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RESUMO 

 

LOPES, T.M.S. Análise da influência das condições de contorno na 
determinação dos parâmetros elásticos e da tenacidade de rochas no ensaio 
brasileiro. 2020. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) – Escola de Engenharia de 
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. 

 

O ensaio de compressão diametral é largamente utilizado para a avaliação 

indireta da resistência à tração de materiais frágeis ou quase frágeis. Contudo, a 

influência das condições de contorno do ensaio sobre as respostas mecânicas não é 

ainda muito bem compreendida. Além da influência das condições de contorno, a 

determinação dos parâmetros elásticos e da tenacidade a partir do ensaio brasileiro 

ainda não é completamente estabelecida na literatura. Apesar de soluções analíticas 

serem utilizadas na modelagem do problema, essa abordagem não representa de 

forma precisa as condições de contorno. Dessa forma, a solução robusta do problema 

requer a utilização de métodos numéricos. Nesse contexto, este trabalho apresenta a 

análise da influência das condições de contorno na distribuição das tensões de tração 

no ensaio de compressão diametral. Enquanto muitas soluções analíticas assumem o 

estado plano de deformação, a Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas 

(ISRM) sugere diferentes espessuras de corpo de prova e mandíbula. São 

consideradas diferentes espessuras da mandíbula de aplicação de carga em relação 

à espessura do corpo de prova, distintas representações do fenômeno do contato, 

variados coeficientes de atrito, diferentes métodos numéricos e distintas restrições de 

deslocamento. Os resultados permitem concluir que a distribuição de tensão não é 

fortemente alterada pelas diversas hipóteses de modelagem das condições de 

contorno. Contudo, a adoção de espessuras iguais para a mandíbula e para o corpo 

de prova foi efetiva para a redução da concentração de tensão existente na região do 

contato entre o corpo de prova e a mandíbula. Quanto à determinação dos parâmetros 

elásticos, o método sugerido por Celestino e Bortolucci (1998) foi validado por 

soluções analíticas. Igualmente, o método para determinação da tenacidade sugerido 

por Celestino e Bortolucci (1992) foi validado por solução analítica e pelos métodos 

numéricos utilizados no presente estudo. 

 



Palavras-chave: Ensaio brasileiro. Fenômeno do contato. Método dos 

elementos de contorno. Método dos elementos finitos. Resistência à tração. 

Tenacidade. 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

LOPES, T.M.S. The influence of boundary conditions on the determination of 
elastic constants and fracture toughness from diametral compression tests in 
rock. 2020. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) – Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. 

 

The diametral compression test is widely used to obtain an indirect measure 

of the tensile strength of brittle or quasi-brittle materials. However, the influence of its 

boundary conditions on mechanical responses is not completely understood. Although 

analytical solutions describe the problem, they involve assumptions that not 

necessarily represent the real boundary conditions. Hence, robust solution to the 

problem requires numerical methods. In this context, this study analyses the influence 

of boundary conditions on the tensile stress distribution of the diametral compression 

test. While most analytical solutions assume plane strain conditions, the International 

Society for Rock Mechanics (ISRM) suggests different thicknesses for the specimen 

and loading jaws. Three-dimensional analyses with different ratios between jaw and 

specimen thicknesses are presented herein as well as different representations of the 

contact phenomenon, several friction coefficients, two numerical methods and different 

displacement restrictions. The results demonstrate that the stress distribution is not 

strongly modified by various modelling hypotheses of the boundary conditions. 

However, equal thickness for jaw and specimens is effective in reducing the stress 

concentration in the contact region. This contributes to decrease the scatter of test 

results. Concerning the elastic parameters determination, the method suggested by 

Celestino and Bortolucci (1998) was validated by analytical solutions. Similarly, the 

method for the toughness determination suggested by Celestino and Bortolucci (1992) 

was validated by the numerical methods used in the present study and by analytical 

solution. 

 

Keywords: Brazilian test. Contact mechanics. Boundary element method. 

Finite element method. Indirect tensile strength. Toughness. 
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1 INTRODUÇÃO 
O ensaio brasileiro, também denominado ensaio de compressão diametral, 

foi proposto no ano de 1943 por Lobo Carneiro para medir indiretamente a resistência 

à tração do concreto (LOBO CARNEIRO, 1943, 1947, 1953). Posteriormente, esse 

método foi empregado para outros materiais, como rochas (INTERNATIONAL 

SOCIETY FOR ROCK MECHANICS - ISRM, 1978), cerâmicas, materiais biomédicos 

(CUI; HUANG; LIV, 2017), especificamente fármacos (FELL; NEWTON, 1970; 

MOHAMMED; BRISCOE; PITT, 2006) e materiais refratários (DAI et al., 2019). 

O ensaio brasileiro é comumente adotado para amostras de material frágil 

(DAN; KONIETZKY; HERBST, 2013) ou quase-frágil, como o concreto, que 

apresentam fraturamento por tração. A sua aplicabilidade em rochas foi preconizada 

pela ISRM (1978) e normatizada pela American Society for Testing and Materials 

(ASTM, 2016). 

Apesar de amplamente utilizado para a avaliação da resistência mecânica 

de materiais frágeis e quase-frágeis, alguns aspectos do ensaio carecem ainda de 

investigação. Dentre eles, deve-se destacar a influência das condições de contorno 

do ensaio na resposta mecânica, em especial na distribuição das tensões principais 

de tração (BAHAADDINI et al., 2019; ERARSLAN; LIANG; WILLIAMS, 2012; LI; 

WONG, 2013; LIN et al., 2014; MARKIDES; KOURKOULIS, 2012). 

A complexidade da distribuição de tensão durante o ensaio de compressão 

diametral é consequente de vários fatores, especialmente do contato não conforme 

entre o corpo de prova e as mandíbulas da prensa. O contato não conforme envolve 

a zona de contato, cuja extensão varia de acordo com a intensidade do carregamento 

aplicado. Portanto, o fenômeno do contato é uma não linearidade associada às 

condições de contorno. Quando considerada a adesão perfeita (stick) sucedida pelo 

escorregamento (slip), a análise do contato torna-se ainda mais complexa. O 

escorregamento entre os corpos em contato somente ocorre quando a tensão de 

aderência tangencial em qualquer ponto do contato excede a resistência limite de 

aderência, a qual é usualmente uma função do coeficiente de atrito e da tensão normal 

na zona de contato. 

Inicialmente, as soluções analíticas empregadas na análise do ensaio 

brasileiro, como a de Hondros (1959), adotaram, sem calculá-lo, o ângulo de contato 

entre a mandíbula de aplicação de carga e o corpo de prova. O contato foi analisado 
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durante o ensaio brasileiro originalmente por Celestino e Bortolucci (1998) conforme 

a teoria de Hertz. Posteriormente, Japaridze (2015) empregou a teoria de Hertz. 

Markides e Kourkoulis (2016) basearam-se na teoria de Muskhelishvili (1963) para 

considerar os esforços tangenciais no contato entre mandíbula e corpo de prova. 

Contudo, as soluções analíticas, em sua maior parte, têm limitações quanto à análise 

do contato, como a não consideração do escorregamento (slip) entre os corpos na 

região do contato. 

