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Resumo
Neste trabalho foram realizados ensaios em pilares de concreto armado, fabricados com concretos de
resistência de 30 e 50 MPa com adição de metacaulim. Foram testados pilares de seção quadrada
medianamente esbeltos (com índice de esbeltez igual 44) e curtos (com índice de esbeltez igual a 14) em
ensaios de compressão centrada. Foram utilizados extensômetros elétricos, tanto nas armaduras, quanto no
concreto das faces dos pilares para a determinação da curvatura e da deformação axial média nas seções
posicionadas a meia altura dos pilares, sendo que as cargas aplicadas foram medidas por meio de uma
célula de carga. Esses sensores foram ligados em um sistema de aquisição digital de dados. Desta forma,
foi possível a determinação do diagrama experimental carga-deformação dos pilares testados. Para a
análise computacional dos pilares ensaiados foi utilizado o software de Elementos Finitos OPENSEES,
desenvolvido na UCBerkeley. Essas análises foram realizadas considerando a não-linearidade geométrica e
física, levando em conta o escoamento das armaduras e a fissuração do concreto. As cargas últimas dos
pilares determinadas por meio das análises computacionais ficaram muito próximas das obtidas
experimentalmente.
Palavras-Chave: pilares de concreto armado; análise computacional; análise experimental.

Abstract
In this research, reinforced concrete columns with a square cross-section, and concrete strength of 30 and
50 MPa with metakaolin additions were tested. The columns were tested in centered compression, and had
short and medium slenderness ratios (14 and 44, respectively). Strain gages were fixed at mid height of the
columns for determination of curvature and average strain. The applied load was measured with a load cell.
These sensors were connected to a digital acquisition system. The columns were analyzed using
OPENSEES, a Finite Element program developed at UCBerkeley. These analyses were performed
considering non-linear material and geometric behavior, taking into account yielding of the reinforcing bars
and concrete cracking. The ultimate loads determined with the computational models were in good
agreement with the compression tests.
Keywords: reinforced concrete columns; computational analysis; experimental analysis.
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1 Introdução
Vários trabalhos têm mostrado que adições de metacaulim em concretos melhoram
significativamente suas propriedades físicas e mecânicas. Esse tipo de adição mineral
pode ser produzido a partir da calcinação do rejeito da produção do caulim, mineral muito
abundante no estado do Pará.
As experiências já realizadas sobre o aproveitamento do metacaulim na construção civil
envolveram apenas ensaios em concretos simples (sem armadura), não se tendo desta
forma, qualquer resultado de ensaios de pilares de concreto armado.
Nesse contexto, este trabalho tem o objetivo de estudar a resistência de pilares de
concreto armado com adições de metacaulim por meio de ensaios e também por meio do
Método dos Elementos Finitos, utilizando-se a plataforma OpenSees, desenvolvida na
Universidade da Califórnia, em Berkeley.

2 A plataforma OpenSees
O OpenSees é um software de código aberto, com estrutura orientada a objeto para
análise de estruturas, pelo Método dos Elementos Finitos. Foi desenvolvido para a análise
de estruturas submetidas a terremotos (Open System for Earthquake Engineering
Simulation).
Devido a essa característica, o OpenSees é capaz de analisar estruturas, tanto em regime
linear, como com não-linearidade material e geométrica. No caso de vigas e pilares de
concreto armado, o programa permite a consideração das armaduras na seção
transversal dessas barras, proporcionando uma análise mais realista do comportamento
dessas estruturas.
Os usuários do OpenSees são membros da comunidade científica ligada à Engenharia
Estrutural. A característica chave do OpenSees é a impermutabilidade de seus
componentes e a habilidade para integrar bibliotecas existentes e novos componentes
sem a necessidade de trocar o código existente. Nesta pesquisa foi usada a versão 1.5
deste software, mostrada na figura 1.

Figura 1 - Tela Inicial do OpenSees
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O OpenSees é formado por um conjunto de módulos para a criação do modelo por
elementos finitos, especificação de um roteiro para a análise, seleção dos dados para ser
monitorizados durante a análise, e a saída de resultados. Nesta plataforma, uma análise
por elementos finitos é constituída de quatro principais tipos de objetos, como mostrados
na figura 2.
Recorder

Domain

Model
Builder

Analysis

Figura 2 - Principais Objetos do OpenSees

3 Experimentação física
Na investigação experimental realizada neste trabalho foram fabricados 5 pilares de
concreto armado com seções transversais quadradas de 12 centímetros de lado, com
comprimentos de 50 e 150 centímetros de comprimento (figura 3). A armadura
longitudinal desses pilares foi constituída por 4 barras de 10 milímetros de diâmetro.

