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Resumo
O concreto reforçado com fibras de aço (CRFA) é caracterizado pela alta capacidade
resistente pós-fissuração, melhorando as características de tenacidade e ductilidade
do concreto convencional. Seu comportamento é influenciado principalmente por
seus materiais constituintes, por sua dosagem e pela interface fibra/matriz. O ensaio de arrancamento (pullout test) é de grande importância na caracterização da
resposta dessa interação, revelando a influência da geometria da fibra no atrito fibra/matriz e na ancoragem mecânica, e fornecendo resultados que podem ser extrapolados para se estimar o comportamento do compósito como um todo. Dessa forma,
o objetivo dessa pesquisa é estudar a interação fibra/matriz cimentícia através de
ensaios experimentais, previsões analíticas e análises numéricas do comportamento
ao arrancamento das fibras de aço, com o intuito de aprimorar sua utilização em
modelos multiescala com representação discreta e explícita da fibra, por meio da
adoção de efeitos de ancoragem separados e da consideração do efeito da inclinação
da fibra em relação ao plano de fissura. Para isso, foram realizados ensaios laboratoriais com fibras retas e com ganchos alinhadas à carga aplicada, de forma a se
obter parâmetros de entrada para a parcela relativa à contribuição dos ganchos dada
pela diferença das respostas. Nos corpos de prova no formato dog-bone, duas configurações foram assumidas: uma e quatro fibras, visando reduzir a variabilidade do
ensaio. Inicialmente, os resultados experimentais foram comparados aos resultados
previstos pelo modelo analítico Diverse Embedment Model (DEM) e pelas simulações
numéricas dos ensaios de arrancamento assumindo-se leis de aderência de três estágios ou baseadas no modelo de Laranjeira et al. (2010b), para diferentes inclinações
da fibra. Verificou-se a importância da representação explícita dos efeitos de ancoragem nas extremidades das fibras no que diz respeito a diferentes comprimentos
incorporados e à maior contribuição desse fator nos mecanismos de arrancamento.
Também notaram-se resultados mais compatíveis com os encontrados na literatura
ao se prever respostas para diferentes inclinações em relação ao modelo anteriormente adotado. Por fim, os modelos numéricos para a interface foram aplicados em
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modelos multiescala, incluindo ensaios de flexão em três pontos, conforme EN 14651
(2005), utilizados para obtenção de parâmetros pós-fissuração do CRFA. Os resultados demonstram que a metodologia experimental e multiescala integrada pode ser
muito útil para unir as respostas físicas e numéricas de CRFA considerando fibras
de aço com ganchos nas extremidades, e que a ferramenta numérica obtida pode
contribuir para melhor compreensão dos processos de falha deste tipo de composto.
Palavras-chave: Ensaio de arrancamento; fibras de aço; interação fibra/matriz;
mecanismos de ancoragem; modelagem multiescala.
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Abstract
Steel Fiber Reinforced Concrete (SFRC) is characterized by its enhanced postcracking behavior, which improves the toughness and ductility attributes of conventional plain concrete. The main factors that influence the composite performance
are the constituent materials, the dosage, and the fiber/matrix interface. pullout
tests have utmost importance in characterizing the response of this interaction,
revealing the influence of fiber geometry on fiber/matrix friction and mechanical
anchoring, and providing results that can be extrapolated to estimate composite
behavior as a whole. Thus, this research studies the fiber/cementitious matrix interaction through experimental tests, analytical predictions, and numerical analysis
on the pullout behavior of steel fibers, in order to improve its use in multiscale
models with discrete and explicit representation of fibers, by assuming anchorage
effects separately and considering the implications of different fibers inclination in
the fracture section. Laboratory tests were carried out with straight and hooked-end
fibers aligned to the applied load, to assess the difference between responses and to
obtain input parameters for the portion related to the hooks contribution. In the
dog-bone-shaped specimens, two configurations were assumed: with one and four
fibers, aiming to reduce the variability of results. Initially, the experimental curves
obtained were compared to the results predicted by the analytical model, Diverse
Embedment Model (DEM), and by the numerical simulations of the pullout tests,
assuming adherence laws of three-stages or based on the model proposed by Laranjeira et al. (2010b), for different fiber inclinations. It was verified the importance of
explicit representation of anchorage effects at the fibers ends with regard to different
incorporated lengths and the greater contribution provided by this mechanism in the
pullout process. Responses predictions for different inclinations were also more compatible with those presented in literature when compared to the model previously
adopted. Finally, the numerical models for the interface were applied in multiscale
models, including three-point bending tests according to EN 14651 (2005), which are
largely used to obtain post-cracking parameters of SFRC. The results demonstrate
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that the integrated experimental and multiscale methodology can be very useful to
unite the physical and numerical responses of SFRC considering hooked-end fibers,
and that the numerical tool obtained can contribute to a better comprehension of
the failure processes for this type of composite.
Keywords: pullout test; steel fibers; fiber/matrix interaction; anchorage mechanisms; multiscale modeling.
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1 Introdução
A utilização do concreto reforçado com fibras de aço (CRFA) na construção civil
tem crescido nos últimos anos devido à sua capacidade resistente pós-fissuração,
que descaracteriza o comportamento frágil típico do concreto simples quando tracionado e a sua baixa capacidade de deformação. Dessa forma, o CRFA pode ser
compreendido como um material pseudo-dúctil, uma vez que as fibras atuam como
ponte de transferência de tensões entre as aberturas, reduzindo a concentração de
tensões. Quando o material é submetido à tração, portanto, é maior a possibilidade
de ocorrência de múltiplas fissuras ao invés da propagação de uma única fissura
(Figueiredo, 2011).
Pelo fato das fibras se distribuírem aleatoriamente, o uso do CRFA demostra-se eficaz
em obras de infraestrutura como túneis e tubos, assim como em pavimentações e
barragens, devido à redistribuição dos esforços que não se localizam em uma área
específica da estrutura (Figueiredo, 2011). A Figura 1.1 apresenta um comparativo
entre o comportamento pós-fissuração do concreto simples e do compósito, conforme
se aumenta a abertura de fissura w.
σ

1 Concreto simples
2

Matriz
Fibras
Matriz + Fibras

Linhas de tensão

P

P

2 Concreto reforçado com fibras de aço

Concentração de tensões

P

1

P

w

Menor concentração de
tensões

Figura 1.1: Tensão de tração vs. abertura de fissura para matriz, fibras e compósito
(adaptado de Voo e Foster (2003, 86p) e Figueiredo (2011)).
O desempenho do CRFA é influenciado pelas características dos materiais constituintes, pela dosagem e, de forma fundamental, pela interface fibra/matriz. A
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importância desta última está no fato de que a transmissão de forças entre fibra e
matriz se dá por meio da aderência interfacial, definida pela tensão de cisalhamento
entre fibra e matriz circundante, que depende das propriedades mecânicas da matriz
e da geometria, natureza e distribuição das fibras (Bentur e Mindess, 2007; Naaman
e Najm, 1991).
Existem dois tipos de aderência que se desenvolvem entre a matriz e as fibras: a
físico-química, por meio da adesão e atrito na interface; e a mecânica, por meio
do efeito de ancoragem causado pela interação entre fibras e/ou pela geometria
da fibra, caso esta seja pré-deformada (Wille e Naaman, 2012; Abdallah et al.,
2017a). A ancoragem mecânica é o principal fator a influenciar na resposta da
interface (Abdallah e Fan, 2017) e, por isso, a adição de fibras dotadas de ganchos nas
extremidades representa uma melhora significativa no desempenho do compósito,
pois implica em deformações plásticas que aumentam a força necessária para que a
fibra seja arrancada da matriz (Laranjeira et al., 2010b).
Dessa forma, com o intuito de se investigar a aderência entre a fibra e a matriz, o
ensaio de arrancamento (pullout test) é amplamente utilizado. O ensaio consiste em
um corpo de prova de matriz cimentícia com uma ou mais fibras incorporadas que é
submetido à tração uniaxial até a completa remoção da(s) fibra(s). Como resultado,
obtêm-se curvas de carga de arrancamento vs. deslizamento da fibra em relação à
matriz, que podem ser analisadas e extrapoladas para se obter o comportamento do
compósito como um todo. A Figura 1.2 apresenta um exemplo de configuração de
ensaio de arrancamento utilizada e exemplos de respostas.
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(b)
Carga de arrancamentro [N]

(a)

Carga de arrancamentro [N]

Deslizamento [mm]

Deslizamento [mm]

Figura 1.2: Ensaio de arrancamento de fibras: (a) exemplo de configuração de
ensaio; e (b) exemplo de curvas obtidas no trabalho de Isla et al. (2015).
Baseados em respostas experimentais, vários estudos foram realizados com o intuito
de se desenvolver modelos analíticos para o comportamento do CRFA submetido à
tração uniaxial, sendo o Variable Engagement Model (VEM) (Voo e Foster, 2003,
86p) e o Diverse Embedment Model (DEM) (Lee et al., 2011a,b) alguns dos modelos
mais recentes propostos. O VEM mostrou-se uma primeira aproximação para fraturas em modo I para CRFA, porém suas limitações acerca da mensuração dos efeitos
dos ganchos da fibra e da influência do lado menos incorporado para a resposta em
termos de tensão de aderência tornam o modelo sucessor DEM mais adequado para
análise da resposta ao arrancamento. Este modelo, entretanto, não prevê o comportamento de fibras inclinadas sem testes experimentais variados. Como alternativa,
o modelo proposto por Laranjeira et al. (2010b) pode ser utilizado para avaliar a
resposta de arrancamento para diferentes ângulos a partir de parâmetros obtidos em
ensaios com fibras alinhadas à carga aplicada.
Além disso, nas últimas décadas, pesquisas têm sido desenvolvidas com o propósito
de se obter modelos numéricos que retratem os mecanismos complexos do arrancamento das fibras de aço. Entre os mais sofisticados modelos 3D, que representam de
maneira detalhada os efeitos da forma do gancho nas extremidades das fibras, estão
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os propostos por Georgiadi-Stefanidi et al. (2010), Hajsadeghi et al. (2018) e Zhang
et al. (2019b). No entanto, a aplicação desses modelos em simulações de elementos de
CRFA de maiores dimensões torna-se pouco prática, uma vez que a representação de
fibras por elementos finitos sólidos demanda um alto custo computacional. Portanto,
para superar essa limitação, considerando o efeito da interação fibra/matriz em simulações numéricas envolvendo uma nuvem de fibras de aço, modelos multiescala
com representação discreta de fibras de aço foram propostos (Cunha, 2010; Bitencourt Jr., 2015). Nesse contexto, as fibras e sua interação com a matriz cimentícia
podem ser representadas, por exemplo, por meio da aplicação de forças diretamente
na malha da matriz (Radtke et al., 2010, 2011); da adaptação do modelo constitutivo usado para descrever o comportamento de fissuras discretas (Etse et al., 2012);
ou explicitamente usando elementos lineares com uma abordagem incorporada (Cunha et al., 2011, 2012; Bitencourt Jr. et al., 2019; Carvalho et al., 2020). Dentre os
últimos, encontra-se o modelo proposto por Bitencourt Jr. et al. (2019), o qual é empregado neste trabalho, representando as fibras de aço de forma discreta e explícita,
e sua interação com a matriz cimentícia através de elementos finitos de acoplamento
com uma relação tensão de aderência vs. deslizamento apropriada. Modelos numéricos que consideram o efeito da interação fibra/matriz possibilitam uma melhor
compreensão do comportamento do compósito, e podem ser muito úteis em estudos
de caracterização do material e previsão de comportamento de elementos estruturais.
No entanto, um dos principais desafios para a aplicação destes modelos é traduzir
os valores dos parâmetros obtidos nos ensaios experimentais de arrancamento para
descrever a interação fibra/matriz para as análises numéricas multiescala.
Recentemente, o modelo proposto por Bitencourt Jr. et al. (2019) foi aplicado na
previsão de parâmetros de pós-fissuração do CRFA e do comportamento de vigas
com reforço combinado de fibras de aço e vergalhões nos estados último e de serviço,
nos trabalhos de Trindade et al. (2020b) e Trindade et al. (2020a), respectivamente.
No entanto, os parâmetros adotados para descrever a interação fibra/matriz foram
calibrados com base nos resultados experimentais médios de ensaios de flexão em
três pontos (EF-3P), considerando uma tensão de aderência constante ao longo
do comprimento das fibras. Consequentemente, os parâmetros da lei de aderência
adotados para as simulações numéricas não têm um significado físico direto e não
podem ser relacionados de forma precisa aos parâmetros obtidos em ensaios de
arrancamento experimentais.
Nesse sentido, este trabalho propõe uma metodologia para aprimorar o modelo de
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aderência que descreve a interação fibra/matriz entre as fibras de aço com extremidade em gancho e a matriz cimentícia. Para isso, ensaios de arrancamento de
fibras de aço retas e com ganchos em corpos de prova com formato em dog-bone
são realizados a fim de se obter a resposta mecânica da interface fibra/matriz e
de se determinar a parcela de carga relativa somente à ancoragem mecânica. Com
o objetivo de reduzir a variabilidade do teste de arrancamento e analisar a interação entre fibras, são consideradas configurações com uma ou quatro fibras. As
respostas são utilizadas no modelo analítico DEM e como dados de entrada para
simulações numéricas em mesoescala, e os resultados serão comparados para avaliar
a capacidade do modelo em descrever o comportamento da interface. As análises
numéricas são divididas em três: contabilizando os efeitos de ancoragem separadamente, contabilizando os efeitos de ancoragem uniformemente ao longo da fibra e
utilizando o modelo analítico de Laranjeira et al. (2010b) como modelo constitutivo
de interface para prever o comportamento de arrancamento para diferentes ângulos
da fibra. Por fim, as diferentes leis adotadas são empregadas também em modelos
multiescala, em ensaios de arrancamento com múltiplas fibras com distribuição isotrópica e em ensaios de flexão em três pontos, de acordo com a norma EN 14651
(2005), amplamente utilizados na previsão de parâmetros pós-fissuração do CRFA
para dimensionamento de elementos estruturais.

1.1 Motivação e justificativa
Tendo em vista as vantagens na utilização do CRFA apresentadas, principalmente
no que diz respeito ao seu desempenho pós-fissuração, estudos que aprofundem o
conhecimento sobre seu comportamento são importantes para o avanço no emprego
deste material em elementos estruturais, aliado a procedimentos que garantam a
qualidade do compósito e a possibilidade de sua modelagem numérica.
Embora existam diversos programas computacionais comerciais que simulem o comportamento mecânico de estruturas, as opções que incluem modelos de CRFA e suas
complexidades são reduzidas e, além disso, são em macroescala, não considerando
aspectos fundamentais de seu funcionamento. Para preencher essas lacunas, modelos multiescala foram desenvolvidos, como por exemplo o de Bitencourt Jr. et al.
(2019), que representa os constituintes do material na sua forma e distribuição,
com o intuito de retratar o desempenho do composto considerando as principais
propriedades que influenciam o seu comportamento mecânico de modo direto. Há
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inúmeras aplicações para uma ferramenta computacional voltada para simulação da
resposta do CRFA pós-fissuração, como a obtenção de parâmetros de projeto para o
dimensionamento de elementos estruturais, apresentada por Trindade et al. (2020b)
e Trindade et al. (2020a). Até o presente estudo, no entanto, os dados de entrada referentes à relação de aderência entre fibra e matriz nesses trabalhos eram obtidos por
meio de calibração e assumindo-se o efeito dos ganchos distribuídos uniformemente
ao longo da fibra, não possuindo uma correlação direta com ensaios de arrancamento
experimentais de fibras com ganchos.
Portanto, há uma necessidade de se aprimorar o modelo proposto por Bitencourt Jr.
et al. (2019) no que diz respeito à representação da interface fibra/matriz, de forma a
se alcançar uma previsão mais realística do comportamento do CRFA, considerando
os efeitos da ancoragem e da inclinação da fibra em relação ao plano de fissura.
Esses aprimoramentos devem estabelecer uma relação direta com uma metodologia
simples de ensaios experimentais que forneçam a contribuição dos efeitos do gancho
separadamente, e permita a sua fácil aplicação. Dessa forma, deseja-se viabilizar a
extrapolação dos resultados dos ensaios experimentais, previsões analíticas e simulação numéricas da resposta ao arrancamento das fibras de aço para a modelagem de
ensaios de caracterização e, por fim, de elementos estruturais. Além disso, o aperfeiçoamento do modelo poderá possibilitar o desenvolvimento de fibras de diferentes
geometrias de forma mais simples e menos custosa.

1.2 Objetivos
Esta pesquisa tem por finalidade estudar a interação fibra/matriz experimentalmente
e desenvolver a modelagem numérica de ensaios de arrancamento de fibras de aço,
com o intuito de aprimorar o modelo de simulação desenvolvido por Bitencourt Jr.
et al. (2019) para representar a resposta pós-fissuração do CRFA e possibilitar sua
aplicação em elementos estruturais. Para alcançar esse objetivo principal, será necessário:
• Realizar ensaios experimentais de arrancamento com diferentes configurações
de ensaio a fim de reduzir a variabilidade dos resultados;
• Adaptar o modelo de acoplamento fibra/matriz do modelo numérico de forma
a considerar de forma eficaz o efeito dos ganchos das fibras de aço na resposta
ao arrancamento de fibras;
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• Comparar a modelagem desenvolvida com o modelo analítico DEM e com
ensaios experimentais;
• Avaliar a aplicação de um modelo analítico em conjunto com o modelo numérico para prever o comportamento ao arrancamento de fibras de aço com
ganchos inclinadas em relação ao plano de fratura;
• Avaliar os modelos de interação concreto/fibras desenvolvidos na previsão do
comportamento de ensaios de caracterização de CRFA.

1.3 Estrutura do trabalho
O documento está organizado em 7 capítulos. Inicialmente, o Capítulo 2 apresenta
os estudos presentes na literatura do comportamento ao arrancamento de fibras de
aço, com viés experimental, analítico e numérico. Em sequência, os ensaios experimentais realizados são explanados no Capítulo 3. O Capítulo 4 apresenta as hipóteses e formulações do modelo analítico DEM para fibras retas e com ganchos, além
do modelo analítico proposto por Laranjeira et al. (2010b) para previsão do comportamento ao arrancamento de fibras inclinadas ao plano de fratura. No Capítulo 5 é
mostrado o modelo numérico utilizado nas simulações, baseado na representação explícita e discreta das fibras, além dos parâmetros e modelos constitutivos admitidos
nas simulações. Os resultados das análises numéricas, analíticas e experimentais dos
ensaios de arrancamento são apresentados no Capítulo 6, assim como sua aplicação
em modelos multiescalas, em ensaios de arrancamento com múltiplas fibras distribuídas aleatoriamente e em ensaios de flexão de três pontos baseados na norma EN
14651 (2005). Por fim, as considerações finais são apresentadas no Capítulo 7.
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2 Comportamento ao arrancamento
das fibras de aço
O CRFA mantém a capacidade resistente pós-fissuração através de uma ação composta, em que parte da força de tração é resistida pela matriz, enquanto o equilíbrio
é obtido por meio das fibras. A transmissão de forças entre fibra e matriz se dá por
meio da aderência definida como a tensão de cisalhamento na interface fibra/matriz
circundante, sendo que o aumento da tenacidade do compósito é ditado principalmente pelos mecanismos de arrancamento das fibras (Naaman e Najm, 1991).
O ensaio de arrancamento é o método mais indicado para caracterizar as propriedades interfaciais entre fibra e matriz. Neste ensaio, projetado para simular a atuação
de uma ou múltiplas fibras como ponte de tensões em uma fissura, o conjunto é
submetido à tração uniaxial até que a fibra seja removida da matriz (Wille e Naaman, 2012). Neste processo, inicialmente há coesão entre os componentes, seguido
de descolamento interfacial, contato deslizante de atrito, deformação da fibra (caso
haja ancoragem mecânica) e, por fim, plasticidade do material (Hajsadeghi et al.,
2018).
A partir do ensaio de arrancamento, é obtido um gráfico de carga de arrancamento
vs. deslizamento, que pode ser utilizado para se desenvolver uma relação constitutiva de tensão de aderência vs. deslizamento para a interface fibra/matriz e que pode
ser extrapolada com confiança para estimar o comportamento de todo o compósito.
Dessa forma, esse é um ensaio simples que requer pouco material e que é útil para
entender os fundamentos da interação fibra/matriz, com o objetivo de otimizar a geometria e as dimensões da fibra, a fim de maximizar a eficiência do CRFA (Banthia,
1990; Wille e Naaman, 2012).
A aderência entre a fibra e a matriz pode ser do tipo físico-química, por adesão
e atrito na interface, e do tipo mecânica, por meio da ancoragem existente em
fibras pré-deformadas ao longo do seu comprimento e do intertravamento entre fibras
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(Naaman e Najm, 1991). O primeiro tipo é o mecanismo inicial a ser ativado no
processo de arrancamento e é determinado predominantemente pelas propriedades
da zona de transição interfacial (ZTI) e pelas propriedades da superfície da fibra
(Cunha et al., 2010; Abdallah et al., 2016b), enquanto a ancoragem mecânica é o
mecanismo mais efetivo para melhorar as propriedades da interação fibra/matriz
(Abdallah e Fan, 2017).
Devido à natureza porosa da ZTI em um compósito cimentício, a zona de transição
entre fibras e matriz é a característica mais fraca entre os constituintes que governam
as propriedades do compósito. A eficiência das fibras na transferência da tensão
aplicada à matriz depende da continuidade da ZTI e, portanto, o desempenho do
CRFA como um todo está ligado à força de aderência dentro dessa zona (Chan
e Li, 1997). Quando a aderência é fraca, é provável que o arrancamento da fibra
ocorra com cargas baixas, de forma que a fibra deixa de contribuir na resistência
à propagação de fissuras. Por outro lado, se a aderência for muito forte, poderá
ocorrer ruptura da fibra antes que esta possa contribuir totalmente para a resistência
pós-fissuração. Portanto, a qualidade da aderência é um dos principais fatores que
influenciam o mecanismo e o modo de falha de um compósito (Figueiredo, 2011;
Abdallah et al., 2018a).
Os mecanismos que governam o comportamento de arrancamento do CRFA são
complexos e múltiplos (Abdallah et al., 2018a). A Figura 2.1 apresenta curvas típicas
resultantes dos ensaios de fibras retas e com ganchos nas extremidades.
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Figura 2.1: Curvas típicas de carga de arrancamento vs. deslizamento e processo
de arrancamento para: (a) fibras retas; e (b) fibras com ganchos (adaptado de
Cunha (2010)).
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2.1 Principais fatores que influenciam na interação fibra/matriz
Nota-se que, enquanto o comportamento ao arrancamento das fibras retas depende
inteiramente do atrito estático e adesão físico-química para gerar uma aderência, o
comportamento das fibras com ganchos é influenciado principalmente pelo desenvolvimento de um intertravamento mecânico para resistir ao deslizamento (Abdallah
et al., 2018a).
Segundo Cunha (2010), no ensaio de arrancamento para a fibra reta, há o descolamento resultante de fissuras dentro e ao longo da ZTI, o que possibilita o deslizamento da fibra sob uma baixa carga de arrancamento suficiente para superar o
atrito cinético. Dessa forma, a curva típica é caracterizada por um rápido aumento
nos primeiros estágios, seguido de uma queda igualmente rápida, indicando que a
fibra se desprende repentinamente do concreto.
Para a fibra com ganchos, por sua vez, os mecanismos iniciais que governam o arrancamento são semelhantes aos das fibras retas. No entanto, é introduzida uma
ancoragem mecânica pela flexão plástica dos ganchos, que aumenta significativamente a carga de arrancamento após o descolamento. Portanto, o estágio final de
arrancamento por atrito cinético é precedido por estágios de intertravamento mecânico, causados pelo alinhamento das duas curvaturas da fibra por meio de rótulas
plásticas. A carga de arrancamento começa a diminuir após a mobilização e entrada
progressiva da primeira rótula plástica na parte reta do canal e, em seguida, o alinhamento adicional sob a segunda rótula resulta em um pequeno aumento na carga
de arrancamento no estágio seguinte. Quando ambas as rótulas plásticas alinham
a fibra, a carga de arrancamento precisa apenas superar a resistência ao atrito cinético, como uma fibra reta, até que ela seja completamente removida da matriz
(Cunha, 2010).