O ensaio brasileiro tem sido simulado por alguns pesquisadores como 

Bahaaddini et al. (2019), Cai (2013), Erarslan, Liang e Williams (2012), Ma e Huang 

(2018) e Yuan e Shen (2017), usando métodos numéricos. Dentre os métodos 

numéricos utilizados por esses autores deve-se mencionar o Método de Elementos 

Finitos (MEF), o método combinado de MEF e Método de Elementos Discretos (DEM), 

o Continuum-Based Discrete Element Method (CDEM) e o Método das Diferenças 

Finitas. Em ainda menor número de pesquisadores, o fenômeno do contato, quando 

considerados os esforços tangenciais, foi simulado por Yuan e Shen (2017). Portanto, 

a partir de recente pesquisa, a influência das condições de contorno na distribuição 

de tensões durante o ensaio brasileiro tem sido demonstrada (ERARSLAN; LIANG; 

WILLIAMS, 2012; MA; HUANG, 2018; YUANG; SHEN, 2017). 

Apesar da limitada espessura do corpo de prova e a recomendação da 

ISRM (1978) quanto às espessuras do corpo de prova durante o ensaio brasileiro, as 

soluções analíticas empregadas na interpretação do ensaio de compressão diametral 

usualmente adotam a análise em estado plano de deformação. A influência desta 

simplificação é demonstrada no presente trabalho por meio de um modelo numérico 

tridimensional que representa este complexo problema mecânico. 

Com o ensaio de compressão diametral também se podem obter os 

parâmetros elásticos e a tenacidade. Han et al. (2018) determinaram analiticamente o 

coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade a partir das medidas obtidas com 

strain gauges durante o ensaio brasileiro. Contudo, o emprego de strain gauges no 

centro do corpo de prova é limitado a rochas de granulação fina ou homogêneas. Por 

sua vez, Celestino e Bortolucci (1998) calcularam os deslocamentos nos contatos 

entre corpo de prova e berço por LVTD (Linear Variable Differential Transformer), 

obtendo os parâmetros elásticos. Tal método será empregado no presente estudo. 
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A tenacidade à fratura também pode ser determinada por meio do ensaio 

brasileiro. A ISRM sugere que sejam utilizados o Chevron Bend Specimen Method 

(CB), o Crack Chevron Notched Brazilian Disc (CCNBP) e o Short-Rod Method (SR), 

que são métodos com entalhe “chevron”. Contudo, estes ensaios são, em sua maioria, 

de complexa execução e confecção dos corpos de prova, impedindo a aplicação em 

grande número de amostras. A realização do entalhe, a disposição dos elementos 

durante o ensaio e os resultados gerados podem ser complicadores para a execução 

de tais metodologias (GUO, 1990). A inserção de um entalhe assemelha-se à 

implantação de uma fissura prévia, o que também acarreta incerteza quanto ao seu 

comprimento. Estudos analíticos e experimentais com o ensaio brasileiro deram 

origem a diferentes métodos para calcular a tenacidade, como os conduzidos por Guo, 

Aziz e Schmidt (1993). Método numérico para determinar a tenacidade também foi 

proposto por Celestino et al. (2001). 

No presente trabalho, a distribuição de tensões no ensaio brasileiro é 

investigada por meio do uso de modelos numéricos baseados no Método dos 

Elementos Finitos (MEF) e no Método dos Elementos de Contorno (MEC). As 

condições de aderência perfeita (stick) e escorregamento (slip) representam o contato 

entre o corpo de prova e a mandíbula. As modelagens numéricas objetivam avaliar a 

influência das condições de contorno de contato na distribuição das tensões de tração 

no ensaio brasileiro. São adotadas diferentes espessuras da mandíbula em relação à 

do corpo de prova, diversos coeficientes de atrito, diferentes restrições de 

deslocamento e distintas hipóteses de modelagem para a análise do fenômeno do 

contato. Também são obtidos os parâmetros elásticos e a tenacidade da rocha a partir 

do ensaio brasileiro. Com essas análises, pretende-se contribuir para o conhecimento 

e a aplicabilidade do ensaio brasileiro, que apresenta baixo custo e fácil execução. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Os objetivos do presente trabalho são os seguintes: 

 Obter parâmetros elásticos e a tenacidade à fratura a partir do 

ensaio de compressão diametral. 

 Analisar as tensões próximas à área de contato entre corpo de prova 

e berço nos resultados obtidos. 
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 Verificar as tensões desenvolvidas no corpo de prova durante o 

ensaio brasileiro. 

 Analisar a influência da espessura relativa entre corpo de prova e 

berço de aplicação de carga na distribuição das tensões atuantes no 

corpo de prova. 

 Verificar a influência das condições de contorno na distribuição das 

tensões no corpo de prova durante o ensaio brasileiro. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esse documento está organizado nos seguintes capítulos: 

 O Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura sobre a metodologia 

que constitui o ensaio de compressão diametral, sobre a 

determinação da resistência à tração e sua importância para a 

mecânica das rochas, sobre o fenômeno do contato, além de uma 

revisão bibliográfica sobre a distribuição de tensão no corpo de 

prova durante o ensaio brasileiro. 

 O Capítulo 3 apresenta a metodologia adotada. 

 O Capítulo 4 apresenta os resultados e a discussão resultante. A 

análise da influência das condições de contorno na distribuição das 

tensões no corpo de prova é abordada neste capítulo, além da 

determinação da tenacidade e dos parâmetros elásticos. 

 O Capítulo 5 provê as conclusões dessa dissertação. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ENSAIO BRASILEIRO 

O ensaio brasileiro ou ensaio de compressão diametral é um procedimento 

realizado em uma prensa utilizada para ensaios de compressão. Dois berços de aço 

diametralmente opostos são utilizados para apoiarem o corpo de prova cilíndrico. 

Apesar da ISRM (1978) tratar de berços curvos, o ensaio brasileiro também 

pode ser realizado com berço plano - como especificado pela ASTM (ASTM, 2016), 

berço plano e haste e com berço plano e coxim (LI; WONG, 2013), conforme 

apresentado na Figura 2.1. 

Segundo a ISRM (1978), o raio do berço corresponde a 1.5 vez o raio do 

CP e deve ser permitida a rotação entre berços. A ISRM (1978) sugere que a 

espessura dos berços seja 1.1 vez a espessura do CP. Por sua vez, Celestino e 

Bortolucci (1998) adotaram espessuras iguais de berços e corpo de prova para 

prevenirem efeitos tridimensionais de concentração de tensões durante o ensaio. 

Figura 2.1: Ensaio de Compressão Diametral. Diferentes berços 

 

Fonte: Li e Wong (2013) 

 

A ISRM (1978) explicita que o número de corpos de prova por amostra pode 

ser determinado por considerações práticas, mas que, normalmente, recomendam-se 

ensaios em dez corpos de prova por amostra. 

A medida da deformação pode ser realizada por roseta de deformação ou 

"strain gauge" enquanto a medida de deslocamento pode ser realizada por LVDT 

(Linear Variable Differential Transformer) ou extensômetro duplo. 

Rosetas de deformação e strain gauges isolados não são indicados para o 

ensaio de compressão diametral devido à limitação das dimensões do corpo de prova. 

Segundo Celestino e Bortolucci (1998), a relação entre o comprimento do strain gauge 
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e o diâmetro do CP deve ser de 0.067 para manter a precisão das medidas. Chen, 

Pan e Amadei (1998) empregaram razão de 0.055 em seu trabalho com arenitos 

silicificados. Conforme Celestino e Bortolucci (1998), a razão proposta foi obtida 

teoricamente baseada na distribuição das deformações. Portanto, segundo tal critério, 

para corpos de prova de 50mm de diâmetro, o comprimento dos strain gauges deve 

limitar-se a 3.4mm. Isto só seria aplicável para rochas homogêneas com fina 

granulação (CELESTINO; BORTOLUCCI, 1998). 

