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RESUMO
Neste trabalho foi feito um estudo comparativo da distribuição de tensões em seções transversais de
quatro vigas de concreto armado sob flexão simples determinadas segundo as recomendações
normativas da NBR-6118 e as obtidas por meio do programa comercial ATENA e também das cargas
de ruptura. Para determinação da distribuição de tensões no concreto e nas armaduras foi elaborada
uma rotina no programa MATLAB que discretiza a seção transversal em camadas e considera as
equações constitutivas para o concreto e para o aço de acordo com as recomendações normativas.
No programa ATENA, foi considerado o modelo constitutivo para o concreto utilizando-se parâmetros
empregados por outros autores que apresentaram bons resultados quando comparados com
resultados experimentais. A comparação entre as distribuições de tensões dos resultados entre a
distribuição de tensão foi realizada para quatro diferentes níveis de carregamento. Foi observado que
os valores de tensão na fibra mais comprimida fornecidos pelo software ATENA foram superiores aos
calculados pela NBR para um mesmo nível de carregamento aplicado e que das quatro vigas
estudadas, três delas apresentaram valores de carga de ruptura calculadas pelas recomendações
normativas superiores aos fornecidos pelo modelo numérico.
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Abstract
In this paper, a comparative study was made on the distribution of stress and ultimate loads on
transversal sections of four reinforced concrete beans under simple bending through the
recommendations of the NBR-6118 (Brazilian Technical Standards for Reinforced Concrete Design)
and through the commercial software ATENA. In order to obtain the stress distribution in the concrete
and reinforcement, a script was written in MATLAB language. This script discretizes the transversal
section in lamellae and considers the constitutive models of the NBR-6118. In the software ATENA,
the chosen were the ones used by other authors, which provided good results in comparison with
experimental tests. The comparison between the stress distribution was made for four different levels
of load. It was observed that the stress in the most compressed region in the software ATENA was
higher than the one obtained using NBR for the same level of load and that three of the four beans
had higher ultimate loads through the NBR.
Keywords: Stress, Nonlinear Analysis, bending, Reinforced concrete
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1. Introdução
Os avanços computacionais das últimas décadas têm permitido aos engenheiros uma
alternativa a mais, além dos ensaios de laboratório, para analisar estruturas de
concreto armado. Os ensaios de laboratório possuem a vantagem de fornecer
resultados reais, embora limitados a casos particulares restritos a dimensões das
espécimes, dimensões, formas, carregamentos e condições de contorno. Por outro
lado, as simulações computacionais requerem a criação virtual do concreto armado
no computador, mas praticamente não existem limites para suas aplicações.
Entretanto, a qualidade dos resultados dessas simulações está fortemente
dependente das equações constitutivas consideradas para representar o
comportamento não-linear do concreto armado (Maekawa et. al., 2004).
O concreto armado apresenta um comportamento complexo, por isso, encontrar um
modelo constitutivo apropriado é um grande desafio. Além da não-linearidade física
do material, soma-se o fato deste não ser perfeitamente frágil e da direção de suas
tensões serem alteradas quando fissurado. Apesar dos grandes avanços alcançados
na teoria da plasticidade, teoria do dano, mecânica da fratura, dentre outros, ainda
não existe um modelo constitutivo completo e único para o concreto armado (Lyra,
2011). Uma das ferramentas computacionais que surgiram no mercado capazes de
realizar análises de estrutura de concreto armado aliando o método dos elementos
finitos e considerando o regime não-linear do concerto armado é o programa ATENA®
(Advanced Tool for Engineering Nonlinear Analysis) da empresa Cervenka
Consulting.
O programa ATENA® realiza a análise não-linear de estruturas de concreto armado
utilizando modelos físicos avançados. Este programa permite realizar análises tanto
em estado bidimensional, quanto tridimensional de tensões, possui modelo de fissura
distribuída fixa e rotacional, variadas funções de amolecimento à tração (linear e
exponencial), sendo possível ao usuário atribuir vários outros parâmetros. As análises
são realizadas através do gradual aumento do carregamento, simulando, portanto,
um ensaio virtual. Uma vez que o programa possui diversos parâmetros de análise
complexos e que os resultados das modelagens são muito próximos dos obtidos na
experimentação física (Matos, et. al., 2010), (Lyra, 2011) e (Kumari, 2014), torna-se
interessante comparar os resultados obtidos através das modelagens com os obtidos
a partir das recomendações da NBR 6118 (2003).
Por isso, nesse trabalho foram analisadas quatro diferentes vigas de concreto armado
dimensionadas nos domínios 2 a 4 segundo as recomendações da NBR-6118. Essas
vigas foram modelas no programa ATENA® aplicando-se carregamento monotônico
até que fosse atingido o colapso, interpretado como última iteração convergida. As
cargas de colapso foram comparadas com as obtidas de acordo com as
recomendações na norma brasileira. Além disso, foram comparadas a distribuição de
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tensões na seção central das vigas para diferentes níveis de carga. Para isso, foram
elaboradas rotinas no programa MATLAB para obtenção da carga de ruptura das
vigas através do diagrama de interação da seção do meio do vão, bem como para
determinação das tensões no concreto e nas armaduras. Para isso, utilizou-se a
discretização da seção transversal por lamelas e as equações constitutivas para o
concreto e para o aço de acordo com as recomendações da NBR 6118 (2003).

