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RESUMO
FERRO, N. C. P. (1998). Uma combinação MHCIMEF para a análise de interação

solo-estmtura. São Carlos, 1999. 193p. Tese (Doutorado - Escola de Engenharia
de São Carlos, Universidade de São Paulo.

No presente trabalho, uma combinação do método dos elementos de contorno
(MEC) com o método dos elementos finitos (MEF) é apresentada para a análise da
interação entre estacas e o solo, considerado como um meio infinito tridimensional e
homogêneo. O meio contínuo tridimensional de domínio infinito é modelado pelo
MEC, enquanto as estacas consideradas como elementos reticulares são tratadas pelo
MEF. As equações das estacas oriundas do método dos elementos finitos são
combinadas com as do meio contínuo obtidas a partir do método dos elementos de
contorno, resultando em um sistema completo de equações, que convenientemente
tratadas, proporcionam a formulação de coeficientes de rigidez do conjunto soloestacas. Finalmente, uma formulação para a análise do comportamento não-linear do
solo na intertàce com a estaca é desenvolvida, tornando o modelo mais abrangente.

Palavras-chave: método dos elementos de contorno; método dos elementos finitos;
interação solo-estaca, interação solo-estrutura; combinação MEC-MEF; plasticidade.

xív

ABSTRACT

FERRO, N. C. P. (1998}. A BFM-FEM combination for soil-structure interaction

analysis. São Carlos, 1998. 226p. Tese (Doutorado- Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo.

In the present work a combination of the Boundary Element Method (BEM)
and the Finite Element Method (FEM) is used for pile-soi1 interaction analyses,
considering the soil as a homogeneous, three-dimensional and infinite medium. The
three-dimensional infinite continuous medium is modeled by the BEM, and the piles
are, considered as beam elements, modeled by the FEM. This combination also is
used for studying the interaction of plates sitting on a continuous medium. The pile
equations generated from the FEM are combined with the medium equations
generated fi'om the BEM, resulting a complete equation system. Manipulating
properly this equation system, a set of stiffness coefficients for the system soil-pile is
obtained. Finally, to make the model more comprehensive, it presented a formulation
to take into account the soil nonlinear behavior at the pile interface.

Keywords: boundary element methods; finite element methods; pile-soil interaction;
structure-soil interaction, BEM-FEM combination; plasticity.

Apresentação

1 APRESENTAÇÃO

1.1 GENERALIDADES

O uso combinado do Método dos Elementos de Contorno (MEC) com o Método
dos Elementos hnitos (MEF) tem-se mostrado adequado para a resolução de um grande
número de problemas de Engenharia. Pode-se citar, por exemplo, aqueles envolvendo
domínios inllnitos, interagindo com elementos estruturais de dimensões linitas,
demonstrando ser este um dos melhores campos onde as combinaçocs são
recomendadas.
1\ principal vantagem da combinação MEC- MEF é a possibilidade de se

empregar o método mais apropriado para cada uma das subcstruturas. Uma desvantagem
a se destacar são as diliculdadcs para o tratamento dos sistemas de cquaçocs envolvidos,
visto que os do MEF resultam em matrizes simétricas c os do MEC. em matrizes cheias
c nào sin1étricas.

Enumeraram-se algumas das vantagens c desvantagens da combinação MECMEF para o tratamento do problema da interação supercstrutura-solo-limdaçào.
Sabe-se que a maioria dos programas utilizados em cúlculos estruturais tratam o
comportamento da estrutura considerando-a como parte isolada, independente, portanto,
do comportamento da fundação. Nas estruturas usuais, tal aproximação não deve
apresentar problemas sénos na avaliação linal dos esforços.

Entretanto, uma

consideração mais realista dos esforços c dcl(mnaçàes dos elementos que compõem
tanto a supercslnrtura quanto a ltmdaçào é sempre desejável.
Fstc objetivo l(>i alcançado, inicialmente, dentro das propostas l(mmrladas, no

2

J\prcscntaçào

trabalho de mestrado.

O que se pretende, com este trabalho, 6 o desenvolvimento de uma lonnulação
mais abrangente, !unção das novas considerações a serem implementadas no modelo
proposto, de fonna a se poder avaliar com mais realismo a interação fundaçãosuperestrutura.

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O Método dos Elementos de Contorno teve desenvolvimento expressivo mais
recentemente, incrnvorando as características de método numérico. No entanto, as
equações integrais já são conhecidas há bastante tempo. Segundo ELUOT ( 19XO), I{Ji
ABEL ( 1881) quem primeiro deduziu uma equação integral para a solução de um
probkma lisico, a do pêndulo isócrono. LIOUVILU; (1817) transformou um problema

de valor inicial em utna equação integral c a resolveu usando aproxitnaçõcs sucessivas.
Um novo avanço se deu com a resolução do problema da teoria do potencial;
VOL"I.ERRA ( 1956 ), em I R84, estudou a distribuição de cargas elétricas na superllcie
de uma esfera utilizando cqttaçõcs integrais. Deveu-se, no entanto, a FREDHOLM
(1903), a primeira investigação rigorosa das equações integrais. Foi ele quem primeiro
apresentotl um estudo das aplicações das equações integrais lineares à solução de
problemas de valor de contorno em clastostútica.
Posteriormente, o método ÜJi aplicado para a solução de
elasticidade,

notadamente

pelos

pesquisadores

soviéticos.

Os

problemas de
trabalhos

de

MUSKHELISHV!Ll ( 1953 ), MIKllLIN ( 1957, 1965a c 1965b) c KUPRADZE ( 1965)
são bem conhecidos.
O método de solução de MUSKHELISHV1Ll (1953) baseia-se na teoria das
variáveis complexas, não podendo ser estendido

aos problemas de elasticidade

tridimensional. Os trabalhos de MIKHLIN (1957,1965) sobre as equações integrais
singulares multidimcnsionais são muito mais úteis neste aspecto.
KUPR/\DZE (1964) descreveu uma túrmulaçào integral para deslocamentos de
corpos em regime elástico. MASSONET ( 1965) apresentou uma solução numérica para
problemas de valores de tensões no contorno, ümnulada em termos de uma equação
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integral singular, vetorial de 2" espécie. Sua !(mnulaçiío baseou-se no uso da solução de
KELVIN' apud LOVE (1944). WATSON (1968, 1972,1973) c VAN BUREN (1968)
utilizaram a fmmulaçào de Kupradzc para problemas elastostáticos, de acordo com
BANERJEE (1976).
Todas as formulações até aqui apresentadas são denominadas de métodos
indiretos, já que a solução do problema era sempre obtida em tennos de {(mtes lictícias
aplicadas ao contorno, c que, após sua determinação, permitiam o cálculo das variáveis
11sicas elo problema.
JASWON (191í3) c SYMM ( 1963) introduziram um equacionamento do
problema clústico bidimensional empregando variáveis reais c ainda mantendo uma
!'unção de tensão auxiliar, sendo, por isso, chamado de método semi-direto, usado na
rcsoluçüo de problemas de potencial.
Os diversos trabalhos até aqui citados contribuíram para o desenvolvimento c
entendimento das equações integrais, mas nenhum deles apresentava as características
necessárias de modo a poder interpretá-los como um método numérico. O trabalho de
RIZZO (1967) para a solução de problemas de elasticidade bidimcnsional !oi o primeiro
em que o tratamento dado às cquaçôes integrais toma a {(mna de técnica numérica
similar a dos demais métodos. Foi também o primeiro a propor a fórmulação direta na
utilização elas equações integrais, relacionando valores não llctícios no contorno, isto é,
deslocamentos c lc>rças ele supcr!kic. CRUS E ( 1969, 1973) logo estendeu a l(mmtlaçào

à elasticidade tridimensionaL Em seus trabalhos, Rizzo c Cf·nsc, partindo da identidade
de SOMIGLIANi\ (IKX6), escrita para a determinação ele deslocamentos no interior de
um corpo, c empregando o teorema de JlETTI (l R72), obtiveram uma equação integral
da forma da identidade de Somigliana, agora, no entanto, para calcular deslocamentos
também em pontos situados no contorno. As equações integrais foram discrctizadas
dividindo-se o contorno em um número de elementos planos, assumindo-se como
incógnitas as liJrças de supcrlicic c deslocamentos consiclcraclos constantes sobre o
elemento.
CRUSE & V ANBUREN ( 1971) foram os primeiros a aplicarem a {(nmulaçào a

' KELVIN. L ( 1863) Phil. Trans. Roy. Soe .. v. 153 apud LOVE. A. E. H. ( 1944) A tl·catisc on thc
mathematical thcory of clasticity. Ncw York. Dovcr Publicalions.
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um sólido tridimensional não-linear considerando a in!luência de uma !i-atura.
Neste mesmo ano, SWEDLOW &

CRUS E ( 1971) apresentaram uma

!órmulação para simular materiais clastoplásticos, anisotrópicos c compressívcis,
considerando, ainda, o cncruamcnto na relaçào tcnsil.o-dcl'onnaçi\o. Dando continuidade
a este trabalho, RICARDELLA (1972) considerou o critério de VON MISES (1913),
com encnwmcnto para a modulação de crcito plástico, na análise tridimensional de
tensões. CRUSE (1974) propôs a utilização de elementos no contorno, com rorças de
superf1cie c deslocamentos com variação linear sobre estes elementos. As incógnitas
estão, agora, dc!inidas nas extremidades ou "nós" dos elementos. O sistema de equações
lineares roi, entào, obtido, escrevendo-se as equações integrais nesses pontos.
LACHA T (1975), estudando problemas elásticos bi c tridimensionais, conseguiu
dar uma generalização bem maior ao método, introduzindo representações paramétricas
dos elementos de superlkic (elementos curvos com variação quadrática) c das runções
de aproximação das rorças de superlicie c deslocamentos, consideradas com variações
lineares, quadráticas c cúbicas. i\s integrais são calculadas numericamente, utilizando as
formulas lhl quadratura de Uauss. i\ técnica de sub-regiões é utilizada não só para
modelar corpos não homogêneos, mas como um recurso para n1cilitar a resolução do
sistema final de equações, que passa, assim, a ser dclinido por blocos.
Deve-se a BREBBIA (197Xa), a !únnulaçào das equações integrais a partir do
método dos resíduos ponderados. Combinaçôcs entre o método das cquaçôcs integrais c
outras técnicas numéricas, podiam, agora, ser cquacionadas de maneira consistente,
utilizando-se as respectivas ronnulaçôes em lermos de resíduos ponderados. Foi
BREBBIA (1978b) quem denominou a técnica de "MÉTODO DOS ELEMENTOS DE
CONTORNO"- MEC- em substituição a "Método das Equações Integrais de Contomo"
- BIEM -,até então utilizado.
A partir de 1978, várias Conferências c trabalhos publicados (dentre eles,
destacam-se os de BREBBIA ( 197Xc, 19RO, 191-\ I c 19R2)), tornaram o Método dos
Elementos

de Contorno mais conhecido, abrangendo as mais variadas

engenharia, podendo-se

áreas de

citar as relativas a: não-linearidade llsica c geométrica;

plasticidade; viscoclasticidadc; viscoplastieidalk; no-tcnsion; mecânica da fi·atura;
mccánica dos solos c das rochas; contato; percolaçiio; vibrações; propagação de ondas;
placas; cascas; concentração de tensões; propagação de

tensões; interação solo-
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estrutura; combinações com outros métodos para análise de problemas diversos, dentre
outros.
Há que se salientar os avanços alcançados na fi:mnulação de não-linearidade
llsica c geométrica, a partir dos trabalhos de: BU I ( 1978), TELLES & BREBBIA ( 1979,
1980a c 1980b), MUKERJEE (1982), NOVATI & BREBBIA (1982), MUKERJEE &
CHANDRA (1984), MUKERJEE & RAJIYAII (987), CATHIE & BANERJEE (1982),
BANERJEE & DA VIS (1984) BANERJEE ct ai. (1985), MUSTOE (1984), BRUNET
(1982), NOVAHI & BREBBIA (1982), MAIER & NOVATI (1983), MAIER ct ai.
( 1984) dJIODA dai. ( 1984 ).
Em mecánica elos lluidos, são de gmndc importância os trabalhos de: HESS &
SMITH (1967), HESS (1975). BÉZINE & BONNEAU (1981), YANO & KIEDA
( 1980) c WU (1980, 1982, 1985 c 1987), EL REFAEE ct ai. ( 1982).
Na lcmnulaçào do método dos elementos ele contorno para placas destacam-se os
trabalhos de: TOTTENHAM (1979). B(iZINE (l97X. 1980), B(C.:ZINE dai. (1985).
TANAKA (1984), KAM1YA & SAWAKY (1982), COSTA & BREBBIA (1985) c
MORJARIA & MUKI IERJEE (I 980), dentre outros. Na análise de tensões no meio
contínuo, com aplicações em meios plásticos c viscoplásticos, são exemplos os trabalhos
ele BRADY & BRAY (1978), BRADY (1979), VENTURlNl (1982) c VENTURlNI &
13REHI31A (l9R4)
Nas aplicaçôcs do método a problemas envolvendo ações dinâmicas, 6
necessário destacar-se os trabalhos de: MANOLIS & BESKOS (1981 ), DOMINGUEZ

& ALARCON (l9Xl), MANSUR (I<J83) c WOLF (1985).
Após um breve histórico da evolução do método dos elementos de contorno,
enumcrar-sc-ão os trabalhos mais relevantes, propondo Cormulaçõcs para a análise ele
problemas de limdaçoes em estacas em meio semi-inllnitos c aqueles que, devido às suas
características, exigem a combinação entre partes estruturais diferentes, tratadas por
métodos numéricos também di rcrentcs.
A utilização primeira de equações integrais na determinação de deslocamentos
em estacas é bastante antiga c deveu-se a POULOS & DA VIS (I 968).
O trabalho considera uma única estaca cilíndrica incomprcssivcl, submetida à
ação de uma carga axial, em um meio scmi-inlinito, isótropo c homogêneo, admitindo-

6

Apresentação

se não existirem deslocamentos relativos entre o solo c a estaca. A estaca foi discrctizada
em elementos cilíndricos, submetidos em seu contorno a uma tensão de cisalhamcnto
unilonnc ao longo de cada um dos elementos, c uma base alargada submetida apenas à
tensão axial.
Foi empregada a solução rundamcntal de MINDLIN (1936), considerando-se
apenas os deslocamentos verticais. As integrações ao longo do comprimento da estaca
foram efetuadas analiticamente c no sentido circun!Crcncial de O a 2rr, numericamente
(em intervalos de rr/50).
No mesmo ano, POULOS ( 196~) apresentou um trabalho para a análise de
grupos de estacas, a pariir da ((nmulação anterior. A análise considem a interação entre
duas estacas idênticas, igualmente carregadas c dispostas veiiicalmentc, c os incrementos
de deslocamentos verticais em cada estaca, devido à interação, são expressos em termos
de um coeficiente u. Estende-se o cúlculo para grupos de estacas, simétricos, com
mesmas propriedades lísicas c igualmente carregadas.
Um aprimoramento na lormulaçào surgiu com o trabalho publicado por
MATTES & POULOS ( 1969), passando a considerar a compressibilidadc da estaca no
cálculo dos deslocamentos verticais. Estes são expressos em termos de uma equação
diCercncial c escritos na l(mmt ele diferenças llnitas. Impondo-se a compatibilidade de
deslocamentos na inter!àce solo-estaca, determinam-se as tensões de cisalhamento ao
longo da estaca c, posteriormente, os deslocamentos.
POU LOS ( 1971 a) apresentou uma l(mnulaçào similar á anterior para uma estaca
vertical submetida a !'orça horizontal c momento, estendeu-a logo a seguir para grupos
de

estacas

dispostas

simetricamente

(POULOS, 1971 b).

BUTTERFIELD

&

BANERJEE ( 1971 a) retomaram a anúlisc clústica para uma estaca ou grupo de estacas,
admitidas eomprcssíveis c submetidas a carga axial, agora com a utilização do método
indireto das equações integrais. Neste trabalho, consideram-se os deslocamentos
horizontais, advindos da carga vertical. No mesmo ano, BUTTERFILD & BANERJEE
( 1971 b) apresentaram um trabalho para grupo de estacas, considerando-se a interação
solo-estaca-bloco de capcamcnto.
Uma Connulação mais geral para a análise de gmpo de estacas inclinadas Coi
apresentada por BANERJEE & DRISCOLL (1976), utilizando o método indireto das
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equações integrais. O grupo de estacas sob um bloco rígido pode estar submetido ú ação
de carga vertical, horizontal c momento, mantendo-se a simetria elo conjunto de !otma a
reduzir as dimensões elas matrizes envolvidas. As tensões nas direções horizontal c
vcttical são admitidas unifórmes ao longo de cada ckmento que compõe a estaca. São
aplicados ao bloco deslocamentos unitários nas direções vertical c horizontal c rotação
unitária, rotação esta transformada em deslocamentos. Estes são transferidos às cabeças
das estacas, os quais, levados ao sistema de equações, após resolvido, produzem uma
matriz de rigidez do conjunto ele estacas de ordem 3.
Uma extensão ao trabalho anterior !oi proposta por BANERJEE (1978), onde o
módulo ele dc!ónnaçào do solo é considerado com variação linear ao longo do
comprimento da estaca.
Com relação ao desenvolvimento de !onnulaçõcs aplicadas a sólidos elásticos
tridimensionais, o trabalho ele NAKAGUMA ( 1979) apresenta uma !ommlação direta do
método dos elementos de contorno, baseado nas soluções fundamentais de

Kclvin,

Mindlin c 13oussincsq-Cerruti. A utilização das soluções de Mindlin c BoussincsqCcrruti no estudo de sólido de domínio scmi-in!inito, com aplicações em intcraçào soloestruturas c escavações, introduziu grande versatilidade ao método, visto que dispensa a
discretização da supcr!icie do meio por hipótese livre de forças de supcr!icie.
A utilização do método dos elementos de contorno na análise de problemas de
engenharia ficaria restrita se o método não permitisse a combinação entre partes de
diferentes naturezas, tendo também, muitas vezes, que serem tratados por métodos
numéricos diferentes. Algoritmos numéricos que combinam o MEC com outras técnicas
já foram propostos por diversos autores.

A idéia da combinação do MEC com o MEF parece ler sido utilizada,
inicialmente, por McDONALD & WEXLER (1972), para a análise de problemas na
área de engenharia elétrica, c por CHEN & Ml!l ( 1974 ), em mecânica dos !luidos.
Os trabalhos de ZIENKIEWICZ ct ai. ( 1977), de S!IA W & FALHY (1977) c de
OS IAS ct ai. (1977), ((mun os primeiros a tratar sólidos onde uma parte é analisada via
clcn'C!llos de contorno c o restante do domínio é discrctizado c analisado pelo método
dos elementos !lnitos.
Dois dos primeiros trabalhos que estudam a interação solo-estrutura, c que
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consideram a combinação de dois métodos numéricos, foram o de MA TTES &
POULOS ( 1969), para a análise do compm1amento de uma estaca, c o de
BUTTERFIELD & BANERJEE ( 1971 a, 1971 b), que estendeu a anúlisc para gmpos de
estacas. Nestes trabalhos, o solo é tratado pelo método dos elementos ele contorno c as
estacas, pelo método elas diferenças finitas.
Outros trabalhos seguiram-se, podendo destacar-se os de KELLY ct ai. (1979),
BREBBIA & GEORGIOU ( 1979) c BEER & MEEK ( 1981 ), que tratam da combinação
do MEF com o MEC, sendo que os dois últimos se detêm na anúlise ele domínios
inCmitos, com aplicaçàcs a problemas de Gcomccftnica.

t'i

importante destacar, ainda, os trabalhos de VALLABHAN cl ai. ( 1984),

VALLABHAN & SIVAKUMAR (1986), BEER (1986), PAULA cl ai. (1987),
VALLABHAN ( 1987), MESSAFER & CO ATES (1989), dentre outros, todos voltados
à anúlisc da intcraçào solo-estrutura em domínios bi c tridimensionais, com aplicaçôcs

em Geomecúniea. MEEK ( 1988) apresentou um sistema computacional envolvendo a
combinaçào MEF- MEC, voltado à anúlisc de problemas elásticos tridimensionais.
Ainda em relação à implementação da combinação entre estes métodos com
aplicação a problemas de gcomccânica c de interação solo-cstmtura, podemos citar,
dentre outros, os trabalhos de BRADY & WASSYNG (1981 ), BEER (1983), OHKAMI

& KUSAMA (1985), CHEN & QIAN (1986), BEER & SWOBODA (1988), BEER
(1989), VON ESTORFF & BAUSEL (1989), LU ct ai. (1991 ), BELYTSCHKO & LU
( 1991 ), EBERIIARDSTEINER ct ai. (1993 ), FLOREN & DUDDECK (1993 ), PAIVA

& BUTTERFIELD (1994).
A aplicação do método dos elementos ele contorno em problemas de
geomccànica, para a anúlise de estados de !cnsôcs c deformaçôes, nào linearidades
!lsicas, materiais não homogêneos no domínio em anúlise, exigindo o uso da técnica das
sub-regiões, descontinuidade encontrada em materiais rochosos, meios elásticos,
elastoplásticos c elasto-viscoplásticos, são algLms dos temas que tem clcspcrtaclo o
interesse ele grande número de pesquisadores, podendo destacar-se: BANERJEE &
BUTTERFIELD (1976), VENTURINI ( 19R2, 19S3 c 1984), ALARCON et ai. ( 1983),
BESKOS (1988), MA lER & NOVA TI (1 9X7 c 19X8), MANOLIS ct ai. (1993)
Inúmeros são os trabalhos envolvendo a análise de problemas não lineares com o
emprego do método dos elementos finitos, podendo-se citar dentre tantos os dos
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seguintes autores: ZIENKIEWICZ et ai. (1969), ZIENKIEWICZ (1971), NAYAK &
ZIENKIEWICZ (1972), OWEN & IIINTON (1986), COOK ct ai. (19K9), PROENÇA
( 1989), que l(mun tomados como búsicos para o desenvolvimento do assunto neste
trabalho.
As aplicações mencionadas do MEC em geomecâmca podem, ainda, ser
estendidas para se considerar as estruturas de fundações diretas ou enterradas no meio
contínuo, caso li'cqüente na análise de obras civis. Além dos autoresjá nomeados, outros
trabalhos também relevantes têm sido apresentados, por autores como: POU LOS ( l9K2,
1989), CJIOW (1986), LEUNG & CHOW (1985), MADHAV & BUDKOWSKA
(1986), MITA & LUCO (1986), WOLF & DARBRE (1986), BUDHU & DAVIES
(1988), CHIN & CHOW (1990), CHIN ct ai. (1990), RAMALHO (1990), RAMALHO

& VENTURINI (1990), BUTTERFIELD & !'AlVA (1993), KAYNIA (1993), LEE
( 1993), PAK & Jl ( 1993), contribuindo na formulação ele diversos procedimentos para
interação solo-estacas.
Nas estruturas de ftmdações, a diversidade de materiais que constituem o
domínio em análise exige o uso da técnica das sub-regiões para tratar as diferentes partes
definidas pelo mesmo tipo estmtural. Diversos algoritmos numéricos f(xam propostos
para a resolução de sistemas de equações, para tais situações. C:ROTTY (19X2) propôs
um algoritmo baseado na climinaçüo de blocos ele zeros ela matriz principal. Outros
trabalhos têm sido publicados, apresentando algoritmos que

reduzem o tempo de

resolução dos sistemas ou empregam outras formas de tratÚ··Ios, tal como o
procedimento de conelensaçào estática. Dentre estes, podemos citar: SHARMA ct al
(1985), DIV AKAR & FAFITIS ( 19X9), KANE ct ai. ( 1990), CAl et ai. (1991 ),
REZA Y AT (1992), KANE & GURU ( 1993), fVJAIER ct ai. ( 1993a).