Para concreto com agregados de dimensões da ordem de 10 a 20 mm, 

strain gauges devem apresentar comprimento adequado para se analisar o 

comportamento do agregado e da pasta. Para este caso, o comprimento do strain 

gauge deve ser de pouco mais de 60 mm. Respeitando a relação entre o comprimento 

do strain gauge e o diâmetro do CP de 0.067, o diâmetro do corpo de prova deve ser 

de, aproximadamente, um metro (CELESTINO; BORTOLUCCI, 1998). Diâmetro desta 

dimensão é uma importante limitação para a utilização de strain grauges no ensaio de 

compressão diametral em rochas com maior granulação. Além dessa limitação, strain 

gauges localizados no centro do CP podem gerar leituras com grandes erros devido 

aos elevados gradientes de deformação na região (CELESTINO; BORTOLUCCI, 

1998). 

Devido às dificuldades inerentes aos medidores de deformações, o 

emprego de medidor de deslocamentos é muito mais apropriado por representar o 

comportamento médio do material em vez da resposta localizada. O deslocamento 

diametral perpendicular ao carregamento pode ser medido com grande facilidade. O 

mesmo não ocorre com o deslocamento diametral do corpo de prova paralelo ao 

carregamento. Celestino e Bortolucci (1998) adotaram com sucesso a leitura do 

deslocamento relativo entre berços, levando em conta o contato elástico. 

Mediante a impossibilidade de aplicação de strain gauges - conforme 

anteriormente explicitado - o deslocamento axial, ou vertical, pode ser medido por 

LVDTs (Linear Variable Differential Transformer) instalados nos berços. A medida por 

LVDT inclui os deslocamentos do CP e dos berços e a interferência do contato entre 

esses corpos. 

Segundo Celestino e Bortolucci (1998), o emprego de LVDTs é válido para 

materiais homogêneos e heterogênios sem que grandes diâmetros do corpo de prova 

sejam necessários. Além desta vantagem, esses autores relatam que a instalação de 
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LVDTs é mais simples em relação à instalação de strain gauges e a distribuição de 

tensão próxima ao contato entre o CP e o berço não precisa ser previamente assumida 

para sua implantação (LVDT). 

Extensômetros são os equipamentos mais indicados para medir 

deslocamento diametral por indicarem as propriedades médias dos diferentes 

minerais que compõem as rochas, o que habilita o uso do método para rochas de 

distintas dimensões de grãos (CELESTINO; BORTOLUCCI, 1998). Além dessa 

vantagem, são instrumentos de mais fácil instalação em relação aos strain gauges 

(CELESTINO; BORTOLUCCI, 1998). 

A Figura 2.2 apresenta o posicionamento dos LVDTs e do extensômetro 

duplo. 

Figura 2.2: Esquema para ensaio de Compressão Diametral  

 

Fonte: Celestino e Bortolucci (1998) 

 

No presente estudo, os experimentos foram realizados em prensa 

hidráulica servocontrolada da Rock Mechanics Test System (MTS 815) de 

compressão uniaxial com capacidade máxima de 2700kN e célula de carga de 100kN. 

O extensômetro duplo empregado apresenta comprimento de 66mm (MTS 

632.94F-20) e foi fixado ao corpo de prova. Cada LVDT (amplitude de medição de 

0.25 mm e precisão de 0.0001 mm) foi disposto em uma face do berço, sendo, 

portanto, dois LVDTs utilizados. 

 

2.2 A RESISTÊNCIA À TRAÇÃO EM ROCHAS 

A resistência à tração em rochas é um importante parâmetro a ser 

determinado por se tratar do nível de tensão em iminente ruptura por fraturamento. 
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Portanto, sob esta tensão, a liberação de energia elástica consequente ao incremento 

do comprimento da fissura torna-se igual à demanda de energia de superfície para o 

mesmo incremento de fissura (HUDSON; BROWN; RUMMEL, 1972). Tal 

fornecimento de energia resulta em propagação instável da fratura (para maiores 

explicações sobre o balanço energético, consulte o Capítulo 2.4). 

Em rochas, o ensaio de determinação direta da resistência à tração foi 

preconizado pela ISRM (1978) e normatizado pela ASTM (2016). Para o ensaio utiliza-

se uma prensa que aplica uma carga de tração axial (Figura 2.3) por meio de uma 

garra de metal sem provocar torção ou flexão. O corpo de prova deve ter diâmetro 

mínimo aproximado de 54mm, sendo, no mínimo, o diâmetro dez vezes maior em 

relação ao grão de máxima dimensão do corpo de prova (ISRM, 1978). 

Figura 2.3: Aplicação de carga em ensaio de tração direta  

 

Fonte: Leonel (2018) 

 

A resistência à tração pelo ensaio direto é obtida dividindo-se a carga 

máxima aplicada pela área da seção transversal original do corpo de prova (ISRM, 

1978). 

Apesar do ensaio de tração direta ser teoricamente simples e efetivo para 

determinar a resistência à tração, na prática trata-se de um procedimento de difícil 

execução (NOVA; ZANINETTI, 1990). Dentre as dificuldades técnicas desse ensaio 

tem-se a fragmentação do corpo de prova nas regiões de contato com as garras e a 

geração de flexão e torção pela inevitável excentricidade na prensa (BARLA; GOFFI, 

1974; NOVA; ZANINETTI, 1990). 
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Os problemas técnicos do ensaio de tração direta comumente inviabilizam 

a realização deste procedimento em maior número de amostras, favorecendo a 

execução de ensaios de obtenção indireta da resistência à tração (EXADAKTYLOS; 

KAKLIS, 2001). 

O ensaio brasileiro é o método indireto mais comumente adotado para se 

determinar a resistência à tração da rocha pelo baixo custo e pela facilidade de 

preparação da amostra e realização de ensaio (BAHAADDINI et al., 2019; CAI; 

KAISER, 2004; ERARSLAN; LIANG; WILLIAMS, 2012; NOVA; ZANINETTI, 1990). 

Por meio do ensaio de compressão diametral, a resistência à tração da 

rocha é obtida, segundo a ISRM (1978) com a seguinte formulação dada em função 

da carga aplicada (𝑃), do raio (𝑅) ou diâmetro (𝐷) do corpo de prova e da espessura 

do CP (𝑡). 

𝜎 =  
𝑃

𝜋𝑅𝑡
=

0.636 𝑃

𝐷𝑡
 

2.1 

Conforme a teoria adotada, a resistência à compressão da amostra varia 

entre três a doze vezes a resistência à tração (EXADAKTYLOS; KAKLIS, 2001). 

Em rochas anisotrópicas, a resistência à tração pode variar 

consideravelmente conforme a orientação do corpo de prova na amostra e a direção 

do carregamento aplicado. A resistência à tração também varia segundo a 

heterogeneidade da rocha (ARAÚJO, 2020; ERARSLAN; LIANG; WILLIAMS, 2012; 

PARK; DE FREITAS, 1994). 

 

2.3 O FENÔMENO DO CONTATO E A DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS 

ELÁSTICOS 

O contato entre corpos é comumente responsável pela transmissão do 

carregamento externo. Conforme a classificação do contato, a sua análise pode ser 

muito complexa ou mais simplificada. Os principais tipos de contato são o contato sem 

atrito e com atrito e contato conforme e não conforme (LEONEL, 2009). 

Como fenômeno físico, sempre que há ação de forças restritivas na direção 

tangencial, o contato apresenta atrito. O esforço tangencial restritivo depende da 

tensão normal atuante, sendo que a relação entre esses esforços apresenta 
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comportamento conhecido regido por leis, como a de Coulomb. Por esta lei são 

definidas as condições em que há adesão perfeita entre as superfícies em contato e 

em que há o escorregamento. Quando considerado, o atrito torna a análise do 

problema de contato mais complexa, impondo uma relação não linear entre o 

movimento tangencial e a carga externa aplicada. 