2.1 Principais fatores que influenciam na interação
fibra/matriz
O comportamento ao arrancamento de uma fibra de aço em uma matriz cimentícia
depende da resistência da matriz e das propriedades mecânicas, geometria, inclinação
e comprimento incorporado da fibra utilizada (Banthia, 1990). Esses fatores são
detalhados nas subseções a seguir.
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2.1 Principais fatores que influenciam na interação fibra/matriz

2.1.1 Resistência da matriz
A qualidade mecânica da matriz, que pode ser avaliada a partir de sua resistência
à compressão, depende da relação água/cimento, da presença de poros e das propriedades de seus materiais constituintes. Dessa forma, como a ligação fibra/matriz
é influenciada pelas propriedades da zona de transição interfacial, a qualidade da
matriz desempenha um papel importante no comportamento ao arrancamento do
compósito (Cunha, 2010).
Assim, fibras de alta resistência combinadas com uma matriz de baixa resistência
à compressão tendem a ser arrancadas com cargas relativamente baixas, uma vez
que a ancoragem mecânica pode não se desenvolver completamente. Por outro lado,
fibras com baixa resistência combinadas com uma matriz de alta resistência tendem
a se romper no estágio inicial de arrancamento, antes de cumprir de forma integral
sua função de ponte de transferência de tensões. É importante, portanto, que haja
uma combinação equilibrada entre a resistência das fibras e das matrizes a fim de se
garantir a contribuição total da ancoragem mecânica à resistência ao arrancamento
do CRFA (Laranjeira et al., 2010b; Figueiredo, 2011).
Além disso, de acordo com Abdallah et al. (2018a), os principais métodos apresentados na literatura para melhorar a aderência fibra/matriz através da melhora da
qualidade da matriz são: 1) redução da relação água/cimento, 2) adição de microfillers e 3) utilização de cimento de alta resistência em conjunto com baixo teor de
agregados.

2.1.2 Geometria da fibra
A geometria da fibra influencia diretamente na aderência entre fibra e matriz. Tendo
em vista os benefícios conhecidos da ancoragem mecânica fornecida pelas fibras
pré-deformadas no aumento da aderência fibra/matriz e no desempenho do CRFA,
raramente fibras indeformadas (retas), que têm seu comportamento definido essencialmente pela componente de aderência físico-química, são utilizadas em elementos
estruturais (Naaman e Najm, 1991; Banthia e Trottier, 1994). Alguns tipos de geometria de fibras de aço comumente utilizados em compósitos são apresentados na
Figura 2.2.

11

2.1 Principais fatores que influenciam na interação fibra/matriz
Fibra indeformada
Fibra reta

Fibras pré-deformadas
Fibra com ganchos
Fibra crimpada
Fibra torcida

Figura 2.2: Fibras de aço comumente empregadas no CRFA (adaptado de Hajsadeghi et al. (2018)).
Devido a variações na geometria, há também uma alteração significativa na contribuição da ancoragem mecânica entre os diferentes tipos de fibras pré-deformadas,
as quais exercem uma grande influência na carga de arrancamento para uma fibra
única. Isso ocorre porque, durante o arrancamento, a fibra é sujeita a flexões e inflexões repetitivas que causam um aumento da tensão na fibra, sendo este aumento
dependente da quantidade de trabalho plástico necessário para alinhar a fibra (Zile e
Zile, 2013). Consequentemente, muitas investigações foram feitas na literatura para
entender os mecanismos responsáveis pela resistência aderente ao deslizamento para
cada tipo de fibra (Abdallah et al., 2018a).
Entre as fibras de aço apresentadas na Figura 2.2, as fibras com ganchos nas extremidades destacam-se como as mais utilizadas como reforço em compósitos cimentícios
(Laranjeira et al., 2010b). Recentemente, fibras com ganchos de forma aprimorada,
como ganchos 4D (dobra dupla) e 5D (dobra tripla), foram desenvolvidas. Essas
fibras foram projetadas para aumentar a capacidade de ancoragem mecânica por
meio da flexão plástica, com o intuito de melhorar a resposta à tração, compressão
e cisalhamento do CRFA (Abdallah et al., 2017c, 2018b; Abdallah e Fan, 2017).

2.1.3 Comprimento incorporado fibra
Mantendo-se a qualidade das fibras e da matriz, espera-se que o aumento do comprimento incorporado de uma fibra melhore o desempenho pós-fissuração do compósito,
tendo em vista que, dessa forma, há uma maior área de contato superficial entre fibra e matriz cimentícia (Cunha, 2010). No entanto, estudos como o de Robins et al.
(2002) apontam que isso nem sempre se aplica no caso de fibras pré-deformadas,
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como as com ganchos, uma vez que a resistência ao arrancamento pode ocorrer para
menores comprimentos incorporados. De acordo com Cunha (2010), esse comportamento pode ser justificado pelo fato de que a resistência ao arrancamento fornecida
pela flexão plástica do gancho da fibra é significantemente maior que aquela fornecido pela aderência friccional ao longo do comprimento incorporado. Contudo, é
importante que o comprimento incorporado seja maior que o comprimento do gancho, a fim de permitir a sua deformação plástica completa e alinhamento, garantindo
a utilização mais eficaz da fibra.

2.1.4 Orientação da fibra
Os mecanismos que governam a resposta ao arrancamento para fibras inclinadas
são diferentes dos verificados nas alinhadas à carga aplicada. Isto ocorre porque,
além do descolamento da fibra e do atrito ao longo da interface, os fenômenos de
flexão da fibra, lascamento da matriz e efeitos de atrito no ponto de saída da fibra
são adicionados ao problema (Laranjeira et al., 2010a). Assim, a investigação desse
comportamento para fibras inclinadas é de extrema importância para o desempenho
do CRFA, uma vez que as fibras são aleatoriamente distribuídas e orientadas em
diferentes direções no compósito.
Ensaios com fibras inclinadas realizados por diversos pesquisadores mostraram que
as maiores cargas de pico no ensaio de arrancamento ocorrem para fibras numa
angulação aproximadamente entre 10º e 30º, sendo o incremento de carga de até
20% em relação às respostas das fibras alinhadas às cargas (Banthia e Trottier, 1994;
Robins et al., 2002; Armelin e Banthia, 1997). Devido ao endireitamento da fibra
e ao esmagamento e lascamento da matriz cimentícia, a largura da abertura/fissura
obtida no pico também é afetada, tendo seu valor aumentado com o aumento do
ângulo de inclinação, independente do comprimento incorporado da fibra, desde
que o gancho seja totalmente mobilizado. No entanto, para grandes ângulos de
inclinações, superiores a 30°, a ruptura da fibra e o lascamento da matriz são mais
prováveis devido ao efeito de flexão e à concentração de tensão de atrito no ponto
de saída da fibra à medida que ela tenta se endireitar à direção da carga (Cunha,
2010), sendo o processo do arrancamento progressivamente menos influenciado pela
resistência da matriz e cada vez mais governado pelas propriedades mecânicas da
fibra (Robins et al., 2002). Assim, a resistência à tração inclinada da fibra de aço é
a responsável pela natureza acoplada de tensões axiais, de flexão e de cisalhamento
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que ocorrem no seu ponto de saída da matriz (Bartos e Duris, 1994; Laranjeira et al.,
2010b).

2.2 Ensaios experimentais na literatura
Com o intuito de caracterizar a interface fibra/matriz do CRFA, inúmeras pesquisas envolvendo ensaios de arrancamento então disponíveis na literatura, tanto para
fibras deformadas quanto não deformadas. Esses ensaios podem ser categorizados
quanto ao método de aplicação da força de tração uniaxial, ao número de lados incorporados e à quantidade de fibras utilizadas (Abdallah et al., 2018a). A Figura 2.3
esquematiza exemplos de possíveis configurações do ensaio.
(a) Fibras incorporadas em um único lado

(b) Fibras incorporadas em ambos os lados

Figura 2.3: Exemplos de configurações de ensaios de arrancamento utilizadas na
literatura, para: (a) fibras incorporadas em um único lado; e (b) fibras incorporadas em ambos os lados (adaptado de Abdallah et al. (2018a)).
Alguns dos estudos que foram realizados acerca de ensaios experimentais de arrancamento e suas principais conclusões são listados a seguir:
• Tattersall e Urbanowicz (1974) estudaram os efeitos do tratamento físico e
químico do fio de aço para melhorar a aderência entre a fibra e a matriz e
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concluíram que o tratamento dos fios é custoso e trabalhoso e que, portanto,
uma melhor opção para ganho de aderência é por meio da ancoragem mecânica,
utilizando-se fibras pré-deformadas.
• Bentur et al. (1985a) avaliaram microscopicamente a natureza física dos processos que ocorrem durante o arrancamento de fibras de aço de duas formas:
1) a partir de uma matriz cimentícia para uma situação simulando o comportamento de um elemento estrutural real, no qual a fissura se inicia na matriz,
e 2) num corpo de prova convencional para ensaios desse tipo. Os autores
chegaram à conclusão que os dois ensaios levam a comportamentos diferentes, sendo que no primeiro caso o ponto crítico é a flexão da fibra ao longo
do seu comprimento incorporado, resultando em descolamento da interface
fibra/matriz.
• Banthia (1990) estudou os principais fatores que afetam a interface fibra/matriz.
Os resultados experimentais demonstraram que, embora a deformação de uma
fibra ao longo de seu comprimento seja necessária para maximizar sua resistência ao arrancamento, há um limite para deformação para que não haja uma
fissuração prematura da matriz no processo de arrancamento. Além disso, a
resistência da aderência entre fibra e matriz pode ser aumentada com a adição
de microssílica ou quando o ensaio de arrancamento é realizado a temperaturas
abaixo de 0°C.
• Naaman e Najm (1991) investigaram os efeitos de diferentes geometrias de
fibras, resistências de matrizes, comprimentos incorporados e aditivos no comportamento ao arrancamento. A partir dos resultados dos ensaios, apontaram
que: 1) fibras com ancoragem possuem carga de arrancamento máxima de
aproximadamente 4 vezes maior que fibras retas; 2) o aumento da resistência
da matriz acarreta aumento na aderência, porém o processo de arrancamento é
mais rápido no pós-pico; 3) o diâmetro da fibra e seu comprimento incorporado
não influenciam no arrancamento.
• Banthia e Trottier (1994) realizaram ensaios de arrancamento para três tipos
de fibras de aço incorporadas em matrizes com diferentes resistências, com
as inclinações de 0°, 15°, 30°, 45° e 60° graus em relação à direção da carga.
Como resultado, verificaram que a aderência das fibras alinhadas a 0° é significativamente superior à das fibras inclinadas. Além disso, observaram que uma
matriz de alta resistência pode causar modos de falha frágeis para as fibras e
para a matriz, levando a reduções na capacidade de absorção de energia.
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• Armelin e Banthia (1997) desenvolveram um modelo analítico para prever o
desempenho à flexão pós-fissuração do CRFA a partir de ensaios experimentais de arrancamento com fibra única considerando diferentes inclinações. O
modelo apresentado é baseado nos princípios da mecânica e fornece tanto a
resposta média, quanto o intervalo de confiabilidade. Foi verificada concordância com ensaios experimentais para CRFA no que diz respeito às curvas de
carga vs. deflexão e à cinemática do modo de fratura.
• Chan e Li (1997) investigaram a técnica de densificação da ZTI e concluíram
que ela é efetiva para sistemas fibra/cimento em que a resistência aderente é
controlada pela falha coesiva.
• Leung e Shapiro (1999) fizeram ensaios de arrancamento para inclinações de 0°,
30° e 60° e mostraram que a tensão de escoamento da fibra pode ser otimizada
e que ela é um fator extremamente importante para o desempenho de fibras
inclinadas e, portanto, de elementos estruturais de CRFA.
• Cunha et al. (2008) e Cunha et al. (2010) investigaram o comportamento
ao arrancamento de fibras em concreto auto-adensável, considerando diferentes comprimentos incorporados e inclinações. Com base nas curvas obtidas,
modelos analíticos foram propostos para a relação tensão de aderência vs.
deslizamento.
• Abu-Lebdeh et al. (2011) e Yoo et al. (2017) avaliaram os efeitos da resistência
da matriz no ensaio de arrancamento para concretos de resistência muito alta
(VHSC). Os resultados de Abu-Lebdeh et al. (2011) revelaram que a carga
máxima de arrancamento e a energia total de extração aumentam à medida
que a força da matriz aumenta para todas as fibras deformadas que não se
romperam. Além disso, concluíram que o aumento da energia de arrancamento
total foi mais significativo do que o da carga de pico.
• Zile e Zile (2013) estudaram os efeitos das flexões e inflexões no comportamento
ao arrancamento de fibras com ganchos nas extremidades e fibras crimpadas,
considerando uma matriz de resistência à compressão convencional. A partir
dos resultados experimentais, foram propostos modelos analíticos para prever
a influência dessas deformações nas fibras e descrever a resposta do ensaio.
• Abdallah et al. (2016a), Abdallah et al. (2017c) e Abdallah et al. (2018b)
analisaram o desempenho de fibras com ganchos 4D e 5D a partir de ensaios
experimentais. Abdallah et al. (2017c) estudaram suas respostas ao arranca-
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mento para elevadas temperaturas, enquanto Abdallah et al. (2016a) e Abdallah et al. (2018b) desenvolveram um modelo de previsão de comportamento
ao arrancamento considerando uma matriz de resistência ultra alta e alta,
respectivamente.
• Abdallah et al. (2017b) e Abdallah et al. (2017a) investigaram o comportamento ao arrancamento sob elevadas temperaturas de fibras de aço retas e com
gancho. Os autores concluíram que a aderência das fibras retas foi influenciada
consideravelmente pelo aquecimento e que, para fibras com ganchos, a resistência da aderência não variou significativamente para todas as matrizes entre
20°C e 400°C, mas que ela se degradou drasticamente entre 400°C e 800°C.
Esses resultados foram também verificados por Serafini et al. (2021), que identificaram aumento significativo na carga de arrancamento para temperaturas
de até 450°C, mas redução drástica para temperaturas de 600 e 750°C, nas
quais a contribuição dos ganchos pode inclusive ser desprezada.
• Tai et al. (2016), McSwain et al. (2018), Zhang et al. (2019b), Kim e Yoo
(2019) e Yoo et al. (2019) estudaram o comportamento ao arrancamento de fibras de aço incorporadas em compósitos cimentícios de ultra alta performance
(UHPC). Kim e Yoo (2019) chegaram à conclusão que há um aumento de
tensão de aderência para matrizes com maiores resistências, porém a carga
de arrancamento cai rapidamente pós-pico devido à deterioração da matriz
causada pela ancoragem das fibras pré-deformadas. Em seus estudos, complementados por Kim e Yoo (2020), foram utilizadas configurações de ensaios
para diferentes inclinações e para múltiplas fibras, avaliando-se o efeito do espaçamento entre elas. Posteriormente, Kim et al. (2021) investigaram também
os benefícios da utilização de novas fibras de aço curvilíneas no aumento das
resistências de arrancamento estática e de impacto.
• Krahl et al. (2020) pesquisaram o comportamento de arrancamento por cisalhamento direto de fibras (efeito pino) por meio de um novo equipamento
portátil, que reduz os coeficientes de variação dos ensaios de arrancamento.
Observou-se que a capacidade de dissipação de energia e a aderência encontradas nos ensaios por cisalhamento foram 3,13 e 1,77 vezes maiores que nos
ensaios com fibras alinhadas à carga, respectivamente. De acordo com os autores, essas diferenças podem ser atribuídas ao aumento na fricção fibra/matriz
devido à carga de cisalhamento e à contínua ocorrência de deformações plásticas.
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• Huang et al. (2021) realizaram ensaios de arrancamento com quatro fibras de
diferentes comprimentos com o intuito de avaliar a influência do comprimento
e do alinhamento das fibras, de forma induzida, nas propriedades de flexão
do CRFA. Nos experimentos, conforme esperado, o aumento do comprimento
da fibra e do fator de forma levaram a um intenso aumento na energia de
arrancamento, mas tiveram um impacto limitado na tensão de aderência.

2.3 Modelos analíticos
Nas últimas quatro décadas, vários modelos analíticos foram desenvolvidos para descrever o mecanismo de aderência entre uma fibra e matriz cimentícia no ensaio de
arrancamento (Abdallah et al., 2018a). Alguns dos primeiros modelos, desenvolvidos
por Lawrence (1972), Nammur e Naaman (1989) e Naaman et al. (1991), adotavam
relações tensão de cisalhamento (aderência) vs. deslizamento para a interface dependentes das propriedades elásticas da fibra e da matriz, além do comprimento
incorporado, assumindo um critério em função da tensão de aderência para definir se há descolamento ou não da fibra. Esses modelos iniciais, no entanto, eram
destinados apenas para fibras retas e alinhadas com o carregamento uniaxial.
Dessa forma, trabalhos sobre o comportamento ao arrancamento de fibras prédeformadas surgiram nos anos 2000, como o modelo de Sujivorakul et al. (2000)
e de Van Gysel (2000), para fibras alinhadas às cargas. No primeiro, considerou-se
a resistência mecânica da ancoragem na extremidade incorporada da fibra com ganchos por meio da utilização de molas com propriedades constitutivas não lineares nas
extremidades, e no segundo, por sua vez, assumiu-se a geometria dos ganchos como
uma soma de segmentos retos e curvos. Em sequência, para levar em consideração
inclinações variadas das fibras em relação à direção da carga, modelos como o de
Laranjeira et al. (2010a) e Laranjeira et al. (2010b) foram desenvolvidos. O modelo
adotado nesses estudos, aprofundado na Seção 4.2, é baseado na geometria da fibra,
resistência da fibra e da matriz, e em dados experimentais das fibras alinhadas com
a direção da carga, sendo que a interação fibra/matriz no ponto de saída é dada em
função da estimativa da quantidade de matriz fragmentada e pela inclusão de efeitos
de atrito local.
Por fim, o Variable Engagement Model (VEM), proposto por Voo e Foster (2003,
86p), e o Diverse Embedment Model (DEM), desenvolvido por Lee et al. (2011a) e
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Lee et al. (2011b), surgiram como alternativa para a previsão analítica do comportamento do CRFA submetido à tração uniaxial. O VEM é um modelo determinístico
baseado em observações experimentais e na orientação aleatória das fibras sobre o
espaço 3D e é capaz de descrever a resposta de pico e pós-pico do elemento de CRFA
tracionado, levando em conta os comprimentos de fibras incorporados na matriz. No
entanto, este modelo considera constante a tensão de aderência entre as fibras de
aço e a matriz de concreto admitida, sendo questionável sua utilização para os tipos
de fibra com ganchos nas extremidades (Lee et al., 2011a). No DEM, por sua vez,
para prever a tensão de tração das fibras ao longo de uma fissura, o comportamento
de arrancamento de uma única fibra com ambos os lados incorporados em concreto fissurado é estudado analiticamente, tendo em vista tanto o comportamento
de aderência friccional quanto os efeitos de ancoragem mecânica. O modelo é mais
abrangente e considera a geometria, distribuição e orientação das fibras, além da
influência das dimensões finitas do elemento estrutural para que o comportamento à
tração do CRFA possa ser previsto de forma realista, quando extrapolado. Hipóteses
e formulações do DEM são apresentados na Seção 4.1.

2.4 Simulações numéricas
Para o caso de geometrias e/ou condições de contorno complexas, muitas aproximações e suposições simplificadoras devem ser feitas para a aplicação de modelos
analíticos, o que pode levar a uma previsão imprecisa do comportamento ao arrancamento do CRFA. Dessa forma, a simulação com o método dos elementos finitos
torna-se uma alternativa econômica, com respostas rápidas, podendo atuar em conjunto com os ensaios laboratoriais, ajudando na interpretação do comportamento
físico de forma detalhada a partir das extrapolações para diversas condições de carregamento e aplicações (Hajsadeghi et al., 2018).
Modelos bidimensionais de elementos finitos para o mecanismo de arrancamento
de fibras foram desenvolvidos por vários pesquisadores, como os de Li e Mobasher
(1998) e de Tsai et al. (2005). Para a simulação de Li e Mobasher (1998), o critério
de descolamento da fibra foi baseado em uma superfície de escoamento definida pela
resistência normal e ao cisalhamento da interface e, após a descolagem, o modelo de
atrito de Coulomb foi utilizado na zona descolada. No trabalho de Tsai et al. (2005),
por sua vez, o comportamento não linear da interface fibra/matriz foi representado
por meio da combinação do modelo de atrito de Coulomb e um modelo coesivo.
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2.5 Correlação entre resultados de ensaios de arrancamento e ensaios de
caracterização, e/ou elementos estruturais
Atualmente, alguns modelos tridimensionais (3D) em elementos finitos foram propostos para representar o arrancamento de fibras com ganchos nas extremidades,
como o de Georgiadi-Stefanidi et al. (2010), o de Hajsadeghi et al. (2018) e o de
Zhang et al. (2019a). No trabalho de Georgiadi-Stefanidi et al. (2010), a aderência
físico-química da interface fibra/matriz é representada por meio de vários elementos
de mola não lineares que transferem as tensões de aderência através de um conjunto
de cargas pontuais equivalentes. Como as cargas não são distribuídas uniformemente
pela interface, há perda na precisão dos resultados. Na pesquisa de Hajsadeghi et al.
(2018), por sua vez, elementos de contato são utilizados para simular a interação fibra/matriz, sendo que a aderência físico/química e o atrito da interface fibra/matriz
foram considerados por meio do modelo de atrito de Coulomb. No modelo de Zhang
et al. (2019a), mais recente, propõe-se uma lei de atrito interfacial modificada denominada MIFL, que considera o efeito da idade de cura na força interfacial entre
fibra e matriz e que tem em foco as matrizes cimentícias de ultra alto desempenho.
Para concretos de alto desempenho, também há o estudo comparativo de três modelos micromecânicos do comportamento ao arrancamento realizado por Storm et al.
(2021), sendo eles baseados na: 1) abordagem de campo de fase para fratura, 2)
zona coesiva e formulação de contato e 3) formulação de um superelemento de fibra
em uma malha de superposição.
Além disso, modelos de arrancamento em 3D baseados na utilização de elementos
de acoplamento foram apresentados nas pesquisas de Bitencourt Jr. (2015) e Bitencourt Jr. et al. (2019). No entanto, os resultados obtidos foram comparados apenas
com avaliações analíticas, sem estabelecer uma correlação direta com os resultados
de modelos físicos ensaiados em laboratórios.