É importante mencionar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na EESCUSP, particulmmcntc aqueles envolvendo a utilização do método dos elementos de
contorno c sua combinação com o método dos elementos finitos em aplicações em meios
infinitos c semi-infinitos.
CODA ( 1993) apresentou uma formulação tridimensional dinàmica transiente
para a anúlisc da interação solo-estmtura, em que a estrutura é modelada pelo MEF c o
meio contínuo, admitido elástico-linear, é modelado pelo MEC. O acoplamento da
estrutura com o meio contínuo é realizado considerando-se a técnica das sub-regiões c
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sapatas rígidas são admitidas como elementos de ligação.
KOMATSU ( 1995) estudou uma combinação MEC- MEF para estruturas
reticuladas em domínio bidimcnsional. Os elementos de barras são tratados pelo MEF,
enquanto o meio contínuo, que pode ser homogêneo ou não homogêneo, é modelado
pelo MEC.
BARRETO (I 995) propõe uma análise de tlcxào de placas sobre base elástica ,
utilizando-se apenas das

lónnulaçàcs do MEC, ou seja, tanto os problemas

tridimensionais quanto os problemas de placas são tratados pela formulação de contorno
para casos clastostáticos c elastodinâmicos.

1.3 OB.JETIVOS

Os objetivos deste trabalho estão relacionados a implcmentaçi\es em uma
formulação desenvolvida por FERRO & VENTlJRINI (1991 c 1992) c FERRO (1993),
aplicando-se a combinaçiio ME('- MEF para a análise da intcraçiio solo-estacas. Nela,
as estacas são consideradas cotno elementos de barras verticais c tnodcladas pelo método

dos elementos linitos c o solo, como um domínio inllnito, tridimensional, homogêneo,
elástico-linear é tratado pelo método dos elementos de contorno. Com isto, obtém-se um
sistema de cquaçôes que, convenientemente tratado, resulta em uma matriz de rigidez do
conjunto solo-estacas.
Dentro desse contexto, pretende-se clctuar os seguintes desenvolvimentos à
formulação existente:

1. Generalização do modelo de estacas empregado, podendo, assim, considerarse estacas inclinadas, isto é, disposição geral dos elementos lineares, imersos
no meio contínuo.
2. Consideração de subclcmcntos ou intcgraçôes analíticas, quando os pontos de
carga c de campo estiverem dclinidos no mesmo elemento que está sendo
integrado, objetivando minimizar erros, visto que, devido ao pequeno
diâmetro das estacas, estas integrais são quase-singulares.
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3. Pretende-se desenvolver procedimentos de outras fundações c outras fonnas
de carregamento que possam influenciar na fundação em estudo.

4. Aplicação de novos procedimentos ele integração nunH.\rica objetivando
minimizar possíveis e!TOS envolvidos.
5. Finalmente. o desenvolvimento de uma l(mnulação para análise elo
compm1amcnto não linear do solo na interface com a estaca.
Após a Connulaçào matemática de cada um dos itens mencionados. estes serão
implementados em algoritmos numéricos. desenvolvendo-se. ass1111, um programa em
linguagem FORTRAN para microcomputador.

1.4 CONTEÚDO DO TRABALHO

Com base nos objetivos enumerados no item anterior, no Capítulo 2 são
apresentadas as relações da teoria da elasticidade linear para sólidos tridimensionais.
as equações integrais de contorno c as soluções ltmdamentais de Kclvin, Mndlin c
8oussi ncsq-Cerruti.
No Capítulo 3, o contorno do sólido tridimensional é discrctizado em
elementos cuja geometria é aproximada em Cunçào de seus nós geométricos por meio
de llmçõcs de interpolação. Sobre esses elementos siío também aproximados os
deslocamentos c fórças de supcrl'ícic. em Cunçiío de seus valores nodais. Aplicandose as equações integrais em número igual ao elas incógnitas. são lransCormadas em
um sistema de equações algébricas lineares que, após impostas as condições de
contorno. pode ser resolvido. fornecendo as incógnitas no contorno, com as qua1s
podem ser determinados os csfórços c dcslocamcntos em pontos do domínio.
Finalmente, são apresentadas algumas aplicaçiícs numéricas. mostrando a validade
da l(mnulação adotada.
No Capítulo 4. apresenta-se a inclusão elo lermo adicional nas
equações integrais de contorno devido ús linhas ele cargas correspondentes às estacas.
Cormulaclas de maneira geral. A discrclizaçào do contorno. a modelagem das estacas,
os procedimentos para a combinação MlóC- MEF. tanto para elementos reticulares
como para elementos triangulares planos, são desenvolvidos. Após a combinação dos
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métodos, uma fomlUiação para a obtenção da matriz de rigidez da li.mdação é
apresentada. A precisão das integrais é cuidadosamente estudada, mostrando-se a
técnica dos subclementos, que é então abordada.
O Capítulo 5 apresenta uma formulação para a análise não linear do solo na
intcrürce com as estacas. Alguns conceitos c hipóteses da teoria da plasticidade são
abordados, bem como sua aplicação ao problema ora em estudo. Para a solução do
sistema não-linear, admitiu-se um algoritmo incrementai c iterativo, sem que haja a
necessidade de atualização das matrizes envolvidas. São apresentados no final do
Capítulo, alguns exemplos numéricos.
As considerações llnais c as conclusões do trabalho são apresentadas no
Capítulo 6.
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2 EQUAÇÕES INTEGRAIS DE CONTORNO

2.1 INTRODUÇAO

Neste capítulo scrüo apresentadas as equações para anúlisc elástica linear de
sólidos tridimensionais, empregando-se notaçào indiciaL bem como as equações
integrais básicas para a utilização do método dos elementos de contorno,
Dedica-se um item à apresentação das soluçôcs t\mdamcntais para o espaço
infinito (Kclvin) c semi-infinito (Mindlin c Boussincsq-Cerruti), discutindo-se as
rclaçôcs existentes entre elas.
Finalmente, scrào apresentadas as equações integrais para pontos internos c
externos ao domínio, assim como para os pertencentes ao contorno. O objetivo é
escrever uma expressão que relacione deslocamentos c torças de supcrflcic em
pontos do contorno.

Esta cquaçào,

posteriormente,

scra aproximadamente

numericamente resultando em um sistema de equações algébricas, o que será
abordado no capítulo 3.

2.2 RELAÇÕES BÁSICAS DE ELASTICIDADE

Seja um corpo .Q

+r, em que

.Q é uma regiào tridimensional aberta c

seu contorno, conforme apresentado na Fig. 2.1.

r

Assume-se que o material

constituinte desse corpo seja elástico linear, homogcnco c isótropo, para o qual são
definidas duas constantes independentes E c v, respectivamente, módulo de
dct(mnaçào c coeficiente de Poisson. A partir destas, podem ser definidos o módulo
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de dctonnaçào transversal G c a constante de Lamé À. As relações entre tais
constantes podem ser escritas em função das duas primeiras como:
(2.1)

')..,vE
- (t+vXt-2v)

(2.2)

o

r

FIGURA 2.1 -Corpo tridimensional de domínio Q c contorno f.

Com o intuito de se obterem cxprcssôcs mais concisas. optou-se. neste item.
pelo emprego da notação indiciai. Desta Kmna. a rcprcsentaçào das coordenadas no
sistema car1csiano Oxyz seni. agora,

Xt,

X•

c x, respectivamente. A convenção

utilizada para somatório serú:

(2.3)

a ..IJ x.I = a 1.I.x 1
para i = m = I, 2, J.

+ a 2 .I.x 2 + a,.x
·'.I .3 '
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A notaçào de derivada parcial, 8, será substituída por uma "vírgula", como
nos exemplos:

av
ax.

-=V.
·.1

.I

aui == u ..
ax..I '·I

(2.4)

acrij ---cr ...

ax.

'.ld

.I

O Delta de Kronccker, representado por

8 ..1 == {
'·

o; 1, é definido como:

*

0, se i j
1, se i = j

(2.5)

Impondo-se as condições de equilíbrio estático a um elemento infinitesimal,
obtém-se uma equação diferencial de equilíbrio da forma:
(2.6)

onde O';u é o divergente do tensor de tensões c b; o vetor das forças volumétricas.
As relações entre as deformações específicas c deslocamentos podem ser
expressas por:
(2. 7)

sendo

&ij

o tensor das dctonnaçôcs c u i,J a derivada do vetor dos deslocamentos.

Já as relações entre o tensor das tensôcs c o tensor das dcformaçôes, são
expressas pela lei de Hookc, na turma:
(2.X)

ou, na torma inversa,

(2.9)
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As componentes das torças de supcrtlcie podem ser representadas em função
das componentes de tensão de um ponto da supertlcic, resultando a rclaçào:
(2.1 O)
em que ni sào os cossenos diretores da normal ao plano tangente à supcrt1cic no
ponto considerado, como mostra a Fig. 2..2.
Substituindo-se as equações (2.X) c (2.7) em (2.6), obtém-se a equação
diferencial de equilíbrio em termos de deslocamentos, conhecida com equação de
Navier.

u 1 1.1 +
'

l
hi
u 1 .. +-=0
l-2v ··'' G

(2.11)

n

FIGURA 2.2 - Componentes das torças de supcrtlcic no tetraedro de
Cauchy.
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As equações de equilíbrio estático (2.6). a relação deformação/deslocamento
(2. 7) c a lei de Hookc (2.8) c (2.9), definem completamente um problema elástico

linear. combinado com as condições de contorno prescritas.
Tais condições para um ponto Q, pertencente ao contorno, podem ser escritas
como:

e

sendo

(2. 12)

u 1 c p 1 as componentes de deslocamentos c !orças de supcrficic prescritos no

contomo. respectivamente. corno mostra a Fig. 2.3.

U =U
i

FIGURA 2.3 · Domínio n com o contorno definido pelas condições
em

ri

c

j\

u1 c p1
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2.3 SOLUÇÕI<~S FUNDAMENTAIS

2.3.1 GENERALIDADES

Na tonnulaçüo das equaçôes integrais de contorno para o problema elástico, é
indispensável o emprego de uma soluçüo fundamental da equação diferencial (2.6)
ou (2.11 ). Tal soluçüo consiste em se considerar um domínio 0*, com contorno f*,
que contém o corpo de domínio O c contorno

r. conforme pode-se ver na Fig. 2.4.

A solução fundamental é definida como a resposta em um ponto "q",
conhecido como ponto de campo. devido à aplicação de torças concentradas F;* no
ponto "s". denominado ponto de carga, como mostra a Fig. 2.5.

r*

f'IGURA 2.4- Domínio O, contido em 0*.

Equaçües Integrais de Contorno

19

n

r ( s, q I

s

FIGURA 2.5- Resposta em "q" devido a uma f()rça Fi* aplicada em "s".

O problema é matematicamente formulado através da substituiçào das forças
volumétricas pela expressão:
(2.13)
sendo que o(s,q) é a distribuiçüo Delta de Dirac, definida por:

õ(s,q)""'o se s+"q;
õ(s,q)"" oo se s "'q; c
fnp(q)õ(s,q}m"" p(s}

(2.14)

sendo que p(s) é uma lünçào qualquer.
Substituindo-se as expressões (2.13) em (2.6), as equações de equilíbrio para
o problema ti.mdamcntal são expressas por:
(2.15)
De forma análoga, podem-se obter as demais expressões que governam o
problema elástico fundamental.
tündamcntal pode ser escrita como:

Assim, a cquaçào de Navier do

problema
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(2.16)
Calculando-se os deslocamentos ui* a partir da equação (2.16), as torças de
supert!cic

p/ podem ser obtidas para uma dada direção definida pelo vetor

ni,

a

partir da substituiçüo das cxprcssàcs (2.7) em (2.R) c. posteriormente, em (2.10),
resultando em:

•.. n.+U •.. n.+
P •.I =G [ uI,J
J
J,l
.I
Os deslocamentos

2v

}-2V

•.. n.
U J,l
I

J

(2.17)

ut c as torças de supertkie p/ no ponto "q", devidos às

torças concentradas aplicadas no ponto "s", têm a seguinte representação na forma
tensorial:

(2.18)
sendo que. nos tensores de segunda ordem

u;i c P1~, o primeiro índice correspondc

à dircçào da carga concentrada c o segundo, à componente do dcs locamcnto ou torça

de supcrf!cic. como mostram as Fig. 2.6 c 2.7.

u"'
21

F"'
2:

1

X2

x,
FIGURA 2.6. -Componentes do tensor de deslocamentos ftmdamcntais.
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\

x, lt/

FIGURA 2. 7- Componentes do tensor de torças de supcrtkics fundamentais.

As cxpressôcs correspondentes às três dircçôcs dos eixos catiesianos, dados
pelas cquaçôes (2.1 X). podem ser escritas na f(mna matricial como:

U • (q):c:: l!*T(s,q)~\s)
p * (q) = P *T (s,q)F * (s)

-

-

sendo:

•

llt

~*(q)= u;

•

ll3

o vetor das componentes dos deslocamentos no ponto "q":

o vetor das componentes das forças de supertkie no ponto "q":

(2.19)
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F*I
F*(s)== F*2
F*3
o vetor das componentes das torças concentradas atuando no ponto "s",

u;z u;_,
u*(s,q)= u;l u;z u;3
u;l v;z u·33
u:~

o tensor dos deslocamentos fundamentais. c

rt~
~·(s,q)=

Ptz

p\~1

r;\ r;z r;3
p3*\
r;z p*33

o tensor das torças de supcrtlcic fundamentais.

É imp01tantc ressaltar que, para cada domínio 0*, assim como para
condições de contorno próprias, tem-se uma solução fundamental. Dessa forma, para
domínios infinitos, obtém-se a solução de Kclvin, c para domínios semi-infinitos, as
soluções de Mindlin c Boussinesq-Ccrruti.

2.3.2 SOLUÇAO FUNDAMENTAL DE KELVIN

Na solução fundamental de KELVIN' apud LOVE (1944), o domínio
tridimensional O.* é considerado inilnito. homogéneo c elástico linear, como mostra

a Fig. 2.X.

'KELVIN. L (1863) Phil. Trans. Roy. Soe .. v. 153 apud LOVE. A.E.H. (1944) A treatisc on lhe
mathematical theory of clasticity, Nc\v York. Dovcr Publications.
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------ --

-

.................

' ,,
1\ '

'

n*

FIGURA 2.3 - Problema Fundamental de Kclvin.

As exprcssôcs para deslocamentos c ft)rças de supcrlkie fundamentais, em
termos dos respectivos tensores, de acordo com BREBBI A ( l97Rb), são dadas por:

u~,.(s,q)""
~tv )r[(3~4v)8,,· +r.,.r.i]
·
8n:E 1
·
~v

(2.20)

(2.21)

em que,

r~

r(s, q) é a distáncia entre os pontos "s" c "q". sendo dada por:

Note que todas as derivadas s<lo relativas ao ponto "q". ou seja. ponto onde
sào observados os eleitos considerados. Assim, tem-se:
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2.3.3 SOLUÇÃO FUNDAMENTAL DE MINDLIN

A solução fundamental de MINDLIN ( 1936) é empregada para domínios
semi-infinitos homogcneos, elásticos-lineares. Nestas condições, o plano x3
considerado como supcrtlcie do contorno

r

= Oé

c admitido como sendo livre de torças

de superfície. O ponto "s" de aplicação de torça F;* é um qualquer do interior deste
domínio, c o ponto "s"' seu simétrico em relação ao plano do contorno

r.

como

mostra a Fig. 2. 9.
Neste caso, as expressôcs para as componentes do tensor de deslocamentos
podem ser escritas como:

(2.22)

EquaçúL'S Integrai .., de Contorno
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{3-4v 8(t-v}-(3-4v) r~ (3-4v)R;-2cz
U*33 -K
d
+
+ -, +
'
+
r

+

6CZR2
3
Rs

sendo:

(t·; r; )Yi
R= (R; R;)Yz
r; =x;(q)-x;(s)
R; =X; (q)- X; (s')
Co: X 3 (s) > ()
Z = x3 (q)> O
r =

K11 "'
Ks
-

l+v
-~
8rcE(1 ~~v)
1

=----~-

8rc(1-v)

r

}

r-

R-
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c

u::-IJ '

x,

f
!

P,·,·"

FIGURA 2.9- Problema fundamental de Mindlin.

As expressôes para torças de supcrt1cic süo obtidas através da equação.
(2.23)
isto é, em ttmçào do tensor de terceira ordem das tcnsôes c das componentes do vetor
normal ú superfície no ponto "q".
A seguir. sào apresentadas as vinte c sete componentes do tensor de terceira
ordem das tcnsôes. necessárias à obtcnçào do tensor das t()rças de superfície.
Exprcssôcs para as torças de supcrtlcic:

Equaçücs Integrais de Contorno
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*2

crl3

*1

= cr 23

3(3~4v)r{R 3 +
Rs

*2
*2
cr 32 ""cr 23

,3

~

cru~

(2.24)

K{(1s

~

2v )r3
3

r·

3(3 ~ 4v )·,2 r 3 - 6CR 3 [(1- 2v )z- 2vC] 30Cr12 ZR 3

--------

R"

~4(l~vXt~2v)( 1 _
R(R+RJ

l

~

2

r1
R(R+R 3 )

-~(_J}
R2

------ +
R7
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a ,, =
tz

K 1. r {-3r
3(3-4v)·3 + 4(1-vX1-2v)(
-3 rs

stz

*3

{

a l3 = K s rt -

Rz(R+R)
3

Rs

l - 2v 1 - 2v
r,' + R-'

1
R+R 3

1) +
+-

3ri _ 3(3-4v)ZR 3 -3C(3Z+C) +
rs

Rs

30CZR; }
R7

,3 _
(J22 -

K {(1- 2v )r,
s

1

r·

-

3r{r, _ (1- 2v X3r3 -4vRJ
+
r,' +
R·'

_ 3(3-4v)·{r3 -6CR 3 ((1-2v)Z-2vcL 30Cr{ZR 3 +

R5
_ 4(t-vXt-2v)[lr{
R(R+R 3 )
R(R+R 3 )

_!l_J }
R2

*J
*3
(J 32 "" (J 23

cr ·•3
33

_
-

K_s {----- (1-2v)r3 + (t-2v)r
, 3
1
r·

R,

R

3ri'
-+
5
r

3(3-4v)zR; -3CR 3 (5Z-C) _ 30CZR~ }
R5
R7

R7
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Como mostrado na Fig. 2. 9. C representa a distância entre o ponto de carga
"s" c o plano de contorno x3 =O.

Note-se que ao fazer C tender ao infinito (C~ oo), isto é, os pontos "s" c

"q"

SC

afitstarcm do plano de contorno

r

(XJ

= 0), mantendo-se r(s, q) inalterada, a

influência do contorno desaparece, chegando-se à solução ti.mdamcntal de Kelvin.
Procedendo de tónna análoga. litzcndo agora C tendendo a zero
ponto "s" de carga estará situado no plano de contorno

r,

(C~

O), o

obtendo-se a solução

fundamental de Boussincsq-Ccrruti. cujas expressões serão apresentadas no próximo
item.
Uma fürmulaçào para a soluçào tündamental de Mindlin semelhante à de
Kelvin, em notação indiciai, pode ser encontrada em SÁ & TELLES (1986), a qual é
indicada para utilizaçôcs computacionais, bem como em BREBBIA et ai. (1984).
Nesta formulação, a solução fundamental de Mindlin pode ser escrita como a soma
da solução fundamental de Kclvin com uma parcela dita complementar, tomando a
seguinte tónna:
( )* = ( )k + ( )' .

sendo que. ( ) k c ( )' , representam as cxprcssôcs de Kclvin c complementares,
respectivamente.

2.3.4 SOLUÇÃO FUNDAMENTAL DE BOlJSSINESQ-CERRUTI

As soluçôes fundamentais de BOUSSINESQ (1 R85), para türça normal c
CERRUTI ( 1882). para força tangcncial, aplicadas no plano de contorno

r

(x 3

= 0),

de um domínio íl*. scmi-inifinito, elástico-linear c homogêneo, podem ser encaradas
como um caso particular da soluçào de Mindlin, admitindo-se o ponto "s", na
superfície livre de türças (x1

~ 0),

como mostra a Fig. 2.1 O. A partir das equaçôcs

(2.22), podem ser obtidas as exprcssôcs para deslocamentos fundamentais da solução
de Boussincsq-Cerruti, tàzcndo-se C

= O,

R

=

r c R 3 = r 3 . As componentes da

solução fundamental para deslocamentos. são dadas por:

Equa<;üc~

u;
u;
u;
u;
u;
u;
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=Kl(t-v)+vr.ij
2 = Kvr, 1r, 2
3 = K(0,5-v)r, 1
2 = K[(t-v )+vr.~]
3 =K(o,s-v)r, 2
3 =K(t-v)
1

(2.25)

em que:

1

K=-2nGr

r

PLANO ~,..O, LIVRE
Dê SUPERFICIE

u~

IJ'

DE

FoRç:As

P~,.,·

~

FIGURA 2.1 O - Problema Fundamental de Boussincsq-Ccrruti.
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2.4 EQUAÇÕES INTEGRAIS PARA PONTOS NO DOMÍNIO
As equações integrais de deslocamentos para pontos pertencentes ao domínio
de um corpo tridimensional, elástico-linear. podem ser obtidas a partir da Técnica
dos Resíduos Ponderados ou do Teorema da Reciprocidade (Teorema de Bctti).
Considera-se um domínio elástico-linear. isótropo c homogêneo Q, com

r

contorno

constituído de dois segmentos

r,

c

rz.

nos quais estão prescritos os

deslocamentos (ou condição essencial) c torças de supcrt1cie (ou condiçüo natural),
rcspcctivamcntc. sendo

r= r, +f2, contormc mostrado à Fig. 2.3.

As representações integrais de deslocamentos para pontos do domínio Q
podem ser obtidas a partir da equação (2.6), utilizando-se a técnica dos resíduos
ponderados (BREBBIA, l97Ra). sendo que a !unção ponderadora w; é substituída
pelas soluções fundamentais para deslocamentos c forças de supcrl1cic, u 1* c p;*,
respectivamente, obtendo-se a seguinte expressão:

f(cr 1Li + b 1~;dO.= f(u 1 ~ u 1 )p; df'

n

n

+f (p; ~ P;)u; df'

(2.26)

G

Integrando-se por pat1cs duas vezes a cq. (2.26), resulta:

u;

f

f

fb 1 dO.+ cr;1•1u 1d0."' ~f p 1u; df'- p 1 u~df' + fu 1p; df' +

n

n

r,

1-,

r,

(2.27)

+f u 1 p;c~r
r2

Agrupando-se as parcelas correspondentes aos segmentos

r 1 c r 2 do contorno

r, esta equação pode ser reescrita como:

f

~f cr;1,1(q)ul (q)dn(q)+ p; (Q)u 1 (Q)dr(Q)~
n

r

(2.28)

Ju;(q)b 1(q)dn(q)+ f u;(Q)p,(Q)dr(Q)
r
sendo "q" um ponto do domínio n c "Q" um ponto do contorno

r.