Quando as superfícies entre os corpos são lisas, suaves, contínuas e muito 

bem lubrificadas, pode-se desconsiderar o atrito, simplificando a resolução do 

problema de contato (LEONEL, 2009). Com a aplicação do carregamento externo, o 

equilíbrio do sistema é mantido pela transferência de tensões normais na região do 

contato. 

Por sua vez, denomina-se como contato conforme aquele em que as 

superfícies em contato apresentam área constante, independentemente do 

carregamento a que o corpo está submetido. Portanto, nesse tipo de contato, a história 

do carregamento (intensidade, velocidade de aplicação...) não interessa na análise da 

área de contato. 

Em maior complexidade, o contato não conforme trata-se daquele em que 

a zona de contato varia conforme o carregamento aplicado. A área de contato no caso 

não conforme também depende de outros fatores, variando de maneira isolada ou 

segundo o conjunto desses. Dentre os aspectos que podem influenciar na zona de 

contato, tem-se, as propriedades dos materiais dos sólidos sujeitos ao contato, a 

configuração inicial do contato, a taxa de aplicação do carregamento e a direção do 

carregamento, dentre outros fatores (LEONEL, 2009). 

No caso do contato não conforme, a área potencial de contato também 

pode variar conforme as distintas etapas do contato. O contato pode ser subdividido 

nas seguintes etapas: modo de separação, modo de escorregamento, modo de 

contato pleno e modo de escorregamento parcial. 

No primeiro modo, de separação, as superfícies potenciais de contato 

encontram-se separadas, portanto, a abertura entre elas é positiva. Nos modos 

seguintes, tem-se o contato efetivo com ação de esforços tangenciais e normais. 

No modo de contato pleno, o deslocamento entre os corpos na direção 

tangencial é nulo, assim como é nulo na direção normal. Portanto, tem-se o movimento 
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conjunto das superfícies em contato na direção tangencial e normal. Esta condição de 

contato é denominada aderência, adesão perfeita ou stick. 

Por sua vez, no modo de escorregamento, o deslocamento entre os corpos 

na direção tangencial é permitido, podendo ou não existir a ação de forças restritivas. 

Nesse modo, as superfícies podem deslizar uma em relação à outra. Na direção 

normal, o deslocamento entre os corpos é nulo, havendo o movimento conjunto das 

superfícies em contato na direção normal. Esta condição de contato é denominada 

escorregamento ou slip. 

Como um modo intermediário dos dois anteriores, tem-se o modo de 

escorregamento parcial (LEONEL, 2009). Nessa condição de contato, verifica-se a 

adesão perfeita (stick) quando as forças atuantes da região do contato são inferiores 

às previstas por um critério de resistência. Quando o esforço tangencial excede um 

certo limite na superfície de contato, então o deslizamento (slip) ocorre (WRIGGERS, 

2006). O modo de escorregamento parcial precedido pelo de separação é considerado 

no presente trabalho. 

O atrito tem grande importância em superfícies sob contato por representar 

a resistência ao escorregamento entre essas superfícies. A modelagem clássica do 

atrito é devida à lei de Coulomb. Conforme a lei de atrito de Coulomb, o 

escorregamento entre os corpos em contato somente ocorre quando o esforço 

tangencial (𝜏) em qualquer ponto do contato é igual à soma entre a coesão inicial (𝑐) 

e o produto do esforço normal (𝜎) pelo coeficiente (𝑡𝑎𝑛𝜙) de atrito (𝜏 = 𝑐 − 𝜎𝑡𝑎𝑛𝜙). Na 

clássica análise do fenômeno de contato, a tensão normal de compressão é negativa 

(LEONEL, 2009). 

O coeficiente de atrito (𝑡𝑎𝑛𝜙) representa a rugosidade das superfícies 

potenciais de contato. No ensaio em questão - ensaio brasileiro - o coeficiente de atrito 

refere-se à superfície da mandíbula da prensa de compressão diametral que entra em 

contato com a borda do corpo de prova. Para o arenito silicificado e a prensa 

empregada no presente trabalho, o coeficiente de atrito encontrado foi de 0.32 e a 

coesão é considerada nula. 

O fenômeno do contato no corrente estudo foi simulado com o método dos 

elementos finitos pelo ABAQUS (SIMULIA, 2013), conforme apresentado no Capítulo 
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4. Para determinar numericamente os pontos dos sólidos que constituem o contato no 

ABAQUS (SIMULIA, 2013) utilizou-se o procedimento já existente master-slave. 

O procedimento master-slave consiste na escolha de um ponto material 

denominado slave em uma superfície pré-estabelecida e na escolha de outro ponto 

material na correspondente superfície master também passível de ocorrer o contato. 

Após, é verificado se o contato existe, não admitindo interpenetração. Para a escolha 

do ponto material na superfície master, utiliza-se o critério de mínima distância por 

meio da projeção ortogonal. 

A restrição de deslocamento inerente ao contato no presente trabalho é 

imposta pela Estratégia da Penalização. Por meio dessa estratégia, a inserção das 

forças envolvidas no contato altera apenas a matriz de rigidez e a matriz de esforços 

externos. Nessas matrizes é inserido o fator de penalização, que caracteriza o contato 

entre dois corpos. As dimensões das matrizes no MEF não variam com a análise do 

contato por esta estratégia, o que torna o esforço computacional menor em relação 

ao esforço consequente ao uso de outras estratégias, como a Estratégia do 

Lagrangiano. 

Desconsiderando as forças tangenciais, a teoria de Hertz trata o fenômeno 

do contato analiticamente com esta e outras simplificações. A teoria de Hertz foi 

apresentada em 1881 à Sociedade de Física de Berlim no artigo denominado Über 

die Berührung fester Elastischer Körper, publicado em 1882. Neste trabalho, os 

problemas abordados são referidos como "Problemas de Contato de Hertz". 

Hertz (1882) adotou hipóteses para calcular deformações e tensões 

resultantes do contato entre corpos. Uma dessas hipóteses define que as superfícies 

no contato sejam contínuas e não conformes e que, portanto, o semi-comprimento do 

contato (b) seja muito menor em relação ao raio relativo de curvatura (𝑅 ). Hertz 

(1882) também adotou as hipóteses de que os deslocamentos sejam pequenos, que 

cada sólido seja analisado somente no regime elástico e que não haja atrito entre eles. 

Os "Problemas de Contato de Hertz" foram tratados em 1978, com revisão 

proposta em 1995 pela Institution of Mechanical Engineers de Londres no trabalho 

intitulado como "Contact Phenomena" (ESDU, 1978). 
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Para descrever os problemas de Hertz (1882), o raio relativo de curvatura 

(𝑅 ) é expresso em função do raio do corpo de prova (𝑅) e do raio dos berços (𝑅 ), 

como se segue: 

𝑅 =
𝑅𝑅

𝑅 + 𝑅
 

2.2 

A hipótese adotada por Hertz (1882) de que o semi-comprimento do contato 

é muito menor em relação ao raio relativo de curvatura (𝑏 ≪ 𝑅 ) define o contato não 

conforme. Exemplo de contato não conforme é o existente entre os berços da prensa 

de compressão e o corpo de prova no ensaio brasileiro. 

Segundo a teoria de Hertz (1882), o contato inicial entre duas superfícies 

ocorre pontualmente ou uniformemente. Quando os corpos são comprimidos um 

contra o outro ocorre uma deformação na região e os pontos próximos ao contato 

inicial se aproximam, aumentando a região comum aos sólidos e formando uma área 

elíptica, circular ou retangular. 