2.5 Correlação entre resultados de ensaios de
arrancamento e ensaios de caracterização, e/ou
elementos estruturais
A obtenção e avaliação de parâmetros da resposta do CRFA pós-fissuração é um
desafio na elaboração de projetos e na sua utilização como material estrutural consolidado. Muitos modelos existentes não capturam de forma completa a interação
fibra/matriz ou se baseiam em resultados de ensaios de arrancamento de fibras únicas, porém não levando em consideração as interações entre fibras, suas diferentes
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inclinações e/ou tamanhos incorporados ao longo das fissuras (Prudencio et al.,
2006). A interação entre fibras é usualmente chamada de “efeito de grupo” e é
dependente do espaçamento entre fibras, que é menor à medida que se aumenta a
fração de volume de fibra utilizada no elemento estrutural de CRFA (Kim e Yoo,
2019; Huo et al., 2021). De acordo com Huo et al. (2021), quando esta fração de
volume é pequena, a capacidade de carga do CRFA aumenta de forma praticamente
linear ao consumo de fibras, mas para frações superiores ao volume crítico calculado
de 4,58%, este crescimento é reduzido, o que significa que as fibras múltiplas fornecem tensões de aderência menores do que a superposição linear da contribuição de
uma fibra única.
A fim de se obter a relação constitutiva à tração do compósito, existem basicamente
dois tipos de métodos analíticos utilizados na literatura, sendo um respaldado na
análise inversa dos resultados experimentais obtidos para elementos estruturais e
outro na extrapolação do comportamento de arrancamento de uma fibra para simular
o comportamento pós-fissuração. O primeiro método se baseia nas características
do CRFA, ajustando-se a resposta aos dados dos ensaios e obtendo-se geralmente
resultados mais conservadores, sendo empregado em alguns códigos, como o RILEM
TC 162-TDF (2003) e o fib Model Code 2010 (2013) (Wang et al., 2021; Blanco et al.,
2013). O segundo método, por sua vez, possui um excelente conceito mecânico,
já que pode-se considerar a quantidade de fibras cruzando o plano da fissura, a
direção e distribuição das fibras, assim como o comportamento de arrancamento da
fibra única, componentes fundamentais na previsão do comportamento do CRFA
submetido à tração (Wang et al., 2021).
Alguns modelos que propõem a relação tensão de tração vs. abertura de fissura do
CRFA a partir da lei de aderência de uma única fibra são os modelos analíticos VEM
(Voo e Foster, 2003, 86p) e DEM (Lee et al., 2011a,b), citados na Seção 2.3. No
último, os efeitos do lado mais longo incorporado da fibra não são considerados na
extrapolação, sendo esta condição reparada mais tarde no Simplified Diverse Embedment Model (SDEM), apresentado por Lee et al. (2013), por meio de um coeficiente
de correção. No entanto, os três modelos não levam em conta de forma completa
a quantidade de fibras cruzando o plano da fissura e apresentam simplificações no
cálculo das tensões de aderência das fibras, considerando-as apenas em função da
resistência à matriz, o que não pode ser aplicado na prática para diferentes fibras.
Um modelo desenvolvido para suprir essas lacunas foi o Diverse Angle-length-width
Model (DAM), proposto por Gao et al. (2021), que considera diferentes ângulos,
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comprimentos e aberturas de fissuras, para fibras 3D, 4D e 5D. Embora este modelo
represente separadamente a parte reta da fibra e o gancho, não foram analisadas as
propriedades mecânicas no cálculo da carga de arrancamento e, além disso, alguns
valores de tensão de aderência foram obtidos por calibração para se adequar aos
resultados esperados.
Autores como Armelin e Banthia (1997) e Jones et al. (2008) determinaram uma
resposta média da contribuição das fibras de aço na transmissão de cargas na região de fissuras por meio de ensaios de fibras únicas, baseando-se em princípios
convencionais da mecânica. Nas pesquisas de Armelin e Banthia (1997), o comportamento à flexão do CRFA foi previsto tendo como únicos dados de entradas
ensaios experimentais de arrancamento de fibras em diferentes inclinações e propriedades da matriz. No trabalho de Jones et al. (2008), uma abordagem de “bloqueio
da tensão” para representar as tensões que se desenvolvem em uma seção fissurada, considerando o comportamento flexural do compósito como função de cinco
parâmetros principais: relação tensão de compressão-deformação; relação tensão de
tração-deformação; comportamento ao arrancamento da fibra; número e distribuição de fibras em toda a seção fissurada; e o perfil de deformação/largura de fissura
em relação à deflexão do membro. Uma limitação desses modelos é a necessidade
de realização de um grande número de ensaios de arrancamento, variando tanto a
orientação quanto o comprimento incorporado, uma vez que o número de fibras e
sua posição na fissura não são precisas. Dessa forma, esses modelos são custosos e
demandam um programa experimental demorado (Prudencio et al., 2006). Assim,
num trabalho posterior, Prudencio et al. (2006) propuseram uma abordagem alternativa, tomando-se uma resposta ao arrancamento inferida de ensaios de flexão de
vigas para se obter parâmetros de projeto como a capacidade resistente de momento.
Recentemente, as pesquisas de Smolcic e Ozbolt (2017), Chen et al. (2021) e Wang
et al. (2021) apresentaram contribuições para a área. Smolcic e Ozbolt (2017) realizaram uma análise numérica de vigas de CRFA em mesoescala, apresentando um
modelo no qual o concreto é discretizado com elementos finitos sólidos 3D e o modelo
de microplano é usado como lei constitutiva. As fibras são descritas por elementos
finitos de treliça 1D gerados aleatoriamente, que são conectados com a matriz de
concreto por uma relação discreta de tensão de aderência vs. deslizamento. Essa relação foi obtida por meio de ensaios de arrancamento para uma fibra única alinhada
e, para extrapolação para diferentes volumes de fibras, foram utilizados parâmetros
calibrados para correção. Chen et al. (2021) investigaram o efeito da orientação
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da fibra em multiescala por meio do ensaios de arrancamento de fibras inclinadas e
ensaios de tração em corpos de prova de CRFA, desenvolvendo um modelo numérico
baseado no Lattice Discrete Particle Model-Fibre (LDPM-F), tendo em vista a contribuição da fibra através de sua modelagem individual, aleatoriamente distribuída
na matriz de acordo com a fração de volume utilizada. Já no trabalho de Wang
et al. (2021), para obtenção do comportamento constitutivo de tensão de tração vs.
abertura de fissura do CRFA, a contribuição do concreto e das fibras são consideradas separadamente. Assumiu-se a contribuição da fibra relacionada ao seu ângulo,
comprimento incorporado, carga de arrancamento da fibra única e número de fibras
cruzando o plano de fissura. Este modelo utiliza fator de redução da resposta de
arrancamento, que é estimado, e um fator de orientação da fibra.
Por fim, um modelo multiescala de pós-fissuração do CRFA baseado no uso de
elementos finitos de acoplamento com uma relação tensão de adesão vs. deslizamento
foi desenvolvido por Bitencourt Jr. et al. (2015). Posteriormente, nos trabalhos de
Trindade et al. (2020b) e Trindade et al. (2020a) o mesmo modelo foi aplicado
com o intuito de obter os parâmetros de pós-fissuração do CRFA e de prever o
comportamento de vigas no estado limite último e de serviço. No entanto, os dados
de entrada para a interface fibra/matriz foram calibrados utilizando o resultado
médio de ensaios de caracterização, portanto, faltando uma correlação direta com
os ensaios de arrancamento experimentais. Maior detalhamento das hipóteses do
modelo, que representa as fibras de forma explícita e discreta, são apresentadas no
Capítulo 5.
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3 Programa experimental
Um programa experimental foi realizado para avaliar a interação fibra/matriz do
CRFA, que envolveu a execução de ensaios de arrancamento de fibras em matrizes
cimentícias. A influência da ancoragem foi analisada com o uso de fibras com ganchos
nas extremidades e fibras retas. A introdução de uma ou quatro fibras no corpo de
prova, para as dois formatos de fibras, também foi avaliada. As moldagens foram
realizadas em duas séries: a primeira utilizando uma fibra e a segunda utilizando
quatro fibras. As propriedades mecânicas da matriz foram caracterizadas com a
moldagem de corpos de prova cilíndricos de cada série.

3.1 Materiais e composição da matriz
Os ensaios de arrancamento foram realizados utilizando uma única matriz cimentícia, composta por cimento Portland tipo CP V-ARI, areia fina de quartzo e aditivo
redutor de água tipo 2, segundo a classificação da norma ABNT NBR 11768-1
(2019), à base de policarboxilatos. A proporção da mistura, incluindo a relação
água/cimento (a/c), é apresentada na Tabela 3.1.
Tabela 3.1: Composição da matriz cimentícia utilizada.
Relação a/c
Água
Cimento Portland CP V-ARI
Areia fina de quartzo
Aditivo redutor de água

0,49
336 l/m3
685 kg/m3
1165 kg/m3
0,69 kg/m3

A fibra com gancho utilizada foi a Dramix® 80/60 BN, classificada como A-I segundo
a norma ABNT NBR 15530 (2019), uma vez que apresenta ancoragem nas extremidades e é oriunda de arame trefilado a frio. As características da fibra, segundo
informações fornecidas pelo fabricante, estão indicadas na Tabela 3.2.
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Tabela 3.2: Características geométricas e mecânicas da fibra utilizada.
Comprimento (lf )
Diâmetro (df )
Fator de forma (df /lf )
Módulo de elasticidade (Ef )
Tensão de escoamento (σy )

60 mm
0,75 mm
80
210 GPa
1100 MPa

As fibras retas longas são dificilmente encontradas no mercado, provavelmente devido ao melhor desempenho comprovado das fibras pré-deformadas. Por isso, as fibras com ganchos tiveram as extremidades cortadas para produção das fibras retas.
Dessa forma, foram obtidas fibras retas com as mesmas características mecânicas e
diâmetro, porém com comprimento final lf = 52,5 mm e que podem ser classificadas
como R-I segundo a norma brasileira.

3.2 Configurações dos ensaios e moldagem dos
corpos de prova
O programa experimental compreendeu um total de 64 corpos de prova, sendo 16
para cada configuração de ensaio. Os corpos de prova foram preparados com formato
denominado na literatura de dog-bone para se adequar às garras do equipamento e
ambos os lados das fibras foram incorporados na matriz cimentícia. O efeito de
ancoragem dos ganchos foi avaliado comparando as respostas ao arrancamento para
fibras de aço em forma de gancho e retas. O ensaio realizado com uma única fibra resulta uma carga de arrancamento muito baixa, necessitando uma célula de carga de
elevada precisão e ocasionando elevada variabilidade nos resultados obtidos. Objetivando reduzir a variabilidade do ensaio e avaliar o efeito de grupo no arrancamento,
foi avaliada a introdução de quatro fibras nos dog-bones tanto com fibras retas quanto
fibras com ganchos. Dessa forma, têm-se as seguintes configurações de ensaio:
1. Fibra única reta (1FR);
2. Fibra única com ganchos nas extremidades (1FG);
3. Quatro fibras retas (4FR);
4. Quatro fibras com ganchos nas extremidades (4FG).
Nos dog-bones, o posicionamento das fibras foi garantido por meio da utilização de
separadores de 1,4 mm na parte central do molde. As fibras retas foram fixadas
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centralizadas, tendo um comprimento incorporado le igual a 25,55 mm em ambos
os lados. Esse comprimento é resultante da metade do comprimento total das fibras subtraindo 0,7 mm referente à metade da espessura do separador. As fibras
com ancoragem, por terem comprimentos diferentes, foram posicionadas de forma
deslocada do meio, de modo a assegurar que o menor comprimento incorporado,
responsável pela maior parte do deslizamento, fosse também igual a 25,55 mm. A
disposição das fibras nos dog-bones é esquematizada na Figura 3.1. O ângulo das
fibras em relação ao eixo perpendicular à abertura de fissura foi mantido constante
em zero graus.
(a)

(c)

(e)

40,00

(d)

25,55

25,50

25,55

(b)

4,25

4,25

25,50
Espessura:
25,50

Espessura: 1,4

77,50
* Medidas em milímetros.

Figura 3.1: Disposição das fibras nos testes para: (a) fibra única com ganchos; (b)
fibra única reta; (c) 4 fibras com ganchos; (d) 4 fibras retas; e (e) espaçamento
entre as 4 fibras no molde.
A Figura 3.2 mostra os separadores utilizados para uma e quatro fibras nos moldes
dos corpos de prova. Com o intuito de manter o espaçamento e 4,25 mm entre
as quatro fibras e o ângulo reto, foram empregados separadores auxiliares durante
a moldagem. Nesses casos, um lado dos dog-bones foi preenchido primeiro com a
matriz e, após 24 horas, os separadores foram cuidadosamente retirados e o restante
dos moldes foi preenchido com a matriz, conforme os passos mostrados na Figura 3.3.
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Figura 3.2: Separadores auxiliares utilizados nas moldagens para uma e quatro
fibras.

1

Passo 1: Posicionamento das fibras
e dos separadores.

2

Passo 2: Preenchimento do primeiro
lado com a argamassa.

3

Passo 3: Endurecimento da argamassa.

4

Passo 4: Preenchimento do segundo lado,
após 24 horas.

Figura 3.3: Passo a passo da moldagem de corpos de prova com quatro fibras.
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3.3 Ensaios de caracterização
Ao fim da moldagem, os corpos de prova foram mantidos no molde coberto com
filme plástico por 24 horas. Após este período, foram desmoldados e armazenados
no laboratório até a data de ensaio. O laboratório tem a temperatura controlada
com ar condicionado, que varia de 25°C ±3°C. A umidade relativa não é controlada,
mas o monitoramento com higrotermômetro indica uma umidade ambiente na faixa
de 60%.

3.3 Ensaios de caracterização
Para caracterização da matriz cimentícia, foram moldados corpos de prova cilíndricos
de dimensões φ 50 mm x 100 mm, seguindo as diretrizes da ABNT NBR 7215 (2019).
Os ensaios mecânicos foram realizados aos 28 dias, sendo avaliados a resistência à
compressão axial, a tração por compressão diametral e o módulo de elasticidade.
Para cada ensaio, foram utilizados três corpos de prova por série. Os corpos de prova
foram mantidos no laboratório até a idade de ensaio para que tivessem condições de
cura semelhantes àquelas dos corpos de prova de arrancamento.
Para avaliar a resistência à compressão, os cilindros foram ensaiados de acordo com
o prescrito na ABNT NBR 7215 (2019). O ensaio para determinação da tração por
compressão diametral, por sua vez, foi realizado conforme os procedimentos descritos
na ABNT NBR 7222 (2011). Por fim, o módulo de elasticidade tangente inicial foi
obtido com base na ABNT NBR 8522 (2017).
A Figura 3.4 ilustra a execução dos ensaios de caracterização mecânica da matriz.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.4: Ensaios de caracterização da matriz: (a) resistência à compressão; (b)
módulo de elasticidade tangente inicial; e (c) tração por compressão diametral.
A matriz cimentícia utilizada nos ensaios de arrancamento foi produzida em duas
séries, utilizando os mesmos materiais e proporção, sendo a série 1 para as moldagens
com uma fibra e a série 2 para as moldagens com quatro fibras. A Tabela 3.3
apresenta os valores médios obtidos para as caracterizações mecânicas realizadas
para as duas séries e seus respectivos coeficientes de variação. Os resultados mostram
comportamentos mecânicos próximos entre as argamassas produzidas para as duas
séries de moldagens.
Tabela 3.3: Resultados dos ensaios de caracterização mecânica da matriz, com coeficiente de variação em parênteses.
Ensaio
Compressão Axial (MPa)
Tração por Compressão Diametral (MPa)
Módulo de Elasticidade Tangente Inicial (MPa)

Série 1
56,0 (1,4%)
5,6 (0,3%)
30059 (0,4%)

Série 2
55,5 (1,7%)
6,5 (2,4%)
31976 (6,2%)

3.4 Ensaios de arrancamento
3.4.1 Realização dos ensaios
Os ensaios de arrancamento, apresentados na Figura 3.5, foram realizados aos 28
dias em uma máquina universal eletromecânica da marca EMIC e modelo DL 10000,
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com célula de carga de 1 kN. O ensaio foi controlado por deslocamento da travessa
com velocidade constante de 0,05 mm/s e eram interrompidos quando as fibras
eram completamente arrancadas. O deslizamento da fibra foi medido por meio do
deslocamento da máquina de ensaio, que possui um transdutor interno.
(a)

(b)

(c)

Figura 3.5: Ensaios experimentais de arrancamento: (a) equipamento utilizado;
(b) ensaio com fibra única; e (c) ensaio com quatro fibras.
A partir dos ensaios de arrancamento foram obtidas curvas de carga de arrancamento
P vs. deslizamento s (slip). Para determinar a tensão de cisalhamento (aderência)
τ (s), o carregamento P (s) é dividido pela área da superfície da fibra em contato com
a matriz. A Equação 3.1 descreve essa relação para uma fibra (Yoo et al., 2017).
τ (s) =

P (s)
πdf le

(3.1)

3.4.2 Resultados experimentais
Para os ensaios de arrancamento de fibras retas únicas, apenas 6 dos 16 dog-bones
moldados foram considerados na análise, devido à intensa instabilidade. A curva média de carga de arrancamento vs. abertura obtida por meio da interpolação linear
das curvas dos ensaios experimentais para 1FR é exibida na Figura 3.6(a). O comportamento apresentado é similar ao usualmente retratado na literatura, conforme
o descrito por Naaman e Najm (1991) e Cunha (2010). A curva é caracterizada
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por um rápido aumento nos primeiros estágios, seguido por um declínio igualmente
drástico após o descolamento, como resultado da deterioração da matriz circundante
que permite que a fibra deslize sob uma baixa carga de arrancamento suficiente para
superar o atrito cinético.
A curva média para 1FG, na Figura 3.6(b), confirma que a capacidade de arrancamento das fibras com ganchos é superior em consequência da ancoragem mecânica.
A presença dos ganchos resulta em uma carga máxima de arrancamento média de
153,5 N, cerca de 5,6 vezes a obtida para uma única fibra reta, e em uma carga residual devido ao atrito de 46,1 N, quase 3,6 vezes maior. À medida que a fibra desliza,
ambas as curvaturas do gancho tendem a endireitar-se por meio de rótulas plásticas,
deteriorando a argamassa circundante e, após o alinhamento completo do gancho,
o efeito de ancoragem deixa de existir, sendo as forças de atrito as únicas atuantes.
Além disso, embora os ensaios tenham apresentado certa variabilidade, foram mais
estáveis que os de fibras retas, sendo apenas dois corpos de prova desconsiderados.
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(b )
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Figura 3.6: Curvas do ensaio de arrancamento para fibras únicas: (a) 1FR e (b)
1FG.
A fim de reduzir a variabilidade dos resultados, foram preparados dog-bones com
quatro fibras incorporadas. A Figura 3.7(a) e a Figura 3.7(b) apresentam as respostas médias obtidas para as configurações de múltiplas fibras retas e com ganchos,
respectivamente. Apesar da diferença entre as cargas residuais devido ao atrito entre os tipos de fibra ser levemente menor, a diferença entre as cargas de pico de
arrancamento foram ainda maiores neste caso. A curva média para 4FG atingiu um
pico de 856,2 N, 6,7 vezes que o valor para 4FR, e uma carga residual de 223,2, 2,8
vezes superior.
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Figura 3.7: Curvas do ensaio de arrancamento para múltiplas fibras: (a) 4FR e (b)
4FG.
Pode-se notar que a dispersão das curvas dos ensaios com quatro fibras foi menor.
Para as fibras retas, a utilização de múltiplas fibras reduziu a instabilidade e foram
desconsiderados apenas 4 corpos de prova, dentre os 16 ensaiados. No caso das fibras
com ganchos, nenhum corpo de prova foi descartado. Essa menor variabilidade dos
resultados pode ser verificada pela Tabela 3.4, que mostra a média e coeficiente de
variação (CV) para as cargas de arrancamento máxima e residual das diferentes
configurações avaliadas, e para os respectivos deslizamentos totais (aberturas de
fissura). A maior redução foi observada nos valores de abertura de fissura, que
foram reduzidos pela metade aproximadamente.
Tabela 3.4: Médias e coeficientes de variação resultantes dos ensaios de arrancamento (em parênteses).
Parâmetro
Carga de pico (N)

1FR
36,1 (8,0%)

1FG
167,9 (5,6%)

4FR
171,6 (7,2%)

4FG
891,1 (2,6%)

Carga residual (N)

12,0 (8,2%)

41,4 (7,4%)

76,8 (6,2%)

221,5 (5,5%)

Deslizamento total na
carga de pico (mm)

0,40 (11,7%)

1,84 (8,5%)

0,73 (5,8%)

2,45 (3,5%)

Deslizamento total na
carga residual (mm)

0,79 (13,5%)

5,86 (4,3%)

1,31 (7,2%)

7,09 (2,1%)

Na Figura 3.8, a contribuição média de cada fibra no ensaio com múltiplas fibras,
dada pela carga de arrancamento dividida por 4, é comparada à resposta de uma
única fibra. Assume-se que a capacidade de carga de cada fibra é igual.
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Figura 3.8: Comparação entre o comportamento das fibras no ensaio, considerando
a contribuição média de uma fibra para os ensaios com múltiplas fibras.
O gráfico mostra que, embora o comportamento ao arrancamento de fibras do mesmo
tipo seja semelhante, as respostas não são equivalentes em escala. As cargas médias de arrancamento por fibra para ensaios com múltiplas fibras são superiores às
apresentadas por fibras atuando sozinhas. Para fibras retas, há um incremento de
15% na carga de pico e um aumento de 92% em sua respectiva abertura de fissura,
enquanto a carga residual devido ao atrito e sua respectiva abertura de fissura são
52% e 57% maiores que os resultados para uma única fibra. Para fibras com ganchos
atuando em conjunto, a carga de pico e sua respectiva abertura de fissura são 39%
e 31% maiores, enquanto a carga residual e sua respectiva abertura de fissura são
21% e 11% superiores às da fibra única.
Esses valores, no entanto, contradizem os resultados encontrados na pesquisa de
Kim e Yoo (2019), que afirma que a resposta média por fibra ao arrancamento para
múltiplas fibras é igual ou inferior à das fibras únicas. De acordo com o trabalho,
espera-se que os ensaios com fibras retas múltiplas apresentem a mesma capacidade
média de arrancamento por fibra dos ensaios com uma fibra, pois a área circundante não é afetada, uma vez que as fibras não-deformadas resistem às cargas de
arrancamento apenas por meio de aderência físico-química. Além disso, os autores
explicam que, para as fibras com ganchos, esse valor deve ser menor em decorrência
da deterioração da matriz durante o alinhamento dos ganchos, afetando a aderência
das demais fibras.
A disparidade entre os estudos de Kim e Yoo (2019) e o presente trabalho pode ser
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justificada pelo fato de que, embora as metodologias apresentadas sejam semelhantes, as características e proporções dos materiais utilizados são diferentes. A matriz
empregada em seus ensaios foi um concreto de ultra alto desempenho (UHPC) com
resistência à compressão de 190,2 MPa, os diâmetros das fibras foram inferiores a
0,375 mm, e foi considerado um comprimento de incorporação de 10 mm. Além
disso, a resposta ao arrancamento varia de acordo com o espaçamento entre as fibras, e essa distância variou de 0 mm a 3,3 mm na investigação de Kim e Yoo (2019),
enquanto a distância adotada no presente estudo foi de 4,25 mm.
Conforme reportado por Naaman (2012), quando muitas fibras são arrancadas de
uma mesma área de uma matriz, a resistência ao arrancamento por fibra pode diminuir devido ao “efeito de grupo”, ou seja, a capacidade de carga das fibras funciona
de forma semelhante à capacidade resistente de múltiplas estacas em uma fundação.
Como no programa experimental admitido nesta pesquisa as fibras estavam significativamente distantes, a deterioração da matriz circundante não afetou o desempenho
das outras fibras. Feng et al. (2019) verificaram, por exemplo, que a tensão de
aderência aumentou à medida que a distância entre as fibras variou de 6 mm a 16
mm. Além disso, em alguns dos ensaios realizados no presente estudo, as fibras
não foram arrancadas do mesmo lado e, dessa forma, enquanto uma era arrancada,
a outra continuava a atuar como ponte de transferência de tensões, aumentando a
resposta total. Essas divergências mostram a variabilidade dos resultados de ensaios
de arrancamento.
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4 Previsão analítica de ensaios de
arrancamento
Neste trabalho, modelos analíticos foram aplicados para prever o comportamento
de ensaios de arrancamento de fibras de aço em matriz cimentícia utilizando os parâmetros obtidos nos ensaios laboratoriais realizados. Os dois modelos são descritos
na Seção 4.1 e na Seção 4.2. O primeiro, denominado Diverse Embedment Model
(DEM), é utilizado para comparação com os resultados experimentais e numéricos
dos ensaios de arrancamento para uma fibra. O segundo, proposto por Laranjeira
et al. (2010b), é implementado como modelo constitutivo da interface fibra/matriz
no modelo numérico, com o intuito de possibilitar uma estimativa de respostas ao
arrancamento de fibras inclinadas em relação ao plano de fratura.

