20 dias, (e) 26 dias, (f) 32 dias
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Figura 6.13 – Campos de tensão principal máxima (a) 38 dias, (b) 44 dias, (c) 49 dias,
(d) 52 dias, (e) 56 dias, (f) 70 dias
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7.1. Conclusões
No presente trabalho foi apresentada uma nova metodologia para otimização do
processo construtivo de estruturas de concreto em face dos fenômenos relacionados à
hidratação do concreto. Esta metodologia compreende um modelo de cálculo termoquímico-mecânico acoplado implementado no MEF para o cálculo das temperaturas,
evolução da hidratação e tensões, e um algoritmo genético para otimização.
Assim sendo, inicialmente foi apresentada a teoria dos acoplamentos termo-químicomecânicos para o concreto considerado como meio poroso quimicamente reativo,
exotérmico e termicamente ativado, desenvolvida por ULM e COUSSY.
A teoria dos acoplamentos termo-químico-mecânicos possibilita simular o fenômeno
físico da hidratação do concreto em função de parâmetros que podem ser obtidos a
partir de ensaios normalmente realizados para o concreto. Dessa forma o programa
tridimensional de elementos finitos desenvolvido permite uma análise consistente do
concreto a poucas idades.
As simulações numéricas realizadas com o programa implementado demonstraram sua
confiabilidade e aplicabilidade, na medida que o modelo aplicado a uma situação real de
projeto apresentou resultados bem correlacionados com dados experimentais e com
medidas de campo. A obtenção dos campos de hidratação e de temperatura,
conjuntamente com os campos de tensões, através da análise numérica por elementos
finitos, possibilitou prever o comportamento do material em suas primeiras idades.
A simulação do processo construtivo permite acompanhar o problema real ocorrido
durante a execução de elementos estruturais de concreto e avaliar a influência de cada
variável envolvida nesse processo.
É possível otimizar tal fase construtiva, utilizando os resultados obtidos pelo modelo
numérico apresentado, variando parâmetros como temperatura inicial de lançamento,
número de camadas, tipo de material e ritmo de construção.
Como seqüência, na presente tese, foi apresentada uma metodologia de aplicação de um
algoritmo genético com penalização dinâmica para a otimização do processo construtivo
de estruturas de concreto.
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O algoritmo genético utilizado apresentou como principal vantagem o fato de ser de
fácil utilização, e ter boa generalidade o que é fundamental uma vez que para esse tipo
de problema a função objetivo varia a cada aplicação.
A utilização de uma penalização dinâmica para a fissuração do material mostrou-se
eficaz no combate à estagnação do algoritmo de busca.
A nova metodologia apresentada nesta tese permite então que se possa, através de
procedimentos automáticos, otimizar custos da fase construtiva de estruturas de
concreto massa e de outras estruturas, como de concretos da alto desempenho, quando
os efeitos da hidratação são determinantes para o comportamento da estrutura nas
primeiras idades.

7.2. Sugestões para Trabalhos Futuros
São apresentadas a seguir algumas sugestões para trabalhos futuros com o intuito de
aprimorar a metodologia proposta:
•

Estudo da energia de ativação (Ea) através de ensaios calorimétricos. Ea é um
parâmetro fundamental para caracterizar a termoativação da reação de
hidratação, uma vez que uma estimativa errada para a energia de ativação pode
levar a um cálculo errado para a cinética da reação de hidratação e,
conseqüentemente, para a evolução do comportamento térmico e mecânico do
material;

•

Estudo do grau de hidratação crítico (ξo), associado ao limiar de percolação e a
passagem do concreto de um fluido para uma material com alguma rigidez, é um
parâmetro do material que deve ser melhor estudado de modo a permitir uma
definição correta das funções fc(ξ), ft(ξ) e E(ξ). O conhecimento de ξo é
fundamental para prever o comportamento mecânico do concreto em suas
primeiras idades, bem como a relação entre o ganho de rigidez e o ganho de
resistência mecânica;

•

A relação entre a retração autógena e o grau de hidratação (εRA(ξ)) deve ser bem
compreendida de modo a caracterizar no modelo numérico a não linearidade
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observada nos resultados experimentais da bibliografia. É importante dispor de
dados experimentais confiáveis sobre a retração autógena do material,
principalmente em se tratando do concreto de alto desempenho onde a retração
autógena é pronunciada, de modo a que não haja confusão entre a retração
autógena medida e deformações de origem térmica, ou contração Le Chatelier;
•

O desenvolvimento e implementação de um modelo consistente que relacione as
deformações diferidas (fluência e relaxação) das primeiras idades do concreto
com a evolução da reação de hidratação;

•

O desenvolvimento e implementação de uma modelagem numérica contínua
entre o lançamento do concreto fluido, e sua passagem para sólido através da
caracterização de um parâmetro de viscosidade evolutivo acoplado com a
hidratação;

•

Desenvolvimento e implementação de modelos de previsão da evolução da
reação de hidratação do cimento anidro (Afinidade normalizada), bem como de
suas propriedades, em função da dosagem do concreto, de modo a considera-los
no processo de otimização e assim possibilitar uma maior variedade de materiais
candidatos a solução;

•

O desenvolvimento de métodos híbridos como algoritmos de busca do problema
de otimização. Por exemplo, com a utilização de redes neurais em substituição
ao programa de elementos finitos de previsão do comportamento do material, a
partir de uma geração para a qual se considere que a rede já está devidamente
treinada;

•

Utilização de estratégias computacionais de alto desempenho de vetorização e
paralelismo.
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