O caso geral tratado pela Teoria de Hertz é atribuído ao contato de área 

elíptica, mas em seu artigo de 1882, Hertz também propôs solução para contato com 

área circular. Com as soluções de Hertz, deslocamento, tensão e semi-comprimento 

do contato podem ser determinados analiticamente. 

Uma possível classificação do contato refere-se à área formada entre os 

corpos. Os semi-eixos contidos nesta área são estabelecidos pela distância entre o 

centro e a extremidade do contato, delimitando elipse com semi-eixos iguais (círculo) 

ou distintos. Um exemplo pode ser visualizado na Figura 2.4. 
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Figura 2.4: Corpos com área de contato elíptica  

 

Fonte: Eschman, Hasbargen e Weigand (1985) 

 

O contato circular é observado em sólidos cuja área de contato é circular. 

Podem ser verificados entre corpos esféricos, entre corpo esférico e corpo plano e 

entre corpo esférico e corpo vazado com raio finito. Contato circular também pode ser 

observado entre corpos cilíndricos de igual diâmetro dispostos perpendicularmente 

(ESDU, 1978). 

O contato retangular pode ser verificado entre corpos cuja área de contato 

é definida por elipse com semi-eixo maior de comprimento infinito em comparação ao 

semi-eixo menor. Portanto, ocorre entre corpos cilíndricos paralelos, entre corpo 

cilíndrico e corpo plano ou entre corpo cilíndrico e corpo vazado (ESDU, 1978). 

Por sua vez, o contato elíptico é comumente observado entre corpos 

cilíndricos não dispostos paralelamente ou perpendicularmente ou entre corpo vazado 

de raio infinito e corpo esférico (ESDU, 1978). 

No ensaio de compressão diametral, o corpo de prova é cilíndrico, portanto, 

apresenta na área de contato o semi-eixo maior da elipse infinito em relação ao semi-

eixo menor. Por sua vez, os berços também apresentam na área de contato um dos 

semi-eixos da elipse infinito, caracterizando o contato retangular. 
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Conforme a teoria de Hertz, como anteriormente exposto, o deslocamento 

e a tensão normal podem ser calculados analiticamente nos contatos acima descritos. 

As expressões a seguir dispostas foram apresentadas por ESDU (1978) e nos 

trabalhos publicados por Celestino e Bortolucci (1998), Hamrock e Anderson (1983) e 

Markides e Kourkoulis (2016). 

O deslocamento axial ou vertical entre berços (𝑢 ) pode ser calculado em 

função do raio relativo de curvatura (𝑅 ), do raio do corpo de prova (𝑅), do raio dos 

berços (𝑅 ), da espessura do corpo de prova (𝑡), do semi-arco da região do contato 

(𝑏), da carga aplicada (𝑃), da carga adimensional (𝑊), do coeficiente de Poisson (𝜈) e 

do Módulo de Elasticidade (𝐸) do corpo de prova e do coeficiente de Poisson (𝜈 ) e do 

Módulo de Elasticidade (𝐸 ) do berço. 

𝑘 =
(1 − 𝜈 )

𝜋𝐸
 

2.3 

𝑘 =
(1 − 𝜈 )

𝜋𝐸
 

2.4 

𝑊 = 𝑃𝜋
(𝑘 + 𝑘 )

2𝑡𝑅
 

2.5 

𝑏 = 𝑅
8𝑊

𝜋
 

2.6 

Substituindo a Equação 2.5 na Equação 2.6 tem-se o semi-arco da região 

do contato (𝑏): 

𝑏 = 4
𝑃

𝑡
𝑘 + 𝑘 𝑅  

2.7 

ESDU (1978) apresenta equações para o cálculo do deslocamento vertical 

baseadas na teoria de Hertz, que foram empregadas por Celestino e Bortolucci (1998) 
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e Hamrock e Anderson (1983). A expressão do deslocamento vertical apresentada 

por ESDU, em 1978, pode ser verificada a seguir: 

𝑢 =
2𝑘𝑃

𝑡
ln

4𝑅

𝑏
+

1

3
+

2𝑘 𝑃

𝑡
ln

4𝑅

𝑏
+

1

3
 

2.8 

Nesta expressão o deslocamento vertical é calculado em função do raio do 

corpo de prova (𝑅), do raio dos berços (𝑅 ), da carga aplicada (𝑃), do semi-arco da 

região do contato (𝑏) e dos coeficientes 𝑘 (definido na Equação 2.3) e 𝑘  (definido na 

Equação 2.4). Esta equação é denominada no presente trabalho como "Fórmula 

Expandida Original". 

O trabalho de ESDU (1978) sofreu uma revisão em 1995 que alterou a 

expressão anteriormente apresentada (Equação 2.8). A nova formulação proposta 

para o deslocamento axial é: 

𝑢 =
2𝑘𝑃

𝑡
ln

4𝑅

𝑏
−

1

2
+

2𝑘 𝑃

𝑡
ln

4𝑅

𝑏
−

1

2
 

2.9 

Tal expressão é denominada no presente trabalho como "Fórmula 

Expandida Revisada". 

Deslocamentos verticais calculados com a Equação 2.8 são apresentados 

na Figura 2.5, expressos como as curvas teóricas de ensaios de compressão 

diametral em alumínio. 

Para a geração das curvas teóricas apresentadas na Figura 2.5 e na Figura 

2.6, alumínio e arenito foram ensaiados por compressão diametral em amostra com 

diâmetro de 50 e 51mm e espessura de 27 e 28mm, respectivamente. 

Similarmente, Hamrock e Anderson (1983) apresentaram a seguinte 

expressão para o cálculo do deslocamento vertical: 

𝑢 =
2𝑊𝑅

𝜋

2

3
+ ln

4𝑅

𝑏
+ ln

4𝑅

𝑏
 

2.10 
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Esta equação foi formulada antes da revisão realizada em 1995 do trabalho 

apresentado por ESDU (1978). Por isso, ela é denominada no presente estudo como 

"Fórmula Simplificada Original". 

Após a revisão do "Contact Phenomena." (ESDU, 1978), no ano de 1995, 

Hamrock e Anderson (1983) também revisaram a expressão proposta, elaborando a 

seguinte formulação para o cálculo do deslocamento vertical ou axial: 

𝑢 =
2𝑊𝑅

𝜋
ln

4𝑅

𝑏
+ ln

4𝑅

𝑏
− 1  

2.11 

No presente trabalho esta expressão é denominada como "Fórmula 

Simplificada Revisada" (Figura 2.6). 

Segundo Japaridze (2015), as formulações apresentadas por ESDU (1978) 

referem-se ao estado plano de deformação, como já exposto por ESDU (1978) ao 

relatar que estas expressões consideram contatos não excessivamente curtos. 

Conforme Japaridze (2015), o estado plano de deformação (EPD) corresponde à 

espessura do CP superior ao raio do corpo de prova e o estado plano de tensão (EPT), 

à espessura do CP inferior ao raio do corpo de prova. 

Como o corpo de prova apresenta espessura igual ao raio, tem-se um limite 

da análise entre Estado Plano de Tensão (EPT) e Deformação (EPD). Para que as 

soluções de EPT e EPD sejam coincidentes, Japaridze (2015) recomenda que se 

considere o coeficiente de Poisson nulo. Portanto, serão empregadas as formulações 

para coeficiente de Poisson nulo (𝜈 = 0) e não nulo (𝜈 ≠ 0). 
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Figura 2.5:  Ensaio Brasileiro em Alumínio. Curva teórica calculada com a Equação 2.8 

 

  

Fonte: A autora 
 

 
Figura 2.6: Ensaio Brasileiro em Arenito. Curva teórica calculada com a Equação 2.11 

 

  

Fonte: A autora 
 

Com as formulações para deslocamento vertical baseadas na teoria de 

Hertz (1882) e as curvas experimentais de carga por deslocamento, as constantes 

elásticas do material podem ser determinadas pelo ensaio de compressão diametral 

(Método de CELESTINO; BORTOLUCCI, 1998). 