4.1 Previsão analítica via DEM
O modelo DEM, proposto por Lee et al. (2011a), é um modelo analítico para previsão
da tensão de aderência por atrito e do efeito da ancoragem mecânica proporcionado
pelos ganchos no arrancamento de uma fibra de aço incorporada em uma matriz
cimentícia. Para isso, o modelo considera nos cálculos as possíveis inclinações e
comprimentos incorporados da fibra. As hipóteses e formulações utilizadas para
previsão do comportamento de fibras retas e com ganchos são apresentadas nas
subseções a seguir.

4.1.1 Hipóteses
O modelo analítico apresentado em Lee et al. (2011a) e Lee et al. (2011b) caracteriza o comportamento de uma fibra de aço submetida à tração uniaxial sob duas
condições: 1) quando apenas um dos lados da fibra está incorporado na matriz cimentícia e o outro lado está livre ou totalmente fixo; e 2) quando ambos os lados da
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fibra estão incorporados. Para o caso com dois lados incorporados, foco do presente
estudo, são adotadas as seguintes hipóteses:
1. O deslizamento da parte incorporada mais longa de uma fibra não é desprezível quando os comprimentos incorporados em ambos os lados são aproximadamente semelhantes e, portanto, não pode ser desconsiderado, como mostrado na Figura 4.1. Dessa forma, a abertura de fissura wcr é dada pela soma
dos deslizamentos do menor e maior lado incorporados, sshort e slong , sendo
sshort > slong .
slong

sshort
la

lf – la

wcr

Figura 4.1: Comportamento ao arrancamento de fibra incorporada em ambos os
lados (adaptado de Lee et al. (2011a)).
2. Considera-se que o deslizamento ao longo do comprimento das fibras retas é
constante e que o alongamento da fibra possa ser negligenciado. Ou seja, para
simplificação, supõe-se translação de corpo rígido para o comportamento de
arrancamento de uma única fibra reta, desprezando o deslocamento devido
às tensões elásticas, conforme também assumido no modelo analítico Variable
Embedment Model (VEM), proposto por Voo e Foster (2003, 86p).
3. Adota-se uma relação tensão-deslizamento de aderência friccional bilinear entre
a fibra e a matriz de concreto. Dessa forma, por equilíbrio, slong pode ser
descrito na Equação 4.1 em função de sshort , do comprimento total da fibra
lf , do menor comprimento incorporado inicial la , e do deslizamento do menor
lado correspondente à tensão de aderência máxima, dado por sf .

slong =

q

2

l
−l
−
f a
(lf −la ) −4(la −sshort )sshort


2
q
2


l
−l
−
l
−l
( f a ) −4(la −sshort )sf

f a
2

para sshort ≤ sf

(4.1)

para sshort > sf

4. A abertura da fissura é utilizada como parâmetro de definição, ao invés do
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deslizamento da fibra. A abertura de fissura para a tensão máxima wpθ na
fibra reta varia de sf a 2sf de acordo com os comprimentos incorporados de
cada lado da fibra, sendo que, à medida que eles se aproximam da metade
do comprimento total da fibra, wpθ tende a 2sf . Essa abertura da fissura no
pico da tensão de aderência pode ser expressa em termos da razão entre o
menor comprimento embutido e o comprimento da fibra, dependendo também
da inclinação da fibra.
5. O comportamento ao arrancamento da fibra reta é caracterizado pela aderência
por fricção, enquanto o da fibra com ganchos também apresenta os efeitos da
ancoragem mecânica fornecida pelo gancho. Dessa forma, esses efeitos devem
ser somados à aderência friccional a fim de se obter a tensão normal total na
fibra na fissura.
6. Assume-se que tanto o deslizamento no pico de tensão de aderência friccional
quanto o deslizamento no pico da tensão de aderência relacionada à ancoragem mecânica aumentam à medida que a inclinação da fibra cresce. Para
fibras retas, quando o lado incorporado mais curto atinge sua resistência ao
arrancamento, descolando completamente, o lado incorporado mais longo é
considerado como um mecanismo de descarga parcial de tensão de aderência
friccional. Quando isso ocorre para fibras com ganchos, atingida essa resistência, a parte incorporada mais curta segue o comportamento pós-pico para
o efeito de ancoragem mecânica, enquanto a parte incorporada mais longa
sofre descarga parcial para as tensões de aderência friccional e também de
ancoragem mecânica.

4.1.2 Fibra reta única
Para fibras de aço retas, o DEM adota a resposta tensão de aderência vs. deslizamento como bilinear, como mostra a Figura 4.2. Esse modelo é representado por
uma reta com crescimento linear positivo da origem até a tensão de aderência friccional máxima τf,max obtida experimentalmente, seguida por um patamar constante
nesse nível de tensão.
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τf
τf,max

sf

cos²θ

s

Figura 4.2: Modelo bilinear de tensão de aderência friccional vs. deslizamento
(adaptado de Lee et al. (2011a)).
Tal comportamento em fibras indeformadas é atribuído apenas à aderência por
atrito, e é descrito por meio da formulação apresentada na Tabela 4.1. Nestas equações, sf θ e wpθ são, respectivamente, o deslizamento e a abertura de fissura para a
tensão máxima de aderência friccional para o ângulo de inclinação θ da fibra em
relação ao eixo perpendicular à fissura, sendo que wpθ é obtido experimentalmente.
A tensão de aderência friccional e o deslizamento no lado menos incorporado ao
longo do tempo, por sua vez, são dados por τshort e sshort e a abertura de fissura
corrente é wcr . É importante ressaltar que o DEM considera a tensão de aderência
constante, independente da inclinação da fibra.

4.1.3 Fibra com ganchos única
Para descrever o comportamento ao arrancamento das fibras de aço com gancho,
além da parcela relativa à aderência friccional, deve ser acrescentada a parcela de
tensão de aderência devido à ancoragem mecânica dos ganchos nas extremidades. No
DEM, esta parcela é idealizada como uma relação parabólica e linear para os comportamentos pré e pós-pico, respectivamente, conforme apresentado na Figura 4.3,
na qual a carga máxima relativa à ancoragem máxima é dada por Peh,max e o respectivo deslizamento por seh / cos2 θ. Nota-se que, quando o deslizamento ultrapassa o
tamanho do gancho (lf − li )/2 no trecho descendente, não há mais carga fornecida
pela ancoragem mecânica, devido à deterioração da matriz cimentícia ao redor e ao
endireitamento do gancho.
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Tabela 4.1: Formulação para fibras retas de acordo com o DEM.
Parâmetro

Equação

Deslizamento no pico

sf θ =

sf
cos2 θ



Abertura de fissura no
pico

Tensão de aderência no
menor lado incorporado

Deslizamento do menor
lado incorporado

Tensão normal na fibra
na região da fissura

wpθ = sf θ 1 + 4

τshort =

sshort =

 2 
la
lf


 wcr τ

para

wcr ≤ wpθ

τf,max

para

wcr > wpθ

wpθ f,max


2
 (lf −la )wcr −wcr
lf√
−2wcr

para

wcr ≤ wpθ

 −B+ B 2 −4C

para wcr > wpθ
B = lf − la − 2wcr − sf θ ; C = la sf θ − (lf − la − wcr )wcr
2

)
σf,cr = 4τshort (la −sdshort
f

P

lf

Peh,max

li

seh

cos²θ

seh

cos²θ

+

(lf- li)
2

s

Figura 4.3: Modelo para carga de arrancamento vs. deslizamento devido à ancoragem mecânica pelo gancho das fibras (adaptado de Lee et al. (2011a)).
A formulação do DEM considerando os efeitos de ancoragem é apresentada na
Tabela 4.2 em função de τf,máx e τeh,máx , que são obtidos experimentalmente no
ensaio de arrancamento para uma fibra reta e uma fibra com gancho, respectivamente.
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Tabela 4.2: Formulação para fibras com ganchos de acordo com o DEM.
Parâmetro

Equação

Carga de
ancoragem
mecânica máxima

Peh,max = (τeh,max − τf,max )

Carga relativa à
ancoragem
mecânica do menor
lado incorporado

 

 
2 
seh

s cos2 θ
s cos2 θ

−
, se s ≤ cos
P
2
2θ
 eh,max
seh
seh

i
h

(lf −li )
s−seh / cos2 θ
Peh,short (s) = P
seh
seh
,
se cos2 θ ≤ s ≤ cos
2θ+

lf −li
2
 eh,max 1−2


(lf −li )
seh
0,
se s > cos2 θ + 2

Tensão normal na
fibra na região da
fissura

)
+4
σf,cr = 4τshort (la −sdshort
f



lf
2


− seh πdf

Peh,short
πd2f

4.2 Previsão analítica via modelo proposto por
Laranjeira et al. (2010)
A inclinação de uma fibra de aço introduz complexidades adicionais no seu comportamento ao arrancamento, englobando diferentes micromecanismos, como a flexão
da fibra, o lascamento da matriz cimentícia e efeitos de fricção concentrados no ponto
de saída da fibra. Pesquisas sobre o comportamento ao arrancamento de fibras inclinadas apresentadas na literatura são baseadas na maior parte dos casos em ensaios
experimentais, como por exemplo em Banthia e Trottier (1994), Armelin e Banthia
(1997), Robins et al. (2002) e Cunha et al. (2008), que mostram as diferenças provocadas pela variação de parâmetros, porém estão limitadas às condições de ensaio
e materiais utilizados. O modelo analítico proposto por Laranjeira et al. (2010a)
e Laranjeira et al. (2010b), por sua vez, prevê esse comportamento, tendo como
informações de entrada as propriedades dos materiais constituintes e os ensaios de
arrancamento para fibras alinhadas à direção da carga e perpendiculares ao plano
de fratura. Neste modelo, uma resposta típica para fibras foi elaborada, compreendendo quatro estágios: resposta elástica seguida de descolamento; arrancamento
da fibra e endireitamento do gancho; deslizamento devido ao atrito por meio de um
duto reto na matriz cimentícia; e remoção da fibra da matriz.

40

4.2 Previsão analítica via modelo proposto por Laranjeira et al. (2010)

4.2.1 Hipóteses
Tanto fibras com ganchos quanto fibras retas inclinadas quando submetidas a tensão
uniaxial englobam os fenômenos de descolamento, lascamento da matriz cimentícia,
e deslizamento devido à fricção e remoção da fibra. Além disso, os ganchos implicam
também em deformações plásticas e no aumento da carga requerida para o arrancamento da fibra, aumentando os efeitos de lascamento da matriz. Para prever o
comportamento ao arrancamento de fibras com ganchos inclinadas, a curva carga
de arrancamento vs. deslizamento pode ser descrita, de forma simplificada, por 6
pontos chaves, cada um relacionado a um estágio diferente do processo de arrancamento. A Figura 4.4, adaptada dos estudos de Laranjeira et al. (2010b), ilustra os
pontos chaves.
P

H₁:
H₂:
H₃:
H₄:
H₅:
H₆:

H₃
H₂
H₁

H₄

H₅

H₆

Descolamento da fibra
Efeitos do lascamento da matriz (Estágio 1)
Efeitos do lascamento da matriz (Estágio 2)
Pós-pico
Estágio de pré-remoção
Remoção da matriz

w

Figura 4.4: Previsão de respota ao arrancamento de fibras inclinadas (adaptado
de Laranjeira et al. (2010b)).
Como hipóteses, o modelo é focado em fibras de aço de 30 a 60 mm de comprimento e
de 0,50 a 1,00 mm de diâmetro, incorporadas em matrizes cimentícias com resistência
à compressão menor que 90 MPa, abrangendo os materiais estudados no presente
trabalho. Como as fibras são inclinadas, a formulação é baseada no comprimento de
matriz lascada gerado pela carga de pico devido à fricção no ponto de saída da fibra,
denominado LSP 1 , e no incremento de matriz lascada gerado pelo endireitamento do
gancho, denominado LSP 2 . Os estágios da resposta ao arrancamento de fibras com
ganchos inclinadas são mostrados na Figura 4.5.
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Fissura

Ponto H1

Ponto H2

Ponto H4
4

Ponto H5
5

Ponto H3

Ponto H5
6

Figura 4.5: Estágios de resposta ao arrancamento de fibras inclinadas (adaptado
de Laranjeira et al. (2010b)).
O lascamento da matriz é o resultado de um fenômeno no qual há falha da matriz devido à curvatura local da fibra e ao longo da superfície da matriz cimentícia
fissurada, devido à sua fragilidade e não homogeneidade. Ao atravessar uma fibra
inclinada, a fissura se propaga no caminho de menor resistência, tendendo a mudar
de direção para ficar paralela à fibra por uma distância significativa ao longo do seu
comprimento e estabelecendo um padrão de fissuração por lascamento e deslocamento, em consequência da assimetria de tensões induzidas (Bentur et al., 1985b).
As deformações plásticas dos ganchos são outros fatores que também intensificam o
processo de fragmentação da matriz cimentícia.
As microfissuras e as fissuras ocasionadas pela deflexão da fibra, dependente da sua
geometria e flexibilidade, alteram os mecanismos de arrancamento, fazendo com que
o descolamento se inicie a cargas cada vez menores, à medida que se aumenta o
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ângulo de inclinação (Cunha, 2010). Os segmentos retos da fibra tendem a se reorientar, exercendo pressões na matriz circundante, sendo este processo neutralizado
pela reação fornecida pela matriz. Dessa forma, o aumento da largura das fissuras
implica em maiores forças de desvio para dobrar progressivamente a fibra. De acordo
com Laranjeira et al. (2010a), ensaios experimentais mostram que o fenômeno de
lascamento ocorre perpendicularmente ao eixo da fibra incorporada e que o incremento no comprimento de fibra livre resulta na movimentação do ponto de saída
original da fibra em direção às seções internas da fibra. Mecanismos de lascamento
ocorrem enquanto a força imposta pela curvatura da fibra for maior do que a resistência fornecida pela matriz na superfície fissurada, provocando um atrito adicional
ao deslizamento da fibra.
A capacidade de aderência de fibras de aço inclinadas pode, então, ser considerada
como a soma de duas componentes, uma alinhada e outra perpendicular ao eixo
principal da fibra (Leung e Li, 1992). Quanto maior o ângulo de inclinação da fibra
ou à medida que a fibra desliza, menor a componente alinhada, e maior a não alinhada. A largura da abertura/fissura é fortemente influenciada pela magnitude do
lascamento da matriz e comprimento incorporado da fibra. Para maiores ângulos, a
dispersão da resposta ao arrancamento aumenta, sendo a carga de pico geralmente
próxima à carga obtida para fibras alinhadas quando não ocorre ruptura da fibra,
porém ocorrendo a largura de fissuras maiores (Naaman e Shah, 1976; Laranjeira
et al., 2010a; Ouyang et al., 1994). Uma força de desvio estável é fornecida pela
matriz apenas ao final do processo de lascamento, evitando quedas bruscas de capacidade de carga na resposta pós-pico. Após este estágio, a carga de arrancamento
é reduzida a medida que ocorre o deslizamento sob uma inclinação aproximadamente constante, semelhante ao comportamento obtido para fibras alinhadas. Após
o processo de remoção da fibra, a carga passa a ser influenciada principalmente pelo
atrito local no ponto de saída da fibra. Em sequência, há uma queda brusca até
o carregamento se igualar a zero, sendo a largura da abertura nesse ponto igual
ao comprimento incorporado inicial reduzido devido ao processo de lascamento da
matriz (Laranjeira et al., 2010a,b).

4.2.2 Formulação
Como dados de entrada, o modelo requer as seguintes propriedades: deformação última (εu ), módulo de elasticidade (Ef ), resistência à tração (σu ) e diâmetro (df ) da
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fibra de aço; resistência média à compressão da matriz cimentícia (fctm ); coeficiente
de atrito entre a fibra de aço e a matriz (µ, geralmente igual a 0,6); menor comprimento incorporado (le ); e ângulo entre o eixo da fibra e a aplicação da carga (θ).
A partir dos ensaios de arrancamento com fibras alinhadas às cargas, é necessário o
conhecimento da carga de pico para fibras retas e com ganchos (PS01 e PH01 ), com
as respectivas aberturas de fissura (wS01 e wH01 ), e carga residual (PS02 e PH02 ), com
as respectivas aberturas de fissura (wS02 e wH02 ).
Inicialmente, o endireitamento do gancho é avaliado por meio de incrementos de
carga de arrancamento e deslizamento no pico:
∆PH01 = PH01 − PS01

(4.2)

∆wH01 = wH01 − wS01

(4.3)

O ponto pós carga de pico, de início da carga residual, pode ser definido por meio
dos incrementos da carga de arrancamento e respectiva abertura de fissura, dados
por:
∆PH02 = PH02 − PH01

(4.4)

∆wH02 = wH02 − wH01

(4.5)

4.2.2.1 Pontos-chave
Os pontos chave são dados abaixo, de forma simplificada.
Ponto H1 : Processo de descolamento
O primeiro estágio do arrancamento engloba a propagação da fissura e a consequente
ativação da fibra. Portanto, esta etapa é comum tanto para fibras retas quanto com
ganchos, compreendendo mecanismos como a microestrutura da zona de transição
interfacial (ZTI). O cálculo da carga e da abertura de fissura neste ponto são dados
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por:
PH1 = PS01 cos θ

(4.6)

wH1 = wS01

(4.7)

Ponto H2 : Efeitos do lascamento da matriz (Estágio 1)
Neste ponto, ocorre o primeiro estágio dos efeitos do lascamento da matriz cimentícia
e a ativação dos ganchos, em decorrência do descolamento da fibra observado no
ponto H1 e da pressão exercida pela curvatura de seus segmentos que impõe a
mobilização e ruptura da matriz, diferente para cada inclinação.
Considera-se que a contribuição dos ganchos aumenta até um valor máximo obtido
em H3 ,sendo seus efeitos retardados caso a inclinação da fibra seja significativamente grande e torne a fricção no local de sua saída o mecanismo de arrancamento
governante. Dessa forma, o equilíbrio entre as componentes ao longo do eixo da
fibra e em outras direções que atuam no processo de arrancamento no ponto H2 é
proporcional ao comprimento de matriz lascada LSP 1 e dependente do fator de comprimento efetivo Lef f (H2) , que leva em conta a redução do comprimento incorporado
disponível.
A carga de arrancamento ao final do primeiro estágio de lascamento da matriz é dada
pela soma dessas componentes alinhadas e não alinhadas, que podem ser definidas,
respectivamente, por PHA2 (Equação 4.9) e PHN 2 (Equação 4.10), sendo este último
representado pela força de desvio DF 1 .
PH2 = PHA2 + PHN 2 ,

(4.8)

le − 6LSP 1
cos θ,
= PS01 Lef f (H2) + ∆PH01
le
!

PHA2

θ
PHN 2 = µDF 1 = µPS01 sin θ cos .
2

(4.9)

(4.10)

O comprimento de matriz lascada é calculado por meio de um critério de falha, no
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qual a resistência à tração fornecida pela matriz cimentícia na superfície fissurada
(RSP 1 ) deve ser maior ou igual à força de lascamento dependente da força de desvio
no ponto de saída da fibra imposta pela curvatura da fibra (FSP 1 ). LSP 1 pode ser
determinado, a partir da Equação 4.11, de acordo com os coeficientes expostos em
Equação 4.12, Equação 4.13 e Equação 4.14.
a1 L2SP 1 + b1 LSP 1 + c1 = 0,

(4.11)

√

a1 =

2
cos θ
+
,
sin θ sin2 θ

(4.12)

b1 =

df
,
sin θ

(4.13)

c1 =

PS01 sin θ
.
fctm

(4.14)

Por sua vez, o fator de comprimento efetivo é dado por:
!