Substituindo-se na cq. (2.28) o termo diferencial do tensor de tensões dado na
cq. (2.1 5) c fazendo-se uso da terceira propriedade apresentada na cq. (2.14) c as cq.
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(2.1 R), c tomando-se cada componente

Ft, como independente c igual a unidade.

obtém-se a expressão:

ui (s) ==-f ri; (s,Q)u1(Q)dr(Q) +f u;1(s,Q)p1(Q)dr(Q) +
r

+

r

(2.29)

fu;1(s,q)b1(q)dQ(q)
Q

sendo que os pontos "s" c "q" pctienccm ao domínio 0., c "Q" é um ponto do
contorno r.
A cq. (2.29) é conhecida como Identidade SOM!GLIANA ( IR86) e fornece as
componentes de deslocamentos para os pontos "s" no interior do domínio 0.,
segundo os eixos de rcfercncia, uma vez que u 1 c pi sejam conhecidos para todos
os pontos do contorno.

2.5 EQUAÇÕES INTEGRAIS PARA PONTOS NO CONTORNO

A identidade Somigliana fornece apenas os deslocamentos para pontos no
interior do domínio.
Necessita-se, no entanto, de uma cquaçüo integral válida não só para os
pontos no domínio Q, como também para os pontos pcticnccntcs ao contorno

r.

Esta

expressão, aplicada a diferentes pontos no contorno. produz um sistema de cquaçôes
lineares que, uma vez resolvido, fornece os valores das variáveis no contorno.
No intuito de obter essa cquaçào, fitr-se-á uma ampliaçào do domínio original
Q

+

r,

acrescentando-se, para isto, pattc de uma esfera infinitesimal. denominado

domínio

n,, de raio e, centrado no ponto "s", wntonnc BREBB!A &

DO MINGUES

( 19R4 ). Desta forma, o ponto "s" do contorno passa a ser considerado como ponto

do domínio, como mostra a Fig. 2.11.
Para o novo domínio

n + O.,

c contorno

identidade Somigliana, da seguinte tbnna:

r- r+ r,, pode-se reescrever a
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u,(s)=-

J

r-r+r,

+
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r,;(s,Q)u 1(Q}Ir(Q)+ Ju;1(s,Q)> 1(Q}Ir(Q)+
r-f+f'•

(2.30)

Ju;1(s,q)> 1(q}ln(q)
0+0&

Desmembrando-se esta expressão nos termos correspondentes ao domínio c
ao contorno. tem-se:

+

f u; (s,Q)p (Q)dr(Q)- Ju; (S,Q)p/Q)dr(Q)+

r-r

1

1

r,

1

(2.31)

O próximo passo é analisar separadamente os limites dos seis termos da
equação (2.31 ). com o objetivo de retornar ao domínio inicial. para o qual o ponto
"S"

pertencente

ou

externo

conscquentcmcnte. n.--)>

ao

contorno.

Para

tsso.

ürz-sc

e-+ O c.

o c r ~ o.

CONTORNor

CONTORNO!€

n

CONTORNor

CONTORNO

F

FIGURA 2.11 -Acréscimo ao domínio Q de uma semi-esfera infinitesimal de
domínio

n •.

35

Equaçücs Integrais de Contorno

Dessa forma, obtêm-se os seguintes resultados para os limites das integrais no
contorno

r- r :
(2.32)

C,

(2.33)

Em razüo da descontinuidade que a função P;i * apresenta no limite, a
integração da expressão (2.32) deve ser analisada no sentido de valor principal.
Considerando-se. agora, a qumta parcela, verifica-se que os valores de V;i*
são da ordem de

f.

enquanto a integração no contorno

r,,

produz !}, podendo-se

concluir que:
(2.34)

Quanto ús duas últimas parcelas, verifica-se que quando e --l> O, a integral de

n representa o domínio todo do problema, enquanto que n, tende a zero.
Resta, agora, analisar a segunda parcela de (2.31 ), que se comporta de forma
diferente. A intcgraçüo dos valores do tensor Pii* no contorno

r, são

da ordem de

--\-, enquanto os termos resultantes da integração sobre a superfície são da ordem e 2
E

Portanto, a integral não tem valor definido quando

E

--l>

O, mas produz um termo

independente. que pode ser calculado pela substituição das equaçôcs (2.21) (em
termos de türças de supcrflcie) c a consideração de que o ponto "S" pertence a um
contorno sem angulosidade (dito "smooth"). Assim, pode-se escrever:
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~~[J P;;(s,Q)ui(Q~r(Q)l =
= u 1 (s)~~[J.P1;(s,Q~r(Q)l = u 1(s{- ~ o11 J=

(2.35)

= _ _!õ .. u. (s)
2 IJ .I
Deste modo. substituindo-se os resultados dos limites das integrais, na
expressão (2.31 ), tem-se:

C 11 (s)u/s)=

-Jr P (s,Q~' 1 (Q)dr(Q)+ rJu; (s,Q)p (Q)dr(Q)+
1;

1

1

Ju ~ (s,q)J 1(q)dn(q)

+

(2.36)

!1

que é a expressão geral para pontos do domínio c para pontos do contorno, sendo que
C;1(S) corresponde a:

(2.3 7)
Uma expressão integral para pontos fora do domínio pode ser escrita de
forma similar a cq. (2.36), em que o primeiro termo da equação é nulo. Isto decorre
da aplicaçào da terceira propriedade da distribuição delta de Dirac. ou seja:

Jn õ(s, q)u( q)dO = u(s) = O

(2.38)

Pode-se agora. conhecendo-se as expressões integrais de deslocamentos para
pontos internos c externos ao domínio c para pontos no contorno, afirmar que a cq.
(2.36) é uma representação geral, desde que, admita-se, para o coeficiente C 11 (S),
os seguintes valores:

8 11 ~
0 11

~· ~

2

para pontos internos:

para pontos no contorno sem angu losidadc:

() ~ para pontos externos.
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Considerando a forma matricial. tem-se:

o. =I,
1.1

~

sendo qnc I é a matriz identidade de ordem 3.
Nos capítulos 3 c 4, será apresentado um tratamento numérico para a
resolução das equações integrais de contorno. expressas em (2.36).

Método dos Elementos de Contorno para Sólidos Tridimensionais
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3 MÉTODO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO PARA
SÓLIDOS TRIDIMENSIONAIS

3.1 INTRODUÇAO

No capítulo anterior fixam apresentadas as equações integrais para um sólido
tridimensional clitstico linear isótropo. No entanto, tais cquaçôes não permitem uma
aplicaçào imediata na solução de problemas de engenharia, visto que são poucos c
simples os problemas que apresentam solução exata. Assim, aproximações devem
ser introduzidas, de forma a permitir a solução do problema. reproduzindo da melhor
forma possível o problema real. Para tanto, o contorno do sólido é discretizado em
uma série de elementos de superf1cie, cuja geometria é aproximada em função de
seus nós geométricos. mediante timçõcs de

intcrpolaçüo. Em cada um desses

elementos, os deslocamentos c torças de supertlcie são, também, aproximados em
relação aos seus valores nodais.

3.2 DISCRETIZAÇAO DO CONTORNO

A discrctizaçüo do contorno de um sólido tridimensional é realizada
dividindo-o em um número finito de elementos de superfície, que podem ser planos
ou curvos (Fig. 3.1 ), denominados, também, elementos lineares ou quadráticos; os
mais utilizados sào de forma triangular c quadrilateral.
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Lineares

Curvos

FIGURA 3. I. -Tipos de elementos utilizados para aproximar o contorno:
a) triangulares; b) quadrilatcrais.

Um elemento qualquer fka inteiramente definido pelas coordenadas de seus
pontos nodais

x:' .

As coordenadas cartesianas Xí de um ponto P qualquer deste

elemento süo expressas em termos de tunçôes intcrpoladoras

'Pk

c de

suas

coordenadas nodais:
(3. I)

ou pela rclaçüo matricial:
(3.2)

sendo que:
X

X
'P

11

T

:

são as coordenadas cartesianas do ponto I';

:

sào as coordenadas dos pontos nodais do elemento;

: são as fhnçôcs aproximadoras ou intcrpoladoras.
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As

funções

interpoladoras sào,

geralmente,

polinomiais,

previamente

escolhidas, expressas em coordenadas adimcnsionais, que permitem, juntamente com
as coordenadas cartesianas dos pontos nodais, a definição adequada da geometria do
elemento.
O domínio do sólido também pode ser discrctizado em elementos de volume,
denominados células. geralmente, de forma tetraédrica, pentaédrica c hexaédrica.
como mostra a Fig. 3.2.

I

I

)>,/

/

/

/

( b)

(o)

(c)

FIGURA 3.2- Tipos de células para aproximar o domínio: a) tctraédricas: b)
pcntaédricas: c) hexaédricas.

Funções intcrpoladoras

'Pc são usadas para cxpmmr as coordenadas

cartesianas X dos pontos em cada célula. em termos das coordenadas nodais

XN
c

da célula, isto é:
(3.3)

De maneira similar, sobre cada elemento, são também aproximadas as
variáveis envolvidas no problema. neste caso. deslocamentos c torças de supcrficic.
em timçào de seus valores nos nós funcionais. empregando-se timçõcs polinomiais.
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Tais funções podem ser constantes ou com variação linear, quadrática ou de ordem
superior, como mostra a Fig. 3.3.

onto I)~

x,
FIGURA 3.3 - Discrctizaçáo do contorno de um corpo em elementos:
a) constante: b) linear: c) quadrático.

Da mesma forma que se aproximou a geometria, os deslocamentos

li

c fürças

de superfície p podem também ser aproximados por meio de funçôcs intcrpoladoras

<!> c valores nodais U :'-1 c P :'-1, respectivamente, como:

(3.4)

(3.5)

As forças volumétricas b, de forma análoga às variáveis de contorno, podem
ser aproximadas sobre cada célula por tunçôcs interpoladoras

<!> c valores nodais
c
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(3.6)
c

c

Após expor a turma como a geometria c as variáveis envolvidas podem ser
aproximadas. retomar-se-á a cquaçüo integral de deslocamentos (2.36 ) em sua forma
matricial. escrita como:

C(S) u(S)
-

+

fr

1_1 *

+Ir-p (S,Q) u(Q)dr(Q)
=Ir-u (S,Q)p(Q)dr(Q)
*

*

(S, q) ~( q)dQ( q)

(3.7)

Discrctizando-se o contorno do sólido em ".J" elementos c seu domínio em
"M" células, a equação integral para um nó S qualquer do contorno, torna-se:

.,rf

Ç(S) I_I(S) + ~lr; ~ * (S, Q)<pr (Q)dr(Q)

=

1

jtt (Q) =

1

Jrf

~lr 1_1* (S,Q)<p'(Q)dr(Q)j~1-l (Q) +
I

(3.R)

I

Aplicando esta equação aos '"N" pontos nodais do contorno do sólido,
estabelece-se um sistema de equações que. escrito em !(mna matriciaL é dado por:
(3. 9)
A

sendo que as matrizes H,

G

c

D

resultam do cülculo das integrais da equação

(3.8). as quais serão tratadas posteriormente.
As matrizes C c H da equação (3.9) siio somadas. resultando:
(3.10)

Conhecidos os valores prescritos dos deslocamentos U das forças de
supcrf1cic P c das t()l'ças volumétricas B,

as colunas das matrizes H c G na

cquaçào (3.1 0) süo trocadas entre si. de maneira que todas as incógnitas fiquem no
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primeiro membro; obtém-se, assrm, um sistema de equações algébricas com "3N"
incógnitas, do tipo:

(3.11)

BX=F

Neste sistema, X é o vetor das incógnitas, constituído por deslocamentos c
forças de supcrficic, B é a matriz cheia c nào simétrica composta por colunas das
matrizes H c G, c F é o vetor formado pela multiplicação dos valores prescritos
P ), com as correspondentes colunas de H c G, mais a contribuição das

(U c

forças volumétricas.
A soluçào do sistema de equações (3.1 I) pode ser obtida. por exemplo, como:
1

X= B- F.
onde B

-1

(3.12)

é a matriz inversa de

B.

3.3 GEOMETRIA DOS ELEMENTOS

Como jú !()i dito, o contorno de sólidos tridimensionais pode ser discrctizado
por elementos planos

OLL

curvos, tendo a forma triangular ou quadrilatcral. Neste

trabalho, serão utilizados os elementos triangulares planos para discretizar o contorno
dos sólidos.
O elemento triangular

linear fica definido se

forem

conhecidas as

coordenadas cartesianas de seus pontos nodais localizados em seus vértices (Fig. 3.4)
c as funções aproximadoras, expressas em coordenadas naturais (triangulares) ou
homogêneas.
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2

x,

FIGURA 3.4 - Coordenadas globais c naturais (locais) para o elemento
triangular plano.

As coordenadas homogéncas ou triangulares facilitam a representação de
funções de interpolação c simplificam integrações quando se opera com os métodos
dos elementos de contorno ou dos elementos finitos. com elementos triangulares.
Examinar-se-á o elemento triangular mostrado na Fig. 3.5. Admita-se um
sistema de coordenadas cartesianas local, cujos eixos yl c y2 estão contidos no plano
do elemento. Pode-se definir a posição de um ponto P qualquer do triângulo pelas
suas coordenadas (y/, y2), que. juntamente com os vértices do triângulo, definem as
áreas A 1 , A, c A, , tais que:
(3.13)
sendo A a área total do triàngulo de vértices I, 2, 3. Uma vez que os valores de A 1 ,
A2 c A 1 silo únicos para cada ponto per1cncentc ao triàngulo, pode-se concluir que
estes podem ser usados para definir a posição de pontos no triângulo, isto é, como
coordenadas. Na prática, wntudo, é melhor trahalhar com valores adimcnsionais. As
coordenadas homogêneas ou triangulares são. entào, definidas como:
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(3.14)

(3.15)

(3.16)
Note que, a pm1ir das equações (3.13), (3.14), (3.15) c (3.16), podemos
verificar que:

(3.17)

Yz
3

Yt

FIGURA 3.5- Coordenadas cartesianas do ponto P.

Da equação (3.17), pode-se

concluir que nem todas as três coordenadas

triangulares são independentes. A Fig. 3.6 mostra os valores das coordenadas
homogêneas ([; 1 ,
c I.

e;, , ~;, ) para alguns pontos relevantes, cujos valores

variam entre O
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Y2

2(0,1,0)

g2P
(0,1/2, 1/2)

Y1

FIGURA 3.6- Coordenada~ naturais para alguns ponto~ do triángulo.

Pode-se estabelecer relações entre as coordenadas triangulares c cartesianas,
apresentando as expressões para
do~

a~

áreas A 1 , A 2 c A, em termos das coordenadas

vértices do elemento triangular. como:

l

Y!

Yz

y{

2

Yz

1

Yi y~

1

Yi Yi
Az =- Y1 Yz
2 3
Y! y~

1

AI

1
2

1

A1
.

1 1
Y1 Yz
1 2
2
=- Y1 Yz
2
Y1 Yz

1

(3. I R)

(3. 19)

1
1
1

l

(3.20)
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Nestas equações, para o sistema de coordenadas local, y
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j

1,

"i" corrcsponde

as direções l, 2 c 'To número dos vértices do elemento triangular (l, 2 c 3 ).
Tendo em vista a definição de coordenadas homogêneas, verifica-se que:
(3.21)

(3.22)

(3.23)

Assim, podemos escrever uma cxpressüo geraL como:

I; i = a i Y1 + b i Yz + c i

(i=l,2,3),

(3.24)

sendo que:

ai

"'

1 ( J
2A y 2

-

y 2k)

(i=l,2,3)

(3.25)

i)

(j=2,3,1)

(3.26)

(k = 3, 1' 2)

(3.27)

b; "' 21A ( Ytk~ Yt
1 ( .

cl = 2A YiY~' --

y\'yi. )

onde, i. .i c k são tomados em seqüência c ciclicamcntc, como indicado acima.
A cquaçüo (3 .24), apresentada matricial mente. toma a tcmna:

(3.28)

ou, ainda:

I;= Cy
Invcrtcndo

(3.29)

a cquaçáo (3 .2R), obtém-se a relação entre as coordenadas

cartesianas c triangulares, expressas como:
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(3.30)

Retornemos, agora, ú Fig. 3.4; a pattir da equação (3.2), as coordenadas
cartesianas de um ponto qualquer pertencente ao elemento triangular são dadas por:
(3.31)
onde:

(3.32)

o
T

l
oI
- I
~ I

"'o !TJ

(3.33)

(3.34)

A flmçào intcrpoladora \jl. exibida na equação (3.33), pode ser expressa em
coordenadas homogêneas por:

(3.35)

As coordenadas cartesianas dos três nós dos vétiiccs do elemento triangular
podem ser representadas por:
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(3.36)

sendo "N" o número do nó c "i", a direção.
Explicitando-se. a equação (3.3 \)toma a forma:

r x1 1

I II
I x; I
lx~l
3

I I
o
o
~2 o o ~3 o o] x; ~
JX11 I~~
X2 ; ;:; I () ~I o () ~2 o {) ~3 () x22
lx,J LO o ~I o () ~2 o o ~3JII x; II
I X31
I II

(3.37)

lx~
x3 j
3

Para o emprego de coordenadas triangulares. as equações integrais escritas
originalmente em um sistema de coordenadas cartesianas global, devem passar a ser
expressas em coordenadas homogêneas. já que estas são utilizadas na aproximação
da geometria dos elementos. bem como das variáveis envolvidas. Assim, a seguinte
transtormaçüo. válida para qualquer função r, deve ser efetuada:

r ar l

I ax1 ax 2 ax3l r ar l r ar l
1-1
I aç1I I aç1 açl -11--1
1
1
m;l
I~
ax
~
~
ax
ax
~ ~~~~ ax 1 2 ax 3 I ar = J !l!__ ~ .
I açz I I a~2 a~2 aE,2 11 ax 2 1 -1ax z 1·
3 J ar j
ar j
~ j 8x 1 ax 2 ax
ax 3
a11
a11 a11 a11 ax 3

l

l

l

(3 .3 R)

l

aqui. ~ é o Jacobiano que relaciona a diferenciação de coordenadas homogêneas
para coordenadas cartesianas c 11 é o vcrsor normal ao plano do elemento.
Na Fig. 3.7, estão indicadas as diferenciais do vetor posição r em relação ús
coordenadas homogcneas.
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x,
FIGURA 3.7- Indicaçào dos sistemas de coordenadas.

A partir da equação (3.38). pode-se, agora. escrever a diferencial de volume:
(3.39)
A diferencial de área do contorno df pode ser representada corno:
(3.40)
onde:

(3 .41)

(3.42)

(3.43)

Note que

/<?/

é igual ao módulo do vetor normal ao elemento, que, no caso

de elemento triangular plano. é numericamente igual ao dobro de sua área "A".
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O vetor normal é dado pelo produto vetorial:
(3.44)
Suas componentes em relação ao sistema de coordenadas global, ficam
definidas como:
(3.45)
Escrevendo a equação (3.31) na ftJrma indiciai, tem-se:
(3 .46)
Diferenciando a equação (3.46) em rclaçào às coordenadas homogêneas f;, c
[:, 2

c considerando-se a cquaçào (3. 17), na qual se admite

f;J

como variável

dependente, obtém-se:
(3.47)

(i=l,2,3)
(3.4R)

3.4 FUNÇÕESDEINTERPOLAÇÁO
As funções de interpolação das variáveis envolvidas nas equações integrais
para sólidos tridimensionais. deslocamentos c torças de superfície,

podem ser

aproximadas de forma análogas its da geometria do elemento c dependem apenas da
posiçào dos pontos nodais no elemento.
As funções de interpolação podem ser constantes, lineares, quadráticas ou de
ordem superior. A seguir, serão apresentadas apenas as funções de intcrpolaçào
constante c linear. utilizadas em elementos triangulares.
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3.4.1 ELEMENTO TRIA:"'GULAR CONSTANTE

O elemento constante considera apenas

um ponto nodal

localizado.

geralmente. em seu centróide. sendo que as variáveis são aproximadas pela !unção

<D. como mostra a Fig.

3.8.

ponto nodal

FIGURA 3. 8- Elemento triangular constante.

O elemento triangular constante presta-se para aplicações em problemas com
qualquer tipo de descontinuidade. sem nenhum problema de singularidade.
apresentando bons resultados como os obtidos por LACHAT ( 1975), NAKAGUMA
(1979) c SILVA ( 1989). Uma desvantagem desses elementos é a necessidade ele um
grande número de elementos para se obter resultados mais precisos.
Os deslocamentos c forças de supcr!lcic são dadas por:

u = <Dr u[';

(3.49)

(3.50)
sendo que:

(3.51)
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~

(3 .52)

(3.53)

O índice :'l é utilizado para indicar os valores dos deslocamentos c forças de
superfície nos pontos nodais do elemento. Assim,

U iN c pN
i , representam

respectivamente o deslocamento c força de superllcie na direção i do ponto nodal :'l.

3.4.2 ELEME:'lTO TRIA:'lGULAR LI:"<EAR

O elemento triangular linear conta com três pontos nodais. os quais permitem
uma melhor aproximação das variáveis do que o elemento constante. Entretanto, o
elemento linear apresenta problemas de descontinuidade. especialmente em relação
às forças de supcrtlcie. No que se refere à continuidade. o elemento pode ser
classificado como contínuo. de transição c descontínuo (Fig. 3.9).

J

ponto nod<JI

---- ---- --- --(a)

(b)

(d)
FIGURA 3.9

Elementos triangulares lineares: a) contínuo: b) c c) de
transição: d) descontínuo.
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3.4.2.1 ELEMENTO TRIA:'o/GULAR Ll:'o/EAR CONTÍNUO

O elemento triangular linear contínuo é aquele em que os pontos nodais
coincidem com os nós geométricos localizados nos vértices I. 2 c 3 do elemento.
onde as variáveis são aproximadas por limções de interpolação tjl 1•

$2 c

tjl3•

respectivamente. como mostra a fig. 3.10.
Cada função de interpolação $; tem valor unitário no ponto nodal i c zero nos
demais pontos nodais: assim. essas funções podem ser representadas por:
<1>1

=~.

<!> 2 ""
<!> J

~2

(3.54)

.

= ~J

sendo. çt. ~ 2 c ~ 3 as coordenadas homogcncas.

ponto nodal

I

_1·

1

3

(b)

((I)

1

FIGURA 3.10 - Funções

contínuo.

intcrpoladoras para o elemento triangular linear
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Este elemento não possibilita a inclusão de descontinuidades; por esta razão,
ele só poderá ser utilizado em contornos onde não existam angulosidades.
Para o elemento ora apresentado. os deslocamentos c Corças de superfície são
dados por:

U = <lJ T(~) U N
~

(3.55)

~

p=<lJT(~)PN.
~

(3.56)

~

onde:

·~!::} ~ l::J

(3 57)

p

<PI

()

()

q,z

~T = :~

<PI

()

()

()

<PI

()

[

UN

=

()

<PJ

()

q,z o o <PJ
q,z o o
()

uiI
ut2

pl

UI3

pl

Uf

Pl

u~

()

.~l

(3.58)

I

Pj
.l

pN

=

Pf

uz3

p2

UJI
UJ2
UJ3

pJI
pJ2
pJ3

(3.59)

3

3.4.2.2 ELEMENTO TRIANGULAR LINEAR DESCONTÍNUO

No elemento triangular linear descontínuo, os pontos nodais não coincidem
com os nós geométricos localizados nos vértices do elemento. Os pontos nodais l ·, 2
c 3. estão localizados internamente ao dcmento c posicionados sobre segmentos de
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retas paralelas aos lados do elemento . As variáveis são aproximadas por funções de
.mterpo Iaçao
-

,~.t

,~.2

'f , 'f

,~.J
c 'f
,

que

possuem

valores

unitários

nos

pontos

nodais

correspondentes t'_ 2 · c 3 ·. c zero nos demais ( Fig. 3.li).