A pressão máxima (𝑝 ) devido ao carregamento na região de contato 

pode ser expressa como se segue (CELESTINO; BORTOLUCCI, 1998; ESDU, 1978): 

𝑝 =

2
𝑊
𝜋

𝜋 𝑘 + 𝑘
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2.12 

A pressão normal (𝑝 ), que varia elipticamente na região de contato 

resultante ao carregamento (Figura 2.7), pode ser calculada conforme a seguinte 

expressão (ESDU, 1978): 

𝑝 = 𝑝 1 −
𝑦

𝑏
 

2.13 

Sendo esta pressão expressa em função do comprimento 𝑦 (em que 0 ≤

𝑦 ≤ 𝑏), do semi-arco da região do contato (𝑏) e da pressão máxima (𝑝 ). 

A área projetada de aplicação da carga é considerada como 2𝑏𝑡 (𝑏, semi-

arco da região do contato e 𝑡, espessura do corpo de prova), como pode verificar-se 

na Figura 2.7. 

A distribuição da carga aplicada no CP também foi estudada por Markides 

e Kourkoulis (2016). As formulações apresentadas por aqueles autores foram 

deduzidas a partir das funções complexas de Muskhelishvili que permitem calcular as 

tensões e os deslocamentos em distintas regiões do corpo de prova. 

 

Figura 2.7: Distribuição de tensões no contato retangular  

 

Fonte: ESDU (1978) 

 

A pressão normal (𝑝 ) aplicada ao corpo de prova na região do contato 

formulada por Markides e Kourkoulis (2016) é expressa em função do módulo de 

cisalhamento do corpo de prova e do berço (𝐺, 𝐺 ), das constantes de Muskhelishvili 
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relativas ao corpo de prova e ao berço (𝐾, 𝐾 ), da constante de Muskhelishvili 

resultante (𝐾 ), do raio do corpo de prova (𝑅), do raio dos berços (𝑅 ), da espessura 

do corpo de prova (𝑡), do semi-arco da região do contato (𝑏), da carga aplicada (𝑃), 

do coeficiente de Poisson (𝜈) e do Módulo de Elasticidade (𝐸) do corpo de prova e do 

coeficiente de Poisson (𝜈 ) e do Módulo de Elasticidade (𝐸 ) do berço. As constantes 

de Muskhelishvili (𝐾, 𝐾 , 𝐾 ) e o módulo de cisalhamento (𝐺, 𝐺 ) estão dispostos a 

seguir: 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜈)
 

2.14 

𝐺 =
𝐸

2 1 + 𝜈
 

2.15 

𝐾 = 3 − 4𝜈 

2.16 

(Estado Plano de Deformação) 

𝐾 =
(3 − 𝜈)

(1 + 𝜈)
 

2.17 

(Estado Plano de Tensão) 

𝐾 = 3 − 4𝜈  

2.18 

(Estado Plano de Deformação) 

𝐾 =
3 − 𝜈

1 + 𝜈
 

2.19 

(Estado Plano de Tensão) 

𝐾 =
(𝐾 + 1)

4𝐺
+

𝐾 + 1

4𝐺
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2.20 

A pressão normal (𝑝 ) aplicada ao corpo de prova na região do contato 

formulada por Markides e Kourkoulis (2016) apresenta distribuição elíptica (𝑝 ), que, 

segundo aqueles autores (MARKIDES; KOURKOULIS, 2012), é aproximada à 

distribuição parabólica (𝑝 , ), conforme as seguintes formulações: 

𝑝 =

1 −
𝑅
𝑅

𝐾 𝑅

(2𝐾 𝑅𝑃)

𝜋𝑡 1 −
𝑅
𝑅

− 𝑏  

2.21 

𝑝 , =

3𝜋 1 −
𝑅
𝑅

8𝐾 𝑅

(2𝐾 𝑅𝑃)

𝜋𝑡 1 −
𝑅
𝑅

− 𝑏

𝜋𝑡 1 −
𝑅
𝑅

(2𝐾 𝑅𝑃)
 

2.22 

Na região de contato, como anteriormente citado, verifica-se um esforço 

tangencial consequente ao atrito entre o corpo de prova e o berço. Segundo Markides 

e Kourkoulis (2016) esse esforço tangencial varia conforme o tipo de contato entre os 

sólidos. 

O contato pode ser caracterizado por uma aderência (stick) entre corpos, 

em que a superfície entre eles é mantida constante, ou por uma variação na região de 

contato considerada como um deslizamento (slip) entre os corpos, como 

anteriormente já explicado. 

O contato pode ser considerado integralmente por stick, como apresentado 

no caso (b) da Figura 2.8 e adotado para modelagem no MEC2D (ANDRADE; 

LEONEL, 2019), ou ocorrer parcialmente por stick e parcialmente por slip, como 

apresentado no caso (a) da Figura 2.8. 

Markides e Kourkoulis (2016) definiram distintos esforços tangenciais 

atuantes no contato por slip e por stick. Por slip, o esforço tangencial máximo (𝑇 ) é 

definido como o produto entre a pressão normal no contato (𝑝 ) e o coeficiente de 

atrito entre o corpo de prova e o berço (𝜂), como apresentado a seguir: 
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𝑇 = 𝜂𝑝  

2.23 

Já por stick, a tensão cisalhante (𝑇 ) é definida analiticamente pela 

seguinte formulação, segundo Markides e Kourkoulis (2016). 

𝑇 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 5𝜋 𝑡𝜂 1 −

𝑅
𝑅

2(10 + 𝜋 )𝐾 𝑅 𝑃

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

2𝐾 𝑅𝑃𝑏

𝜋𝑡 1 −
𝑅
𝑅

+
3𝜋 𝑏

16

(2𝐾 𝑅𝑃)

𝜋𝑡 1 −
𝑅
𝑅

− 𝑏

−
3𝜋 𝑏

16

𝜋𝑡 1 −
𝑅
𝑅

(2𝐾 𝑅𝑃)

⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 

2.24 

 

Figura 2.8: Distribuição de tensões no contato entre CP e berço 

 

 

Fonte: Markides e Kourkoulis (2016) 

 

Por sua vez, define-se o ângulo (𝛼) corresponde à metade do arco sobre o 

qual a carga é aplicada durante o ensaio de compressão diametral. Tal ângulo 
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apresenta valor próximo ao de sua tangente, portanto, da relação entre o semi-arco 

(𝑏) da região de contato e o raio do CP (𝑅). Esta formulação foi apresentada por 

Celestino e Bortolucci (1998) e pode ser verificada a seguir: 

 

𝛼 =
𝑏

𝑅
 

2.25 

 

2.4 DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE INTENSIDADE DE TENSÃO E DA 

TENACIDADE 

A mecânica da fratura é uma disciplina introduzida em 1950 por IRWIN, 

cuja teoria permite estudar o processo de colapso causado por descontinuidades 

materiais usualmente denominadas como trincas. 

A base da teoria refere-se a estudos em metais, contudo sua aplicabilidade 

foi estendida para materiais quase-frágeis, como o concreto e algumas rochas com 

granulação mais pronunciada (textura porfiroblástica, clástica, inequigranular ou 

porfirítica) e para materiais frágeis, como vidro e rochas com textura mais fina. 