Lef f (H2) = Lef f (S2) =

le − LSP 1
.
le

(4.15)

A respectiva largura de abertura/fissura no ponto,wH2 , considera também a contribuição derivada da componente alinhada (wHA2 ) e o incremento devido ao lascamento da matriz (∆wSP 1 ). A primeira inclui a largura de fissura associada ao
processo de descolagem (wH1 ) e à deformação parcial do gancho, enquanto ∆wSP 1 é
responsável pela reorientação da fibra dentro do primeiro estágio de lascamento da
matriz, sendo dependente de LSP 1 e do número de lados N nos quais ocorre esse
lascamento. Quando ambos os lados da fibra estão incorporados na matriz, caso do
presente trabalho, N é igual a 2.
wH2 = wHA2 + ∆wSP 1

(4.16)

46

4.2 Previsão analítica via modelo proposto por Laranjeira et al. (2010)

le − 6LSP 1
cos θ
le
!

wHA2 = wH1 + ∆wH01

∆wSP 1 = N LSP 1 (1 − cos θ) = 2LSP 1 (1 − cos θ)

(4.17)

(4.18)

Ponto H3 :Efeitos do lascamento da matriz (Estágio 2)
O lascamento da matriz cimentícia provoca o movimento do ponto de saída da fibra
do eixo inicial de arrancamento, de modo que a sua profundidade em relação à
abertura de fissura seja progressivamente superior. Em consequência do aumento
significativo dos efeitos de ancoragem fornecidos pelo gancho, a matriz sofre um
segundo estágio de lascamento, até que a força máxima ao longo do eixo principal
da fibra (PH01 ) seja equilibrada no novo ponto de saída da fibra.
A carga de arrancamento no final do segundo estágio de lascamento da matriz, no
ponto H3 , é dada, então, pela soma das componentes alinhadas (PHA3 ) e não alinhadas (PHN ), definidas, respectivamente, pela Equação 4.20 e Equação 4.21. Na
primeira são levados em conta o incremento de carga fornecido pelo gancho e a
contribuição fornecida pelos segmentos retos da fibra, influenciada pelo novo comprimento incorporado reduzido devido ao lascamento. A componente não alinhada,
por sua vez, é resultante exclusivamente do atrito local introduzido pela nova força
de desvio DF 2 , que depende da força axial máxima na fibra (PH01 ) e do ângulo de
inclinação θ.
PH3 = PHA3 + PHN ,



(4.19)



PHA3 = PS01 Lef f (H3) + ∆PH01 cos θ,

(4.20)

θ
PHN = µDF 2 = µPH01 sin θ cos .
2

(4.21)
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O comprimento efetivo no ponto-chave H3 , Lef f (H3) , é dado por:
Lef f (H3) =

le − (LSP 1 + LSP 2 )
.
le

(4.22)

O incremento de matriz lascada ao longo do eixo principal da fibra (LSP 2 ) é obtido
simplificadamente por um critério de falha entre a resistência fornecida pela matriz
na superfície fissurada, RSP 2 , e a nova força de lascamento, FSP 2 , provocada pelo
aumento na força de desvio devido ao incremento da capacidade de carga fornecida
pelo gancho.LSP 2 pode ser determinado, então, resolvendo-se a Equação 4.23, para
os coeficientes definidos na Equação 4.24, Equação 4.25 e Equação 4.26.
a2 L2SP 2 + b2 LSP 2 + c2 = 0,

(4.23)

a2 = a1 ,

(4.24)



b2 = b1 +

2LSP 1 cos θ +

√ 
2

sin θ

(4.25)

,

PH01 LSP 1
cos θ
c2 = c1
df + LSP 1
.
+
PS01
sin θ
sin θ
!

(4.26)

A largura da abertura/fissura em que ocorre o pico de carga de arrancamento, wH3 ,
leva em conta a largura da fissura antes da descolagem (wH1 ), o incremento devido ao
endireitamento do gancho (∆wH01 ) e o incremento na largura acarretados por ambos
os estágios de lascamento da matriz, ∆wSP 1 e ∆wSP 2 . Esse parâmetro pode ser
calculado por meio da Equação 4.27, sendo ∆wSP 2 determinado pela Equação 4.28.

wH3 = wH1 + ∆wH01 cos θ + ∆wSP 1 + ∆wSP 2 ,

(4.27)

∆wSP 2 = 2LSP 2 (1 − cos θ) .

(4.28)
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Ponto H4 : Pós-pico
Após a contribuição máxima fornecida pelo gancho ser atingida, no ponto H3 , o
processo de arrancamento se desenvolve de forma mais estável, uma vez que há
diminuição da carga pós-pico e que não ocorre mais lascamento adicional da matriz
cimentícia. Assim, a curvatura da fibra no ponto de saída permanece inalterada e a
componente não alinhada, PHN , pode ser assumida como constante.
A partir do ponto H4 ,quando a ponta da fibra entra no segmento inicialmente reto
do duto, não ocorrem mais deformações plásticas. Neste estágio, o atrito se torna
o mecanismo governante do arrancamento e a capacidade de transferência de carga
da fibra diminui proporcionalmente ao seu comprimento incorporado disponível, em
uma taxa praticamente constante. A carga em H4 , compreende a contribuição fornecida pela força de desvio no ponto de saída da fibra, pela fricção residual derivada
do endireitamento incompleto do gancho e pela fricção ao longo dos segmentos retos da fibra, sendo dada pela soma da componente alinhada (PHA4 ) e não alinhada
(PHN ). A primeira componente é definida na Equação 4.30, assumindo-se que as
propriedades da interface nos segmentos retos da fibra passam a ser representadas
por PS02 .
PH4 = PHA4 + PHN ,

(4.29)





PHA4 = PS02 Lef f (H4) + ∆PH01 + ∆PH02 cos θ.

(4.30)

O comprimento efetivo no ponto-chave H4 é expresso por:
Lef f (H4) =

le − (LSP 1 + LSP 2 + ∆wH02 )
.
le

(4.31)

A largura da fissura,wH4 , é calculada por meio da soma da abertura no estágio anterior e do incremento devido ao endireitamento do gancho. Dessa forma, a respectiva
largura da fissura é obtida da seguinte forma:
wH4 = wH3 + ∆wH02 cos θ.

(4.32)
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Ponto H5 :Estágio de pré-remoção
Ao fim do processo de remoção da fibra, a parte do gancho torna-se progressivamente
mais próxima da superfície fissurada e, portanto, a carga de arrancamento PH5 , dada
pela soma da componente alinhada (PHA5 ) e não alinhada (PHN ), passa a depender
principalmente da contribuição residual do gancho:
PH5 = PHA5 + PHN ,

(4.33)

PHA5 = (∆PH01 + ∆PH02 ) cos θ.

(4.34)

Nesta fase, a ponta de fibra tende a girar e o atrito gerado pode aumentar localmente
a carga de arrancamento. A largura da abertura na qual o processo de remoção se
inicia, wH5 , é dada pela Equação 4.35, na qual LH,crit é a distância entre o ponto na
extremidade da fibra e o ponto de início do primeiro arco de seu gancho, aproximadamente igual a 2,0 mm.
wH5 = le − (LSP 1 + LSP 2 + LH,crit ) .

(4.35)

Ponto H6 :Remoção da matriz
Após o início do processo de remoção da fibra, a carga de arrancamento cai drasticamente para zero, sendo a largura de fissura nesse ponto dada, aproximadamente, pelo
comprimento inicial incorporado deduzido do comprimento total da matriz lascada.
Consequentemente, PH6 e wH6 são definidos por:
PH6 = 0,

(4.36)

wH6 = le − (LSP 1 + LSP 2 ) .

(4.37)

4.2.2.2 Condições
Para generalização do modelo, condições quanto à ruptura da fibra e ao tamanho
disponível de fibra incorporada são impostas. Além disso, a forma da curva é afetada
com base do mecanismo de arrancamento governante.
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Condição de ruptura da fibra
Caso a carga de pico de arrancamento calculada, PH3 , ultrapasse a carga última
de arrancamento da fibra para o ângulo de inclinação determinado, Pu (θ), a curva
passa a contar apenas com os pontos-chaves H1 , H2 , e o ponto em que a fibra falha.
Neste ponto, a carga é dada por Pu (θ), e a abertura da fissura é dada por:
Pu (θ) − PH2
(wH3 − wH2 ) .
PH3 − PH2

wu (θ) = wH2 +

(4.38)

No modelo, a resistência à tração inclinada da fibra, σu (θ), dada pela relação entre a carga última de arrancamento da fibra inclinada e a sua área transversal, é
calculada por um procedimento heurístico simplificado. Dessa forma, Laranjeira
et al. (2010b) observaram respostas ao arrancamento para fibras de diferentes propriedades e submetidas a diferentes ângulos, de forma a identificar a magnitude e
variação das cargas máximas em que ocorre a falha da fibra. A fórmula é dada pela
Equação 4.39, na qual εu é a deformação última da fibra de aço utilizada (tipicamente dada por 35‰), df é o seu diâmetro e RF é o raio de curvatura da fibra na
falha. Este último parâmetro pode ser idealizado na Equação 4.40 como um valor
limite superior devido ao escoamento do material (RP ), obtido na Equação 4.40, e
um componente de redução para levar em conta a curvatura real da fibra no ponto
de saída (RC ), definido na expressão empírica Equação 4.42, onde k é definido como
igual a 9 quando a fibra já é originalmente deformada.
df
εu
−
1000 2RF

σu (θ) = Ef

RF = RP − RC θ,

RP =

d
2



εu
1000

−

σu
Ef

RC = kdσu 10−6 .

!

,

(4.39)

(4.40)

,

(4.41)

(4.42)

51

4.2 Previsão analítica via modelo proposto por Laranjeira et al. (2010)
A redução da resistência à tração final em ângulos maiores de inclinação não é desprezível e é particularmente importante para fibras com menor resistência à tração.
Condição de comprimento de fibra disponível
O trecho pós-pico depende do comprimento de fibra incorporada disponível após a
ocorrência do lascamento da matriz. Nos casos em que o o comprimento inicial da
fibra incorporada é pequeno e/ou os comprimentos de matriz lascada são significativos, o trecho pós-pico pode ser severamente reduzido ou desaparecer completamente. Este último também pode comprometer a completa mobilização do gancho
da extremidade e, portanto, a carga de arrancamento última deve ser reduzida em
conformidade. Assim, para o ponto-chave j de 1 a 4, caso a condição wH5 > wHj
não seja atendida, a remoção da fibra ocorre quando a extremidade em gancho não
está totalmente mobilizada.
Nesta situação, uma curva nova e simplificada aplica-se levando em consideração
apenas os pontos que verificam a condição e os pontos correspondentes à etapa de
remoção das fibras (H5 e H6 ), que começam para a abertura wH5 , com a carga de
arrancamento definida pela Equação 4.43. Nesta equação, j é o maior número de
ponto-chave que atende à condição.



PH5 = PHj + PH(j+1) − PHj



wH5 − wHj
.
wH(j+1) − wHj

(4.43)

Forma da resposta ao arrancamento
A partir dos pontos-chaves calculados, a forma do trecho pré-pico da resposta de
arrancamento, definido entre H1 e H3 , pode ser determinada avaliando-se quais mecanismos são dominantes na abertura da fissura do pico: se os de lascamento da
matriz ou os do endireitamento dos ganchos. Tendo em vista que para fibras alinhadas à carga o comportamento pré-pico é não linear devido à deformação dos ganchos,
em fibras sob pequenos ângulos de inclinação, nos quais o componente alinhado tem
maior influência na resposta de arrancamento, uma suposição multilinear da curva
subestimaria a capacidade de transferência de carga das fibras. Dessa forma, a interpolação entre os pontos-chave H1 a H3 deve respeitar a condição da Equação 4.44.
Quando os efeitos de lascamento da matriz são reduzidos, a expressão parabólica
pode ser obtida por meio das coordenadas nos pontos H1 e H3 e fixando a derivada
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no pico (H3 ) igual a zero.



∆wSP 1

+ ∆wSP 2 ≥ ∆wH01

T recho bilinear,


∆wSP 1

+ ∆wSP 2 < ∆wH01

T recho parabólico.

(4.44)
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5 Simulação numérica com
representação discreta e explícita
das fibras
Neste capítulo é apresentada uma visão geral do modelo numérico utilizado, destacando as principais características dos elementos finitos e modelos constitutivos
adotados para representar a matriz cimentícia, as fibras de aço, e a interação fibra/matriz, incluindo o efeito do ancoragem mecânica das fibras.

5.1 Visão geral
Para simulação numérica do comportamento ao arrancamento, utiliza-se o modelo
proposto por Bitencourt Jr. et al. (2019), no qual a matriz cimentícia e as fibras
têm seus comportamentos mecânicos descritos independentemente. A interação fibra/matriz é dada através de uma correspondência entre a tensão de cisalhamento
e o deslizamento da fibra em relação à matriz por meio da técnica de acoplamento
(Bitencourt Jr., 2015; Bitencourt Jr. et al., 2015). Assim, na modelagem tridimensional, a matriz é representada por elementos finitos tetraédricos de quatro nós, as
fibras por elementos finitos de treliça com dois nós, e a interação fibra/matriz através da introdução de elementos finitos de acoplamento (EFA) na malha padrão de
elementos finitos. A Figura 5.1 apresenta os detalhes do modelo numérico utilizado,
mostrando as leis constitutivas e as malhas de elementos finitos adotadas para cada
componente, que são aprofundadas em: Seção 5.2, Seção 5.3 e Seção 5.4.
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Fibra
Elemento finito
de acoplamento

Modelo Constitutivo

Malha de Elementos Finitos

Matriz cimentícia

Fibra de aço

Matriz Cimentícia

Elemento de acoplamento

Elemento finito
de treliça de 2 nós

Elemento finito
tetraédrico de 4 nós

Elemento finito
tetraédrico de 5 nós

σ
σy

τ,q
τmax

σ
Ef

-σy

ft
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ε
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ε
fc

τbf
s1

s2

s,r

cn

Figura 5.1: Representação do modelo numérico com uma fibra.
Os EFAs são responsáveis por acoplar cada nó da fibra a um elemento da matriz,
possuindo, assim, os mesmos 4 nós pertencentes à matriz cimentícia e um nó adicional, correspondente ao nó de treliça do elemento da fibra de aço. Esses elementos
garantem a compatibilidade de deslocamentos e a transferência de forças de interação entre as malhas não conformes, que são descritas por uma lei de aderência
calibrada de acordo com os resultados de arrancamento obtidos experimentalmente.
Dessa forma, o modelo apresenta como principal vantagem não introduzir graus de
liberdade à simulação para representar a interação fibra/matriz, que por sua vez,
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possui um modelo constitutivo independente para descrever o seu comportamento,
que pode ser facilmente alterado. Pode-se, por exemplo, adotar um modelo que
considere a resposta da interface quando exposta a elevadas temperaturas, como foi
apresentado no trabalho de Serafini et al. (2021).
Com a introdução de EFAs, após se obter as matrizes e vetores locais de cada
componente por integração numérica, utiliza-se o operador de montagem A para
somar suas contribuições e determinar o sistema global resultante, respeitando as
malhas adotadas. Dessa forma, o vetor global de forças internas passa a ser dado
pela Equação 5.1, enquanto a matriz de rigidez global é calculada por meio da
Equação 5.2. Nessas equações, o primeiro termo está relacionado aos elementos da
matriz cimentícia, o segundo aos elementos de fibras de aço e o último aos EFAs
introduzidos na malha padrão de elementos finitos (Bitencourt Jr., 2015).
nel

nel

F int =

{z

|

}

elementos da matriz cimentı́cia

K=

nel

{z

}

|

{z

}

elementos de f ibra de aço

|

{z

}

elementos de acoplamento

nel

nel

(EF A)
K int
+ Ae=1(F A) K int
e (F A) + Ae=1
e (EF A) . (5.2)

Ae=1(M C) K int
e (M C)
|

nel

(EF A)
+ Ae=1(F A) F int
F int
e (F A) + Ae=1
e (EF A) , (5.1)

Ae=1(M C) F int
e (M C)

elementos da matriz cimentı́cia

|

{z

}

elementos de f ibra de aço

|

{z

}

elementos de acoplamento

A análise numérica pode ser dividida em três partes principais: pré-processamento,
processamento e pós-processamento, como ilustra a Figura 5.2.
1. Pré-processamento

3. Pós-processamento

Pré-processador

Pós-processador
Arquivo de
entrada *.mfl

2.Processamento
Introdução de elementos
finitos de acoplamento

Solver de elementos
finitos

Arquivos de
saída

Figura 5.2: Sequência da análise numérica.
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No pré-processamento, o software GiD (desenvolvido pelo CIMNE) é utilizado para
criar a geometria, atribuir propriedades aos materiais e condições de contorno, assim como para gerar uma malha de elementos finitos adequada para o problema.
Em seguida, ainda na etapa de pré-processamento, os EFAs são atribuídos a partir
da leitura da malha de elementos finitos do compósito, obtendo-se um arquivo de
entrada em extensão *.mfl. A análise numérica é feita com base nesse arquivo, via
MEF, no Solver implementado no MATLAB que possui a formulação básica para
modelagem multiescala de CRFA. Após esse processamento, a solução da análise é
salva como um arquivo de saída, que possui os dados sobre os campos de deslocamentos, deformações e tensões. No pós processamento, este arquivo é lido pelo GiD
para visualização das respostas.

5.2 Interação fibra/matriz
A interação fibra/matriz é representada na simulação por meio dos elementos finitos
de acoplamento, que introduzem uma força de interação entre os componentes. De
acordo com Bitencourt Jr. et al. (2019), para entender essa força, considera-se um
elemento finito isoparamétrico padrão de domínio Ωe ,com nn nós e com as funções
de forma N i (X)(i = 1, nn), definidas para pontos materiais X ∈ Ω e . Assim, o
deslocamento U em qualquer ponto de seu domínio pode ser aproximado em termos
de seus deslocamentos nodais D i (i = 1, nn), conforme Equação 5.3:

nn
X

U (X) =

N i (X)D i .

(5.3)

i=1

Além desses nós pertencentes ao elemento finito isométrico padrão, o EFA possui
também um nó adicional, nn + 1, denominado nó de acoplamento (Cnó ), situado
no ponto material X C ∈ Ω e . Este ponto é definido pela posição de um nó da fibra
de aço que pertence ao domínio de seu respectivo elemento de matriz cimentícia e
que pode estar em qualquer lugar deste elemento, inclusive em seu contorno. Para
análises 3D, o Cnó é o quinto nó do elemento de acoplamento tetraédrico, como pode
ser visto na Figura 5.3.
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Figura 5.3: Detalhe do acoplamento fibra/matriz.
Consequentemente, pode-se definir o deslocamento relativo JU K, dado pela diferença
entre o deslocamento do Cnó e o do ponto material X C , a partir das funções de
forma do elemento finito base da matriz cimentícia N i (X C )(i = 1, nn) por meio da
equação:

JU K = Dnn+1 − U (X C ) = Dnn+1−

nn
X

N i (X C )D i = B e D e ,

(5.4)

i=1

onde a matriz B e , em função de X C , e o vetor que armazena os componentes de
deslocamento do elemento finito do acoplamento D e são dados por:
i

h

B e = −N̄ 1 (X C ) − N 2 (X C ) ... − N nn (X C ) I ,

(5.5)

e
De =

n

D 1 D 2 . . . D nn+1

oT

,

(5.6)

sendo N i = N i I e I a matriz identidade de ordem 3 para simulação tridimensional,
e D nn+1 as componentes de deslocamento do Cnó .
Dessa forma, a força de interação entre as malhas não conformes da fibra e matriz
cimentícia é dada pela seguinte relação:

F (JU K) = C JU K = CB e D e

(5.7)

onde Cé a matriz que armazena as constantes elásticas.
Portanto, de acordo com Bitencourt Jr. (2015), o vetor de forças internas e a matriz
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de rigidez do elemento finito de acoplamento, podem ser expressos por:
T
T
F int
e = B e F (JU K) = B e CB e D e ,

(5.8)

e
Ke =

∂F int
e
= B Te CB e .
∂D e

(5.9)

Na técnica de acoplamento, a perda de aderência fibra/matriz é descrita pela relação
entre a força de interação fibra/matriz e o deslocamento relativo em coordenadas
locais. Dessa forma, estabelecendo-se um sistema local de coordenadas (n, s, t),
orientado de forma que o eixo n coincide com a direção axial da fibra, pode-se
escrever o deslocamento relativo e a força de interação em coordenadas locais em
função da matriz de rotação ortogonal entre os sistemas de referência global e local,
R, pelas Equação 5.10 e Equação 5.11, respectivamente.

JuK = R JU K ,

(5.10)

f = RF ,

(5.11)

e

O modelo de perda de aderência baseado na tensão de cisalhamento local, τ , agindo
na interface fibra/matriz e em seu deslizamento relativo, s, pode então ser representado assumindo-se um modelo constitutivo elástico linear com diferentes constantes
elásticas, de acordo com o sistema de coordenadas local:





c=







cn 0 0   cn 0 0 



=  0 c̃ 0 
0 cs 0 



0 0 ct
0 0 c̃

onde cn  cs , ct para assegurar que o deslocamento relativo entre a fibra e a matriz
será essencialmente um deslizamento na direção n do eixo da fibra. De acordo com
Bitencourt Jr. et al. (2019), as componentes transversais cs e ct devem assumir um
valor entre c̃ = 106 e 109 MPa/mm, para evitar a penetração entre as malhas da fibra
e matriz nessas direções.
Assumindo que a tensão de aderência (τ ) é constante na área da superfície de con-
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tato da interface fibra/matriz no entorno de um nó de acoplamento j, e que o
comprimento de influência que contribui para a força resultante corresponde à média aritmética das distâncias entre o nó j e seus nós adjacentes na fibra, i e k,
pode-se definir a componente de força de interação na direção axial da fibra pela
Equação 5.12:
fnj = τ



q y
unj

(5.12)

P Lj ,

na qual o deslizamento s é o deslocamento relativo na direção n, ou seja, s = Jun K,
P é o perímetro da seção transversal da fibra e Lj = (Lij + Ljk )/2 é o comprimento
de influência, como ilustrado na Figura 5.4.
s

Lj

t
n

i

Lij

j

i

Ljk

j

k

nós

k

Figura 5.4: Comprimento de influência de um nó j de acoplamento para uma fibra
de aço (adaptado de Bitencourt Jr. et al. (2019)).
As demais componentes transversais da força resultante podem ser expressas pelas
Equação 5.13 e Equação 5.14.
fsj = c̃



ftj = c̃



q y
usj

q y
utj

P Lj

(5.13)

P Lj

(5.14)

5.2.1 Modelo contínuo de dano para descrever a lei de aderência
Para o caso de aderência parcial, um modelo constitutivo baseado na teoria do dano
contínuo pode ser utilizado para descrever a relação entre a tensão de cisalhamento
(aderência) e o deslizamento relativo do EFA (Bitencourt Jr., 2015).
A relação constitutiva do modelo de dano utilizado é dada por meio da variável
escalar de dano isotrópico d ∈ [1, 0] que avalia o nível de integridade de um material,
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sendo que d = 1 corresponde a uma interface totalmente degradada e sem qualquer
aderência e d = 0 representa o estado íntegro da interface.
τ = (1 − d)τ

(5.15)

A tensão de cisalhamento (aderência) efetiva τ , necessária para se obter no material
não danificado a mesma deformação que é obtida por uma tensão nominal τ no
material danificado, é expressa por:
τ = cn Jun K

(5.16)

Com base nessas definições, é possível desenvolver concepções fundamentais para
o modelo, como critério de degradação, lei de evolução da variável de dano, lei de
endurecimento/abrandamento e carga e descarga de Kuhn-Tucker. De acordo com
Manzoli et al. (2016), o critério de dano diferencia um estado de comportamento
elástico, que é englobado pelo domínio delimitado da função de dano, de um estado
que representa o processo de degradação do material. Dessa forma, considerando
que q e r são as variáveis internas de tensão e de deformação no campo de tensões
efetivas, respectivamente, o critério de degradação é dado por:
φ = kτ k − r ≤ 0,

(5.17)

sendo que r assume o valor máximo de τ durante o processo de carregamento. Assim,
a lei de evolução da variável interna é expressa por
r = max [τ ] ,

(5.18)

enquanto a lei de evolução do dano é descrita em:
d(r) = 1 −

q(r)
.
r

(5.19)

A função q(r) descreve a lei de abrandamento/endurecimento do modelo constitutivo
e pode ser ajustado para uma lei de aderência apropriada τ (s), assumindo-se q(r) =
τ (r/cn ).
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5.2.1.1 Leis de aderência adotadas
Neste trabalho, foram estudadas a utilização de dois modelos constitutivos diferentes para a interface fibra/matriz, sendo o primeiro, de três estágios, utilizado nos
estudos prévios de Bitencourt Jr. et al. (2019), Trindade et al. (2020b), Trindade
et al. (2020a) e Serafini et al. (2021). O segundo modelo constitutivo, por sua vez,
se adapta também à inclinação da fibra em relação à fissura, prevendo o comportamento das fibras em diferentes ângulos. Para obtenção dos dados de entrada da
lei de aderência τ (s) empregada para representar a interface fibra/matriz no EFA,
em função do deslizamento s, utiliza-se os resultados dos ensaios de arrancamento
experimentais.
Lei de aderência 1 - Três estágios
Nesta lei, as variáveis obtidas experimentalmente se relacionam de acordo com a
Equação 5.20, podendo representar tanto fibras retas quanto com ganchos. Os parâmetros de entrada são a tensão de aderência máxima τmax e a tensão de aderência
residual τbf , que tem início no deslizamento s2 , conforme mostrado na Figura 5.1.
Esta lei simplificada de três estágios é baseada nos estudos de Cunha (2010).