FIGURA J.ll - Posição c !'unções de interpolação dos pontos nodais do
elemento triangular linear descontínuo.

Os pontos nodais t',

z'

c 3·, deslocados para o interior do elemento, ficam

definidos em runçào dos parâmetros c 1, c 2 c c3, detcrmiuados em relação às
coordenadas homogêneas ~ • ~ c ~ 3 , respectivamente, constituindo, assim, um novo
1

2

sistema de coordenadas homogêneas

I;I ""

1;2 "'
1;3
sendo que:

~I-

1;1, 1;2 c ·c;.l

(Fig. 3.12), dadas por:

CI

c,
~z-

C2

c4

- ~3- c.J
c4

(3.60)
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(3.61)

2

0,1,0)

2'
{0,1,0)

''

''

\
\

''

\
\

3'"':r:-::o-=.o-,17l ----------:r::.~~,.,.~.-o-.o.:;.l--------s~

FIGURA 3.12- Sistemas

de

coordenadas

homogêneas

/;; c

E;;,

com

i= I. 2, 3.

Baseados no trabalho de GIL RODRIGUEZ (19R6), BARBIRATO (1991) c
TEJERINA CALDERÓN ( 1996 l adotaram:

c 1 = c 2 = c.1 = 0,1625

(3.62)

As funções intcrpoladoras empregadas para aproximar as variáveis são dadas
por:

E,,
lj> 2 = E,l
lj> I

"'

(3 63)

lj>J = ~
Para o elemento triangular linear descontínuo, os deslocamento c forças de
supcrtkic são dados por:

u =<l>T(I:,)UN
-

(3.64)

p = <!>T (~) pN,

(3.65)

-

onde:

-
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(3.66)

()

(3.67)

<V'
()

Pi
P1

u'I
ui2
UI
.l
uzI
u

j';

=

u~

uz3
u.lI
u~

u.l.l

pl
.l

p~"

=

Pf
Pf
p2
.l

p.lI
p.l1
pJ3

FIGURA 3.13 -Descontinuidades no contorno de um sólido tridimensional.

(3.63)
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O emprego deste tipo de elemento triangular linear. dito descontínuo, permite
que as variáveis sejam descontínuas em pontos do contorno correspondentes a nós
adjacentes. Isto ocorre em situações onde existam vinculações diferentes entre
elementos que concorram para um mesmo nó ou angulosidades, como, por exemplo,
em arestas c cantos como mostrado à Fig. 3.13. Neste casos, o elemento triangular
linear descontínuo é mais adequado, apresentando resultados com boa aproximação.
No entanto, a utilização exclusiva deste clctmmto para discretizar todo o contorno
acarreta um aumento significativo no número de nós c. por conseqüência, no número
de equações do sistema.

3.5 INTEGRAÇAO SOBRE OS ELEMENTOS DE CONTORNO

Neste trabalho, as forças volumétricas b serão negligenciadas, mesmo
sabendo que. em geral. apresentem valores conhecidos. Assim, serão consideradas
apenas as variáveis de contorno do sólido tridimensional.
Assim. a equação (3.3), passa a representa apenas o contorno do sólido
discrctizado em

··.r elementos. c toma a !(mna:

qs) .. (s)

+tU·-

(s.o)w' (Q)dr(Q)] u, (Q) o

i~[/-' (S,Q)<I> '(Q)d!'(Q)lp '(Q)

(3.69)

Os dois termos integrais. explicitados na cq. (3.69), podem ser definidos.
respectivamente como:

~"'

fp' (S,Q)<!> T(Q)df(Q)
ri~

(3.70)
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g = f~· (S,Q)<!>T (Q)dr(Q)

(3

71)

ri

As posições do ponto de aplicação S (ponto ronte) c do ponto resposta Q
(ponto campo), em relação ao elemento a ser integrado, definem o tipo de integração
ocorrer duas situações: quando os pontos S c Q

mais apropriado. podendo

pertencem a elementos distintos c quando pertencem ao mesmo elemento,
denominadas, respectivamente. de integração não singular c integração singular.

3.5.1 INTEGRAÇÃO NÃO SINGULAR

No caso em que os pontos S c Q pertençam a elementos distintos. pode-se
utilizar a intcgraçào numérica para elementos triangulares apresentada por
HAMMER ct ai. ( 1956 ),

que é efetuada em relação às coordenadas triangulares

homogêneas ~i; deste modo, a equação (3.69) pode ser escrita como:

(3 72)

que, representada na tónna de somatório, ti c a:

(3. 73)

Nesta equação, tem-se:

IGI

: jacobiano da transtonnação;

IJ

: número de pontos de integração;
: coordenadas homogêneas dos pontos de integração;
: pesos associados aos pontos de integração;

f

-h

(1;p1; 2

.1;J: integrando da integral na expressão (3.70).

Utilizando procedimento análogo com a equação (3. 71 ), obtém-se:
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(3.74)

sendo

f (~P~2'~.J o integrando da integral na expressão (3.71).
-g

Este processo de integração encontra-se disponível na literatura para o
emprego de até treze pontos de integração, com os quais se obtêm valores exatos
para runções polinomiais de sétimo grau. Contudo, mesmo com esse limitado
número de pontos de integração. os resultados são satisl'atórios, especialmente
quando os pontos S c Q encontram-se sullcicntcmcntc afastados. No entanto, quando
esses pontos cslào próximos. mesmo pertencendo a elementos di!Crcntcs, há a
necessidade de um número maior de pontos de integração para se obter resultado
mais preciso.
Uma alternativa para aumentar o número ele pontos de integração, segundo
NAKAGUMA ( 1979),

consiste

em

subdividir

o

elemento

triangular

em

subclcmcntos, em cada um dos quats podem ser utilizados até treze pontos de
integração. Deste modo, o número de pontos de integraçüo no elemento triangular é
incrementado de acordo com o número de subdivisões em subclemenlos.
Obviamente, com esses subelemcntos não serão criados quaisquer nós
adicionais no elemento; eles apenas serão empregados para o cálculo das integrais
numéricas nos subelcmcntos. sem modilicar o número total de incógnitas do sistema
de equações.
Para a divisão do elemento em subclcmentos, são necessários dois sistemas
-

de coordenadas homogêneas diCcrcntes; ~i, associada ao elemento, c ~i' associada ao
subclcmcnto, como mostrado à Fig. 3.14.
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2 (0, 1,0)

3 (0,0,1)

s,

I (1,0,0)

FIGURA 3.14 - Coordenadas triangulares homogêneas

do elemento c

subclemento.

As coordenadas cartesianas

X

de um ponto I' pertencente a um elemento (Fig.

3 14), expressas em função das coordenadas homogêneas E, 1, são dadas pela equação
(3.31 ),já apresentada, isto é:

(3 .31)
Analogamente, as mesmas coordenadas cartesianas

X

do ponto I' pertencente

ao elemento (Fig. 3. 14), expressas agora em função das coordenadas homogêneas
-

~~, podem ser representadas como:

(3. 75)
sendo:

--r -

'P

(~)

: as funções de interpolação do subclcrncnto:
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xN

:

as coordenadas cartesianas elos nós do subclcmento.

A pm1ir da equação (3.31 ). c escrevendo as coordenadas cartesianas dos nós
do subelcmento x

N

em timçào das coordenadas cartesianas dos nós do elemento

N

X' . tem-se:
(3.76)
onde ~N são as coordenadas ~dos nós do subclcmento.
Substituindo-se a equação (3. 76) na equação (3.75), obtém-se:
(3. 77)
Igualando-se as coordenadas cartesianas

X

dadas pelas equações (3.31) c

(3.77), tem-se:
(3. ?R)
Para os elementos com função intcrpoladora com variação linear, a equação
(3.7R). escrita em témna explicita. torna-se:

~2

-

~

E,; c E,;

são

\2)

\.l)

~\1)

~

~i I)

~i2)

~i.l)

~2

E,~l)

E,~2)

E,~.l)

E,.l

~I

as

respectivamente, c

coordenadas

c,:j).

As coordenadas

~

(3 79)

homogêneas

as coordenadas

E,;

~I

E,;

do

elemento

c

subclcmcnto,

de cada um dos nós j do subclcmento.

serão dadas pelas coordenadas homogêneas dos pontos de

integração para cada subclcmento c a matriz

'P (E,N)

serú rmmada pelas

coordenadas ~i dos nós de cada subclcmcnto.
A subdivisão do elemento em subclcmcntos pode ser feita de rorma que estes
sejam obtidos com as mesmas características geométricas do elemento gerador, como
mostra a Fig. 3. 15. Isto se consegue dividindo os lados do elemento em partes iguais
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c unindo os pontos assim determinados por segmentos de retas paralelos aos lados do
elemento. Deste modo. dividindo-se os lados do elemento em duas partes iguais.
serão obtidos quatro subclementos; em Ires partes iguais. nove subelcmentos; c,
assim, sucessivamente. podendo-se observar uma variação quadrática no número de
subelemcntos gerados. em relação ao número de subdivisões dos lados do elemento.

Iz
4

FIGURA 3.15- Divisão de um elemento em subclementos.

Para excmpli!lcar. vejamos um demcnto dividido em quatro subclemcntos,
apresentados na Fig. 3.16. sendo que as matrizes 'P(~ i'i) apresentam os seguintes
valores:

1/2

r:

l/2

o

subclcmcnto I

l

1/2 o
1/2 1 1/2
o
[
o o 1/2
subelcmcnto 2
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["' "']
o

lI 2

112

o

o

1I 2

lI 2

['~'

112

subelcmcnlo 3

o
112
112
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;]

subclcmcnlo 4

1(1,0,0)

( 1/2,1/2,0) !F.-~~~~~-.:,<-3~ ( 1/2,0,1/2)
3 I

0
2

2!0,1,0)

0
3

2

8

2

(0,1/2,1/2)

3

3(0,0,1)

FIGURA 3 16 ~Elemento dividido em quatro subclemcntos.

O número ele subclemcntos pode ser determinado em função da distância
entre o ponto fonte c o elemento a ser integrado, ou seu centróide. Quanto menor
essa distância, maior será o número de subclcmentos utilizados. NAKAGUMA
( 1979) empregou sele pontos de integração em cada subclcmcnto c admitiu os
seguintes intervalos para determinar o número de stJbclementos:

O:o;RsL

9 subclemcntos:

L< R::;:; 2L

6 subclcmcntos:

R> 2L

3 subclcmcntos.

Aqui,

R

é a distância entre o ponto fonte c o centróide do elemento c L, a

média dos comprimentos dos lados elo elemento.
Com o objetivo de obter resultados mais precisos, optou~sc, neste trabalho,
por

utilizar também sete pontos ele intcgraçiio em cada subclcmcnlo,

mas se
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ó6

adotando os seguintes intervalos para a determinação do número de subclemcntos,
eonfonnc TEGERINA CALDERÓN (1996):

o::;;RsL
L< R::;; 2L

25 subelemcntos:

2L<Rs4L
R>4L

9 subclcmcntos:

16 subc\cmcntos:

4 subclcmentos.

Tendo o elemento sido dividido em subclcmentos, as equações (3.73) c (3.74)
assumcn1 a forma:
Ns

h""
-

n

:Lici:Lf
<~;,ç,~,~~)w;.
k=l
i=l -h
Ns

n

g=:LIGI:Lf
k~1

sendo.

(3 80)

(~;t,;,~~)W;

(3Rl)

i=ol-g

G o jacobiano da transformação realizada.
Outra altemativa para aumentar o número de pontos de integração foi

sugerida por TELLES ( 1986 ), que consiste em transformar o elemento de domínio
triangular em quadrangular. podendo-se, assim, recorrer aos pontos de integração da
conhecida quadratura de Gauss. aplicados em duas direções ortogonais.

1~2 INTEGRAÇÁOSINGULAR

Quando os pontos S (ponto fonte) c Q (ponto campo) localizam-se no mesmo
elemento. a integração numérica, segundo llamrner, não permite uma boa
aproxmmçüo, devido à singularidade existente, indicando a necessidade de se
recorrer a um procedimento alternativo.
Um ani11cio utilizado para solucionar esse problema consiste no emprego de
um sistema local de coordenadas cilíndricas (r·,

e. z), com origem no pontoS c o eixo

z perpendicular ao plano elo elemento. como mostrado á Fig. 3.17.
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3

'h'"

x,

s,
~

x,
x,

FIGURA 3.17 -Sistema de coordenadas locais cartesiano c cilíndrico.

Procedendo-se desta forma, reduz-se a ordem da singnlaridadc nas integrais
das submatrizcs g c h, que são 1 c
~

I

_j',
r-

respectivamente, c o elemento a ser

integrado licará em limção apenas de r c 0: assim, as equações (3.73) c (3.74)
poderão ser rescritas como:

~""f
g=

fp' (S,Q)<!>T(Q)nirdB(Q)

O

r

f

J~'(S,Q)<!>r(Q)rdrdB(Q),

()

r

(3.82)

(3 83)

sendo:

df "" rdrdB

(H5)

As soluções timdamcntais de Mindlin, escritas em limção de u ' c p '
podem ser apresentadas sob a seguinte forma:
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*
P == k s

,

u = kd

k 3 r. + k.r.r.rk
·'

r

• ·' •.I '
2

k 1 +k 2 r.r.
·'

r

·J

+ k s f jl (R)
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(3.85)

+ k fi f 11 (R) '

(3 86)

onde:
k; são coc!lcicntcs constantes:
r,; • l',j

c ··.k são os cossenos diretores do vetor

r:

f,(R) c fp(R). são funções relacionadas à distância entre o pontos campo Q c o
ponto

s·.

sendo este último simétrico ao ponto Conte S. em relação ao plano

x 3 =O (veja Fig. 2.1 0).

As integrais que contem as funções f 11 (R) c fp(R) tem comportamento
distintos dependendo da posição elo ponto S. Assim. quando o ponto S (fonte) não
está contido no plano x3 = O. solução Cundamental de Mindlin. as integrais são não
singulares, visto que o ponto S' fica sempre Cora do elemento: portanto as integrais
poderão ser calculadas como indicado no item anterior. isto 6, resolvidas como
integrais numéricas. No entanto. quando o ponto S está contido no plano x 3 = O
(solução 1\mdamcntal de Boussincsq-Ccrmti). o ponto S' coincide com o ponto S c.
portanto R "' r. Neste caso. as integrais são singulares c deve-se observar os
procedimentos que a seguir se indica para a solução dessas integrais.
Considerando-se apenas os lermos em r das soluçôcs fundamentais (3.R5) c
(3.R6); as integrais (3.R3) c (3.84) assumem a seguinte forma:

h"'
~

g"'

f

1 T
fk" ~11> (Q)drdS(Q):

Or

f fkg ~r (Q)drd8(Q)
()

(3.87)

r~

(3.8R)

,.

nestas. tem-se:

(3.89)
(3.90)

Método dos Elementos de Contorno para Sólidos Tridimensionais

As !unções interpoladoras
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para um elemento linear. expressas em termos

de coordenadas cartesianas locais y, tomam a seguinte tcmna geraL já apresentada
anteriom1ente:

I;;=

a;Yt +b;Yz +c;

(i= I, 2, 3)

(3.24)

sendo que:
- ~1 ( )/J2
a; - 2A

-

Yz )
k

(i=l,2,3)

(3.25)

j)

(j

2, 3, I)

(3.26)

.)
y kI y J2

(k=3,1,2)

(3.27)

1 ( k
b; = 2A y,- Yt
•

1 ( ,J. k
2A ) tY 2

~-

-

C; -

onde, i,

-

.i c k são tomados em

=

seqüência c ciclicamcntc, como indicado acima.

Transformando-se as coordenadas cartesianas y em coordenadas cilíndricas,
têm-se:

(3.91)
(3.92)
(3.93)

Escrevendo-se a equação (3.24) em coordenadas cilíndricas c substituindo-a
nas equações (3.88) c (3.89), obtém-se:

(3. 94)

g=

J Jkg(a;rcosO+b;t·senO+c;)drdO(Q)
O

onde, i= I ,2,3.

r

(3. 95)
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FIGURA 3.18- Esquema de integração em r.

Constata-se que a utilização

de

coordenadas

cilíndricas eliminou a

singularidade nas integrais da submatriz g, permitindo-se integrar analiticamente em
r (Fig. 3.18). ilcando:

(3.96)

sendo que

rk é a equação do

-I•k-

lado k do elemento triangular, dada por:

ck

(3.97)

a k cos9+b k sen9

A singularidade nas integrais da submatriz

h i(Ji reduzida de

..1.._
r2

para J:
r

portanto. será necessário que a integração seja efetuada no sentido do valor principal.
isto é:
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(3.98)

~ = fk 11 (a;fk cos8 + b;fk sen8 +c; In <)dS(Q)o

(3. 99)

Integrando-se em relação a

e o termo com o limite, obtém-se:
(3.100)

O cálculo da integral em

e conduz a valores nulos. uma vez que o integrando

k 11 contém uma combinação de limções de seno c cosseno ele

e.

Portanto.

recscrcvcndo a equação (3.99). tem-se:

~ = fk 11 ( a;rk cose+ h;il, sen 8 +c; In fk)d8(Q)

(3.101)

o

Após a integração analítica em r. as equações (3.96) c (3.101 ). são.
geralmente. integradas numericamente em

e. utilizando-se o processo de Gauss.

Outra Corma de calcular as integrais ( 3. 96) c (3.1 OI) é transCormando-as em
integrais sobre o contomo do elemento triangular. considerando-se este último como
sendo Cormado por três elementos lineares (Fig. 3.19). através da substituição da
diferencial em
A

e pela seguinte relação:

ar
an

df--;;: = t•d8.

sendo

t]UC

triangular

df c

ar
an

(3.102)

sào relativos aos elementos lineares c1ue formam o elemento
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n

3

FIGURA 3.19- Integração para ponto de colocação íntemo sobre os lados do
elemmto triangular.

Os lados do elemento triangular f(mnam o "contomo llctício" do mesmo c
podem ser considerados como se I(Jsscm "elementos de contorno lineares". Assim, as
integrais (3. 96) c (3. I OI), assumem a seguinte rorma:

(3.103)

fk

g=
- r'

(

~

a. Ytk + b.

g

I

2

I

~

)ar

+c. -df(Q)
2
I
8'n

Y2k

(3.104)

Integrando-se (3. 103) c (3. 104) ao longo dos três lados do elemento
triangular, utilizando-se a quadratura de Gauss, obtêm-se:

(3. I 05)
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(3.106)
sendo que:
k representa cada um dos três elementos lineares:
n é o número de pontos de integração;
'

I; i

são as coordenadas homogêneas dos pontos de integração;

w i são os pesos dos pontos de integração:

IJI

é o jacobiano da transl(mnaçào:

f {~i) c;:
-g

-h

(~i)

sào os integrandos das integrais (3.103) c (3.104),
respectivamente

,

em

função

da

coordenada

A

hornogênca ~i

.

Os procedimentos utilizados neste item, embora tenham considerado o ponto
S (Conte) situado no interior do elemento triangular, são também válidos para as
situações em que este ponto esteja localizado nos lados ou mesmo nos vértices do
mesmo, desde que. haja continuidade tanto na geometria, quanto nas condições de
contorno nos elementos envolvidos.

3.6 MONTAGEM DO SISTEMA DE EQUAÇÕES

Negligenciando as forças volumétricas, a equação integral de deslocamentos
(3.R). toma a forma:

C(S)u(S) +

~[/p" (S, Q)<> '(Q)dl "(Q)] U'(Q)"

~ t.[,( U (S,Q) <>' (Q)dl'(Q)] P' (QH

(3.1 07)
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Esta equação será aplicada em um número igual aos pontos nodais do
contorno, para fcnmar um sistema de equações compatível com o número de
incógnitas, porém. ela não precisa ser aplicada. necessariamente, nos próprios pontos
nodais. Assim. no caso de um elemento linear contínuo, em que os pontos nodais
estão situados nos vértices. a equação pode ser aplicada em um ponto S situado no
interior do elemento (Fig. 3.20), dando origem ao "ponto de colocação não nodal" c
ao "elemento de colocação nào nodal" (FERREIRA, 1990). Este tipo de aplicação é
utilizado para superar eventuais descontinuidades nos pontos nodais de elementos
adjacentes a contornos com angulosidade.

c

a
'

''

''
''
''
'

b

FIGURA 3.20- Elemento de colocação não nodal.

Ao aplicar tal procedimento tcr-sc-iio vários nós no contorno com as mesmas
coordenadas. porém com cada um pc1tcnccndo a elementos distintos, dando lugar ao
que se denomina nó múltiplo.
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FIGURA 3.21 - Rcprcscntaçào de nós múltiplos.

Após a integração do elemento de colocação não nodal, que cotTcspondc à
integração singular, c dos demais elementos (integração não

singular), os

deslocamentos do ponto de colocação não nodal são interpolados em função dos
valores nodais situados nos vértices do elemento, por meio de funções de
interpolação, como:
(3.1 OR)
Admitindo-se que a, h c c sejam os pontos nodais de um elemento
(Fig. 3.20), a equação (3.108) explicitada, toma a seguinte forma:
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o o $2 o o $3 o
$ 1 o o $2 o o $ 3
o $1 o o $2 o o

(3.1 09)

A equação (3.107). escrita explicitamente para o pontoS situado no interior
do elemento c relacionado ao ponto nodal "a" deste. fica:

u"

+[~ai

h
~na

íi

h

~ílh

- ac

~.J

uh

~

uc
uN
p'
p"

~[g

~ai

g

g

g

~:Hl

~ah

-a c

...

:aJ

ph

p<

pN

(3.1 I 0)
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Somando-se os correspondentes coeficientes relativos aos deslocamentos

U • . Uh c U c, obtêm-se:

u'

u·
h

h

h

- aa

- ah

- ac

~.J

u"
uc
uN
P'
p•

"'[g

g

_~ai

g

(3 111)

-llc

PC
pN
sendo:

h
~

aa

h
- ab

h
~

ac

=h + C(S)<ji 1(S)
-a a

(3.112)

2
""h + C(S)<ji (S)

(3113)

3
""h + C(S)<ji (S)

(3.114)

-a h

- ac.