Anteriormente à Irwin (1957), Kirsch (1898) determinou as tensões normais 

nas regiões da borda de um furo circular introduzido em uma placa tracionada de 

dimensões infinitas. Posteriormente, em 1913, Inglis resolveu o mesmo problema da 

placa tracionada, contudo com furo elíptico. Devido à descontinuidade geométrica 

existente na ponta da fissura, abordagens analíticas preveem tensões singulares na 

ponta da fissura independentemente da intensidade do carregamento externo 

aplicado. Griffith solucionou esse problema conhecido como paradoxo de Inglis, por 

meio de um balanço de energia. Desta forma, Griffith formulou consistentemente o 

problema da singularidade de tensões na região adjacente à fissura. 

Para calcular as tensões próximo à fissura com uma abordagem analítica, 

Griffith referiu-se ao problema da placa tracionada de dimensões infinitas (Figura 2.9). 

Nesta, é posicionada uma fissura no centro da placa e no seu contorno é aplicada 

uma força de superfície remota 𝜎∞. As condições de contorno a serem verificadas 

nesse problema incluem: 

 que a tensão seja nula no centro da fissura; 
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 que a tensão tenda à força de superfície remota quando a análise 

se afasta da fissura; 

 que a tensão tenda ao infinito na ponta da fissura; 

 que a tensão seja composta pela parcela real, e não, imaginária, da 

função de tensão. 

Diversas funções podem ser adotadas para solucionar esse problema. Um 

exemplo de função a ser empregada é a complexa do tipo Westergaard. Esta solução 

pode ser expressa em coordenadas polares (raio 𝑟, ângulo 𝜃) em função do semi-

comprimento da fissura (𝑎) e da tensão remota aplicada (𝜎∞). Por sua vez, os seus 

termos exponenciais associados podem ser expressos em termos de funções 

trigonométricas. 

Como resultado dessa abordagem analítica, tem-se que próximo à 

extremidade da fissura, a função de tensão tende à singularidade da ordem de 1 √𝑟⁄ . 

O estado de tensão resultante para a região próxima à fissura é, portanto, 

apresentado como se segue: 

𝜎 = 𝜎∞
𝜋𝑎

2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
1 − 𝑠𝑒𝑛

𝜃

2
𝑠𝑒𝑛

3𝜃

2
 

2.26 

𝜎 = 𝜎∞
𝜋𝑎

2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
1 + 𝑠𝑒𝑛

𝜃

2
𝑠𝑒𝑛

3𝜃

2
 

2.27 

𝜏 = 𝜎∞
𝜋𝑎

2𝜋𝑟
𝑠𝑒𝑛

𝜃

2
𝑐𝑜𝑠

3𝜃

2
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
 

2.28 

Verifica-se que há um termo presente em todas os componentes de 

tensões que compõem o estado de tensão para a região próxima à extremidade da 

fissura. Esse termo é denominado fator de intensidade de tensão (𝐾), que pode ser 

expresso como 𝜎∞√𝜋𝑎. Quando a tensão remota (𝜎∞) atinge o valor crítico, tem-se a 

condição de instabilidade e o fator de intensidade de tensão é denominado tenacidade 

(𝐾 ). 

 



49 
 

 
 

Figura 2.9: Problema Fundamental de Griffith  

 

Fonte: Leonel (2018) 

 

Apesar do problema fundamental de Griffith referir-se ao modo I de 

solicitação à fratura (abertura), as tensões também podem ser deduzidas para os 

modos II e III de solicitação (Figura 2.10). O modo I refere-se à abertura das faces da 

fissura, permanecendo estas simétricas em relação aos planos xy e xz. O modo II 

caracteriza-se pelo cisalhamento das faces da fissura com anti-simetria em relação 

ao plano xz e simetria com relação ao plano xy. Por sua vez, no modo III a separação 

entre as faces da fissura ocorre de forma transversalmente oposta e anti-simétrica em 

relação aos planos xy e xz (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10: Modos de solicitação à fratura  

 

Fonte: Leonel (2018) 

 

A singularidade de tensões na ponta da fratura pode ser resolvida com o 

balanço energético, que apesar de aparentar difícil aplicação, é solucionada 
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computacionalmente e empregada em programas como o MEC2D (ANDRADE; 

LEONEL, 2019) e o ABAQUS (SIMULIA, 2013). 

Conforme a lei da conservação de energia, a variação em um determinado 

instante de tempo da energia associada ao trabalho realizado pelo carregamento 

externo (�̇�) somado à variação da energia térmica fornecida pelo sistema (�̇�) é igual 

à variação da energia potencial elástica (�̇�) do corpo – ou energia potencial interna – 

somada à energia cinética (�̇� ) e à energia de superfície elástica da fissura (�̇� ), 

conforme a equação que se segue (LEONEL, 2009): 

�̇� + �̇� = �̇� + �̇� + �̇�  

2.29 

A taxa de energia (�̇�) fornecida pelos carregamentos externos (𝑃 ) é 

determinada em função da massa específica do material (𝜌), dos campos de 

velocidade (𝑢 ̇ ) e da carga no domínio Ω (𝑏 ). 

�̇� = 𝑃 𝑢 ̇ 𝑑𝑇 + 𝜌𝑏 𝑢 ̇ 𝑑Ω

 

Ω

 

∑

 

2.30 

A taxa de energia potencial interna (�̇�) é uma função da densidade de 

energia interna por unidade de massa (𝜆) e da massa específica (𝜌), como se segue: 

�̇� =
𝑑

𝑑𝑡
𝜌𝜆 𝑑Ω

 

Ω

 

2.31 

Por sua vez, a taxa de energia de superfície elástica da fissura (�̇� ) pode 

ser determinada em função da energia necessária para a formação de novas 

superfícies (𝐴) de fissuras (𝛾), conforme a seguinte expressão: 

�̇� =
𝑑

𝑑𝑡
𝛾 𝑑𝐴

 

∑

 

2.32 
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A parcela de energia térmica pode ser desprezada por assumir que a 

propagação das fissuras ocorre em condições adiabáticas. Por sua vez, a parcela de 

energia cinética é muito pequena ao se admitir que a propagação de fissuras ocorre 

de forma quase estática (LEONEL, 2009). Portanto, a Equação 2.29 pode ser reescrita 

conforme se segue: 

�̇� − �̇� = �̇�  

2.33 

No primeiro membro da Equação 2.33 são apresentadas as parcelas de 

energia conservadas durante a fissuração, incluindo a energia fornecida pelo 

carregamento externo e a energia despendida durante a deformação do corpo. No 

segundo membro, pode-se observar a parcela dissipada, que é a energia para 

formação de novas faces de descontinuidades (𝑈 ). 

Nas equações acima dispostas, a energia potencial elástica do corpo (𝑌) é 

composta pela parcela da energia elástica da estrutura não fissurada (𝑈 ) e pela 

parcela da energia elástica consequente à introdução da fissura no corpo (𝑈 ). 

Quando a fissura propaga, a variação de energia ocorre com a variação do 

comprimento da fissura, resultando em derivação das parcelas de energia pelo semi-

comprimento da fissura (𝑎). 

Derivando-se pelo semi-comprimento da fissura (𝑎), a parcela de energia 

elástica da estrutura não fissurada (𝑈 ) torna-se nula por referir-se ao material não 

fissurado. Portanto, a energia para formação de novas faces de descontinuidades 

derivada em relação ao comprimento da fissura (  ) pode ser expressa por meio 

da formulação apresentada a seguir: 

𝜕𝑈

𝜕𝑎
=

𝜕𝑊

𝜕𝑎
−

𝜕𝑈

𝜕𝑎
 

2.34 

Nesta formulação, a derivada da energia para formação de novas faces de 

descontinuidades (𝑈 ) é expressa em função da derivada da energia consequente ao 

trabalho realizado pelo carregamento externo (𝑊) e da derivada da energia elástica 
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consequente à introdução da fissura no corpo (𝑈 ). Nesta formulação, as energias são 

derivadas em relação ao semi-comprimento da fissura (𝑎). 