τ (s) =


 α

s


τ
max s1




τmax







−

(τmax −τbf )(s−s1 )
s2 −s1

para s ≤ s1
(5.20)

para s1 ≤ s ≤ s2
para s > s2

τbf

τ ,q

τmax

τbf

s₁

s₂

s,r
cn

Figura 5.5: Modelo de aderência de três estágios adotado para a interface fibra/matriz.
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Essa lei de aderência correspondente à função de endurecimento/abrandamento q(r),
em termos da variável interna de deformação r e da constante elástica cn , dada por:

 r α

/c

τmax s n

1



para





τbf

para

q(r) = τmax −

(τmax −τbf )(r/cn −s1 )
s2 −s1

r/cn

≤ s1

para s1 ≤ r/cn ≤ s2
r/cn

(5.21)

> s2

Lei de aderência 2 - Captação da inclinação
Este modelo de aderência é baseado na formulação de Laranjeira et al. (2010b),
apresentada na Seção 4.2. Assim, cada fibra possui uma lei de aderência diferente,
dependente de seu ângulo de inclinação ao cruzar o plano da fissura. Além dos parâmetros relacionados aos ensaios de arrancamento das fibras alinhadas ao carregamento aplicado, também são dados de entrada as propriedades da matriz cimentícia
e da fibra. A implementação do modelo no Solver do MATLAB é apresentado a
seguir:
Tabela 5.1: Esquema de obtenção da lei de aderência para cada fibra.
Dados de entrada:
Propriedades/condições dos materiais: fctm , εu , Ef , σu , d, LH,crit , le , lf , k, N, µ, θ.
Ensaios de arrancamento com fibras alinhadas à direção da carga:
PS01 , PS02 , PH01 , PH02 , wS01 , wS02 , wH01 , wH02 .
(i) Calcular os incrementos de carga e de abertura de fissura
∆PH01 = PH01 − PS01 ;

∆wH01 = wH01 − wS01 .

∆PH02 = PH02 − PH01 ;

∆wH02 = wH02 − wH01 .

(ii) Calcular cargas e aberturas de fissura nos pontos chave Hi
H1

PH1 = PS1 = PS01 cos θ
wH1 = wS1 = wS01

H2





PH2 = PS01 Lef f (H3) + ∆PH01 cos θ + µDF 1
wH2 = wH1 + ∆wH01



le −6LSP 1
le



cos θ + ∆wSP 1
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H3





PH3 = PS01 Lef f (H3) + ∆PH01 cos θ + µDF 2
wH3 = wH1 + ∆wH01 cos θ + ∆wSP 1 + ∆wSP 2

H4





PHA4 = PS02 Lef f (H4) + ∆PH01 + ∆PH02 cos θ + µDF 2
wH4 = wH3 + ∆wH02 cos θ

H5

PH5 = (∆PH01 + ∆PH02 ) cos θ + µDF 2
wH5 = le − (LSP 1 + LSP 2 + LH,crit )

H6

PH6 = 0
wH6 = le − (LSP 1 + LSP 2 )

(iii) Verificar condição de ruptura da fibra
Se PH3 < Pu (θ), então atualizar valores:
(θ)−PH2
(wH3 − wH2 ) e
PH3 = Pu (θ), PH4 = PH5 = 0, wu (θ) = wH2 + PPuH3
−PH2
wH4 = wH5 = wu (θ) .
(iv) Verificar condição de comprimento incorporado disponível para cada ponto

Para 2 ≤ j ≤ 4, se wH5 > wHj ,então atualizar valores:




w

−w

H5
Hj
, PHj = PH5 e wHj = wH5 .
PH5 = PHj + PH(j+1) − PHj wH(j+1)
−wHj
(v) Obter deslizamentos do menor lado embebido nos pontos-chave

sH4 = wH4 +

2 −l w
wH3
e H3
Lf −2wH3

Para 1 ≤ j ≤ 3,
sHj = wHj +

2 −l w
wHj
e Hj
.
Lf −2wHj

(vi) Calcular tensão de aderência (cisalhamento) e deslizamentos na direção da
fibra nos pontos-chave:
τHi = PHi πdle
sHi = sHi cn
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Dados de saída: q
Calcular lei de aderência
Se r ≤ sH1 , então q =

τH1
r,
sH1

Se sH1 < r < sH3 , então
Caso ∆wSP 1 + ∆wSP 2 < ∆wH01 ,
então q = ar2 + br + c,considerando:
H1 −τH3
a = (sτH1
;b = 2 · a · sH3 ;c = τH1 − a · (s2H1 − 2sH1 · sH3 )
−sH3 )2
Senão
H2 −τH1
Para sH1 < r ≤ sH2 , q = τH2 + (r − sH2 ) sτH2
,
−sH1
H3 −τH2
.
Para sH2 < r ≤ sH3 , q = τH3 + (r − sH3 ) sτH3
−sH2
Se sH3 < r ≤ sH6 , então
Para 4 ≤ j ≤ 6,
τ −τH(j−1)
.
Se wH(j−1) < r < wHj , então q = τHj + (r − wHj ) wHj
Hj −wH(j−1)
5.2.1.2 Efeitos de ancoragem
Uma vez que nos elementos estruturais existem diferentes comprimentos de fibra
incorporados ao longo das aberturas de fissuras, é importante considerar os efeitos
de ancoragem mecânica nas extremidades em gancho para que os mecanismos de
aderência entre as fibras e a matriz cimentícia não sejam subestimados. Isso porque,
em fibras com essa geometria, a capacidade resistente fornecida pela deformação
plástica dos ganchos é o processo governante na resposta ao arrancamento.
Nos estudos prévios de Bitencourt Jr. (2015), Bitencourt Jr. et al. (2019), Trindade
et al. (2020b), Trindade et al. (2020a) e Serafini et al. (2021), consideram-se os
efeitos de ancoragem distribuídos uniformemente ao longo de toda a fibra, adotandose a mesma lei de aderência para todos os EFA utilizados. Uma nova abordagem
proposta é a utilização de diferentes leis de aderência ao longo do comprimento da
fibra em simulações, garantindo a maior contribuição na região dos ganchos. A
tensão de aderência no comprimento do gancho (τg ) pode ser calculada por meio
da Equação 5.22, na qual F é a carga total de arrancamento dos ensaios de fibras
com ganchos,τc é a tensão de aderência na região central, obtida dos ensaios com
fibras retas, e Ac e Ag são as áreas de influência das regiões central e dos ganchos,
respectivamente. Além disso, os parâmetros de deslizamento na carga de pico da
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parte central são descontados dos parâmetros de deslizamento das extremidades.
τg =

F − τc Ac
.
Ag

(5.22)

A Figura 5.6 mostra a comparação entre considerar os efeitos de ancoragem uniformemente distribuídos ao longo da fibra e distribuídos apenas nas extremidades em
gancho.
(a)
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(c)

Efeitos de ancoragem distribuídos uniformemente ao longo da fibra:
parâmetros da lei de aderência obtidos dos ensaios experimentais de fibras com ganchos.

(b)
Área central: parâmetros da lei de aderência obtidos dos ensaios experimentais de fibras retas.
Efeitos de ancoragem maximizados nas áreas dos ganchos: parâmetros
da lei de aderência obtidos por equilíbrio, a partir da diferença de resultados entre ensaios com fibras retas e fibras com ganchos.

Figura 5.6: Efeitos da ancoragem nas simulações: (a) uniformemente distribuídos;
(b) atribuídos às extremidades das fibras; e (c) aplicação de diferentes leis para
EFAs no ensaio de arrancamento.

5.2.1.3 Integração Implícita-Explícita do modelo contínuo de dano
Na análise numérica, a integração do modelo constitutivo é feita pelo método implícitoexplícito (IMPL-EX) proposto por Oliver et al. (2008). Este método corresponde
a uma simplificação do algoritmo implícito, com uma projeção explícita da variável
interna r, que define o limite de degradação, de forma a reduzir a não linearidade do
algoritmo de integração, unindo a robustez do modelo explícito à precisão do modelo
implícito. Uma das principais vantagens do IMPL-EX é garantir a convergência em
apenas duas iterações por passo.
A Tabela 5.2 mostra um esquema do algoritmo de integração do modelo contínuo
de dano para a lei de aderência.
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Tabela 5.2: Esquema de integração IMPL-EX do modelo constitutivo.
Dados de entrada:

q

y

unn+1 , rn , ∆rn

(i) Calcular o tensor de tensões efetivo

q

τ n+1 = cn unn+1

y

(ii) Verificar condições de carga e descarga
se kτ n+1 k − rn ≤ 0, então rn+1 = rn
senão rn+1 = kτ n+1 k
(iii) Calcular o incremento da variável interna implicitamente
∆rn+1 = rn+1 − rn
(iv) Calcular a extrapolação linear da variável interna explicitamente
r̃n+1 = rn +

∆rn
∆tn+1
∆tn

∆tn+1 = tn+1 − tn ; ∆tn = tn − tn−1
(v) Atualizar a variável de dano
d˜n+1 (r̃n+1 ) = 1 −

q̃n+1 (r̃n+1 )
r̃n+1

(vi) Calcular a tensão de aderência
τ̃n+1 = (1 − d˜n+1 )τ
Dados de saída: τ n+1 , rn+1 , ∆rn+1
Calcular o operador tangente algorítmico efetivo
c̃tg
nn+1 =

J

∂ τ̃n+1
∂ unn+1

˜

K = (1 − dn+1)cn

Dessa forma, inicialmente calcula-se o tensor de tensões efetivo τ n+1 para o desq y
locamento relativo unn+1 na direção axial da fibra num passo de pseudo-tempo
tn+1 . Na etapa seguinte, verifica-se as condições de carga e descarga e, a partir do
valor de rn+1 adotado, calcula-se implicitamente o incremento da variável interna
∆rn+1 para ser utilizado no próximo passo de pseudo-tempo. Assim, a variável
interna r̃n+1 é determinada mediante uma extrapolação linear de r em termos da
variável calculada implicitamente nos dois passos que antecedem o passo atual e
em sequência são atualizados os valores da variável de dano d˜n+1 (r̃n+1 ) e da lei de
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abrandamento/endurecimento q̃n+1 (r̃n+1 ). Por fim, calcula-se a tensão de aderência
τ̃n+1 e a partir dela é possível, então, determinar o operador tangente algorítmico
efetivo c̃tg
nn+1 .

5.3 Matriz cimentícia
5.3.1 Ensaio de arrancamento
Na modelagem numérica de ensaios de arrancamento, a matriz cimentícia é representada por elementos tetraédricos de 4 nós e descrita por um comportamento elástico
linear. Este modelo constitutivo é adotado tendo em vista que nesse ensaio avalia-se
apenas a aderência entre fibra e matriz e não há fissuração da argamassa. Dessa
forma, os únicos parâmetros de entrada relacionados à matriz para a simulação
ao arrancamento são o módulo de elasticidade Ec , obtido experimentalmente pelos
ensaios de caracterização, e o coeficiente de Poisson ν, estimado em 0,20.

5.3.2 Aplicações em multiescala
Um dos modelos constitutivos usualmente utilizados para representar o concreto nas
análises de CRFA com técnica de acoplamento, como detalhado por Bitencourt Jr.
et al. (2019), é o modelo de dano com duas variáveis proposto por Cervera et al.
(1996), fundamentado na Teoria da Mecânica do Dano Contínuo (TMDC). Modelos
constitutivos baseados na TMDC são amplamente utilizados para descrever o processo de degradação do material devido à propagação de fissuras (Murakami, 2012;
Manzoli et al., 2016). Este processo altera as propriedades elásticas do material,
reduzindo a área efetiva resistente como consequência do crescimento de fissuras e
vazios e, dessa forma, aumentado a degradação da rigidez.
O modelo de dano de duas variáveis é capaz de descrever respostas distintas do
material, quando submetido à tração ou compressão, identificados nos seus componentes pelos índices (+) e (-), respectivamente. O comportamento do material é
determinado por meio da introdução do conceito de tensão efetiva σ, que é a tensão
necessária para se obter no material não danificado a mesma deformação que é obtida por uma tensão nominal σ no material danificado. O tensor de tensão efetivo
é dado pela Equação 5.23, na qual C denota o tensor constitutivo linear-elástico de
quarta ordem e ε é o tensor de deformação de segunda ordem. A contribuição devido
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à tração é dada pela Equação 5.24, enquanto a contribuição relativa à compressão
é apresentada na Equação 5.25.

σ = Cε,

(5.23)

3
X

σ = hσi =
+

i=1

hσ i i pi  pi ,

σ− = σ − σ+.

(5.24)

(5.25)

Na formulação, σ i representa o i-ésimo valor de tensão principal do tensor σ e
pi denota o vetor unitário associado à respectiva direção principal. Os colchetes
de Macaulay, definidos pelos símbolos h·i, fornecem o valor da expressão incluída
quando o seu resultado é positivo e um valor igual a zero quando seu resultado é
negativo, e o símbolo  denota o produto tensorial.
A relação constitutiva do modelo de dano é dada por meio da variável de dano d, que
avalia o nível de integridade de um corpo. Como neste trabalho admite-se o modelo
de dano isotrópico, no qual o material se degrada igualmente em todas as direções,
d é considerada uma entidade escalar. Seu valor encontra-se no intervalo de 1 a
0, sendo que d=1 corresponde a um material totalmente degradado e sem qualquer
capacidade resistente e d = 0 representa o estado íntegro do material. A evolução das
variáveis de dano escalar são definidas pelas Equação 5.26 e Equação 5.27, relativas
à tração e compressão, respectivamente.

d+ = 1 −

q + (r+ )
,
r+

(5.26)

d− = 1 −

q − (r− )
,
r−

(5.27)

onde r+ e r− são as variáveis internas do tipo deformação, que atuam como os
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limites de dano atuais, sendo atualizados continuamente para controlar o tamanho da superfície de dano em expansão, e q + e q − são as variáveis internas do
tipo tensão, que definem o comportamento de abrandamento em tração e o endurecimento/abrandamento em compressão, após o limite elástico inicial em tração e
compressão ser atingido, respectivamente, pela Equação 5.28 e pela Equação 5.29.
Nas expressões, r0+ e r0− são os valores iniciais assumidos para as variáveis internas
do tipo deformação.

q + (r+ ) = r0+ eA+(1−r

+ /r + )
0

,

q − (r− ) = r0− (1 − A− ) + r− A− eB− (1 − r− /r0− ).

(5.28)

(5.29)

De acordo com Bitencourt Jr. et al. (2019), o parâmetro de abrandamento A+
é descrito pela Equação 5.30, sendo influenciado pelas propriedades do material –
resistência à tração, ft , módulo de elasticidade, E, e energia de fratura à tração do
material, Gf – e pelo fator geométrico, lch , denominado comprimento característico,
que corresponde à zona de largura onde a degradação se concentra e é assumida
como a raiz quadrada da área do elemento finito em problemas 2D. Os parâmetros
de compressão A− e B − ,por sua vez, são adotados neste trabalho como 1,00 e 0,89,
respectivamente, sendo estes valores típicos para concreto sugeridos por Cervera
et al. (1996).

1
1
=
+
A
2H

H=



ft
.
2EGf

1
− H̄ ≥ 0,
lch


(5.30)

(5.31)

Cabe ressaltar que, após sofrer degradação, o meio contínuo não pode mais retornar
ao seu estado íntegro, ou seja, não pode ser reparado. Assim, a área degradada
permanecerá neste estado e poderá até crescer, degradando ainda mais o material
ao longo do tempo. O tensor de tensão nominal do modelo pode ser obtido, então,
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por meio da Equação 5.32.

σ = (1 − d+ )σ̄ + + (1 − d− )σ̄ − .

(5.32)

Com base nessas definições, é possível definir as condições de carga, descarga e
recarga. Os dois critérios de danos independentes, para tração e para compressão,
são dados por:

+

(5.33)

−

(5.34)

φ (τ + , r+ ) = τ + − r+ ≤ 0,

φ (τ − , r− ) = τ − − r− ≤ 0,

sendo as variáveis escalares positivas τ + e τ − denominadas normas de tração e compressão equivalentes e definidas pelas expressões da Equação 5.35 e da Equação 5.36.
Nesta última, K é usualmente assumido como 0,171 (Cervera et al., 1996) e as tensões
−
octaédricas normal e de cisalhamento, σ −
oct e τ oct , são obtidas a partir do primeiro
invariante do tensor de tensão, I1 , e do segundo invariante do tensor de tensão
desviante, J2 , como apresentado na Equação 5.37 e na Equação 5.38.

τ

+

τ

−

=

q

=

r

σ + : C −1 : σ + ,

(5.35)


√  −
3 Kσ oct + τ −
oct ,

(5.36)

1
σ−
oct = I1 ,
3

(5.37)
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s

τ−
oct =

2
J2 .
3

(5.38)
+

Dessa forma, os limites de dano das superfícies são dados por φ (τ + , r+ ) = 0 e
−
φ (τ − , r− ) = 0. Tendo em vista essa condição, as leis de evolução das variáveis
internas r+ e r− ao longo do pseudo-tempo associadas com o processo de carregamento podem ser dadas por r+ = max(r0+ , τ + ) e r− = max(r0− , τ − ). Ou seja, as
variáveis internas assumem os valores máximos atingidos por τ + e τ − durante o
carregamento, começando pelos valores iniciais de r0+ = ft e r0− = fc0 , sendo fc0 a
tensão de compressão limiar para dano.
Assim como nas análises de Prazeres et al. (2015), utiliza-se um esquema de integração denominado como IMPL-EX modificado, uma vez que as variáveis internas a
serem atualizadas são os componentes do tensor de deformação inelástica, εd . Para
uma etapa de pseudo-tempo representativa tn+1 , a extrapolação linear explícita dos
componentes do tensor de deformação inelástica, em termos dos componentes calculados implicitamente nos dois passos que antecedem o passo atual, tn e tn−1 , é dada
por:

ε̃dn+1 = εdn +

εd − εdn−1
∆εdn
∆tn+1 = εdn + n
(tn+1 − tn ),
∆tn
tn − tn−1

(5.39)

Dessa forma, de posse dos dados de entrada εn+1 , εdn , ∆εdn , rn+ , rn− , inicialmente, o
tensor de tensão efetivo é calculado para o passo tn+1 , e a contribuição devido à
tração e à compressão são determinadas. Em sequência, verifica-se as condições de
carga/descarga e atualiza-se a variável interna de dano do tipo deformação, sendo
+/−
+/−
+/−
+/−
rn+1 = r0
caso essas sejam atendidas e rn+1 = τ̄n+1 caso contrário. A variável
+/−
interna do tipo tensão, qn+1 , também é atualizada e novos parâmetros de dano,
+/−
dn+1 , podem, então, ser obtidos. Na etapa seguinte, o tensor de tensão de Cauchy,
σ n+1 , é calculado e, a partir dele, o tensor de deformação inelástica, dado por
εdn+1 = C−1 (σ̄ n+1 − σ n+1 ) e o seu incremento, ∆εdn , podem ser determinados. Assim,
pode-se calcular a extrapolação linear explícita do tensor de deformação elástica,
ε̃dn+1 , e, a partir dela, obter explicitamente o tensor de tensão σ̃ n+1 = C(εn+1 − ε̃dn+1 ).
−
+
Por fim, tem-se como dados de saída σ̃ n+1 , εdn+1 , ∆εdn+1 , rn+1
e rn+1
e o operador
tg
∂ σ̃ n+1
tangente algorítmico efetivo por ser definido comoC̃n+1 = ∂εn+1 = C.
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5.4 Fibras de aço
O comportamento mecânico dos elementos de treliça de dois nós que representam as
fibras de aço na simulação, como mostrado na Figura 5.1, é descrito por um modelo
elastoplástico unidimensional. Neste modelo, o primeiro trecho é composto por uma
relação tensão-deformação linear até que se atinja a tensão de escoamento σy , ou
seja, o limite do comportamento puramente elástico. Em seguida, a deformação
passa a ser plástica, seguindo uma lei de endurecimento dependente do parâmetro H > 0. Dessa forma, são utilizados como dados de entrada na simulação o
módulo de elasticidade da fibra Ef , sua tensão de escoamento σy e parâmetro de
endurecimento/abrandamento H.
O elemento de treliça permite deformações somente ao longo de seu eixo e, por
isso, o vetor de forças internas e a matriz de rigidez locais levam em consideração
os deslocamentos nodais apenas na direção axial do elemento. Assim, as fibras
com ganchos nas extremidades também são representadas como fibras retas nas
simulações, e isso só é possível porque o efeito da ancoragem mecânica pode ser
considerado diretamente na lei de aderência utilizada para descrever a interface
fibra/matriz.