As equações (3 .11 0) c (3. 111) apresentadas na forma matricial para todos os
pontos nodais. respectivamente, tomam a seguintes [(mnas:

Método dos Elementos de Contorno para Sólidos Tridimensionais

78

C<l>U+HU=GP

(3.115)

HU=GP

(3.116)

Aplicando-se as condições de contorno à equação (3.116) c efetuando-se as
trocas de colunas das matrizes H c G, de forma que todas as incógnitas fiquem no
primeiro membro, será obtido um sistema de equações algébricas semelhante ao
dado pela equação (3.11 ), cuja solução lorncccrá as incógnitas do problema.
A utilização do elemento de colocação não nodal em elementos adjacentes a
descontinuidades (elemento de canto) litcilita a montagem elo sistema de equações,
em razão do ponto fonte situar-se no interior do elemento, llcanclo sempre em um
contorno sem angulosidades: portanto, os coellcicntes não nulos da matriz
0,5, isto

C valerão

c:

[0.5
~

<:=(S)=

o
0,5

o

OI

0~5

(3.117)

Caso a equação (3 .118) seja aplicada em pontos nodais de um elemento de
canto, as submatrizes h da diagonal principal da matriz H poderão ser calculadas
indiretamente por movimento de corpo rígido, conforme NAKAGUMA ( 1979).
Assim, para um ponto nodal "a", tem-se:
N

h

=-I;h

(j;t.a)

(3.118)

Esta expressão é válida para regiões Jlnitas. Para regiões infinitas (solução
fundamental de Kclvin) c semi-infinitas (soluçôcs limdamcntais de Mimilin c
Boussincsq-Ccrruti), tem-se:
N

h

=-:Líl

+l(j;t:a)

(3.119)
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Neste trabalho, será utilizado o elemento linear contínuo em lodos os
elementos do contamo, exceto nos elementos de canto, no qual será empregado o
elemento de colocação não nodal.

3.7 DESLOCAMENTOS EM PONTOS DO DOMÍNIO

Os deslocamentos em pontos do domínio são determinados em limção dos
deslocamentos c Corças de superfície no contorno do sólido, como exposto
anteriormente, utilizando-se a identidade de Somigliana aproximada (equação
(2.29)), isto é:

•(•) ~ -t.[!p'
+

(•,Q)\1>' (Q)dr(Q)] u' (Q) +

t.[ J~· (s,Q)~

.I

T

(Q)dr(Q)]J(' (Q) +

(3, 120)

IJ

+.~L~.~' (s,q)~ ~ (q)dQ(q)] ~

N (q)

O ponto limtc pertence, agora, ao domínio c, portanto, todas a integrais de
contorno serão calculadas numericamente como integrais não singulares. As !orças
volumétricas, como dito , não serão consideradas neste trabalho, não sendo, assim,
necessário calcular as integrais de domínio correspondentes às mesmas.
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3.8 APLICAÇÕES NUMÉRICAS

Neste item, serão apresentadas algumas aplicações do Método dos Elementos
de Contorno para sólidos tridimensionais, envolvendo as soluções rundamcntais de
Mindlin c Boussincsq-Ccrruti.

3JU EXEMPLO I - Ar·ea circular uniformemente car-regada

Neste exemplo. como mostra a Fig. 3.22, uma área circular ele raio igual a I
em, situada na supcrllcic do meio semi-in!lnito. está submetida a uma carga
unil'onnementc distribuída, de intensidade igual a I O N/cm 2• módulo de elasticidade
longitudinal de IO kN/cm 2 c coc!lcicntc de Poisson 0,3.

l

1 em

1

7/7$///7/~

J-~-~-~-~-~-~-~-~-~~

E = lO kN/cm 2
-v

~

0,3

·-·-·-·---~~~------~--~

I

I
I
I
~-

FIGURA 3.22 -Área circular unifúnncmcnte carregada.

Xz
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A Fig. 3.23 mostra a discrctizaçào da área circular através de elementos
triangulares.

lO

FIGURA 3.23- Discretizaçào da área circular carregada.

A solução exata deste problema 0 apresentada em TIMOSHENKO &
GOODIER ( 1975) c será comparada aos resultados obtidos. utilizando-se a solução
I'undamcntal de Mindlin. com a área circular sendo discrctizada em dezesseis
elementos (Fig. 3.23) c trinta c seis elementos c apresentados nas tabelas c gráficos a
scgUJr.
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TABELA 3.1 -Valores correspondentes aos deslocamentos verticais obtidos
a partir da solução exata c numérica.

Xt

Solução Exata

(em)

(xl 0" 4 em)

Solução de Mindlin
16 elementos

36 elementos

(x10" 4 em)

(xl0" 4 em)

0,00

18,2000

17,966

18,154

0,25

17,9122

17.619

17,802

0,50

17,0027

17,152

17.153

0,75

15,2764

14,711

14,967

I ,00

I 1,5865

11,147

11,455

2,00

4,7076

4,535

4,634

3,00

3.0773

2,966

3,029

4,00

2,2932

2,211

2,258

5,00

I ,8290

1,764

I ,801

ri,OO

1,5220

1,468

1,498

7,00

I .3030

1,257

1,283

8.00

1,1400

1.099

1,122

--

9,00

1,0127

O, 977

0,997

I 0,00

0,9111

0,879

0,897

-

As Fig. 3.24 c 3.25 mostram os deslocamentos verticais ao longo do eixo
do eixo

XJ,

Xt

c

respectivamente, obtidos a partir das soluções fundamentais de Mindlin,

ao quais são comparados com os valores exatos (TIMOSHENKO&GOODIER,
1975).
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t<:ixo X

0.0

0.00

2.0
r----

-----,

1

em
8.0

6.0

4.0

4.00-

Soluif,o num_ MEC 16 clem

12.00

c$-

···~

Solução num. MEC- 36 dcm

16.00

20.00

FIGURA 3.24 ~ Deslocamentos verticais ao longo do eixo

Eixo

0.00

5.00

x3
10.00

Xt.

em

15.00

0.00

Ê()
5.00

.,

"

10.00

15.00

20.00

FIGURA 3.25

~Deslocamentos

verticais ao longo do eixo x3 .

20.00
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3.8.2 EXEMPLO 2- Área retangular uniformemente cat-regada

Neste exemplo. apresentado na Fig. 3.26. analisa-se uma área retangular na
supcr11cic do espaço scmi-inllnito. submetida a um carregamento uniforme igual a
95,76 N/m 2

O solo apresenta módulo de elasticidade longitudinal igual

a

44.48 kN/m 2 c coc!lcicntc de Poisson 0.3.

q=95,76 N/m 2

E5 = 44,481KN/m 2
'V"' 0,3

~-~~

~- ~~----~~~~~~~~~+~~~~~~

I

_J

I
I

18.288 m

FIGURA 3.26- Área retangular uniformemente carregada.

A Fig. 3.27 mostra a discrctizaçào da área retangular em trinta c seis
elementos triangulares lineares. que representam exatamente a área carregada. não
existindo qualquer aproximação quanto à geometria.
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-~

Xz

FIGURA 3.27- Discretização da área retangular carregada.

Os resultados foram obtidos utilizando-se as soluções fundamentais de
Mindlin

e

comparadas

com

os

valores

exatos

obtidos

a

partir

(TIMOSHENKO&GOODIER, 1975). São determinados os deslocamentos vetticais
na superfície do meio contínuo, ao longo do eixo x 1 e do eixo x2 , mostrados nas Fig.
3.28 e 3.29, respectivamente.
Eixo X
0.0

10.0

1

m
20.0

0.00

5

1.00-

•"'
•o

§

~~---------------,

[

---§!}-" Soluçao e:w.\a

êo

]

Q

---®-- "''""'""""'"'"""' )

2.00

---~---~-~-----~---~-------

3.00

FIGURA 3.28- Deslocamentos vetticais ao longo do eixo x1 .

30.0
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Eixo
0.0

x2

m

10.0

30.0

20.0

0.00

E
'-'

1.00

~--

"'

"'
.s<:
"'
E
"''-'
.2
<!>
o"'
VI

. . _.

~-- ~- -~,~1

~-· Soht9â<>~
2.00

~

SoíUÇã<> numãQcaMEC .•

---~

-~-~~--~~~~~-

-·

3.00

FIGURA 3.29- Deslocamentos verticais ao longo do eixo x2 .

Os deslocamentos verticais ao longo do eixo

X3

e de um eixo também vertical

que passa por um dos vértices da área retangular, são mostrados nas Fig. 3.30 e 3.31,
respectivamente.
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EixoX
0.0

3

~

m

10.0

30.0

20.0
L_

0.50

1.00

E
v
1.50 M
~

•
~

•j

Q

~

v

2.00 --

~

o•

'-=lb ~~••,... . •...