2. Procedimentos para análise
2.1 O software ATENA
O modelo constitutivo utilizado nas análises foi o SBETA, (Cervenka, Jendele, &
Cervenka, 2013). Esse modelo possui as seguintes influências do comportamento do
concreto:
● Comportamento não-linear na compressão incluindo os efeitos de endurecimento e
amolecimento;
● Fraturamento do concreto sob tração baseado na mecânica da fratura não-linear;
● Critério de resistência biaxial;
● Redução da tensão de compressão depois de fissurar;
● Efeito “tension stiffening”;
● Dois modelos de fissuras distribuídas: fissura fixa e fissura rotacional.
Neste trabalho,as análises foram realizadas considerando os modelos de fissura
distribuída: fissura fixa e fissura rotacional, bem como leis de amolecimento para o
concreto após atingir a tensão máxima exponencial e linear.
No modelo de fissuração fixa a direção da fissura é dada pela tensão principal no
momento da iniciação da fissura. O conceito de fissuração fixa considera a fissura
como sendo geometricamente fixa uma vez gerada, e anisotropia é inerente levando
em consideração que as transferências de tensões normal e cisalhante são
independentemente modeladas. Por outro lado, no modelo de fissuração rotacional,
a direção da tensão principal coincide com a direção do deformação principal. Se os
eixos da deformação principal sofrerem rotação durante a aplicação de carga, a
direção da fissuração também sofrerá. A tensão cisalhante desaparece nos
constantemente atualizados planos principais, não há necessidade em um modelo de
transferência de cisalhamento. Na computação passo-a-passo, uma fissura é
considerada e a anterior é descartada (Maekawa, Pimanmas, & Okamura, 2004),
figura 1.
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Figura 1- Modelo de fissuração (ATENA Program Documentation Theory). (a) Fissura fixa. (b) Fissura rotacional

2.2

Rotinas de cálculo no Matlab

Genericamente, os esforços resistentes da seção podem ser calculados a partir das
integrais (Mendes Neto, 2009):
𝑁𝑟 = 𝑁𝑐 + 𝑁𝑠 = ∬𝐴 𝜎𝑐 (𝜀) ∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦 + ∬𝐴 𝜎𝑆 (𝜀) ∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦

(1)

𝑀𝑟 = 𝑀𝑐 + 𝑀𝑠 = ∬𝐴 𝜎𝑐 (𝜀)𝑦 ∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦 + ∬𝐴 𝜎𝑆 (𝜀)𝑦 ∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦

(2)

𝑐

𝑠

𝑐

𝑠

onde são levadas em consideração tanto a contribuição do concreto, quanto da
armadura. Essa integral dupla deve ser realizada em toda a seção transversal, sendo
comum localizar a seção transversal coincidindo a origem do sistema de coordenadas
com o CG da seção bruta de concreto.
Segundo (Santos, 1994), a integração é feita analiticamente ou numericamente. Os
processos mais conhecidos para resolver este problema são: o processo das malhas,
processo da poligonal e processo de integração por trapézios.
Neste trabalho empregou-se o processo das malhas, onde a seção é discretizada em
camadas sobrepostas de concreto, nas quais a deformação possui valor constante
para dentro de cada camada, figura 2.
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Figura 2 Representação da posição do eixo de referência e
distribuição de tensões na seção original (esq.) e em uma
viga discretizada pelo processo das malhas (dir.).

Figura 3 Representação da hipótese de Navier.

Para o campo de deformações na seção assume-se a hipótese de Navier (seção
plana), sendo que as deformações ao longo de toda a seção podem ser determinadas
a partir do conhecimento da deformação do CG (𝜀0 ) e da curvatura da seção plana
(𝜑) ou da deformação no topo e na base da seção, figura 3.
As rotinas desenvolvidas consideraram como equação constitutiva para o concreto o
diagrama parábola-retângulo na compressão desprezando-se a sua resistência à
tração, figura 4. No caso da armadura, foi considerado para o aço o comportamento
elasto-plástico perfeito, figura 5.

Figura 4 – Diagrama tensão deformação do concreto.