5.5 Configurações e parâmetros das simulações
As diversas configurações utilizadas nas simulações dos ensaios experimentais são
apresentadas na Figura 5.7, cada uma com cerca de 4600 elementos finitos tetraédricos de tamanho máximo igual a 5 mm. As fibras com ganchos nas extremidades
foram representadas como fibras retas de mesmo comprimento lf , segmentadas em 15
elementos de treliça, assim como as fibras originalmente retas. Quanto às condições
de contorno, os movimentos dos dog-bones foram restringidos verticalmente nos nós
laterais da metade inferior e um deslocamento de 30 mm considerando 10.000 passos de cargas foi imposto na metade superior, simulando as garras do equipamento
utilizado no ensaio.
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(b)

Restrições verticais
Aplicação de deslocamento vertical

δ

lf

δ

52,5 mm

d

(a)

d = 0 mm para fibras retas
d = 7,5 mm para fibras com ganchos

Figura 5.7: Representações das configurações de ensaio no modelo numérico para:
(a) 1 fibra reta; (b) 1 fibra com gancho; (c) 4 fibras retas; e (d) 4 fibras com
gancho.
As matrizes cimentícias e propriedades das fibras assumidas nas análises foram as
obtidas por meio dos ensaios de caracterização e do manual do fabricante, apresentadas na Tabela 3.1 e na Tabela 3.2, respectivamente. Três diferentes leis de
aderência e hipóteses foram adotadas: 1) efeitos de ancoragem uniformemente distribuídos (Num1-U), 2) efeitos de ancoragem dos ganchos nas extremidades (Num2EA) e 3) lei dependente do ângulo de inclinação da fibra (Num3-INC) conforme
proposto por Laranjeira et al. (2010b). Os parâmetros de entrada para as leis de
aderência que descrevem a interface fibra/matriz em cada simulação são exibidos na
Tabela 5.3. Esses valores foram obtidos a partir das curvas médias experimentais e
os deslizamentos para os lados incorporados mais curtos para as tensões máximas de
aderência, denominados s1 , foram calculados por equilíbrio, uma vez que os ensaios
experimentais fornecem apenas a abertura total da fissura. Além disso, o coeficiente
α para Num1-U e Num2-EA foi estimado em 0,7 e assumiu-se as constantes elásticas como cn = 103 MPa/mm (direção axial da fibra) e c̃ = 106 MPa/mm (direções
transversais ao eixo da fibra).
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Tabela 5.3: Parâmetros de calibração da modelagem numérica para cada configuração.

Parâmetro

1FR

τmax [MPa]
τbf [MPa]
s1 [mm]
s2 [mm]

0,46
0,22
0,19
0,94

1FG
(Num1-U
& Num3INC)
2,55
0,77
1,06
6,64

1FG
(Num2EA)

4FR

31,83
8,46
0,87
6,46

0,53
0,33
0,36
1,47

4FG
(Num1-U
& Num3INC)
3,56
0,93
1,39
7,35

4FG
(Num2EA)
45,94
9,33
1,03
6,99

As tensões máximas de aderência utilizadas para Num1-U foram significativamente
menores do que as adotadas para calibrar as simulações numéricas de ensaios de
flexão de três pontos no trabalho de Trindade et al. (2020b), que variou de 8,5 MPa
a 12,5 MPa. É importante observar que este parâmetro pode ser influenciado pelas
inclinações e intertravamentos das fibras, dependendo, portanto, da distribuição
das fibras. Desta forma, não é possível fazer uma aplicação direta dos parâmetros
dos ensaios de arrancamento em simulações de elementos estruturais sem levar em
consideração também a distribuição das fibras.
Além disso, para a consideração de efeitos de ancoragem nas extremidades em ensaios
baseados na lei dependente da inclinação, utilizam-se os mesmos parâmetros de
entrada aplicados quando as leis são iguais ao longo da fibra. Assim, obtém-se uma
resposta média para, num segundo passo, aferir-se a lei da região central e a lei
para maior contribuição nas extremidades. Isso ocorre porque na relação carga de
arrancamento vs. deslizamento proposta por Laranjeira et al. (2010b), as cargas
são obtidas em função do deslizamento e, caso a resposta média não fosse obtida
inicialmente, os resultados finais seriam incoerentes com os esperados.

5.5.1 Estudo de convergência do IMPL-EX
Um aspecto fundamental que pode influenciar na resposta das simulações é a convergência do esquema de integração IMPL-EX adotado. Para avaliar a precisão e
robustez desse método, um estudo de convergência foi realizado considerando 250,
500, 1.000, 2.500, 5.000, 8.000 e 10.000 passos de carga para as simulações do ensaio com uma fibra com gancho (1FG), com resultados mostrados na Figura 5.8.
Nota-se que, a partir de 8.000 passos de carga, os resultados são indistinguíveis e,
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Carga de arrancamento [N]

como esperado, há um erro associado ao uso deste esquema de integração quando
um pequeno número de passos é utilizado (abaixo de 5.000 passos).
200

160

250 passos
500 passos
1000 passos
2500 passos
5000 passos
8000 passos
10000 passos

150
100

155
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15
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Figura 5.8: Estudo de convergência do número de passos.

5.5.2 Estudo do refinamento da malha
A fim de se estudar o refinamento de malha a ser adotado, 3 malhas foram utilizadas para simular os ensaios com uma fibra com gancho (1FG), conforme descrição
apresentada na Tabela 5.4.
Tabela 5.4: Número de elementos para cada malha estudada para 1FG.
Malha

Elementos de
treliça (fibra)

Malha 1
Malha 2
Malha 3

5
15
31

Elementos
tetraédricos
de 4 nós
(matriz)
1162
4630
22826

Elementos
tetraédricos
de 5 nós
(EFA)
6
16
32

As comparação das curvas obtidas são mostradas na Figura 5.9, na qual observa-se
que as malhas 2 e 3 apresentam respostas idênticas.
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Figura 5.9: Estudo do refinamento da malha.
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6 Resultados e discussões
Neste capítulo são apresentadas as análises dos ensaios experimentais, previsões
analíticas e numéricas para o comportamento ao arrancamento das fibras retas e com
ganchos considerando uma e quatro fibras, além da aplicação do modelo numérico
a um ensaio de arrancamento com múltiplas fibras distribuídas aleatoriamente e a
um ensaio de flexão de três pontos.

6.1 Ensaios de arrancamento
6.1.1 Avaliação analítica e numérica para fibras únicas
Os gráficos da Figura 6.1 e da Figura 6.2 apresentam uma comparação entre os
resultados experimentais, numéricos e analíticos em relação à tensão de aderência
fibra/matriz à medida que a abertura de fissura aumenta para 1FR e 1FG, respectivamente. Também são exibidas as tensões nos elementos das fibras para a tensão
de aderência máxima e para a tensão de aderência residual devido ao atrito em dois
estágios (início e fim). Deve-se notar que, como visto na Seção 2.3, a abertura da fissura é equivalente ao deslizamento total observado, em ambos os lados incorporados
da fibra.
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Figura 6.1: Curvas de tensão de cisalhamento vs. abertura de fissura para uma
fibra reta (1FR).
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Figura 6.2: Curvas de tensão de cisalhamento vs. abertura de fissura para uma
fibra com ganchos (1FG).
Verifica-se que a tensão máxima na fibra com ganchos na direção axial é de 354 MPa
para Num1-U e 369 MPa para Num2-EA, valores 5,5 vezes a 5,8 vezes maiores que o
alcançado nas fibras retas, respectivamente, o que se aproxima da comparação entre
os picos de arrancamento das fibras únicas retas e com ganchos. Além disso, nota-se
que a distribuição de tensões ao longo da fibra é mais gradual ao longo da fibra
quando considerados os efeitos de ancoragem nas pontas em gancho (Num2-EA),
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enquanto na análise Num1-U a região central está sob uma tensão muito maior que
o restante da fibra.
A Tabela 6.1 mostra o resumo dos resultados das análises numéricas e analíticas
via DEM para fibras únicas, considerando os pontos de interesse: τmax (tensão máxima de aderência), τbf (tensão de aderência residual devido à fricção) e respectivas
larguras de fissuras, wcr,1 e wcr,2 . A diferença percentual ∆% entre as respostas
numéricas/utilizando DEM e experimentais também é exibida, sendo calculada por
meio da fórmula:


∆% (•) =

(•)num/DEM − (•)exp
(•)exp



(6.1)

.

Tabela 6.1: Resultados obtidos pelos modelos numéricos e via DEM para fibras
únicas e respectivas %.

D

Parâmetro
τmax [MPa]
τbf [MPa]
wcr,1 [mm]
wcr,2 [mm]

1FR
Numérico
DEM

Num1-U

1FG
Num2-EA Num3-INC

DEM

0,47 (2,7%)

0,46 (0,0%)

2,59 (1,6%)

2,70 (5,9%)

2,59 (1,6%)

2,68 (5,2%)

0,22 (2,8%)

-

0,78 (1,3%)

0,86 (11,6%)

0,78 (1,8%)

0,77 (0,0%)

0,38 (0,1%)

0,38 (0,1%)

1,82 (-2,5%)

1,81(-3,1%)

1,81 (-3,1%)

1,85 (-0,9%)

1,05 (11,8%)

-

6,87 (3,5%)

6,75 (1,8%)

6,61 (-0,5%)

6,38 (-4,0%)

Observa-se que, levando-se em consideração a variabilidade desse tipo de ensaio, os
valores das análises numéricas e do DEM são razoavelmente próximos aos resultados
experimentais. Para 1FG, todas as divergências dos valores experimentais foram
inferiores a 6%, exceto para a tensão residual de aderência em Num2-EA. Além
disso, além de wcr,1 , as diferenças foram menores para os resultados para fibras únicas
com ganchos que para fibras únicas retas, quando assumida uma lei de aderência
uniforme ao longo do comprimento. Também é importante notar que o DEM leva em
consideração que as fibras retas continuam a escorregar apenas devido ao atrito após
a carga máxima de descolamento e que não há diminuição da tensão de aderência,
como em ensaios reais. Devido a esta simplificação, não há uma tensão de aderência
residual que possa ser comparada aos valores experimentais ou numéricos para 1FR.
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6.1.2 Avaliação numérica para múltiplas fibras
A Figura 6.3 mostra uma comparação entre os resultados experimentais e numéricos
em relação à tensão de aderência fibra/matriz à medida que a abertura da fissura
aumenta para 4FR e 4FG.
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Figura 6.3: Curvas de tensão de cisalhamento vs. abertura de fissura para: (a)
quatro fibras retas (4FR); e (b) quatro fibras com ganchos (4FG).
A Tabela 6.2 apresenta o resumo dos resultados das análises numéricas para quatro
fibras e as respectivas diferenças com os valores experimentais. Nota-se que os valores
de % para tensões de aderência são semelhantes aos apresentados nas simulações
de fibras únicas para as análises Num1-U e Num3-INC, enquanto aumentaram para
Num2-EA. De maneira geral, comparando os modelos numéricos às curvas médias
experimentais, percebe-se que os primeiros são capazes de representar o comportamento de arrancamento, tanto para fibras com ganchos quanto para fibras retas. No
entanto, os erros de Num2-AE excederam 10% na maioria dos parâmetros, sendo
Num1-U ou Num3-INC melhor ajustadas neste caso.

D

Tabela 6.2: Resultados obtidos pelo modelo numérico para fibras múltiplas e respectivas %.

D

Parâmetro
τmax [MPa]
τbf [MPa]
wcr,1 [mm]
wcr,2 [mm]

4FR
Numérico
0,54 (2,7%)
0,34 (2,7%)
0,73 (1,2%)
1,73 (17,8%)

Num1-U
3,61 (1,6%)
0,94 (1,4%)
2,40 (-1,6%)
7,62 (3,6%)

4FG
Num2-EA
3,97 (11,4%)
1,03 (10,7%)
2,16 (-11,4%)
7,29 (-0,8%)

Num3-INC
3,61 (1,6%)
0,94 (1,4%)
2,42 (-0,8%)
7,17 (-2,6%)
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6.1.3 Previsão de diferentes comprimentos incorporados e
ângulos de inclinação

D

Embora a análise Num2-EA tenha apresentado valores superiores de % quando
comparada a Num1-U para fibras únicas e múltiplas, é importante levar em consideração a relevância de representar os ganchos nas extremidades ao se considerar
diferentes comprimentos de incorporação, utilizando os mesmos parâmetros. Enquanto em Num1-U a tensão máxima é diretamente proporcional ao comprimento
incorporado, isto é, reduz drasticamente quando le diminui, Num2-AE garante que,
enquanto os ganchos estão incorporados, a tensão máxima de aderência permanece
alta. A comparação entre os dois modelos para diferentes comprimentos de incorporação (10 mm e 17,5 mm) é mostrada na Figura 6.4, levando em consideração
os parâmetros de 1FG. Observa-se que a fibra conserva 95% da aderência mesmo
quando apenas 10 mm estão incorporados na matriz, quando contabilizados os efeitos de ancoragem na extremidade.
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Figura 6.4: Previsão de diferentes comprimentos incorporados.
Além disso, uma vez que a lei de aderência de três estágios usada em Num1-U e
Num2-AE não varia com inclinações diferentes, o modelo baseado na formulação
de Laranjeira et al. (2010b) mostra uma resposta de arrancamento mais realista
nesses casos. Isso ocorre devido ao fato de que, segundo Robins et al. (2002), os
picos de carga ótimos de arrancamento das fibras em gancho ocorrem sob ângulos
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diferentes de zero, em consequência do aumento do atrito no ponto de saída da
fibra. Dessa forma, a Figura 6.5 mostra as respostas de arrancamento para diferentes
ângulos de inclinação (15º, 30º e 45º) para Num1-U e Num3-INC, considerando
os parâmetros de 1FG. Para 15º e 30º, Num3-INC prevê um aumento da tensão
máxima de aderência em relação à fibra alinhada de 12% e 14,7%, respectivamente,
enquanto Num1-U mostra uma redução de 4% e 16%, uma vez que o modelo de
aderência apenas captura a carga na direção do eixo da fibra.
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Figura 6.5: Predição de diferentes ângulos de inclinação da fibra: (a) comparação
entre os modelos; e (b) tensões nos elementos da fibra para Num3-INC.

6.2 Aplicação em modelos multiescala
6.2.1 Ensaio de arrancamento para múltiplas fibras com
distribuição isotrópica
Com o intuito de realizar um estudo paramétrico dos modelos de aderência adotados
para um maior número de fibras passando por uma fissura, foram realizadas simulações numéricas bidimensionais (2D) de ensaios de arrancamento com múltiplas fibras
com distribuição isotrópica. As condições de contorno e a malha da matriz cimentícia são mostradas na Figura 6.6. No corpo de prova escolhido, há uma abertura no
centro para que somente a aderência fibra/matriz seja avaliada, assim como no caso
dos ensaios de arrancamento de fibras únicas. A malha é composta por elementos
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triangulares de dimensão de lado máxima igual a 8 mm e é mais discretizada no
centro, região de interesse, possuindo elementos de dimensão máxima de 4 mm.
Macroescala
250
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Mesoescala
100
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250

90

150
y
x

150

300

150

(b)

*Medidas em mm.

Figura 6.6: Configuração das simulações com múltiplas fibras: (a) condições de
contorno; e (b) malha empregada.
Para a análise, foram utilizadas as quantidades de 100, 50 e 30 fibras, considerandose três distribuições aleatórias isotrópicas, conforme ilustrado na Figura 6.7, na qual
as fibras que cruzam o plano da fissura são destacadas em vermelho. Embora o o
corpo de prova seja representado bidimensionalmente, as fibras são geradas no espaço
tridimensional. Num segundo passo, obtém-se a projeção das fibras no plano médio
para que o modelo consiga descrever de forma mais realista suas contribuições na
abertura de fissura em 2D, resultando em algumas fibras com comprimento integral
e outras com tamanho reduzido. Este artifício é empregado objetivando-se reduzir o
custo computacional no caso de elementos estruturais ou corpos de provas com alto
consumo de fibras.
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(a) 30 fibras

Distribuição 1

Distribuição 2

Distribuição 3

Distribuição 2

Distribuição 3

Distribuição 2

Distribuição 3

(b) 50 fibras

Distribuição 1

(c) 100 fibras

Distribuição 1

Figura 6.7: Diferentes distribuições das simulações de ensaios de arrancamento
com múltiplas fibras geradas aleatoriamente para: (a) 30 fibras; (b) 50 fibras;
e (c) 100 fibras.
Nas simulações, cada fibra foi dividida em 5 elementos de treliça. A quantidade de
fibras cruzando a fissura são apresentadas na Tabela 6.3, sendo um fator importante
de análise relacionado à contribuição total na aderência fibra/matriz.
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Tabela 6.3: Número de fibras cruzando a fissura para cada distribuição.
Distribuição
Distribuição 1
Distribuição 2
Distribuição 3

30 fibras
10
11
13

50 fibras
22
24
26

100 fibras
52
50
48

Foram adotados quatro modelos de aderência diferentes para adquirir-se sensibilidade no que diz respeito a atuação de um conjunto de fibras, a partir dos parâmetros
obtidos por meio dos ensaios laboratoriais para fibras com ganchos discutidos na
Subseção 3.4.2:
1. Modelo 1FG-U: são dados de entrada os parâmetros experimentais obtidos
para fibras únicas com ganchos, assumindo-se a lei de aderência de três estágios
e os efeitos da ancoragem distribuídos uniformemente ao longo da fibra.
2. Modelo 4FG-U: são dados de entrada os parâmetros experimentais médios por
fibra obtidos para quatro fibras com ganchos, assumindo-se a lei de aderência
de três estágios e os efeitos da ancoragem distribuídos uniformemente ao longo
da fibra.
3. Modelo 4FG-EA: são dados de entrada os parâmetros experimentais médios
por fibra obtidos para quatro fibras com ganchos, assumindo-se a lei de aderência de três estágios e os efeitos da ancoragem maximizados nas extremidades
da fibra.
4. Modelo 4FG-INC-EA: são dados de entrada os parâmetros experimentais médios por fibra obtidos para quatro fibras com ganchos, assumindo-se a lei de
aderência de três estágios e os efeitos da ancoragem distribuídos uniformemente
ao longo da fibra.
Os gráficos da Figura 6.8 mostram os resultados obtidos, para cada quantidade de
fibras e distribuição.
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(b) 30 fibras - Distribuição 2
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(e) 50 fibras - Distribuição 2
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(c) 30 fibras - Distribuição 3
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(a) 30 fibras - Distribuição 1
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Modelo 4FG-U (dados de entrada de 4FG, lei de aderência de 3 estágios, uniforme)
Modelo 4FG-EA (dados de entrada de 4FG, lei de aderência de 3 estágios, efeitos de ancoragem nas extremidades)
Modelo 4FG-INC-EA (dados de entrada de 4FG, lei de aderência dependente da inclinação, efeitos de ancoragem
nas extremidades)

Figura 6.8: Carga de arrancamento vs. abertura de fissura para diferentes quantidades de fibras e distribuições para simulações com múltiplas fibras.
A partir das respostas obtidas, nota-se que as curvas de cada modelo mantêm o
mesmo comportamento, independente do número e orientação de fibras.
No que se refere às cargas máximas aferidas, verifica-se que, para os modelos com
efeitos dos ganchos distribuídos uniformemente, os resultados para 4FG foram 38%
superiores aos obtidos para 1FG. Essa resposta confirma a esperada, reproduzindo
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as diferenças encontradas nos ensaios de arrancamento. Além disso, para os modelos com efeitos de ancoragem na extremidade, 4FG-INC-EA forneceu acréscimo na
capacidade de carga de 10% a 15% em relação a 4FG-EA em todos os casos, por
incluir a maior contribuição de fibras com ângulos de inclinação entre 0 a cerca de
30 graus.
Ainda em relação às cargas de pico, para as distribuições de 30 fibras, percebe-se que
1FG-U e 4FG-U obtiveram os maiores resultados para a Distribuição 2. No entanto,
4FG-AE e 4FG-INC-AE atingiram cargas máximas na distribuição 3, sendo cerca
de 28% superiores às cargas para a Distribuição 1 no mesmo modelo. Isso provavelmente se deve ao fato que na distribuição 3 o número de fibras cruzando a fissura
é maior, porém os comprimentos incorporados são menores, gerando pouca contribuição nos modelos com efeitos de ganchos distribuídos uniformemente. Notou-se
que a diferença entre os resultados obtidos com leis diferentes e leis iguais ao longo
da fibra foi mais influenciada pelas distribuições do que pela quantidade de fibras
utilizadas. Além disso, a variação dos valores encontrados para cada lei foi menor
para as distribuições levando em conta 100 fibras. Por fim, a média obtida para cada
quantidade de fibra não aumentou proporcionalmente com o número de fibras no
corpo de provas. Por exemplo, em todos os modelos, para 100 fibras, encontraram-se
valores superiores ao dobro dos obtidos para 50 fibras.
Quanto às cargas residuais, as diferenças entre modelos, distribuições e quantidades
de fibras empregadas seguiram aproximadamente a mesma relação discutidas para
as cargas máximas. No que se refere à abertura de fissura obtida para carga de pico,
verificou-se valores mais próximos entre 4FG-AE e 4FG-INC-AE e entre 1FG-U e
4FG-U. No entanto, a abertura de fissura referente ao início da carga residual foi
similar para todos os modelos utilizando a lei de aderência de três estágios e teve
seu valor reduzido quando se tratando da lei dependente da inclinação.

6.2.2 Ensaio de flexão em três pontos
Para compreender o comportamento pós-fissuração em elementos de CRFA, foram
desenvolvidas simulações de ensaios de flexão em três pontos (EF-3P), baseados na
norma EN 14651 (2005). Esses ensaios de caracterização são comumente utilizados
para obtenção de parâmetros pós-fissuração do compósito e auxiliam no dimensionamento de elementos estruturais. Como referência, foram utilizados os resultados
de ensaios experimentais realizados para 4 corpos de prova, com o consumo de fi-
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bras de 26,5 kg/m3 (fração de volume de 0,34%). As condições de contorno e de
carregamento dos testes e simulações são ilustradas na Figura 6.9(a). Na pesquisa
de Trindade et al. (2020b), verificou-se que a utilização de um modelo multiescala
em ensaios de flexão em três pontos, além de reduzir custos computacionais, fornece
respostas idênticas às obtidas em um modelo mesoescala. Dessa forma, nas análises
numéricas, as fibras foram consideradas apenas na área central do corpo de prova,
região de interesse onde ocorre a fissuração devido ao entalhe. No mesmo contexto,
a malha de elementos finitos representante da matriz também foi mais discretizada
no centro (Figura 6.9(b)), possuindo elementos triangulares de lado máximo igual a
4 mm, enquanto o restante foi gerado para dimensão máxima de 8 mm.
Macroescala
225

(a)

Mesoescala
100
F

Macroescala
225

5
150

25

y
x

Espessura: 150
25

Thickness: 150
500

25

(b)

*Medidas em mm.