l -·~. Sof~numé"<OM<C
•

~~~~---"~'-~-~--

2.50 ---

3.00

FIGURA 3.30- Deslocamentos verticais ao longo do eixo x3 .
m

0.0

20.0

30.0

0.40

0.60

é
0.80
M

"
B

"
~

o
o

1.00 --

?;

i'i
1.20

-

1.40

FIGURA 3.31

Deslocamentos verticais ao longo de um eixo paralelo ao
eixo x3 que passa pelo vértice da área retangular.

A Combinação MEC-MEF

88

4 A COMBINAÇÃO MEC-MEF
4.1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo apresenta-se um modelo para a determinação da matriz de rigidez
de fundações em estacas, considerando-se a interação solo-fundação. O objetivo é de
adaptá-lo a um programa de elementos finitos, para o cálculo de estruturas de edifícios,
seguindo a linha proposta por RAMALHO (1990), que define uma matriz de rigidez
para sapatas rigidas, utilizando o Método dos Elementos de Contorno. A idealização do
modelo, tem como caracteristica principal a combinação do Método dos Elementos de
Contorno com o Método dos Elementos Finitos. Todas as etapas envolvidas nessa
formulação, serão detalhadas nos próximos itens deste capítulo.

4.2

INTERAÇÃO DE UM MEIO TRIDIMENSIONAL COM
ESTRUTURAS DE BARRAS

No caso do problema a ser equacionado, o de estacas cravadas no meio contínuo,
é necessário incluir no segundo membro da equação (2.34), o termo adicional
correspondente à aplicação de uma carga distribuída ao longo das estacas, no sistema
global de referência, conforme VENTURINI (1988), e como mostrado na Figura 4.1. A
dedução de tal termo, pode ser feita, por exemplo, a partir do limite da integral de
domínio das forças volumétricas.
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..

r._,(!)

FIGURA 4.1 - Domínio tridimensional com linha de carga.

Para um domínio com N& linhas de carga, correspondentes às estacas, a equação
de deslocamentos (2.34) pode ser agora modificada chegando-se a seguinte fmma:

Cii(S)ui(S)"" -JPi; (S,Q)u i(Q)dr(Q) +
r

+ Juij(S,Q)pi(Q)dr(Q)+ JUij(S,q)bi(q)dQ(q)+
r

(4.1)

c

Nb

+L JU~(S,Q)q~(Q)dr(Q)
b=l li,

sendo, q~ (Q) representa as forças de interação aplicadas ao sólido tridimensional,

é o número total de barras correspondentes às estacas e

rb

Nb

as linhas onde essas forças

estão aplicadas. Na eq. (4.1 ), a parcela correspondente as forças volumétricas pode ser
negligenciada, para as aplicações a serem aqui desenvolvidas. Dessa forma, a equação
integral de deslocamentos, pode ser escrita como:
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(42)

N

+fr u;i(S,Q)pi(Q)dr(Q) +~fr, Uij(S,Q)q~(Q)dr(Q)
b~I

4.3

DISCRETIZAÇÃO

DA

EQUAÇÃO

INTEGRAL

DE

CONTORNO

A equação integral (4.2), pode ser transformada em uma representação algébrica,
bastando para isso dividir a superfície de interação (ou de carga) em análise, por um
número finito de elementos, e aproximar as variáveis reais do problema, utilizando-se
valores nodais e funções de forma. Conhecidas as coordenadas dos pontos nodais de um
elemento, qualquer ponto interno desse elemento, tem suas coordenadas representadas
por:

(4.3)

sendo:
X;,

a coordenada de um ponto, referente ao eixo "i";

\jl i , a função interpoladora;

x/, a coordenada referente ao eixo "i" do ponto nodal "j".
A expressão (4.3), escrita na forma matricial, fica:
(4.4)

onde

X

é o vetor de coordenadas de nm ponto, ou seja:
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De forma análoga, as variáveis do contorno, são aproximadas através de funções
interpoladoras, expressas matricialmente como:

(4.5)

sendo que,
u e q, são os vetores que contém as componentes de deslocamentos e de forças
de interações, segundo os três eixos coordenados, respectivamente;

<jl, é a matriz das funções interpoladoras;

U n e Q" , os vetores que contém os valores nodais de deslocamentos e forças
de interação.
Exceto a superftcie do meio contínuo, o contorno é dividido em "M" elementos
planos. As linhas internas são divididas em "J" elementos unidimensionais e "N" pontos
nodais e as forças de interação, como mostrado acima aproximadas por polinômios.
Assumindo aproximações também para deslocamentos e forças de superftcie em todos
os elementos após a discretização do contorno do sólido, a equação integral de
deslocamentos (4.2), escrita para o nó "S" no contorno, agora discretizada é dada por:

~(S)u(S) =c~[!.~· (S,Q)! T(Q)dr(Q)}t(Q) +
+

~llf!*(S,Q)!T(Q)dl(Q)J~"(Q)+

tlt.l!•

(4.6)

(S,Q)! T(Q)dl(Q>}:>" (Q)

Aplicando-se a eq. (4.6) aos "N" pontos nodais do contorno do sólido,
estabelece-se um sistema de equações, que escrito na forma matricial, resulta:

cu~-HU+GP+RQ

(4 7)
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sendo que, as matrizes
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HeG

resultam do cálculo das integrais da equação ( 4. 6) e já

foram tratadas detalhadamente no capítulo 3.
As matrizes

C e H da equação (4.7) são somadas, resultando:

HU=GP+RQ

(4.8)

sendo, Q, o vetor que contém os valores das componentes nodais das forças de
interação em todos os nós e R a matriz dos coeficientes de influência calculados a
partir da integral correspondente na eq. (4.6), e explicitados na eq. (4.8)
Como as novas incógnitas Q, são admitidas no domínio, equações adicionais
precisam ser escritas selecionando apropriados pontos de colocação, isto é,

U""-H'
U+G'P+ R·Q
~

sendo que,

11

~

(4.9)

~

é o vetor que contém todos os deslocamentos associados aos pontos

tomados ao longo das linhas internas.
Todas as matrizes na eq. (4.9) são calculadas de forma semelhante a eq. (4.6).
Considerando-se que, usualmente, apenas forças são prescritas para o problema sob
consideração, a partir da eq. (4.8) pode-se escrever:

U=U"+SQ
-

-

-

(4.10)

onde U" representa os efeitos das forças prescritas e,
(4.11)

Substituindo-se, a expressão deU dada na eq. (4.10) na eq. (4.9), tem-se:
(4.12)

em que,
(4.13)
e,

u"

= G· P- H' U"

(4.14)
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A eq. (4.12) relaciona todos os deslocamentos para pontos com forças de interação
atuando ao longo das linhas internas (estacas).

4.4 A COMBINAÇÃO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS DE
CONTORNO COM O MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

O método dos elementos de contorno, como já foi dito, tem-se mostrado bastante
eficiente na modelagem de meios infinitos ou semi-infinitos. Esta característica é
empregada na formulação desenvolvida, onde a superestrutura se apoia em blocos
considerados rígidos. Tais blocos são utilizados, como elementos estruturais
intermediários, para transferir as cargas da superestrutura para, as estacas, que por sua
vez transferem seu carregamento ao meio semi-infinito.
A partir da formulação inicial apresentada, através do método dos elementos de
contorno, consegue-se a interação entre o meio semi-infinito e as estacas que nele se
encontram.
As estacas, por sua vez, são tratadas como elementos estruturais de barras
dispostas no espaço tridimensional, pelo método dos elementos finitos, cujo sistema de
equações lineares, que relaciona deslocamentos nodais,
equivalentes de interação F

-F

U

-F

e forças nodais

e F" é o vetor independente de forças prescritas, pode ser
-F

escrito como:

K U =F +F"
-F-F

-F

(4.16)

-F

onde K é a matriz de rigidez do conjunto de estacas referida ao sistema global de
-F
referência.
No vetor U , são considerados os deslocamentos segundo as três direções
-F

coordenadas e as rotações em torno dos eixos x 1 e x2 . Desta forma, o sistema de
equações (4.16) é de ordem SN, onde N é número de pontos nodais das estacas. Para se
considerar a interação meio contínuo-elementos de barras, emprega-se uma formulação
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que pennite a combinação do método dos elementos de contorno com o método dos
elementos finitos. Vários autores têm-se dedicado a estudar esse assunto, dentre eles
podemos citar: BREBBIA & GEORGIOU (1979), BEER & MEEK (1981),
VALLABHAN & SIVAKUMAR ( 1986), dentre outros, como foi apresentado no
Capítulo l.
Para apresentar a técnica da combinação, considera-se o domínio da Fig. 4.2,
onde a região

nl está discretizada em elementos de contorno e a região n2 é tratada

via elementos finitos, sendo que entre as duas regiões é definida a interface

ri.

FIGURA 4.2 - Domínio discretizado em elementos finitos e elementos de
contorno.

Duas alternativas são conhecidas para efetuar a combinação. Uma em que o
sistema de equações obtido a partir do método dos elementos de contorno é
transformado em um

sistema similar, em fonna, ao proveniente do método dos

elementos finitos, e outra, pelo contrário, converte as equações referentes ao método dos
elementos finitos, em um sistema com as características das equações do método dos
elementos de contorno.
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Optou-se aqui, pela primeira alternativa, visto que um dos objetivos é o de se
obter uma matriz de rigidez da fundação. Para tanto, vamos inicialmente reescrever a
eq. (4.12), apresentando-a em termos de valores de componentes de forças nodais de
interação:

Q=S'- 1 u-Q"

(417)

sendo,

Lembrando que F

-F

na eq. (4.16) representa forças nodais equivalentes,

enquanto Q na eq. (4.17) corresponde a valores de componentes de forças, portanto de
diferentes naturezas, é necessário alterar-se a eq. (4.17) para se obterem sistemas de
equações de formas análogas. Isso é feito multiplicando-se a eq. (4.17) pela matriz T
que transforma componentes de forças nodais, em forças nodais equivalentes, podendose desta forma escrever:

K u"' F +F"

(4.19)

K -- TS'- 1

(4.20)

-n-

-n

-n

sendo,
-n

(4.21)
e,

(4.22)

A eq. (4.19) é uma representação algébrica para domínios semi-infinitos em que
as forças nodais (conhecidas e incógnitas) são aplicadas ao longo das linhas internas.
Outras forças conhecidas atuando sobre o contorno ou sobre a superficie do meio
contínuo são consideradas através de Q" (ou F")
-B

A matriz K

-B

representa no sistema de coordenadas global uma matriz de

rigidez equivalente, de ordem 3N, onde N é o número de nós das estacas.
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A associação do sólido semi-infinito e as estacas é agora efetuada combinandose adequadamente os sistemas expressos em (4.16) e (4.19), levando-se em
consideração as condições de compatibilidade de deslocamentos e de equilíbrio, ao
longo das interfaces estacas-meio-contínuo, isto é:
(4 23)
e,

(4.24)
em que, o índice I, indica a interface.
De uma forma geral, considerando-se as condições impostas nas eq. ( 4.23) e
(4.24), para a associação dos sistemas apresentados em (4.16) e (4.19), obtém-se a
seguinte estrutura para a representação do sistema

o

sendo, K

-F

e K

-B

(4.25)

as matrizes de rigidez obtidas a partir do método dos elementos
1

finitos e de contorno, respectivamente, c U o vetor de deslocamentos da interface.
O sistema representado na eq. ( 4.25) será reordenado, com o objetivo de agrupar
os coeficientes de rigidez correspondentes aos pontos nodais nos topos das estacas, que
passaremos a denominar de nós de superfície, e os demais pontos nodais das estacas,
denominados nós internos.
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Assim, a matriz de rigidez pode ser apresentada como constituída por quatro
submatrizes, e o sistema passa a ter a seguinte forma:

K

K
-si

u

F

-s

K
- is

K
- ii

u

-i

(4.26)

o

No próximo item, será apresentada a forma pela qual a partir da associação do
MEC/MEF, se determina a matriz de rigidez da fundação.

4.5 RIGIDEZ DO ELEMENTO FUNDAÇÃO EM ESTACAS

A partir da combinação dos dois métodos, o próximo passo é o de calcular, pela
definição, a matriz de rigidez em relação a um ponto qualquer de cada um dos grupos de
estacas sob cada um dos blocos de capeamento, podendo-se, para efeito de
simplicidade, adotar-se o centro geométrico do grupo de estacas.
Isso se faz, impondo-se a cada um dos blocos, considerados perfeitamente
rígidos, e com no mínimo duas estacas, três deslocamentos unitários, segundo os eixos
x 1 , x 2 e x 3 , e três rotações unitárias, em torno dos mesmos eixos, sempre em relação
ao sistema global de coordenadas. Cada um desses seis graus de liberdade deve ser
imposto de forma independente. A Fig. 4.3 mostra o deslocamento unitário em relação
ao eixo x 1 e a rotação em torno de x 2 . Esses graus de liberdade são referidos aos
pontos nodais localizados nos topos das estacas, aqui denominados como nós de
superfície, deixando livres todos os demais nós, considerados internos.
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H

r---T--------------,---,
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I
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I
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FIGURA 4.3- Deslocamento unitário em relação ao eixo x 1 e rotação em torno
do eixo x 2 .

As rotações em torno dos três etxos coordenados, são transformadas em
deslocamentos, para cada um dos nós superiores das estacas do bloco, mantendo-se
ainda tais rotações unitárias para cada um desses nós.
Assim, para exemplificar, tomemos um grupo de três estacas, ocupando os
vértices de um triângulo, sob um bloco de capeamento rígido no qual são aplicados três
deslocamentos unitários e três rotações também unitárias, que são transformadas em
deslocamentos para os nós superiores. Tais deslocamentos e rotações produzirão seis
vetores, que expressos em suas formas transpostas, assumem a forma:

uT ~ {1 o o o o o

l

o o o o o

1

o o o o o}

-J

uT ~{o

1

o o o o o

1

o o o o o

1

o o o o}

·- 2

uT ~{o o

1

uT" {o o

AI

1

o o o o

A2

l

~{o

81

o

1

o o o

B2

o

o o o o o

1

o o o o o

1

o o o}

(4.27)

-3

-4

uT
-s

o

o o o o
1

o o o

A3
B3

1

o

o o}
l

o}
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UT={C 1 D 1 O O O O C 2

D2

-6

O O O O C3

D3 O O O ~

sendo que, U é o vetor correspondente ao i-ésimo grau de liberdade para um
-i

determinado bloco de estacas.
Os parâmetros A , B , C e D são distâncias dadas por:

Ai =x 2 (noi)-x 2 (c.geom.)

Bi =x 1(c.geom.)-x 1(noi)

(4.28)

Ci = Xz(C.geom.)- X2(noi)
Di= x 1(no i)- x1(c. geom.)

O conjunto formado pelos deslocamentos obtidos para os nós superiores das
estacas do bloco considerado e mais cinco valores nulos para cada um dos nós
superiores das estacas dos outros blocos, constitui um vetor que deve ser levado ao
sistema apresentado na eq. (4.26). Quando todos os movimentos unitários tiverem sido
considerados, ter-se-á um total de 6NB vetores, onde NB é o número de blocos, sendo o
sistema final representado por:

K
~

K

ss

~

si

u-s

F

K

K
- ii

sendo que, as submatrizes

u- i

(4.29)

o

K (5Nex5NE),

K

[5Nex5(NN-NE)],

K [S(NN-

- ss

NE)x5NE] e K [5(NN-NE)x5(NN-NE)] são compostas por coeficientes de K

-F

-li

e

K , U (5NEx6NB) é a matriz que contém as componentes de deslocamentos e
- B

- s

rotações

dos

nós

da

superfície,

enquanto

U [5(NN-NE)x6NB] contém os
-i

deslocamentos e rotações dos nós internos das estacas, e F ( 5NEx6NB) é a matriz que
contém as forças nodais equivalentes incógnitas que tratada de forma conveniente, dará
origem à matriz de rigidez da fundação.
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Na representação das matrizes feitas acima, NN é o número total de nós das
estacas, NE o número total de estacas e NB é o número de blocos de capeamento (igual
ao número de nós da superestrutura ligados à fundação).
O sistema expresso na eq. (4.29), pode ser reescrito de outra forma, sem no

entanto alterá-lo, ficando:

K

o

u

K
-is

- ii

- i

(4.30)

=

K

K

- si

~

ss

u-s

F

Dois sistemas de equações podem ser obtidos a partir da eq. (4.30), escritos
como:

K U +K U =0

( 4.31)

-is-s

~ii-i

K U +K U ocF

(4.32)

-ss-s

~si-i

A partir daeq. (4.31), pode-se determinar U, como:
-i

U =~K- 1 K U
-i

(433)

~ii~is~s

Substituindo-se a eq. (4.33) na eq. (4.32), obtém-se:

~K
~

K-1 K U + K
si

~

ii

- is ,.,., s

-

U =F
§S =

{434)

s

A eq. ( 4.34), é reescrita colocando-se o vetor U , em evidência, ficando:
- s

(4.35)
ou,
(436)
em que:

K* =K ~K K-1 K
~ss

~si....-ii

-is

(4.37)
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Um procedimento mais elegante, é o de se empregar a técnica de condensação
estática, apresentada por
transformar a submatriz

MEEK (1971) e WILSON (!974), e que consiste em

K em uma matriz identidade e K em uma matriz nula,
- si

- ii

passando o sistema (4.30), a ser expressa como:

K*

I

-is

o

u

- i

(4.38)

==

o

K*
- ss

u-s

F

O segundo sistema de equações de (4.38), pode ser representado como:

(4.39)
~

ss

~

s

ou,
(4.36)

Utilizando-se a técnica de condensação estática, desenvolveu-se um algoritmo,
que foi implementado em um programa de computador, com a finalidade de se calcular
a matriz de rigidez da fundação em estacas

K, de ordem 6NB.

Essa matriz é obtida a partir da matriz F, obedecendo-se as seguintes etapas:
Os coeficientes da matriz

K, são obtidos a partir da matriz

F, somando-se as

contribuições dos coeficientes de cada uma das estacas do bloco, relativas à respectiva
direção.

4.6- TRANSLAÇÃO DA MATRIZ DE RIGIDEZ

A matriz de rigidez K

determinada em relação a cada um dos centros

geométricos dos grupos de estacas, deverá ser transferida para os correspondentes
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pontos de ligação com a superestrutura, através de transformações convenientes, de
acordo com MEEK (1971).
Considerem-se as forças F1 , F2 e F3 e os momentos M 1 , M 2 e M 3
aplicados no ponto O, como mostra a Figura 4.4. Para a transferência dessas forças e
momentos para o ponto O , pode-se escrever:

FI
F2
F3
Ml
M2
M3

o

o o o
o 1 o o o
o o 1 o o
o - e3 ez 1 o
o - el o 1
e3
o o o
- e2 e2
1

o
o
o
o
o

FI
F2
F3
Ml
M2

l

M3

(4.40)

,,

FIGURA 4.4- Translação da rigidez do ponto

O

para o ponto O.

Resumidamente, tem-se:
(4.41)
onde F e F são as forças e momentos atuantes em O e O , respectivamente, e L é
a matriz que realiza a transformação.
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A matriz L, pode ser particionada em quatro submatrizes, e apresentada como:

(4.42)

A sua matriz inversa, pode ser escrita como:

(4.43)

E a transformação inversa, é dada por:
(4.44)
A transformação correspondente aos deslocamentos e rotações, que ocorre do

ponto O para o ponto O, é dada por:
(4.45)

onde, U e

U

são os deslocamentos e rotações relativos aos

ponto O e O,

.
. L.
respectivamente,
e LT'e a transposta da matnz
Para o ponto

O, sendo K

a matriz de rigidez da fundação que relaciona forças

e deslocamentos, pode-se escrever:
(4.46)

Substituindo-se na eq. (4.46) as equações (4.44) e (4.45), obtém-se:
(4.47)

Multiplicando-se a expressão de (4.4 7) pela matriz L tem-se:
( 4.48)

ou,
(4.49)
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sendo,
(4.50)
sendo, K' a matriz de rigidez da fundação, transladada para os pontos de ligação
bloco-superestrutura e K

a matriz de rigidez da fundação referida aos centros

geométricos dos respectivos grupos de estacas.
É conveniente lembrar que a matriz de rigidez K é composta de (NB x NB)

submatrizes, onde NB é o número de blocos de estacas, existentes na fundação,
podendo ser representada por:

K

-11

K
K

-In

K

- 22

- 2n

K

- nl

sendo que, K

K

-12

K

- 21

K=

K

(4 51)

K
- nn

- n2

é a submatriz de rigidez de ordem sms, que relaciona forças e

- ij

deslocamentos dos blocos "i" e "j".
A matriz L, que realiza a translação da matriz de rigidez, pode ser expressa
como:

L
-I

o

o L-2
L=
o o
o o

o
o
o

(4.52)

L
-n

onde L, é a matriz da expressão (4.40), que translada a matriz de rigidez do centro
geométrico das estacas do bloco i, para o correspondente ponto de ligação blocosuperestrutura.
A matriz de rigidez final da fundação relacionando deslocamentos e forças
nodais é assimétrica devido a natureza das equações integrais usadas durante seu
desenvolvimento. No entanto, esta matriz assimétrica deverá ser combinada a uma
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matriz simétrica oriunda da formulação de elementos finitos aplicada à superestrutura
do edifício, é então, resolvida considerando as características de cada uma das
subestruturas envolvidas.
Uma alternativa, que parece ser a mais recomendàvel, consiste em proceder uma
subestruturação no sistema algébrico resultante da aplicação do método dos elementos
finitos na superestrutura, de forma que o sistema de equações final seja condensado para
os mesmos pontos de ligação pilar-bloco sobre estacas.
Resolve-se o sistema final de equações após a combinação dessas matrizes,
obtendo-se os deslocamentos dos nós de ligação. Conhecidos os deslocamentos e as
correspondentes forças nodais, pode-se determinar os deslocamentos para todos os nós,
tanto da superestrutura quanto para os conjuntos solo-estacas, assim como os esforços
de extremidades para os elementos das duas subestruturas.

4.7 UNHAS DE CARGA NO DOMÍNIO

A eq. (4.9), permite calcular os deslocamentos associados aos pontos tomados ao
longo das linhas internas. A influência das linhas de carga em seu próprio
deslocamento, é representada pelo último termo da eq.(4.9).
A aproximação em linha, como considerado no item 4. 2, introduz singularidade
nos tennos da matriz

R', quando os pontos de carga "s" e de campo "Q", estão

localizados no mesmo elemento. Por esta razão, o uso do conceito de linha de carga
para simular a ação de uma estaca cravada no meio semi-infinito, deve ser modificado,
sendo portanto necessário considerar o diâmetro da estaca, e em conseqüência as
integrações deverão ser efetuadas ao longo da superficie de interação entre a estaca e o
meio contínuo semi-infinito.
Estas integrações são efetuadas numericamente, entre o ponto de carga "s",
localizado no eixo da estaca e o ponto de campo "Q", na superficie da estaca. Para
determinar as coordenadas do ponto campo em relação ao ponto fonte, admite-se uma
estaca em posição qualqner no meio contínuo. Seu eixo central, em relação a um
sistema de coordenadas global, determina os ângulos a,

p e õ,

respectivamente em
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relação aos eixos x1, x2 e x3 . A Fig. 4. 5 mostra uma seção transversal da estaca, de raio
rr. As coordenadas de um ponto b na superfície da estaca, podem ser escritas em função
das coordenadas de um ponto k no centro desta seção, pelo qual fica definido um
sistema de coordenadas locais, como:
-b
XI

-k

= Xt

x = -k
x2 + rr cos e

-b
2

-b
x3

== -k
x3

(4.53)

+ rr sen e

As eq. (4.53), representadas na forma matricial, fica:
-b

X

-

-k

=X

-

+ M fr

(4.54)

-

onde o vetor M , é dada por:

(4.55)

x,

FIGURA 4.5- Sistema de coordenadas locais para uma seção da estaca.

As coordenadas do ponto b, no sistema global de coordenadas podem ser
expressas, como:
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R*T-b

(4 56)

b

X =

sendo,

X

x b as coordenadas do ponto b no sistema global de coordenadas e Rq , a

matriz transposta que relaciona os sistemas de coordenas local e o globaL A matriz

R

•T

, é dada por:

cosa

R•T = cosl3

cosp

cosa coso

~cos 2 a+ cos 2 ()

~cos 2 a+ cos 2 !3
cosj3cosõ

cosa

~cos

2

a+ cos

coso

o

2

()

2

~cos a+ cos !3
~cos 2 a + cos 2 !3
2

(4.57)

e, para o caso particular de estaca na posição vertical, a matriz R •T , toma a forma:

o
1

(4.58)

o
Substituindo-se, o vetor de coordenadas locais do ponto b da eq. (4.54) na eq.
( 4 56), tem-se:

(4 59)
As coordenadas no sistema local do ponto k, na eq. (4.59), escritas no sistema
global, ficam:

~b "'~·Tt~· ~k + ~rr)

(4.60)

o que resulta, em :
b

k

x = x + Nrr
~

~

~

onde, o vetor N , vale:

(4.61)
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1

N= ~
cos2 a+ cosz ~

~- cos~cosO- cosa.cosõsene)
cosa cosO -cos~cosõsenO
(cos2 a.+ cos2 ~ ~ene

(4.62)

Assim, qualquer ponto "campo" na superficie de uma estaca cilíndrica, tem sua
posição definida em relação a um ponto "fonte" localizado no eixo da estaca.
Estas integrais que correspondem aos coeficientes da matriz R', foram alvo de
uma cuidadosa análise, tendo como objetivo o aumento de precisão. Para tanto, optou-se
por efetua-las de maneira diversa, conforme a posição dos pontos "s" e "Q" nas
estacas.
Em todos os casos, as integrações ao longo das estacas são duplas e calculadas
numericamente, sendo que, uma é no sentido circunferencial de O a 2pi, e a outra ao
longo do eixo da estaca.
No entanto, quando os pontos de carga "s" e de campo "Q", estão a uma
distância menor ou igual a metade do comprimento do elemento, que está sendo
integrado, mesmo que em estacas distintas, é utilizada a técnica de integração por
subelementos.
Observe-se que, para distâncias marores que 2,5 vezes o comprimento do
elemento que está sendo integrado, o erro entre os valores obtidos por integração dupla
ou simples (considerando a estaca objeto da integração como uma linha) é da ordem de
3 .10·7 Este valor é muito pequeno, podendo-se, portanto, optar por qualquer uma das
duas formas de integração.
As forças de interação ao longo das barras, são aproximadas por funções
polinomiais e representadas como componentes de forças nodais. Assim, um modelo foi
desenvolvido, onde o elemento adotado é o linear, e a função interpoladora para as
torças na supertlcie de contato é a quadrática. A Figura 4.6, mostra o elemento, os
pontos nodais e as funções interpoladoras.
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1

g:o

l

1

FIGURA 4.6 -

Elemento linear contínuo, e as respectivas funções de
interpolação.

o o <!12 o o $3 o o
o q,t o o 412 o o 413 o
o o 411 o o 4>2 o o 413

cjll
cp T =

(4.63)

Dessa forma, as variáveis do contorno podem ser expressas como nas eq. (4 5)

u=<jlTU"

-

q"" 4> T Qn

(4.5)
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sendo:

(4.64)

e

Q~

Q~

Q;
Q;
e

Q"

=

Q;

(4.65)

Qi
Q~
Q~
Q~
onde,

U: Q:
e

são a componente de deslocamento e de forças de superficie na

interface solo-estaca, no nó i e direção j, respectivamente. Essas forças de superficie são
admitidas constantes no contorno de uma dada seção transversal da estaca e variável ao
longo de seu comprimento. Tais componentes de forças de superficie devem ser
transformadas em componentes de forças de interação, variável ao longo do
comprimento da estaca, da seguinte forma:
(4 66)

sendo que:

r r é o raio do fuste da estaca no elemento em análise.
À Fig. 4.7 mostra-se, em representação esquemática, a distribuição das

componentes de forças de interação para um elemento de estaca.
Para completar a combinação do método dos elementos de contorno com o
método dos elementos finitos, as componentes de forças de interação devem ser
alteradas para forças nodais equivalentes. Esta mudança é feita a partir da energia
potencial devido ao carregamento, que é dada por:
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p!

I

---

--_k
2

i+l
'"J

I

7

7
I

it2

I

I

j =!, 2 ,:3

pl+2

J

FIGURA 4. 7 - Representação da distribuição das forças de interação em um
elemento de estaca.

(4_67)
sendo fl, o comprimento do elemento_
Escrevendo-se a expressão da energia potencial das cargas externas em termos
de coordenadas adimensionais, tem-se:
(4 68)
As variáveis, no caso, deslocamentos u e forças distribuídas ao longo do
elemento, p podem ser expressas em termos de componentes nodais, que substituídas
na eq_ (4.68), resulta:
(4.69)
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onde, X e <D são as funções aproximadoras para deslocamentos e forças distribuídas,
definidas no método dos elementos finitos.
Calculando-se a variação da energia potencial do carregamento, tem-se:
(4.70)
A partir da variação da energia potencial, dada na equação acima, as forças
nodais equivalentes são calculadas como:

F == 2n:rr-fi
- B
2

Jl XT<Dd~P
-I-

-

n

(4.71)

-

As forças nodais equivalente, F , de acordo com a eq. (4.71), são calculadas
-B