Figura 5 – Diagrama tensão deformação para o aço

Os esforços resistentes são obtidos a partir do diagrama de interação da seção. Cada
ponto (N,M) do diagrama representa um par de esforços resistentes da seção. Por
isso, pontos internos ao diagrama representam pares de esforços os quais a peça
ainda resiste. Para obter-se o diagrama de interação da seção é necessário fazer a
varredura dos domínios de dimensionamento, devendo-se calcular:
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a) as deformações para cada uma das camadas de concreto e também para as
armaduras empregando-se a hipótese de Navier;
b) as tensões nas camadas de concreto e nas armaduras a partir das equações
constitutivas desses materiais;
c) o esforço normal de cada camada de concreto e de cada armadura;
d) o momento fletor de cada camada de concreto e de cada armadura em relação
ao CG da seção;
e) o esforço normal total na seção que é o somatório dos esforços normais nas
camadas e nas armaduras;
f) o momento fletor total na seção que é o somatório dos momentos de cada
camada de concreto e de cada armadura em relação ao CG da seção.
Esse procedimento está mostrado na figura 6.

Figura 6 - Fluxograma da rotina para a obtenção da Envoltória de Esforços Resistentes da seção.

A obtenção das tensões pode ser resumida por:
Dado (N,M) → (e0,f) → s
No caso da determinação das tensões na seção, trata-se de um problema inverso
onde dado os esforços solicitantes na seção (N,M), busca-se o par (e0,f) que faz a
seção transversal resistir aos esforços aplicados (N,M). Por isso, deve-se resolver
uma equação de equilíbrio não-linear, sendo comum utilizar-se o Método de Newton
No caso da determinação das tensões em uma seção transversal de concreto
armado, trata-se de Newton-Raphson. O procedimento para a determinação da
distribuição de tensões na seção de concreto e nas armaduras está apresentado na
figura 7.
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Figura 7 - Fluxograma da rotina para a obtenção da distribuição de tensões

2.3 Análises realizadas
As análises foram realizadas usando quatro vigas com seção de 120 por 400 mm e
3m de vão, concreto com fck de 30 MPa, dimensionadas, segundo as recomendações
da NBR-6118, nos domínios 2, 3, limite entre os domínios 3-4 e 4, respectivamente.
Considerou-se como condições de análise, as vigas biapoiadas submetidas a carga
aplicada no meio do vão. Na figura 8-b está mostrado o modelado de uma das vigas
no programa ATENA.

(a)

(b)

Figura 8-a – Seções transversais das vigas analisadas. Figura 8-b – Modelo numérico no programa ATENA de uma das
vigas analisadas.

3. Resultados
3.1. Carga Última
Realizou-se comparações entre as cargas de ruptura obtidas segundo os modelos do
programa ATENA da NBR. Na figura 9-a, apresenta-se as cargas de ruptura obtidas
paras as quatro vigas nas simulações computacionais considerando os modelos de
fissura distribuída fixo e rotacional e a partir das recomendações normativas. Na figura
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9-b estão apresentadas as cargas de ruptura em função da área de aço (As) de cada
uma das vigas analisadas.
(a)

(b)

Figura 9 Comparação das cargas de ruptura obtidas pelo ATENA e pela NBR 6118. (a) Gráfico de barras. (b) Cargas de
ruptura em função do As das vigas

Na figura 9-a verifica-se que o modelo com amolecimento linear do concreto e fissura
fixa apresentou valores de carga de ruptura superior ao modelo com fissura
rotacional, em praticamente todas as vigas analisadas, exceto no caso da viga 01
(dimensionada no domínio 2 da NBR). Vale ressaltar que nas análises realizadas por
(Lyra, 2011), esse modelo foi o que apresentou mais próximo dos resultados obtidos
experimentalmente.
Com relação a comparação dos resultados do modelo numérico (fissura fixa) com a
NBR, nas vigas v1, v3 e v4, os valores das cargas de ruptura calculadas pela NBR
são cerca de 28%, 38% e 57% superiores aos valores previstos pelo modelo
numérico, respectivamente. A menor diferença entre esses valores ocorre na viga v2
(dimensionada no domínio 3 da NBR), onde a carga prevista pelo modelo numérico é
cerca de 10% superior a calculada pela NBR.
Na figura 9-b é possível observar a evolução da carga de ruptura das vigas com o
acréscimo de armadura para os modelos numéricos, bem como pela NBR. É
interessante notar que, segundo os resultados obtidos pelos modelos numéricos, ao
dobrar-se a quantidade de armadura, vigas v3 e v4, o aumento no valor das cargas
de ruptura foi de apenas aproximadamente 10% e 5%, para os modelos numéricos
com fissuras fixa e rotacional, enquanto que pela NBR, o acréscimo foi de 24%.