(a).
(b)
Figura 3 – Fôrmas das colunas ensaiadas. (a) Colunas de 50 centímetros de altura. (b) Colunas de 150
centímetros de altura

Foram empregados nos pilares, concretos com resistências características de 30 e 50
MPa, medidos aos 28 dias de idade. Na composição dos traços foram feitas modificações
nos métodos de dosagem sugeridos pelo ACI (American Concrete Institute) e pelo IPT
(Instituto de Pesquisa Tecnológica), para contemplar as características dos materiais
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empregados na região norte do Brasil. Os traços finais em massa foram 1:0,11:1,4:3,2 e
1:0,11:1,56 (cimento:metacaulim:areia:seixo rolado), com fatores de água cimento
a/c=0,49 e a/c=0,32, para as resistências de 30 e 50 MPa, respectivamente. Utilizou-se
cimento portland tipo CP II-Z-32.
Na tabela 1 estão apresentadas as características geométricas e mecânicas dos pilares
ensaiados.
Tabela 1 – Características geométricas e mecânicas dos pilares ensaiadas
Resistência do concreto, fck
Corpo-de-prova
Comprimento (cm)
Esbeltez (λ)
(MPa)
Coluna 1
50
14
30
Coluna 2
50
14
30
Coluna 3
150
44
30
Coluna 4
150
44
30
Coluna 5
150
44
50

Todas os pilares ensaiados foram instrumentados com um total de quatro extensômetros
elétricos de resistência, sendo dois extensômetros instalados nas faces dos pilares e os
outros dois nas armaduras. Os dois extensômetros instalados nas faces dos pilares foram
colados em faces opostas, a meia altura, e os outros dois, nas armaduras adjacentes a
essas faces. Para a medição da carga aplicada nos pilares foi utilizada uma célula de
carga. A aquisição dos dados foi realizada por meio do sistema ADS-2000® da empresa
Lynx acoplado a um microcomputador, figura 4.

Figura 4 – Sistema de aquisição de dados utilizado nos ensaios

Os pilares foram ensaiadas à compressão, rotulados em suas extremidades, na máquina
de ensaios modelo ANSELER de 2500 kN de capacidade. Para conseguir a rotulação na
extremidade superior dos pilares, utilizou-se o sistema de rotulação da própria máquina
de ensaios. Na extremidade inferior, essa condição foi atingida empregando-se uma
chapa de aço posicionada sobre a célula de carga. O arranjo utilizado no ensaio está
mostrado na figura 5.
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(a)
(b)
Figura 5 – Arranjo de ensaio. (a) colunas curtas. (b) colunas medianamente esbeltas.

4 Análise computacional
Os pilares foram discretizados com dez elementos de barras (figura 6). Na seção
transversal desses elementos foram consideradas as áreas das armaduras longitudinais,
bem como suas posições em relação ao centro de gravidade da seção.

Figura 6 – Malha e condições de contorno

As análises foram realizadas sob não linearidade geométrica e do material, considerando
os diagramas tensão-deformação para os concretos de resistência de 30 e 50 MPa e do
aço da armadura mostrados na figura 7.
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Figura 7 – Diagramas tensão-deformação idealizados. (a) diagrama do concreto. (b) diagrama do aço.

Para a comparação com os resultados da análise experimental, foram obtidas nas
análises numéricas, as deformações na seção, a meia altura dos pilares, para cada
incremento de carga aplicado.

5 Resultados obtidos
Os diagramas de força-deformação média estão apresentados nas figuras 8 a 10. Nesses
diagramas encontram-se os resultados obtidos na experimentação física e computacional.

Figura 8 - Diagrama força-deformação média, pilares de 50 centímetros de altura com concreto de 30 MPa
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Figura 9 - Diagrama força-deformação média, pilares de 150 centímetros de altura com concreto de 30 MPa

Figura 10 - Diagrama força-deformação média, pilares de 150 centímetros de altura com concreto de 50
MPa
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Na tabela 2 está apresentada uma comparação das cargas de ruptura dos pilares, obtidas
a partir dos diagramas das figuras 8 a 10.
Tabela 2 – Comparação das cargas de ruptura, experimentação física e modelo computacional
Cargas de ruptura (kN)
Diferença (%)
Corpo-de-prova
(FR,E-FR,C)/ FR,E x
Experimental
Computacional
100
Coluna 1
588,1
596,5
-1,4
Coluna 3
558,1
600
-7,5
Coluna 5
904
900
0,4
Onde:
FR,E – é a carga de ruptura obtida na experimentação física das pilares
FR,C – é a carga de ruptura obtida pelo modelo computacional

6

Conclusões

As principais conclusões deste trabalho são as seguintes:
a) Utilizando adições de metacaulim foi possível elaborar concretos com boa
trabalhabilidade, resistência e coesão. Não foi observada nenhuma incompatibilidade em
utilizar esse resíduo como adição mineral.
b) As curvas força-deformação média obtidas numericamente ficaram muito próximas das
medidas durante os ensaios, como pode ser observado nas figuras 8 a 10. Além disso, o
modelo computacional utilizado foi capaz de prever a carga de ruptura das pilares com
boa precisão. A máxima diferença entre valores obtidos por meio do modelo numérico e
os medidos durante o ensaio foi da ordem, de 7,5%, de acordo com a tabela 2. Desta
forma, verifica-se que a plataforma OpenSees é uma ferramenta valiosa para a análise do
comportamento de estruturas de concreto armado.
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