em função das componentes de forças de interação P n . Assim, pode-se escrever que:
(4.72)
A eq. (4.72) tem a mesma representação matricial que a eq. (4.21). Portanto, a
matriz T, pode ser escrita para Ne elementos de barras, como:

(4.73)

e

onde i é o comprimento do elemento j.
A função aproximadora das forças de interação, <1> , é adotada do 2° grau,
enquanto que, a função aproximadora dos deslocamentos, X, para as direções

XI

e x2 no

método dos elementos finitos, é exata quando do 6° grau, no entanto, dispõe-se de
apenas seis valores nodais, isto é, três deslocamentos e três rotações, como mostra a Fig.
4. 7. Por esta razão adotou-se uma função aproximadora de 5° grau para os
deslocamentos, que pode ser escrita como:
(4.74)

E para as rotações, tem-se:
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(4.75)
sendo, i = 1,2 e representa as direções x1 e x2 .

u!I

FIGURA 4.8- Valores nodais para deslocamentos e rotações nas direções x1 e

Os deslocamentos podem ser expressos na forma matricial como:
(4.76)
sendo,
(4.77)
Das condições de deslocamentos e rotações impostas nos pontos nodais,
pode-se escrever para as direções x1 e x2 :
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u~I

-1

1

-1

1

-1

1

5

-4

3

-2

1

o

A
B

e~ e

o
o

o
o

o
o

o
o

o

1

c

1

o

D

u~I

1

1

1

1

1

1

E

5

4

3

2

1

o

F

e~ e
2
I

u2

W=

I

12

3 e
e.12

i=l,2

(4 78)

Que matricialmente pode ser escrito como:
(4 79)
Podendo-se escrever o vetor

a como:
(4.80)

Substituindo-se a expressão (4.80) na expressão (4.76), obtém-se:

u(l;)=wN

-1

U

sendo que, a matriz N-

N-1

1

n

,

(4.81)

apresenta os seguintes valores:

-3 l
-2 -1
=.!_ -5 -1

o

4

4

o

-3
-2

1

o

-8

5

-1

1

4 4

1

-8

o

4

-1

o
o

o
o

o

4

4

o

o
o

o
o

(482)

Os deslocamentos e rotações para as direções x1 e xz, podem então ser
escritos como:
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31;,5- 21;,4- 51;,3 + 41;2

T

u~I
6~I

f/2(1;5 -1;4 -1;3 +I; 2)
1
41; 4 - 81;, 2 + 4
u(l;,); = 4
e/2(41; 5 - 81; 3 + 41;)

u~I

-31;5 -21;4 +51;3 +41;2

u~I

R./2(1;5 + 1;4 -1;3 -1;2)

6~I

6~I

i=1,2

(4.83)

Para a direção x3 , a função aproximadora exata seria do quarto grau, no
entanto, dispõe-se de apenas três deslocamentos nodais por elemento, e por esta
razão, adotou-se uma função aproximadora parabólica, representando-se os
deslocamentos nessa direção da seguinte forma:
(4.84)

Das condições de deslocamentos impostas nos pontos nodais, têm-se para a
direção

X3:

(485)

A inversa da matriz N , escrita apenas para a direção X:J, será:

(4 86)

Então, os deslocamentos na direção x3 , podem ser expressos como:

(4.87)

A expressão geral para os deslocamentos nas três direções, assim, ganha as
seguintes forma:
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u(Ç)=4
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utI
u;
ui3
xl o o x2 o o x3 o o uzI
o XI o o xz o o X 3 o uz2
o o

x4

o o

xs

o o

(4.88)

u~

x6

u3I
u~

u33
ou,
(4.89)
sendo que:

xt=3Çs-2ç•-sç3+4Çz
x2 =41;4 -8Ç2 +4
x3 "'-3çs- 2Ç4 + sç3 + 4Çz
(4 90)

x4 =2(Çz -Ç)
xs =4(1-Ç2)
x6 =2(1;2 + Ç)

Após efetuarem-se as integrações, a matriz T, para um determinado
elemento j, pode ser escrita como:

1 1!.

'f==-~J

210 2

57

o

o
o

57

16

o
o
-3

o
o

o
o
16

o
o

o
o
56

o
o
28

-3

o
o

o

-14

44

o

o
o

44

192

o
o
44

o
o

o
o
192

o
o

o
o
28

o
o
224

44

o
o

o

28

-3

o

o
o

-3

16

o
o
57

o
o

o
o
16

o
o

o
o
-14

o
o
28

57

o
o

o

56

(4 91)
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A matriz

T pode ainda ser determinada, admitindo-se dois elementos

consecutivos, cada um de comprimento f /2 . Utilizando-se as condições de
equilíbrio e de contorno, em um procedimento, sem aproximações, semelhante ao
utilizado em análise matricial, determinam-se as ações nodais equivalentes em cada
nó e em cada uma das direções principais, obtendo-se a matriz T, que está abaixo
representada.

1 e.
T=--_L
240 2

74

o

o

56

o

o
o

74

o

56

o
o

70

o
o

16
O

o
~

10

o
o

16

o
o

o
o

208

o
o

208

o
o
60

o
o

o

o
o

o
o

~ 10

16

o

o

16

o

o

20

o

~

10

200

o

74

o

o
o

74

o
o

o

70

56

~10

o
o

o

56

o

o

--10

o

o

60

20

10

o
o

o
o

o
o

~

(4.92)

4.8 RESISTÊNCIA DE PONTA

Foi desenvolvido um procedimento que permite a consideração da resistência
de pontada estaca e incorporado ao presente modelo.
A estaca pode ser discretizada em um número qualquer de nós, desde que
compatíveis com a função aproximadora das forças de interação, admitida
parabólica. Para o último elemento da estaca, um nó interno adicional j' é
introduzido, como apresentado á Figura 4.9.
Assim, as forças de superficie q e consequentemente os deslocamentos u
podem ser expressos em um ponto S qualquer (no caso j') do elemento, em termos
de seus valores nodais UN e QN, através de três funções interpoladoras, eq. (4.5),
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obtendo-se equações adicionais, a ser incorporadas ao sistema de equações do
método dos elementos de contorno.
O mesmo ocorre em relação ao sistema de equações do método dos elementos

finitos, visto que, um novo elemento deve ser considerado.
Os demais procedimentos são semelhantes aos já descritos para a combinação
dos métodos dos elementos de contorno e o método dos elementos finitos.

+

J -1

I

e. i

\ ~'0

21

·--·-pJ

·t----.- --1.-- - - - -

1

J

\

I

~I
2

k::: 1, 2,3

FIGURA 4.9 - Representação do último elemento de uma estaca, com
indicação do nó adicional para considerar a resistência de
ponta.

A Combinação MEC-MEF

ll9

4.9 APLICAÇÕES NUMÉRICAS
Neste item são apresentados alguns resultados obtidos a partir dos modelos
formulados, além de comparações com outros modelos.

4.9.1 Estaca vertical sob carga vertical

Considera-se uma estaca cilíndrica vertical, em concreto, com comprimento
de 8 m e diâmetro igual a 50 em, submetida a uma carga vertical de I 00 kN, no topo
da estaca. O módulo de deformação do concreto da estaca é igual a 20 GN/m2 . O
solo é admitido homogêneo, elástico linear, com módulo de deformação igual a I O
MN/m2 e coeficiente de Poisson (v) igual a 0,5.
Neste exemplo a estaca foi discretizada com apenas três nós. Comparam-se os
resultados do presente modelo, como obtidos usando-se os procedimentos indicados
por POULOS (1968), discretizando-se a estaca com quatro nós e admitindo-se as
forças de superfície constantes em cada elemento.
Os resultados em termos de deslocamentos e forças de superfície são
apresentados , respectivamente, nas Figura 4.10 e Figura 4.11. Observa-se uma boa
concordância entre os resultados obtidos a partir da presente análise e a proposta de
POULOS.
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Coordenadas relativas da estaca
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FIGURA 4.10- Deslocamentos ao longo da estaca na direção x3 .
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O mesmo exemplo foi empregado para considerar a resistência de ponta. No
presente modelo foi adicionado um nó, localizado na cota x3=6 m, enquanto na
configuração proposta por POULOS, foi acrescentado um nó na extremidade inferior
da estaca.
Nas Figura 4.12 e Figura 4.13 são apresentados os resultados das duas
formulações, em termos de deslocamentos na direção x3 e forças de superfície ao
longo do comprimento da estaca, também na direção x3 . Novamente, observa-se uma
boa concordância dos resultados obtidos a partir dos dois procedimentos
apresentados.
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FIGURA 4.12 - Deslocamentos ao longo da estaca na direção x3 ,
considerando-se a resistência de ponta.
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Figura 4.13 - Forças de superficie ao longo da estaca na direção x3 ,
considerando-se a resistência de ponta.

4.9.2 Interação eutn~ duas estacas sob cat·ga vertical

O acréscimo de deslocamento vertical em uma estaca em meio semi-infinito,
tridimensional, devido a outra estaca idêntica e igualmente carregada, é representado
por um fator de interação a, definido como:
a~

deslocamento vertical adicional devido à estaca adjacente
deslocamento vertical da estaca isolada

A Figura 4.14, ilustra a redução do efeito de interação, com o aumento do
espaçamento entre as estacas. Note-se qne o tàtor a, varia não só com o espaçamento
entre estacas, mas também com o coeficiente de Poisson (v) do solo, a relação entre
o módulo de deformação da estaca e o módulo de detormação do solo ( K

"'

EEstaca ),
solo
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e

além da relação comprimento/diâmetro da estaca ( d ), que no presente exemplo foi
mantida constante.
Pode-se observar que mesmo para grandes espaçamentos entre estacas, o
valor do fator a ainda é significativo.
Em POULOS (1968) pode-se encontrar gráficos semelhantes aos aqm
apresentados.
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FIGURA 4.14 - Representação da interação de deslocamentos na direção x3
entre duas estacas verticais com cargas verticais, para
K=500.
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FIGURA 4.15 - Representação da interação de deslocamentos na direção x 3
entre duas estacas verticais com cargas verticais, para
K=lOOOOO.

Mostra-se na Fig. 4.16 os deslocamentos horizontais em relação ao eixo x 1,
das duas estacas verticais submetidas a carga vertical de 100 kN, aplicada em cada
uma delas, tendo o solo coeficiente de Poisson v=O e K=SOO .. Pode-se observar que
enquanto os topos das estacas se aproximam, suas extremidades inferiores se
afastam, tendo em vista uma maior transferência de carga das estacas para o solo,
próximo das pontas das estacas. O afastamento próximo ao topo das estacas pode ser
explicado devido a rigidez das estacas.
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FIGURA 4.16 - Deslocamentos na direção x1, para duas estacas sob carga
vertical,
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e K=500.

4.9.3 Estaca inclinada sob cat·ga vertical

Uma estaca cilíndrica em concreto, com comprimento de 8 m e
módulo de detormação igual 20,7 GPa!m2 , foi instalada no solo com uma inclinação
de 1:3 com a verticaL No topo da estaca está aplicada uma carga vertical de JOOkN.
O solo é admitido homogêneo, elástico linear, com módulo de deformação igual a lO

MN/m2 e coeficiente de Poisson (v) igual a zero.
Os deslocamentos verticais e horizontais são mostrados na Figura 4.17 e
Figura 4 .18, respectivamente.
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4.9.4 Estaca inclinada sob carga horizontal
Apresenta-se a seguir os resultados obtidos a partir da modelagem da mesma
estaca inclinada descrita no exemplo anterior, agora sob carga horizontal de 20 kN,
na direção x1 e no mesmo sentido da inclinação da estaca.
Na Figura 4.19 são mostrados os deslocamentos horizontais na direção x1, ao
longo do comprimento da estaca.
Na Figura 4.20 representa-se a distribuição das forças de superfície
horizontais na direção x1, ao longo do comprimento da estaca.
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FIGURA 4.19 -- Deslocamentos horizontais na direção x1 ao longo do
comprimento de uma estaca inclinada, sob a ação de uma
carga horizontal.
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Coordenadas relativas da estaca x3/l
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5 MODELO NÃO-LINEAR PARA O ACOPLAMENTO DO
SOLO À ESTACA
5.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo, estende-se a formulação anteriormente desenvolvida para
considerar o comportamento não-linear na interface entre o solo e a estaca. Será
utilizado um modelo elastoplástico para a modelagem do comportamento das forças
interativas entre a superficie da estaca e do solo. Para tanto, apresenta-se, inicialmente,
alf,TUns conceitos da teoria da plasticidade para casos unidimensionais que são a seguir
generalizados para estados multidimensionais e, que

governam o comportamento

elastoplástieo dos materiais, bem como, são introduzidas as expressões necessárias ao
equacionamento do problema.
Posteriormente, são apresentadas as hipóteses e simplificações introduzidas
tendo em vista sua aplicação em problemas de interação solo-fundação em estacas,
assim como, o procedimento para a solução numérica de tais problemas.
Ao final do Capítulo, alguns exemplos numéricos são analisados, considerandose o comportamento não-linear do solo, com o objetivo de se verificar a adequação da
formulação apresentada ao problema proposto.

5.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA TEORIA DA PLASTICIDADE

Apresenta-se, neste item, os conceitos básicos da teoria da plasticidade, utilizados
na solução de problemas que apresentam não linearidade física. Um tratamento mais
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detalhado sobre o assunto pode ser encontrado em HILL (1950), HODGE (1959),
MELDELSON (1968), CHEN (1982), dentre outros.
Basicamente, o comportamento plástico de um material fica caracterizado pelo
aparecimento de deformações irreversíveis ~;P, mesmo quando se anula a solicitação a
que o corpo está submetido. Essas deformações plásticas, que são consideradas
independentes do tempo de aplicação do carregamento, aparecem após atingida a tensão
de início de escoamento do material

0' 0 .

A Fíg. 5.1 mostra esquematicamente uma

possível curva tensão-deformação, no caso de um ensaio uníaxial, para um material com
estas caracteristicas.

a
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FIGURA 5. l - Diagrama tensão-deformação para um ensaio uni axial.

A configuração defo1mada é dependente do nível de tensão e da história do
carregamento. Observa-se na Fig. 5. J, que, para solicitações que provocam níveis de
tensão inferiores a O'o, o comportamento do material é elástico, e deste modo, para
sucessivas situações de carga e descarga, o caminho percorrido encontra-se sempre no

131

Modelo Não-Linear para o Acoplamento do Solo à Estaca

trecho linear inicial OA, não revelando portanto o aparecimento de deformações
permanentes ou residuais.
Entretanto, quando o corpo é solicitado por um nível de tensão superior à tensão
de escoamento, caracteriza-se o comportamento plástico do material, no qual se verifica
que, ao efetuar a descarga, esta não se dá pelo mesmo caminho percorrido durante a
carga, mas segundo uma reta aproximadamente paralela à reta inicial ao do regime
elástico. Em conseqüência, para um nível de tensão nula, verifica-se o aparecimento de
uma deformação irreversível, denominada deformação plástica E P.
Constata-se que, a partir da situação atual ao efetuar um novo carregamento, este
se dará segundo o mesmo caminho linear do descarregamento, até que seja atingido um
novo valor para a tensão de escoamento, cry, que é função da deformação plástica
acumulada até então. Este fenômeno é denominado de endurecimento ou encruamento
do material.
Para que se obtenha uma formulação de uma teoria que permita modelar o
comportamento elastoplástico de um material, devem ser conhecidas relações explícitas
entre tensão e deformação que descrevam este comportamento em regime elástico, e
também, outras relações que representem o comportamento do material pósescoamento, que caracteriza o regime plástico. Finalmente, precisa também ser
conhecido, um critério de escoamento que indique o nível de tensão a partir do qual
surgem deformações plásticas.

5.3 PROBLEMAS ELASTOPLÁSTICOS UNIDIMENSIONAIS

Para situações unidimensionais, o modelo é facilmente definido apenas em
função da curva tensão-deformação, obtida a partir de ensaio uniaxial de um corpo de
prova do material em estudo. Usualmente,

al~,'umas

curvas tensão-deformação

idealizadas são admitidas para representar o comportamento do material, objetivando
simplificar a análise elastoplástica.
A idealização mais simples corresponde ao comportamento elastoplástico

perfeito, e que é a adotada no presente trabalho, já que conduz a resultados satisfatórios
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para a análise elastoplástica dos problemas que aqui serão tratados. O material, cujo o
diagrama tensão-deformação está apresentado na Fig. 5.2, tem comportamento
puramente elástico para níveis de tensões inferiores a tensão de escoamento cro.
Entretanto, quando a tensão é igual a tensão de escoamento <T 0 , verifica-se o
aparecimento de deformações plástica EP
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FIGURA 5.2 - Diagrama tensão-defotmação para material elastoplástico
perfeito

A deformação total, devida a qualquer estado de carregamento, pode ser
decomposta em uma componente elástica, !ôc, e em uma componente plástica,

&P,

isto é:
(5 1)

O nível de tensão para o material elastoplástico perfeito está limitado á seguinte
condição:
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(52)

Um outro wmportamento wnsiste em assumir uma curva bilinear, apresentada
na Fig. 5.3, com endurecimento linear do material após o eswamento. Neste caso, para
tensões abaixo da tensão inicial de escoamento

(ponto A da curva), o

0"0 ,

comportamento do material é elástico e seu módulo de elasticidade igual a E. Atingida a
tensão de escoamento, um incremento de tensão acarreta um incremento de deformação,
com o aparecimento de deformações plásticas , eP, segundo uma inclinação denominada
de módulo tangente ET. assim, após o escoamento inicial, conforme mostra a Fig. 5.3,
tem-se:
(5.3)
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FIGURA 5.3 - Diagrama tensão-deformação para um material elastoplástico
com endurecimento linear.
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Com o incremento de deformação total d&, podendo ser decomposto em uma
componente elástica e outra plástica, ou seja:
(54)

A partir da observação da Fig. 5.3, pode-se constatar que, mesmo após o início
do escoamento, incrementos de tensão correspondem a incrementos de deformação
elástica, dada por:

dcr = Ed&c

(5.5)

No caso do material em estudo que apresenta curva tensão-deformação bilinear,
define-se o parâmetro H', denominado de parâmetro de endurecimento, como a relação
entre os incrementos de tensão que excedem a tensão de escoamento e os
correspondentes incrementos de deformação plástica, isto é:
(5.6)
ou seJa,
(57)
Substituindo-se as eq. (5.3) e (5.5) na eq. (5.7), resulta

H'=~-

Kr

l~ET

E

(5.8)

A tensão de escoamento cry, em um ponto qualquer B, pode ser escrita em
função da tensão de início de escoamento, somada aos incrementos de tensão entre os
pontos A e B, como:
(59)
Pode-se verificar que os incrementos de tensão estão relacionados à deformação
plástica ocorrida. Assim sendo, substituindo-se a eq. (5.6) na eq. (5.9), tem-se:
B

cry =cr 0 + JH'd&P
A

que, após efetuada a correspondente integração, resulta em:

(5. 10)
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(5.11)

cry ==cr 0 +H'eP
sendo eP a deformação plástica acumulada no intervalo AB .

O nível de tensão para o material elastoplástico descrito está limitado a seguinte
condição:

cr-cry

~o

(5.12)

O primeiro membro desta inequação pode ser entendido como uma função de
escoamento que não pode assumir valores positivos, ou seja:
F(cr,k)~O

(5.13)

ou,
(5.14)
Comparando-se as expressões (5.12) e (5.14), constata-se que Y(k) é uma
função que representa a tensão de escoamento atual, cry. Portanto, pode-se verificar, a
partir da eq. (5.11), que a função Y(k) depende apenas do parâmetro k, associado à
história e ao comportamento quanto ao endurecimento do material.
A expressão F(cr,k)=O, dada pela eq. (5.13), determina a superfície que limita a
região elástica atual e corresponde a um ponto sobre a curva tensão-deformação.

5.4

TEORIA

DA

PLASTICIDADE

NO

ESPAÇO

TRIDIMENSIONAL

A generalização da análise elastoplástica para estados multiaxiais de tensão pode
ser feita por meio das hipóteses básicas da teoria da plasticidade juntamente com os
conceitos para o caso unidimensionais apresentados anteriormente.
No meio contínuo, as relações entre tensão e deformação podem ser estabelecidas
através das suas componentes tensoriais
total

d&;j,

CJij

e &ii· Assim, os incrementos de deformação

de forma análoga ao caso uniaxial, podem ser expressos através das

componentes elásticas e plásticas, ou seja:
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(5.15)

i,j=t,2,3

A relação tensão-deformação, que descreve o comportamento do material na fase
elástica, é obtida da eq. (2. 8) e expressa como:
(5.16)
onde

cijkl

é o tensor de quarta ordem das constantes elásticas, que para materiais

isotrópicos, é dado por:
(5.17)
sendo

e Jl as constantes de Lamé e

À

Õij

o delta de Kronecker.

Para estados de tensão multiaxiais, um critério de escoamento determina o
estado de tensão para o qual iniciam-se as deformações plásticas e pode ser escrito,
genericamente, sob a fonna:
(5.18)
sendo que, f( O"ij) é a função do estado de tensão atual

O"ij,

podendo ser interpretada

como uma tensão efetiva ou equivalente uniaxial cr . A função Y(k) depende apenas do
parâmetro de endurecimento do material, k, podendo ser entendido como um valor
convencional da tensão de escoamento, obtida a partir de ensaios uniaxiais.
O critério de escoamento definido pela função

F pode ser representado no

espaço das tensões por uma superfície, denominada de superfície de escoamento, a qual,
separa os estados de tensões elásticas daqueles que geram deformações permanentes ou
plásticas.
No espaço de tensões, o estado de tensão

O"ij

em um ponto do corpo é

representado por um ponto no interior ou sobre a superfície.
Admitindo-se válidas as hipóteses de que o material permanece homogêneo e
isótropo, os eixos coordenados no espaço tridimensional podem ser relacionados ás três
tensões principais, sendo possível assim uma representação tridimensional para a
superfície de escoamento.
A superfície que limita a região elástica inicial, como no caso uniaxial, é função
apenas do estado de tensão, e portanto, a partir da eq. (5.18), pode-se escrever:
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(5.19)
De acordo com essa representação, sendo F = O, acréscimos de estado de tensão
que conduzem a valores negativos de F indicam situação de descarga ou entrada no
regime elástico. Acréscimos de tensão que verificam a eq. (5.19) indicam uma situação
limite ou carregamento neutro. Já acréscimos de tensão que conduzem a valores
positivos de F são ditos inadmissíveis, pois indicam o aparecimento de deformações
permanentes. Nesta situação, a superficie inicial de escoamento deve evoluir no espaço
das deformações de tal modo que o ponto que representa o novo estado de tensão ainda
resulta sobre a superficie.
Assim, alguns modelos descrevem a evolução da superficie de escoamento no
espaço das tensões. Na Fig. 5.4.a está representada a superficie de escoamento para um
material plástico perfeito, sendo que a tensão de escoamento não depende da
deformação plástica oconida anteriormente.
Para materiais que apresentam endurecimento, dois modelos descrevem tal
comportamento. O primeiro denominado isotrópico, indicado na Fig. 5.4.b, admite que
a superfície de escoamento evolua, mantendo a sua forma inicial, sem sofrer translação,
gerando superficies subseqüentes, através de expansão uniforme da superfície inicial.
Quando as superfícies subseqüentes preservam a forma e orientação, mas apresentam
translação no espaço das tensões, como corpo rígido, o modelo é dito cinemático,
conforme ilustrado na Fig. 5.4.c.
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FIGURA SA- Modelos de representação de comportamento com endurecimento,

No presente trabalho, o modelo para materiais plásticos perfeitos é adotado,
tendo em vista que, esse modelo, pode representar satisfatoriamente o comportamento
dos problemas de interação solo-fundação, No entanto, visando uma formulação mais
abrangente, optou-se em apresentar o desenvolvimento matemático tendo como base o
modelo com endurecimento isotrópico,
O desenvolvimento progressivo da superfície de escoamento é definido a partir
da variação da função de escoamento do material Y(k), que pode ser relacionada à
deformação plástica por meio do parâmetro de endurecimento k Duas são as hipóteses
admitidas para a definição deste parâmetro, A primeira, conhecida como work
hardening, estabelece o parâmetro k como uma função do trabalho plástico, W p,

acumulado durante as deformações plástica, isto é:
(5,20)

em que da& é a componente da deformação plástica ocorrida durante o incremento de
deformação,
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A Segunda hipótese, denominada de strain hardening, relaciona o parâmetro k
com a medida da deformação plástica total, denominada de deformação plástica efetiva
ou equivalente, &P, definida por:
(5.21)
sendo,
(5.22)
O estado multiaxial de tensão está associado ao estado de tensão unidimensional,

por meio da tensão equivalente

cr

e da deformação equivalente &P, que devem

reproduzir a tensão cr e a deformação plástica & P do ensaio uniaxial. Portanto, a relação
incrementai entre tensão e deformação, pode ser escrita de forma semelhante a eq. (5.6),
ou seja:
(5.23)
A partir da definição da função de escoamento, dada na eq. (5.18) e
considerando-se o endurecimento do material, os estados de tensão para os quais f<
Y (k ), caracterizam um comportamento elástico do material. Quando f = Y (k), atinge-se

o estado plástico e uma variação incrementai na função de escoamento devido a uma
variação incrementai de tensão, é dada por:
(5.24)

Portanto, a partir da observação da variação da função de escoamento, podem
ser caracterizadas as seguintes situações:
a) df< O

ocorre descarregamento, caracterizado pelo comportamento elástico, e o
ponto representativo do estado de tensão retoma para o interior da
superfície de escoamento;

b) df=O

carregamento neutro, que ocorre para materiais plásticos perfeitos,
permanecendo o ponto sobre a superfície de escoamento inicial, que é
fixa;
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c) df> O

carregamento plástico, no qual o material tem comportamento plástico
com endurecimento, e o ponto que representa o estado de tensão
permanece na superfície de escoamento em expansão.

Para a formulação de um modelo elastoplástico, é necessário estabelecer
relações constitutivas que representem o comportamento do material na fase pósescoamento. Assim, faz-se uso de uma hipótese adicional da teoria de plasticidade que
consiste em considerar que o incremento de deformação plástica seja proporcional ao
gradiente de tensão de uma grandeza escalar denominada potencial plástico Q,
podendo-se escrever:
(5.25)

sendo dÃ uma constante denominada multiplicador plástico.
A eq. (5.25) é denominada regra de fluxo, uma vez que indica o fluxo plástico
após o escoamento. Quando se considera o potencial plástico Q coincidente com a
função de escoamento F( a ii' k), tem-se a regra de fluxo denominada associativa, e
neste caso a eq. ( 5. 25) pode ser escrita como:

aF(a .. ,k)

ds!~ == dí\,---'1~'J

a

(5.26)

() ij

ou,
(5.27)
uma vez que Y(k) não é dependente do estado de tensão.
A eq. (5.26) é conhecida como condição de normalidade, uma vez que DF se
ooij

constitui em um vetor normal à superfície de escoamento no ponto que representa o
estado de tensão.
A partir da teoria da plasticidade e como conseqüência da lei associativa de
escoamento, é possível demonstrar que, a condição de irreversibilidade das deformações
plásticas implica na realização de trabalho plástico positivo durante um ciclo completo
de tensão. Este fato garante a convexidade tanto da superfície de escoamento inicial,
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quanto de todas as superfícies de escoamento subseqüentes. As condições de
normalidade de fluxo plástico e convexidade da superfície de escoamento são
adequadas aos materiais com comportamento elastoplástico perfeito ou com