Figura 6.9: Configuração do ensaio de flexão em três pontos (EF-3P): (a) condições
de contorno e carregamento; e (b) malha de elementos finitos empregada para a
matriz.
A caracterização mecânica do concreto é apresentada na Tabela 6.4 e as fibras utilizadas foram Dramix® 80/60 BN, de propriedades já descritas no Capítulo 3, na
Tabela 3.2. A resistência à tração foi calibrada tendo como base os resultados experimentais dos testes. Os dados utilizados para a interface fibra/matriz, por sua
vez, foram retirados das respostas obtidas nos ensaios de arrancamento de 4 fibras
com ganchos (4FG), apresentadas na Subseção 6.1.2. Embora, como limitação do
trabalho, as matrizes utilizadas nos dois ensaios não tenham propriedades idênti-
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cas, a resistência à compressão de ambas está numa faixa tida na literatura como
convencional.
Tabela 6.4: Propriedades mecânicas do concreto (EF-3P).
Resistência à
compressão
média [MPa]
41,4

Resistência
à tração
[MPa]
1,91

Módulo de
elasticidade
[GPa]
28

Coeficiente
de Poisson
[-]
0,2

Energia de
fratura
[N/m]
142,7

A orientação das fibras nos corpos de prova é um fator fundamental em elementos de
CRFA, determinando seu desempenho. Assim, também foram avaliados os resultados de ensaios indutivos complementares realizados para os espécimes cortados em
cubos, utilizando-se bobinas circulares ligadas a um medidor LCR Agilent 4263B.
Os valores obtidos, tidos como referência, são mostrados na Tabela 6.5. Como parâmetros, são apresentados ηi e Ci , dados pelo número de orientação médio das fibras
e a contribuição relativa das fibras no eixo i (x, y ou z), respectivamente. Os valores
foram calculados considerando-se a formulação desenvolvida nos estudos de Cavalaro et al. (2015), a partir dos valores das variações de indutância medidas em cada
eixo, ∆Li , que somadas resultam na variação de indutância total ∆L , em MHz:
v
u
u ∆Li
1, 03.t

ηi =

Ci =

ηi
Σi=x,y,z ηi

· (1 + 2 · γ) − ∆L · γ
− 0, 1,
∆L · (1 − γ)

(6.2)

(6.3)

.

Assumiu-se o valor do coeficiente γ, relativo à geometria da fibra, igual a 0,03,
baseado no trabalho de Cavalaro et al. (2015).
Tabela 6.5: Orientação das fibras obtida por ensaio indutivo.
Corpo
de prova
1
2
3
4
Média

Consumo
de fibra
[kg/m3]
29,5
23,4
26,8
26,1
26,5

ηx

ηy

ηz

Cx

Cy

Cz

0,5088
0,4371
0,4789
0,4742
0,4748

0,2854
0,2699
0,2568
0,2455
0,2644

0,2342
0,1957
0,2125
0,2375
0,2200

0,4948
0,4842
0,5051
0,4954
0,4949

0,2775
0,2990
0,2708
0,2565
0,2759

0,2277
0,2168
0,2241
0,2481
0,2292
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Pelos resultados da Tabela 6.5, percebe-se a maior contribuição das fibras no eixo
x, ou seja, a maioria está posicionada horizontalmente, perpendicular à seção da
fratura.
Para as análises numéricas, duas distribuições de fibras foram estudadas, para avaliar
a influência na resposta do EF-3P. Estas são apresentadas na Figura 6.10, sendo
destacado o número de fibras cruzando a seção da fratura para cada situação. A
Distribuição 1 trata-se de fibras dispostas aleatoriamente e de maneira isotrópica
no corpo de prova, ou seja, a contribuição do conjunto de fibras em cada eixo é
equivalente. Essa é uma suposição comum, uma vez que o desempenho do CRFA
depende da distribuição homogênea de fibras ao longo do elemento estrutural. A
Distribuição 2, por sua vez, foi gerada levando-se em consideração os resultados
do ensaio indutivo e a média da contribuição das fibras em cada eixo. Ambas as
distribuições foram geradas em 3D e projetadas bidimensionalmente, por meio da
projeção das fibras no plano médio.
(a) Distribuição 1

Número de fibras na seção
da fratura: 86 fibras.

(b) Distribuição 2

Número de fibras na seção
da fratura: 111 fibras.

Figura 6.10: Distribuições utilizadas nas simulações do ensaio de flexão em três
pontos e números de fibras cruzando a seção de fratura.
A descrição das malhas utilizadas nas distribuições é apresentada na Tabela 6.6. As
fibras foram divididas em 5 elementos e a quantidade de elementos por material
constituinte está consistente com o estudo de refinamento de malha realizado na
pesquisa de Trindade et al. (2020b). Também respaldado na investigação dos autores, foram utilizados 8000 passos de análise, suficiente para garantir convergência
com o esquema de integração IMPL-EX.
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Tabela 6.6: Descrição da malha de elementos finitos para cada distribuição de fibras estudada.

Distribuição
Distribuição 1
Distribuição 2

Elementos de
treliça (fibra)
1500
1347

Elementos
triangulares
de 3 nós
(matriz)
4744
4609

Elementos
triangulares
de 4 nós
(EFA)
1799
1631

Fibras
cruzando a
fissura
86
111

Como em ensaios de flexão de três pontos existem diferentes comprimentos de fibra
incorporados ao longo da fissura, é importante maximizar a contribuição das extremidades a fim de obter respostas mais coerentes. Assim, diferentes leis de aderência
foram empregadas ao longo do comprimento da fibra nas simulações. Os elementos
finitos de acoplamento gerados para a Distribuição 2 são exibidos na Figura 6.11.
(a) Distribuição 1

(b) Distribuição 2

Elementos de acoplamento nas extremidades das fibras.
Elementos de acoplamento nas partes centrais das fibras.

Figura 6.11: Elementos de acoplamento gerados para: (a) Distribuição 1; e (b)
Distribuição 2.
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O resultados obtidos em ensaios de arrancamento não podem ser rigorosamente utilizados nas propriedades de interface do CRFA, uma vez que é necessária a avaliação
dos parâmetros que afetam a iniciação do descolamento e propagação da fissura (Laranjeira et al., 2010a). Isso ocorre porque em ensaios de arrancamento a fissura da
matriz é representada por uma superfície livre e, portanto, há uma barreira adicional para o processo de descolamento. No composto real, no entanto, a ativação
das fibras como ponte de transferências de tensões requer uma crescente fissura na
matriz, a ser desviada na interface fibra matriz. Quando a fissura principal cruza
a fibra, algum descolamento provavelmente já ocorreu devido às tensões impostas
(Laranjeira et al., 2010a; Easley et al., 2004). Assim, as configurações padrões dos
ensaios de arrancamento podem levar a condições de deslocamento instáveis, devido
ao incremento artificial de carga introduzido para iniciação do processo de descolamento (Laranjeira et al., 2010a; Easley et al., 2004).
Tendo em vista os pontos apresentados, foram realizadas simulações do EF-3P
considerando-se três modelos distintos para a interface fibra/matriz. Em todos,
foram utilizados como dados de entrada os valores médios por fibra obtidos nos
ensaios de arrancamento de quatro fibras apresentados na Subseção 6.2.1, uma vez
que nessa configuração houve menor descarte de dog-bones e que a variabilidade
das curvas foi menor. Também foram utilizadas leis distintas nas extremidades das
fibras para representar os ganchos, tendo em vista os diferentes comprimentos incorporados possíveis ao longo da fissura induzida. Além disso, avaliou-se a divisão
do escorregamento no pico por dois para contabilizar o processo de fissuração da
matriz e descolamento antecipado das fibras, fenômeno que não ocorre nos testes de
arrancamento. A descrição dos modelos aplicados é feita a seguir:
1. Modelo 4FG-U: Lei de aderência de três etapas, efeitos de ancoragem uniformemente distribuídos e parâmetros de deslizamento idênticos aos obtidos nos
ensaios de arrancamento.
2. Modelo 4FG-EA: Lei de aderência de três etapas, efeitos de ancoragem na
extremidade e parâmetros de deslizamento idênticos aos obtidos nos ensaios
de arrancamento.
3. Modelo 4FG-EA-s1 /2: Lei de aderência de três etapas, efeitos de ancoragem
na extremidade e deslizamento na carga de pico do ensaio de arrancamento
dividido pela metade.
4. Modelo 4FG-INC-EA-s1 /2: Lei de aderência baseada no modelo de Laranjeira
et al. (2010b) para diferentes inclinações, efeitos de ancoragem na extremi-
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dade e deslizamento na carga de pico do ensaio de arrancamento dividida pela
metade.
A partir das simulações, foram obtidas previsões numéricas do EF-3P, em termos
de carga aplicada vs. abertura do entalhe (Crack Mouth Opening Displacement CMOD). Os resultados, em comparação à envoltória experimental e a média aferida
para os 4 corpos de provas, são apresentados na Figura 6.12.
20

Envelope experimental
Curva média experimental
Distribuição 1 - Modelo 4FG-U
Distribuição 1 - Modelo 4FG-EA
Distribuição 2 - Modelo 4FG-EA
Distribuição 2 - Modelo 4FG-EA-s1/2
Distribuição 2 - Modelo 4FG-INC-EA-s1/2
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Figura 6.12: Carga vs. CMOD para EF-3P com modelos baseados nos ensaios de
arrancamento para 4FG.
Com base no gráfico, primeiramente é possível notar que a simulação para a Distribuição 1 utilizando o modelo 4FG-U possui o comportamento mais destoante
dos demais. As hipóteses assumidas de distribuição isotrópica e de efeitos do gancho distribuídos uniformemente ao longo da fibra por meio da lei de aderência de
três estágios resultam na subestimação do desempenho pós-fissuração do compósito.
Esses pressupostos são os mesmos admitidos nos estudos de Bitencourt Jr. (2015),
Bitencourt Jr. et al. (2019), Trindade et al. (2020b) e Trindade et al. (2020a). No entanto, os dados de entrada da interface fibra/matriz foram calibrados nos trabalhos
citados, com o intuito de compensar os parâmetros desconhecidos na análise, como
os parâmetros de aderência fibra/matriz e distribuição das fibras, de forma a se obter
resultados condizentes com os esperados. Os parâmetros das leis de aderência utilizados, portanto, embora tenham fornecido curvas de carga vs. CMOD interessantes
para o dimensionamento de elementos estruturais, não possuíam embasamento experimental e sentido físico direto. Assim, percebe-se que com a representação dos

94

6.2 Aplicação em modelos multiescala
ganchos nas extremidades por diferentes leis, por exemplo, para a mesma distribuição (Modelo 4FG-EA), acarreta um aumento na carga residual proporcionado pela
fibra de cerca de até 2 kN, ou 50%.
Observa-se também a importância da distribuição de fibras na determinação do
comportamento do elemento de CRFA avaliado. Apesar da distribuição homogênea
das fibras ser a usualmente buscada e assumida na literatura, no caso estudado a
contribuição das fibras no eixo x foi o dobro em relação às outras direções. Como a
fissura no ensaio de flexão de três pontos é induzida verticalmente no centro do corpo
de prova, essa contribuição resulta numa maior capacidade resistente pós fissuração.
Dessa forma, mesmo utilizando-se o mesmo modelo de aderência (Modelo 4FG-EA),
a Distribuição 2, baseada nos ensaios indutivos, fornece uma capacidade de carga de
cerca de 2,4 kN a mais que a Distribuição 1 (isotrópica), representando um acréscimo
aproximado de 60% e uma curva mais próxima da observada experimentalmente.
Em relação ao parâmetro de deslizamento da interface na tensão de aderência
máxima, s1 , quando utilizado diretamente igual ao encontrado nos ensaios de arrancamento (Modelo 4FG-EA), resulta numa resposta abaixo da esperada mesmo
aplicando-se a Distribuição 2. Embora esteja praticamente dentro da envoltória experimental, sua forma é diferente das formas das curvas dos ensaios laboratoriais,
sendo que a resistência residual demora a ser iniciada. Essa disparidade é reduzida ao mudar o parâmetro s1 para s1 /2 (4FG-EA-s1 /2), deslocando-se a curva de
aderência a fim de se contabilizar o descolamento de fibras anterior à fissuração do
concreto.
Para o Modelo 4FG-INC-EA-s1 /2, por sua vez, no qual é assumida uma lei diferente
por fibra a depender da inclinação, a resposta carga vs. CMOD é superior à média
experimental, levando-se em conta também s1 /2. No entanto, ela se enquadra na
envoltória experimental e possui a forma similar a outros ensaios de flexão em três
pontos apresentados na literatura, como os de Trindade et al. (2020b) e Zhang
et al. (2018), principalmente para maiores consumos de fibras. Deve-se investigar
se a diferença nessa resposta não é ocasionada pelo fato de que os parâmetros de
arrancamento foram obtidos de ensaios realizados para uma matriz de resistência
superior à dos ensaios de caracterização de referência.
O padrão de propagação de fissura para a CMOD = 0,07 mm (ocorrência de carga
de pico), CMOD = 0,5 mm e CMOD = 2,5 mm para a Distribuição 2 e o Modelo
4FG-INC-EA-s1 /2 é mostrado na Figura 6.13. Vale notar que esses pontos são
importantes na elaboração de projetos com CRFA, e por isso foram escolhidos.
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(a) CMOD = 0,07 mm

(b) CMOD = 0,5 mm

(c) CMOD = 2,5 mm

Figura 6.13: Padrão de propagação da fissura, de acordo com a Distribuição 2 Modelo 4FG-INC-EA-s1 /2, para: (a) CMOD = 0,1 mm; (b) CMOD = 0,5 mm; e
(c) CMOD = 2,5 mm.
As tensões nas fibras de acordo com esses aumentos de abertura do entalhe também
são apresentadas na Figura 6.14, considerando a Distribuição 2 e o Modelo 4FGINC-EA-s1 /2. Percebe-se que para a carga máxima do ensaio, já há tensões presentes
nas fibras. Além disso, à medida que a fissura aumenta, amplificam-se também as
tensões nas fibras, que se estendem pelas fibras em direção à face superior.
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(a) CMOD = 0,07 mm

Tensão nas
fibras [MPa]
16
14.9
13.7
12.6
11.4
10.3
9.1
8
6.9
5.7
4.6
3.4
2.3
1.1
0

(b) CMOD = 0,5 mm
295
273.9
252.9
231.8
210.7
189.6
168.6
147.5
126.4
105.4
84.3
63.2
42.1
21.1
0

(c) CMOD = 2,5 mm
710
659.3
608.6
557.9
507.1
456.4
405.7
355
304.3
253.6
202.9
152.1
101.4
50.7
0

Figura 6.14: Tensões nas fibras, de acordo com a Distribuição 2 - Modelo 4FGINC-EA-s1 /2, para: (a) CMOD = 0,1 mm; (b) CMOD = 0,5 mm; e (c) CMOD
= 2,5 mm.
Dessa forma, as previsões numéricas do ensaio de flexão de três pontos utilizando
a técnica de acoplamento e tendo como base os parâmetros de interface obtidos
por meio de ensaios de arrancamento experimentais, além de efeitos de ancoragem
maximizados nas extremidades das fibras e possíveis inclinações, representaram um
avanço e aprimoramento dessa ferramenta. Isto pode ser notado principalmente
avaliando-se a curva de valores mais baixos, que representa o modelo e distribuição anteriormente utilizados na literatura, e comparando com os novos resultados
obtidos. Os modelos 4FG-EA-s1 /2 e 4FG-INC-EA-s1 /2 apresentam boa concordân-

97

6.2 Aplicação em modelos multiescala
cia com as respostas obtidas em laboratório. No entanto, é importante salientar
a importância da distribuição das fibras nessa resposta, sendo necessários estudos
aprofundados no tema. Também fazem-se necessárias investigações acerca do início
do descolamento das fibras em elementos estruturais e como isso pode ser incorporado à lei de aderência. Por fim, a técnica numérica estudada, com representação
discreta e explícita das fibras, juntamente a ensaios experimentais que investigam a
interface fibra/matriz, pode ser usada como um instrumento auxiliar no desenvolvimento de projetos com elementos estruturais de CRFA.
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Neste trabalho, foi realizado um estudo integrado numérico e experimental de ensaios de arrancamento de fibras de aço com gancho para melhor a representação
da interação fibra/matriz de um modelo multiescala com representação discreta e
explicita das fibras. Os ensaios compreenderam um total de 64 corpos de prova no
formato de dog-bones, sendo 16 por configuração: fibra reta única (1FR), fibra com
ganchos única (1FG), quatro fibras retas (4FR) e quatro fibras com ganchos (4FG).
Os resultados foram analisados e usados como dados de entrada para o modelo analítico DEM e para simulações numéricas com leis de aderência de três estágios ou
dependentes da inclinação da fibra, conforme formulação proposta por Laranjeira
et al. (2010b) e, por fim, aplicados em modelos multiescala.
O programa experimental resultou em curvas que relacionam a carga de arrancamento ao deslizamento total da fibra, com respostas compatíveis com as obtidas
em estudos da literatura. Ressalta-se que o ensaio apresenta grande variabilidade e
sua execução requer cuidados metodológicos para garantir resultados confiáveis. Os
ensaios com quatro fibras apresentaram coeficientes de variação significativamente
menores quando comparados aos ensaios de fibras únicas para a carga de pico, carga
residual e respectivas larguras de fissura. A maior diferença foi observada no coeficiente de variação das aberturas de fissura, que diminuiu quase 50%. No entanto,
as respostas médias por fibra nestes ensaios, obtidas dividindo-se a carga por 4,
foram notavelmente superiores às obtidas nos ensaios com fibras únicas para todos
os pontos de interesse, principalmente no que se refere à carga de pico das fibras
com ganchos (92% maior) e respectiva largura de fissura (57% maior). Esse comportamento difere das pesquisas de Kim e Yoo (2019), que verificaram que a resposta
média por fibra ao arrancamento para fibras múltiplas é menor do que para fibras
atuando sozinhas. Essa divergência pode ser consequência dos distintos materiais
usados e da distância diferente entre as fibras. O fato da distância entre as fibras
ser de 4,25 mm reduziu a interferência de uma fibra na capacidade de aderência da
outra.
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Nas análises, a formulação analítica do Diverse Embedment Model mostrou-se uma
ferramenta de fácil aplicação, dividindo os efeitos relacionados ao atrito e aqueles
relativos à ancoragem mecânica, e apresentando valores razoáveis e válidos para
fibras com ganchos. No entanto, suas simplificações levaram a resultados diferentes
dos esperados para tensões residuais em fibras retas, pois não foram correspondentes
ao observado experimentalmente, uma vez que não é considerada como hipótese a
diminuição da tensão de aderência após a descolagem.
A simulação numérica baseada na aplicação de elementos finitos de acoplamento forneceu respostas em bom acordo com as relações experimentais tensão de aderência
vs. deslizamento dos ensaios experimentais, sendo as diferenças entre valores inferiores a 6% (fibras únicas) e 4% (fibras múltiplas) para a maioria dos parâmetros ao se
considerar os efeitos de ancoragem distribuídos ao longo da fibra (Modelos Num1-U
e Num3-INC). Foi avaliada a maximização dos efeitos de ancoragem nas extremidades das fibras por meio de diferentes leis por meio do modelo Num2-AE, o que
afetou levemente os resultados obtidos para fibras únicas e múltiplas. No entanto,
essa mudança se justifica na importância de se considerar os diferentes comprimentos incorporados de fibra que passam pelas fissuras em um elemento de CRFA e a
a maior contribuição fornecida pela deformação plástica dos ganchos. Além disso,
a utilização de uma lei de aderência em função do ângulo de inclinação baseado no
modelo de Laranjeira et al. (2010b) também mostra resultados mais compatíveis
com o apresentado na literatura, quando analisados casos de fibras não alinhadas à
carga aplicada.
Por fim, foram feitas aplicações em multiescala do modelo numérico baseado na
técnica de acoplamento, com representação discreta e explícita das fibras. Inicialmente foram estudadas as respostas ao arrancamento para um conjunto de fibras em
ensaios de arrancamento com 30, 50 e 100 fibras distribuídas isotropicamente. Os
modelos estudados aplicando-se efeitos de ancoragem nas extremidades das fibras, e
não uniformemente, resultaram em cargas de arrancamento significante maiores que
nos demais modelos. Além disso, notou-se que carga de arrancamento não aumentou
linearmente com o aumento do teor de fibras e que a diferença da resposta entre
modelos variou principalmente influenciada pelas distribuições, sendo que para 100
fibras esta diferença foi menor.
Foram também realizadas simulações de ensaios de flexão em três pontos (EF-3P)
com consumo de fibra de 26.5 kg/m3, tendo como referência os resultados de ensaios experimentais com quatro corpos de prova e ensaios indutivos complementares.
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Duas distribuições foram adotadas, uma com disposição aleatória e isotrópica das
fibras (Distribuição 1) e outra considerando a contribuição em cada eixo aferida nos
ensaios indutivos (Distribuição 2). Na interface, foram utilizados como dados de
entrada para as leis de aderência os valores obtidos nos ensaios de arrancamento
para quatro fibras com ganchos, considerando os modelos: 4FG-U (lei de aderência
de três estágios e efeitos da ancoragem distribuídos uniformemente); 4FG-EA (lei
de aderência de três estágios e efeitos da ancoragem nas extremidades); 4FG-EAs1 /2 (lei de aderência de três estágios e efeitos da ancoragem nas extremidades, com
deslizamento dividido por dois na carga de pico); 4FG-INC-EA-s1 /2 (lei de aderência em função do ângulo de inclinação e efeitos da ancoragem nas extremidades,
com deslizamento dividido por dois na carga de pico). Para a Distribuição 1 e o
modelo 4FG-U, hipóteses anteriormente utilizadas nos trabalhos de Bitencourt Jr.
et al. (2019), Trindade et al. (2020b) e Trindade et al. (2020a), porém calibradas,
obteve-se a curva carga vs. CMOD mais destoante das demais. Com a consideração
de diferentes leis nas extremidades, a resposta foi superior, se aproximando mais da
realidade. A adoção de s1 /2 na carga do pico, deslocando a curva da lei de aderência
para captar o descolamento da fibra anterior à fissuração da matriz também fez com
que as curvas assumissem forma mais similar às experimentais e fizessem parte do
envelope experimental. O modelo 4FG-INC-EA-s1 /2 forneceu uma resposta superior à média dos ensaios laboratoriais, possivelmente devido ao fato de que a matriz
utilizada nos ensaios de arrancamento possuía resistência à compressão levemente
superior à média dos EF-3P. Por fim, é importante observar o relevante papel da
distribuição na resposta dos elementos. A Distribuição 2, baseada nos ensaios indutivos, acarretou numa diferença de 50% na capacidade resistente promovida pelas
fibras.
Os resultados atestam o aperfeiçoamento na interface do modelo numérico baseado
na técnica de acoplamento por meio dos parâmetros de arrancamento experimentais,
da utilização de leis de aderência maximizadas nas extremidades e da captação dos
efeitos acarretados pelas diferentes inclinações das fibras em um corpo de prova, no
que diz respeito à simulação de ensaios de caracterização. Dessa forma, o modelo
numérico estudado pode auxiliar de forma mais realista no dimensionamento de
elementos estruturas de CRFA. A aplicação de ferramentas numéricas como esta
têm utilidade prática no que tange à economia de materiais e tempo de análise, visto
que reduz o tempo gasto na obtenção de respostas quando comparada aos ensaios
laboratoriais. Além disso, o aprimoramento da interface fibra/matriz do modelo
pode auxiliar no desenvolvimento de fibras de diferentes geometrias de forma mais
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simples e econômica.
Como trabalho futuro, sugere-se a aplicação das leis de aderência estudadas na simulação numérica de elementos estruturais de CRFA de maiores dimensões e diferentes
consumos de fibras. Para que seja possível realizar a extrapolação dos resultados
dos ensaios de arrancamento para esses elementos, é de extrema importância levar
em consideração também a distribuição das fibras, analisando-se fatores como a
segregação, contribuição por eixo e intertravamento de fibras.
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