3.2. Distribuição de Tensões
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Para comparação da distribuição de tensões tomou-se como referência a seção
transversal das vigas ao meio do vão apresentando-se os resultados das vigas v1 e
v4. Nas figuras 10 e 11 estão mostradas a distribuição de tensões no concreto e nas
armaduras na viga v1 (dimensionada no domínio 2 segundo a NBR) para 25%, 50%,
75% e 100% da carga de ruptura obtida pelo modelo numérico, respectivamente.
Viga 01

Figura 10 - Distribuição de tensões no concreto segundo a NBR 6118 e ATENA 2D no modelo de amolecimento linear e
fissura fixa

9
ANAIS DO 56º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2014 – 56CBC

Figura 11 - Distribuição de tensões nas armaduras segundo a NBR 6118 e ATENA 2D no modelo de amolecimento
linear e fissura fixa

Na figura 10 é interessante notar a distribuição das tensões com a evolução do nível
de carga aplicada. Na distribuição de tensões segundo a NBR, é possível verificar
que para 25% da carga aplicada, a distribuição de tensões é praticamente linear.
Com o aumento da carga aplicada, o diagrama se torna ligeiramente curvo. Na
comparação das distribuições de tensão segundo o modelo numérico e a NBR,
verifica-se que os valores de tensão no concreto fornecidas pelo modelo numérico
mostram-se sempre superiores aos da NBR para todos os níveis de carga aplicado.
Segundo os resultados do modelo numérico, a fibra mais comprimida atinge o valor
da resistência do concreto que é de 30 MPa e a armadura tracionada e escoa
atingindo 500 MPa de tensão, para 100% da carga aplicada. Por isso, a
configuração de ruína para a viga v1 ocorre com o esmagamento do concreto na
fibra mais tracionada e escoamento da armadura tracionada, embora a viga v1
tenha sido dimensionada pelo domínio 2 da NBR.
Nas figuras 12 e 13 estão mostradas a distribuição de tensões no concreto e nas
armaduras na viga v4 (dimensionada no domínio 4 segundo a NBR) para 25%, 50%,
75% e 100% da carga de ruptura obtida pelo modelo numérico, respectivamente.
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Viga 04

Figura 13 - Distribuição de tensões no concreto segundo a NBR 6118 e ATENA 2D no modelo de amolecimento linear e
fissura fixa
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Figura 14 - Distribuição de tensões nas armaduras segundo a NBR 6118 e ATENA 2D no modelo de amolecimento linear e fissura fixa

Na figura 13, para 25% da carga de ruptura, segundo os resultados fornecidos pelo
modelo numérico, há contribuição do concreto na tração, porém a distribuição de
tensões não é linear. Com o aumento do carregamento aplicado, há fissuração da
seção praticamente anulando-se as tensões de tração junto a base da viga. Para
100% da carga aplicada, a tensão na fibra mais comprimida atinge 29,4 MPa,
praticamente o valor da resistência do concreto, porém a armadura não atinge o
escoamento o que é esperado para uma condição de ruína no domínio 4. Na
comparação das distribuições de tensão segundo o modelo numérico e a NBR, os
valores de tensão estão bastante próximos entre si, porém nas fibras mais
comprimidas, os valores de tensão no modelo numérico são superiores a NBR. Na
distribuição de tensões nas armaduras, figura 14, observou-se que os valores de
tensão previstos pela NBR e pelo modelo numérico são próximos entre si.

4. Conclusões
O programa ATENA constitui-se em uma poderosa ferramenta de análise para
elementos de concreto armado permitindo a visualização das distribuições de tensões
do concreto e das armaduras, bem como uma previsão da carga de ruptura. Com
relação a comparação dos resultados do modelo numérico (fissura fixa) com a NBR,
nas vigas v1, v3 e v4, os valores das cargas de ruptura calculadas pela NBR são
cerca de 28%, 38% e 57% superiores aos valores previstos pelo modelo numérico,
respectivamente. A menor diferença entre esses valores ocorre na viga v2
(dimensionada no domínio 3 da NBR), onde a carga prevista pelo modelo numérico é
cerca de 10% superior a calculada pela NBR. No caso da distribuição de tensões no
concreto, para um mesmo nível de carga aplicada, os valores de tensão pela NBR
foram superiores aos valores fornecidos pelo modelo numérico. Na distribuição de
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tensões nas armaduras, observou-se que os valores de tensão previstos pela NBR e
pelo modelo numérico são próximos entre si para a viga dimensionada no domínio 4,
porém para a viga dimensionada no domínio 2 os valores de tensão apresentaram
uma maior diferença entre si.
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