endurecimento, garantindo a unicidade da solução do problema.
Após o início do escoamento, o material passa a apresentar um comportamento
elastoplástico. Para a determinação da relação tensão-deformação pós-escoamento,
substitui-se o incremento de deformação elástica da eq.(S.lS) na eq. (5.16), de forma
que o incremento de tensão seja expresso por:

(5 28)
Substituindo-se na eq. (5.28) o incremento de deformação plástica dado na eq.
( 5 27), tem-se:
(5.29)
sendo,
aF(crk~>k)
akt =:

"'~~~

acr kl

(5.30)

00 kl

Considerando-se que durante a ocorrência de deformações plásticas o
incremento da função F( O" ki' k) é nulo, tem-se:

aF

aF

dF=~dcr--+-dk""O

acrij

I]

ak

( 5.31)

ou, ainda,
(5 32)

Substituindo-se, na eq. (5.32), o valor de dk e utilizando-se a hipótese de
endurecimento formulada na eq. (5.20), tem-se:
(5.33)

O segundo termo da eq. (5.33), tendo em vista a eq. (5.30), toma a forma:
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(5.34)

Sendo f uma função homogênea de grau unitário, e aplicando-se o Teorema de
Euler para as funções expressas na eq. (5.34), tem-se:

8Y(k)

--'--"-cr.11a .. dÂ =

ak

aY(k)

ak

I)

f(cr 11.. )dÀ

(5.35)

Considerando-se f( cr ii) como uma tensão equivalente cr, para o caso uniaxial
e utilizando-se a definição de endurecimento dado na eq. (5.20), pode-se reescrever a
eq. (5 35), como:

aY(k)f(cr .. )dÀ = H'dÂ

8k

(5.36)

I)

sendo que o parâmetro de endurecimento li', expresso na eq. (5.23), relaciona os
incrementos de tensão e de deformação plásticas equivalentes.
Substituindo-se a eq. (5.36) e a eq. (5.35) na eq. (5.33), obtém-se:

aqdcrii -· H'dÂ =O

(5.37)

O multiplicador plástico dÂ. pode ser determinado em função do incremento total
de deformação, a partir das eq. (5.29) e da eq. (5.37), resultando:

d /' C_-

a l].. C.Jki
I
d

&kl

(5.38)

aiidii +H'
sendo,
(539)

Finalmente, substituindo-se a eq. (5.38) na eq. (5.29), obtém-se a relação
incrementai entre tensão e deformação, dada por:

(540)

Visando a implementação computacional, é conveniente expressar o incremento
de tensão em suas componentes elástica e plástica, ou seja:
(54!)
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sendo a parcela elástica do incremento dada por:
(5.42)
enquanto a componente plástica resulta em:
p _
-

da ij

d IJ.. a rnn

amndmn +H

d
'

e
<>rnn

(5.43)

Nesta última equação, da::,n representa o incremento de tensão, devido ao
incremento total de deformação, admitindo-se o comportamento elástico, de acordo com

a eq. (5.42)

5.5 CRITÉRIOS DE ESCOAMENTO

Um critério de escoamento tem por finalidade interpretar as solicitações
combinadas, indicando o início das deformações plástica. Assim, a teoria da
plasticidade fàz uso das mesmas superfícies de escoamento F, definidas na eq. (5.18),
interpretando-as, de outro modo, como critérios de plastificação do materiaL
Dada a grande variedade de materiais empregados (dúcteis, frágeis e outros não
tão bem caracterizados), que apresentam comportamento distintos, não é possível ter um
único critério.
Neste trabalho tendo em vista que, o solo apresenta resistência à mptura à tração
simples diferente da resistência à compressão, serão considerados apenas os critérios
que mais se adaptam a este comportamento.
Um critério de escoamento é independente da orientação do sistema de
coordenadas empregado. Assim, é conveniente escreve-los em função do invariante do
tensor hidrostático , It, dado por:
(5.44)
e dos invariantes do tensor anti-esférico, S, dados por:
(5.45)
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e,

(5.46)
sendo as componentes de S, dadas por:
(5.47)
Uma representação alternativa para estes invariantes, consiste em substituir o
invariante h pelo ângulo

e, originalmente introduzido por LODE ( 1926), e dado por:

e= !arcsen(- 3fj ~)
3

2 J~

(5.48)

2

com o ângulo e variando no intervalo [-n/6, n/6].
Com os três invariantes, I1, J 2 e J 3 ou

e, é possível definir várias superfícies de

escoamento as quais representam os diversos critérios de p lastificação. Ao longo do
tempo vários critérios foram estabelecidos, sendo os mais conhecidos os critérios de
Von Mises, Tresca, Mohr-Coulomb e Drucker-Prager. Os dois primeiros critérios
apresentam resultados mais satisfatótios para materiais dúcteis, enquanto os demais são
mais indicados para materiais frágeis.
No estudo da plasticidade em solos e rochas, geralmente são utilizados os
critérios de plastificação de Mohr-Coulomb e Dmcker-Prager.

5.5.1 CRITÉRIO DE MOHR-COULOMB

A superfície de escoamento definida pelo critério de Mohr-Coulomb é uma
generalização da teoria de atrito de Coulomb, apresentada em 1773 e demonstrada
inicialmente por Mohr em 1882. Neste critério, a plastificação do material em um
determinado ponto ocorre quando a tensão de cisalhamento alcança um valor crítico,
dado por:
(549)
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sendo que, 1: é a tensão de cisalhamento, cr é a tensão normal no plano de ruptura, c é a
coesão e ~ o ângulo de atrito interno do material.
Da observação da Fig. 5. 5, constata-se que:
(5.50)
e,
(j

'tCOS4J =

1-

(j

3

(5 51)

2

Portanto, a eq. (5.49), pode ser escrita na forma:

(cr 1 -cr 3 ) (cr 1 +cr 3 )
+
sen<jl=ccos<P

2

(5.52)

2

ou, rearranjando os termos, tem-se:

(cr 1 -cr 3 )=2ccos<j!-(cr 1 +cr 3 )sen4jl

,para

cr 1 ~cr 2 ~cr 3

(5 53)

o

FIGURA 5.5- Representação do critério de Mohr-Coulomb.

É possível escrever o critério de escoamento em função dos invariantes It, J 2 e
J3 ou

e e dos parâmetros

c e ~, como:

146

Modelo Não-Linear para o Acoplamento do Solo à Estaca

F=~ 1 sen4J+~( cose -1senesen4J )-ccos4J =O

(5 54)

1

5.5.2 CRITÉRIO DE DRUCKER-PRAGER

O critério proposto por DRUCKER&PRAGER (1952) é uma modificação do
critério de escoamento de Von Mises, acrescentando-se uma parcela relativa ao primeiro
invariante,

I~,

obtendo-se:
(5 55)

onde a e k são constantes positivas, relacionadas aos parâmetros c e

~,

e com

valores particulares para cada caso de aproximação desejada.
Esta superficie, representada no espaço das tensões, tem a forma de um cone,
enquanto que a superficie determinada pelo critério de Mohr-Coulomb tem a forma de
uma pirâmide hexagonal irregular (função do valor do ângulo
têm vértices coincidentes no ponto cr 1

~). As

duas superfícies

= cr 2 == cr 3 =c cot g4J ( Fig. 5.6).

o

FIGURA 5.6

~

Representação geométrica das superfícies de escoamento de MohrCoulomb e Drucker-Prager no espaço das tensões principais.
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Para a obtenção dos valores de a e k, por exemplo, pode-se admitir a hipótese
que o cone de Drucker-Prager circunscreve a pirâmide de Mohr-Coulomb. Assim:

e

k ===

6ccoslj>
v'3(3- senlj>)

(5.56)

Por outro lado, se o cone estiver inscrito à pirâmide, tem-se:

e

k=

6ccoslj>
v'3(3+sen$)

(5.57)

A Fig. 5.7, ilustra a comparação no plano cr 1-crz entre os cones inscritos e
circunscrito à pirâmide representativa do critério de Mohr-Coulomb.

CONE INSCRITO

CONE CIRCUNSCRITO

FIGURA 5. 7

~

Representação geométrica dos critérios de Mohr-Coulomb e
Dmcker ~Prager, no plano de tensões <rtocCfz.

Outros valores para as constantes a e k podem ser definidos na tentativa de
melhor representar o comportamento elastoplástico, tanto de solos como de rochas.
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5.6

FORMULAÇÃO

MATRICIAL

DAS

RELAÇÕES

CONSTITUTIVAS

Visando a implementação computacional, é conveniente que algumas expressões
anteriormente apresentadas, sejam escritas na forma matricial. Inicialmente, a eq. (5.18)
que representa o critério de escoamento é reescrita na sua forma original,
(5.18)
que por diferenciação, obtém-se:

aF

aF

aa

ak

dF =~dcr+-dk =O

(5.58)

ou, na forma matricial,
T

a da- H'dí\ =O

(5 59)

sendo a, o vetor de .fluxo, dado por:

(5.60)

A eq. (5.40), que relaciona os incrementos de tensão e deformação após o
escoamento, fica:
(5.61)
sendo, D
~

a matriz elastoplástica, dada por:
ep

(5.62)

onde E é a matriz de constantes elásticas do materiaL
P01tanto, para a detenuinação da matriz elastoplástica, indicada na eq. (5.62),
basta que se conheça o vetor de fluxo a para cada critério de escoamento, que como já
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descrito, pode ser denotado em função dos invariantes. De acordo com NAY AK &
ZIENKIEWICZ (1972), o vetor a pode ser expresso de forma geral, como:

a=C 1 a +C 2 a +C 3 a
-1

-2

(5.63)

-3

sendo,

(5.64)

Assim, somente as constantes C 1, C2 e C3 são necessárias para definir o critério
de escoamento. No caso do critério de Mohr-Coulomb, estas constantes valem:

cl

1
= -sen$

3

C 2 oc:cosel(l + tg0tg39 )+ sen$(tg39 ~ tg0 )/JJj
C

""
3

(5.65)

J3 sen e+ cosOsen $
2J 2 cos30

Para o critério de Drucker-Prager as constantes são dadas por:

(5.66)

A superfície de escoamento de Mohr-Coulomb, defínida geometricamente no
espaço das tensões como uma pirâmide, apresenta descontinuidade nas derivadas em
alguns pontos (arestas). Por exemplo, para 0 ""'±30° a direção das deformações
plástica são indeterminadas. Urna aproximação consiste em substituir a superfície de
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Mohr-Coulomb, pela superficie de escoamento de Drucker-Prager, quando

!OI ~ 29°,

ajustada de modo a estar inscrita ou circunscrita à pirâmide de Mohr-Coulomb.

5.7

UM

MODELO

SIMPLES

PARA

A

ANÁLISE

ELASTOPLÁSTICA DE SOLOS NA INTERFACE COM
ESTACAS

Ao formular o presente modelo matemático para a análise da interação solofundação em estacas, no espaço tridimensional, vários são os fatores que contribuem
para um comportamento não-linear, podendo-se citar: a não linearidade inerente ao
comportamento do próprio solo, além de efeitos que se revelam na interface estaca-solo,
como o escorregamento ou deslizamento, que se caracteriza pela não compatibilidade de
deslocamentos entre o solo e a estaca, e a separação que pode oconer em razão do tipo
de carregamento a que a estaca está submetida.
O escorregamento tem início, simultaneamente como escoamento do solo, tal
que, na intetface solo-estaca estabelece-se um estado de tensão, que cOITesponde a um
ponto sobre a superficie de escoamento do solo. A partir daí, os deslocamentos dão-se
de forma distinta entre o solo e a estaca, sendo que na estaca, os deslocamentos são
muito superiores aos que ocorrem no solo.
A aplicação de um carregamento lateral à estaca, pode provocar o aparecimento
de tensões de tração no solo, que quando superam a tensão de ruptura á tração, levam a
separação entre a estaca e o solo. Este efeito pode se considerado mediante uma
formulação do MEC para fratura mecânica (VENTURJNI, 1994).
Estes dois efeitos não serão tratados neste trabalho, embora seja possível resolvelos, também via tratamento numérico, dando continuidade á presente linha de pesquisa.
Neste modelo, como apresentado no Capítulo 4, a solução é obtida a partir de uma
combinação MEC-MEF. Assim, as equações vistas no item anterior, após serem
convenientemente modificadas, podem ser utilizadas na análise do comportamento nãolinear do solo.
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Para um incremento de carga genérico, d F , e admitindo-se o comportamento
elástico, o incremento de deslocamentos correspondente, d U c, é obtido, a partir da eq.
(5.26), como:
(5.67)
sendo, K a matriz de rigidez equivalente do sistema solo-estaca.
Os incrementos de deslocamentos deternúnam na interface solo-estaca o
aparecimento de incrementos de componentes de forças nodais, que podem ser calculados a
partir da eq. (5.17) e expressa como:
(5.68)

sendo que, d
dQ

0
,

Q e , representa os incrementos de componentes de forças de interação e

os incrementos de forças conhecidas atuando sobre o contorno ou sobre a superfície

do meio, nas três direções coordenadas.
As componentes de forças nodais determinam no solo em sua interface com a estaca
o seguinte estado de tensão. No plano x1-x2 ,as componentes de forças são somadas
vetorial mente, obtendo-se uma resultante. A tensão nom1al neste plano é obtida pela divisão
desta resultante pelo diâmetro da estaca. A componente de força na direção

X3,

por sua vez,

ao ser dividida pelo perímetro da estaca, determina uma tensão de cisalhamento em um
plano vettical. Uma outra componente de tensão normal, na direção vertical, pode ser
incluída ao modelo, como conseqüência do peso próprio do solo. Assim, fica definido um
estado plano de tensões, dado por:
c

cru
(J'

c

=

c
(J' 22

(5.69)

c

cru
Diferentemente de outros modelos de comportamento não-linear onde se
estabelecem relações entre tensões e deformações, neste caso as tensões estão relacionadas
diretamente aos deslocamentos, como mostram as eq. (5.67) e (5.68).
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Após o escoamento, as relações incrementais apresentada na eq. (5.40), podem ser
escritas na forma:

Caa C
da= C- --- T -

[

~T~~+H'

-

l

dE
-

(5.70)

sendo que C a matriz de constantes elásticas dada por:

1 v
o
E
v 1
o
C=
- l-v 2
1-v
o o
2

(5 71)

~-

onde, E e v são o módulo de deformação e o coeficiente de Poisson do solo,
respectivamente. O vetor de fluxo, a, por sua vez, para o estado plano de tensão é dado
por:

JF
--,
acr22

aF }
Jcr 12

(5. 72)

Tendo em vista as eq. (5.38) e (5.39), pode-se escrever a eq. (5.70) como:
(5. 73)

sendo que:

a

d/c =

T

Te
dE

a Ca+H' -

(5.74)

e

(5. 75)

A partir da eq. (5. 75), o vetor d, pode ser explicitado na forma:
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(5.76)

na qual, G é o módulo de deformação transversal do solo , a1, az e a3 são as
componentes do vetor a e Mt, vale:

(5 77)
Pode-se observar que a parcela dÂ.d da eq. (5.73) representa a componente
plástica do incremento de tensões, que deverá ser reaplicada ao sistema como
incremento de carga. Assim, as componentes plásticas de tensão são transformadas em
incrementos de componente de forças nodais, segundo um procedimento inverso ao
efetuado anteriormente ao se converter componentes de forças nodais em tensões.
Determinados os incrementos de componentes de forças nodais, estes são transformados
em incrementos de forças nodais equivalentes, utilizando-se a matriz T, como indicado
na eq. (5.21), ou seja:
(5.78)
Assim, a resultante dos incrementos de forças nodais equivalentes, obtida a
partir da eq. (5.78), será reaplicada ao sistema como um incremento de carga.

5.8

PROCEDIMENTO NUMÉRICO PARA A SOLUÇÃO DO
PROBLEMA NÃO-LINEAR

Utilizando-se o equacionamento descrito nos itens anteriores, é apresentado a
seguir um procedimento numérico para a solução de problemas elastoplásticos, baseado
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no processo das tensões iniciais proposto por ZIENKIEWICS et ai. (1969), para o
método dos elementos tinitos.
Tendo em vista a natureza incrementai da relação tensão-deformação para o
comportamento pós-escoamento, dada pela eq. (5.61), o processo numérico para a
solução do problema requer que o carregamento aplicado à estaca seja feito de forma
incrementai. Utiliza-se, então, um algoritmo incrementai-iterativo, sem atualização das
matrizes envolvidas, conhecido como método da rigidez inicial, análogo ao apresentado
por OWENS & HINTON (1980). Nesta referência, está detalha a abordagem numérica
que é empregada no presente trabalho, apresentando-se a seguir apenas os aspectos
gerais do algoritmo.
Para um incremento de carga genérico e admitindo-se o comportamento elástico,
pode-se determinar o incremento de deslocamentos aplicando-se a eq. (5.67), e as
componentes de forças nodais, através da eq. (5.68), que conforme mostrado no item
anterior, resultam em incremento de tensões no solo, nos pontos da interface estacasolo. Este incremento de tensões é acumulado ao estado de tensões atual. Se algum
ponto atinge o escoamento, o incremento de tensões reais, que verifica a condição de
escoamento, deve ser calculado e o excesso de tensões, que consiste no incremento de
tensões plásticas, L1 crp, deve ser reaplicado ao sistema na forma de incremento de
cargas.
Um procedimento que pode ser utilizado é o de se obter a solução elástica para
um carregamento total previsto e definir os incrementos de cargas a partir de uma fiação
~~

do canegamento. Assim, para um incremento de carga genérica i, o incremento nas

tensões elásticas, vale:
(5.79)
A medida que o canegamento vat sendo aplicado, os fatores 131 vão sendo
acumulados.
A seqüência básica utilizada para cada incremento de carga pode ser
resumidamente descrita como:
(a)

Calcula-se o incremento elástico das tensões, L1cre, através da eq. (5.79), para a
-i

primeira iteração, a partir do incremento de carga. Para as demais iterações,
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1'!. a e é calculado a partir do excesso de tensões, que corresponde ao incremento
-i

plástico, 1'!. crP , que transformado em componentes de cargas nodais, é
-H

aplicado como incremento do carregamento, de acordo com a eq. (5.78):

!'J. F e = T !'J. QP
(b)

(5 80)

~-i-1

-i

Em cada ponto do solo, calcula-se o estado de tensões suponde-se o
comportamento elástico, somando-se o incremento 1'!. cr e as tensões verdadeiras
-i

da iteração anterior, ou seja:
(5 81)
(c)

O próximo passo consiste em se verificar a condição de escoamento. Ou seja, se

r(~;)<

(J y

(k); o ponto ainda está em regime elástico e o valor de

cotTeto. Na desigualdade acima,

~:

está

cr Y(k) é a tensão de escoamento atualizada no

final da iteração anterior, sendo dada por:
(5 82)
sendo que,

6f_1 é a deformação plástica acumulada até a (i-1 )-ésima iteração.

(d)

e

r(cr. ) = (J y (k) ' então o ponto sob
-•-1

consideração já havia escoado na iteração anterior e as tensões ainda estão sendo
aumentadas. Portanto, todo o excesso de tensões deve ser reduzido, de forma que
o ponto permaneça na superficie de escoamento. Neste caso, o incremento de
tensões deve ser calculado através da eq. (5.73), isto é:

(5 83)
e o estado de tensões nesta iteração, que satisfaz o critério de escoamento, será:

cr =cr
-i

-i-~1

0

+l'l.cr -dA.d

(5 84)
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O último termo da eq. (5.84), corresponde à componente plástica do
incremento de tensões na iteração em curso, ou seja:
(5.85)

Este incremento de tensão plástica é acumulado com ap e é aplicado na
próxima iteração como incremento de carga.
O cálculo do incremento da deformação plástica efetiva é feito a partir do
conceito do trabalho plástico, dado na eq. (5.20), ou seja:

dwP = cr. d&~ =dÂ. aTa.
-1

-

~I

(5.86)

~1

ou, reescrevendo-se em termos de tensão efetiva e deformação efetiva, tem-se:

(5.87)
Portanto, a deformação plástica efetiva ou equivalente, será:
T

a a

-p

-p

E· = Ei-1

+ d'"' -

-i

(5.88)

onde, a tensão efetiva ou equivalente,

(c)

e

ai '

é igual ao valor de

r(~ i )

.

r(~ H) < a y (k), significa que Oponto estava

em regime elástico no início e houve escoamento durante a iteração corrente.
Detenninam-se, então os valores de tensão que satisfazem o critério de
escoamento. A parcela acima destes valores deve ser reduzida à superficie de
escoamento, de modo análogo ao apresentado no item anterior.
(I)

Verifica-se a convergência. Caso não tenha ocorrido retoma-se ao passo (a) para
uma nova iteração. Quando ocorre a convergência, um novo incremento de carga
é aplicado, repetindo-se todos os passos descritos, até que o carregamento total
seja aplicado. Considera-se, neste trabalho, que a convergência é verificada
quando o excesso de tensões efetivas fica abaixo de uma ceita percentagem da
tensão de plastificação da iteração atual.
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5.9 APLICAÇÕES NUMÉRICAS

Apresentam-se,

a

segutr,

alguns

exemplos

simples

para

análise

do

comportamento não-linear do solo, na interface com a estaca. O modelo desenvolvido é
comparado, com ensaios realizados, ou com valores obtidos a partir de outros métodos.

5.9.1 Exemplo 1 - Ensaio de Whitaker e Cooke
Este ensaio está apresentado em POULOS & DAVIS (1980). Uma estaca
vertical em concreto, com comprimento de 12,2 m e diâmetro igual a 0,61 m, é
submetida a uma carga vertical. O solo é caracterizado com argiloso, com módulo de
4

deformação de 8.10 kN/m2 e coeficiente de Poisson igual a 0,5 e uma resistência ao
atrito lateral igual a 37,9 kN/m2 O concreto da estaca apresenta módulo de deformação
igual a2,067.107 kN/m2 .
A estaca foi discretizada em sete ponto nodais e o problema foi processado com
22 incrementos de carga. Considerou-se o solo com comportamento elastoplástico
perfeito. A carga para a qual ocorre o escoamento do solo nos sete pontos nodais é de
886 kN. Para qualquer incremento de carga aplicado à estaca após alcançado este valor,
não se obtém mais a convergência, como era de se esperar. Para a carga de 886 kN, o
valor do deslocamento vertical medido no ensaio foi de 4,45 mm. O presente exemplo
foi processado para três valores de módulo de deformação do solo iguais a 80000
kN/m2 , 110000 kN/m2 e 200000 kN/m2 . Para este valores do módulo de deformação do
solo o deslocamento observado para a carga última da estaca é de 5,37 mm, 4,39 mm e
3,29 mm, respectivamente.
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FIGURA 5.8- Curva carga-deslocamento no topo da estaca

Os resultados do ensaio e das análises estão apresentados na Fig. 5.8. Este
exemplo tem a finalidade básica de aferir o modelo e verificar o compmtamento das
curvas carga-recalque, considerando além dos fatores intrínseco ao modelo a variação
do módulo de deformação do solo, nesse compmtamento. Assim, tendo em vista o solo
ser um material com características e propriedades que não permitem classifica-lo como
homogêneo e isótropo, hipóteses assumidas ao desenvolver o modelo, entende-se que os
resultados obtidos são bastante satisfatórios.

5.9.2 Exemplo 2- Estaca vertical com carga vertical
Neste exemplo, uma estaca de concreto protendido, pré-moldada, com
comprimento de 8,5 m e seção transversal quadrada de lado 0,4 m é considerada.
Se!,'lmdo CHEUNG et aL ( \991 ), para efeito de modelagem, admitiu-se um diâmetro de
0,451 m, dando a mesma área de seção transversal. A estaca foi cravada em um solo
siltoso com módulo de deformação igual a 5000 kN/m2 , coeficiente de Poisson de 0,35
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e resistência de atrito lateral de 44,84 kN/m2 O solo foi admitido tendo comportamento
elastoplástico perfeito. A estaca é vertical, sob carga vertical, aplicada em seu topo,
tendo módulo de deformação igual a 2,068.107 kN/m2 Neste exemplo também a estaca
foi discretizada em 7 nós, e toram aplicados 23 incrementos de carga, sendo que no
último não se obteve a convergência. Na Fig. 5. 9, indica-se, em curva cargadeslocamento, os resultados da prova de carga, a solução obtida com a utilização do
modelo de Duncan-Chang, usado para análise não-linear pelo método dos elementos
tínitos, o modelo Cambridge modificado, o modelo Yin e os resultados obtidos pelo
modelo proposto considerando-se dois valores para o módulo de deformação do solo
(5000 kN/m2 e 7000 kN/m2 ).

Carga Vertical Aplicada • kN
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400.00

600.00

000
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20.00
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11!
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:e
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f/)

s

I:
(!)

s11!
g

40.00

o
üi
C!)

~

Presente modelo ES'"'5000 kNfm2
Va\óres medidos

o

Modelo de Duncan-Chang
,--~-;!&;.---

Modelo Cambrtdge modificado
Modelo de Yin
Presente modelo Es""7000 kN!m2

60.00
FIGURA 5.9 -Curva carga-deslocamento no topo da estaca.

Para a carga de 540 kN, correspondente a carga de ruptura, o deslocamento
determinado em ensaio é de 58,4 mm, enquanto os calculados a partir do modelo de
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Duncan-Chang é de 41,9 mm, modelo Cambridge modificado 53,3 mm, modelo de Yin
48,4 mm, enquanto para o modelo proposto é de 50 mm e 28,6 mm, considerando-se o
módulo de deformação do solo igual a 5000 kN/m2 e 7000 kN/m2, respectivamente.
Pode-se constatar uma boa concordância de deslocamentos para a carga de colapso da
estaca entre o ensaio e o modelo ora proposto (para E,=SOOO kN/m2). No entanto, como
pode-se observar à Fig. 5. 9, os deslocamentos calculados, para pequenas cargas
aplicadas são maiores do que aqueles medidos no ensaio. Assumindo-se para o módulo
de deformação do solo um valor igual a 7000 kN/m2 , essas diferenças, tendem a
diminuir para pequenas cargas aplicadas, mas, para a carga de ruptura os deslocamentos
calculados, na presente análise, tornam-se inferiores aos obtidos no ensaio. Isto
demonstra que o solo sofreu um pré-adensamento quando da instalação da estaca. Este
efeito de pré-adensamento pode vir a ser considerado no modelo, por exemplo, a partir
da adoção de um diagrama tensão-deformação trilinear, tornando o modelo mais
realista.
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6 CONCLUSÕES

Neste trabalho foi desenvolvido uma combinação entre o método dos elementos
de contorno (MEC) e o método dos elementos finitos (MEF). Cada um dos métodos se
mostra mais conveniente para tratar determinados tipos de domínios. O método dos
elementos de contorno é mais adequado na análise de problemas que envolvam sólidos
tridimensionais de domínio infinito ou semi-infinito. A adoção da solução fundamental
de Mindlin para esta formulação é indicada pois elimina a necessidade de discretização
da superfície livre, reduzindo o número de incóbmitas do problema e, consequentemente,
as dimensões das matrizes envolvidas.
As equações das estacas, consideradas aqui como elementos de barras dispostas
no meio contínuo, são analisadas pelo método dos elementos finitos. Estas equações,
combinadas com as obtidas do método dos elementos de contorno, resultam em um
sistema único de equações, a partir do qual são determinados coeficientes que
representam a rigidez do conjunto solo-fundação. Este procedimento possibilita analisar
a superestrutura considerando-se o comportamento global do conjunto solo-fundaçãosuperestrutura.
Uma extensão a esta formulação foi desenvolvida para considerar a resistência
de ponta por meio da inclusão de um nó interno adicional ao elemento de extremidade
da estaca. Tal consideração, permite análises mais abrangentes e tornam o modelo mais
consistente, apresentando resultados, bastante satisfatórios , quando comparados a
outras formulações existentes.
Visando o estudo mais adequado da fundação, foi proposto um modelo para a
análise da plastificação do solo nos pontos de interface com as estacas.
Algumas simulações foram feitas com a utilização desse modelo para análise do
comportamento não-linear do solo, mostrando a viabilidade da formulação proposta.
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Embora seja um modelo que considera o solo como um material homogêneo é
possível vislumbrar uma análise mais realista com o aprimoramento dessa proposta.
Mesmo com todas as dificuldades de caracterização do solo, os resultados
obtidos para exemplos disponíveis na literatura, mostraram-se muito próximos das
cargas limites apresentadas nos ensaios.
Verificou-se também que, para solos com módulo de deformação elevado, os
deslocamentos são mais próximos dos resultados dos ensaios.
A partir desses resultados iniciais é possível acrescentar à formulação
desenvolvida outros fatores que influenciam nesse tipo de análise. Para tanto, podem ser
implementados outros critérios de escoamento ou curvas tensão-deformação para o solo,
sem grandes dificuldades.
Pode ainda ser considerada a variação das propriedades dos solo, através do
emprego de sub-regiões e a inclusão no modelo de uma formulação que considere o
escorregamento das estacas.
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