A taxa de liberação de energia ou taxa de energia disponível para o 

crescimento da fissura (𝐺 ), por sua vez, pode ser definida com a seguinte expressão: 

𝐺 =
𝜕𝑊

𝜕𝑎
−

𝜕𝑈

𝜕𝑎
=

𝜕𝑈

𝜕𝑎
 

2.35 

A taxa de liberação de energia (𝐺 ) é apresentada nesta formulação em 

função de derivadas de energia em relação ao semi-comprimento da fissura (𝑎). As 

variáveis consideradas nesta equação são a energia para formação de novas faces 

de descontinuidades (𝑈 ), a energia consequente ao trabalho realizado pelo 

carregamento externo (𝑊) e a energia elástica consequente à introdução e ao 

incremento da fissura no corpo (𝑈 ). 

Conforme já exposto, a tenacidade (𝐾 ) é uma propriedade intrínseca ao 

material que se refere ao fator de intensidade de tensão quando a tensão atuante no 

corpo atinge o valor crítico (𝜎 ), caracterizando uma condição limite de estabilidade 

(𝐾 = 𝜎 √𝜋𝑎). Quando esta condição limite é atingida, a liberação de energia 

elástica consequente ao incremento no comprimento da fissura (𝑈 ) torna-se igual à 

demanda de energia de superfície para o mesmo incremento da fissura (𝑈 ). 

Teoricamente, quando 𝑈 > 𝑈 , a fissura apresenta propagação instável (LEONEL, 

2018). 

A tenacidade (𝐾 ), portanto, também pode ser expressa em função da taxa 

de liberação de energia nesta condição limite de estabilidade (𝐺 ), conforme se 

segue: 

𝐾 = 𝐸𝐺  

2.36 

(Estado Plano de Tensão) 

𝐾 =
𝐸𝐺

(1 − 𝜈 )
 

2.37 

(Estado Plano de Deformação) 
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Para calcular a taxa de energia disponível para o crescimento de fissuras 

(𝐺 ) pode-se usar a Integral J (𝐽 = 𝐺 ), cujo caminho de integração é definido pelos 

campos de deslocamento e tensão em pontos adjacentes à extremidade da fissura. A 

Integral J pode ser avaliada por processo numérico, como a quadratura de Gauss, 

portanto apresenta fácil implementação computacional (LEONEL, 2018). Também se 

pode calcular a tenacidade (𝐾 ) em função da Integral J na condição limite de 

estabilidade (𝐽 ), como exposto a seguir: 

𝐾 = 𝐸𝐽  

2.38 

(Estado Plano de Tensão) 

𝐾 =
𝐸𝐽

(1 − 𝜈 )
 

2.39 

(Estado Plano de Deformação) 

A abordagem local (fator de intensidade de tensão) por meio de uma 

abordagem global (estado energético da estrutura) é essencial para tornar eficaz a 

avaliação do comportamento mecânico isolado das fissuras (LEONEL, 2018). Caso 

não fosse a análise local realizada a partir da global, seria necessário determinar o 

fator de intensidade de tensão crítico de cada fissura. 

A tenacidade pode ser obtida experimentalmente pelo ensaio de 

compressão diametral a partir do comprimento da fissura e do adimensional 𝐹∗ 

proposto por Celestino e Bortolucci (1992). Para tal, é necessária a realização do 

ensaio brasileiro atingindo-se o pós-pico. 

A análise do fraturamento por Celestino envolveu o desenvolvimento de um 

programa de elementos finitos com abordagem bidimensional em estado plano de 

tensão ou de deformação (CELESTINO; BORTOLUCCI, 1992; GONZATTI, 1994). 

Este programa, denominado FRAT, possuía rotina específica para análise da 

propagação da fissura, apresentando, dentre os resultados, a direção de propagação, 

fatores de intensidade de tensão em modo I e II de solicitação à fratura e a máxima 

tensão de tração. Posteriormente, Gonzatti (1994) realizou modificações no programa, 
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como a implantação de procedimentos para a análise simultânea de variado número 

de fraturas e melhorias relativas à formulação do elemento junta. 

No método desenvolvido por Celestino e Bortolucci (1992), para obter o 

semi-comprimento da fissura durante o ensaio de compressão diametral, deve-se 

determinar o adimensional (𝑈) em função da flexibilidade. A flexibilidade considerada 

deve ser obtida com a realização de ciclos de carga e descarga no pós-pico durante 

o ensaio brasileiro (Figura 2.11). 

Os adimensionais (𝑈 e  ) formulados por Celestino e Bortolucci (1992) 

podem ser empregados para se obter o comprimento da fissura durante o ensaio de 

compressão diametral: 

𝑈 =
𝑢 . 𝑡. 𝐸

𝑃
 

2.40 

O gráfico (Figura 2.11) em função do adimensional de flexibilidade (𝑈) e do 

adimensional do comprimento da fissura (  ) é gerado por simulação numérica 

(CELESTINO; BORTOLUCCI, 1992). Ábacos fornecidos na literatura também podem 

ser utilizados para se obter o comprimento da fissura durante o ensaio de compressão 

diametral (CELESTINO; BORTOLUCCI, 1992; RODRÍGUEZ, 2015). No presente 

estudo, pretende-se determinar esses adimensionais com o Método dos Elementos 

de Contorno (MEC) e com o Método dos Elementos Finitos (MEF). 
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Figura 2.11: Ciclos de carregamento e descarregamento durante o ensaio de compressão 
diametral para obtenção da flexibilidade  

 

Fonte: Celestino e Bortolucci (1992) 

 

Por fim, ao se analisar o adimensional 𝐹∗ proposto por Celestino e 

Bortolucci (1992), podem ser determinados os fatores de intensidade de tensão (𝐾 ) e 

a tenacidade (𝐾 ). 

𝐹∗ =
𝑡𝐷𝐾

𝜋
𝑎

⁄

2𝑃
 

2.41 

Onde 𝐷 é o diâmetro do CP, 𝑡 é a espessura do corpo de prova, 𝑃 é a carga 

aplicada, 𝐾  é o fator de intensidade de tensão e 𝑎 é o semi-comprimento da fissura. 

Este adimensional foi obtido por análise numérica com o Método dos Elementos 

Finitos (Figura 2.12). Pretende-se com o presente estudo obter tais adimensionais 

com o MEC em uma abordagem bidimensional e com o MEF em uma abordagem 

tridimensional, considerando-se o fenômeno do contato. 

Similarmente à estimativa do comprimento da fissura, ábaco é gerado por 

simulação numérica para se obter o fator de intensidade de tensão e a tenacidade 

(Figura 2.13). 
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Figura 2.12: Adimensionais para determinação do comprimento da fissura durante o ensaio 
brasileiro  

 

Fonte: Celestino e Bortolucci (1992) 

 

O adimensional 𝐹∗ formulado analiticamente por Celestino e Bortolucci 

(1992) corrobora com o adimensional apresentado por Murakami et al. (1987): 

𝐹∗ =
𝐾 𝑅𝜋

𝑃√𝜋𝑎
 

2.42 

A análise de Murakami et al. (1987) referiu-se a um círculo sujeito a um 

carregamento pontual. O círculo apresenta um orifício que pode ter raio nulo com uma 

fissura adjacente. Apesar de Celestino e Bortolucci (1992) considerarem 

carregamento distribuído, ambos os autores adimensionalizam o fator de intensidade 

de tensão pela mesma formulação. 
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Figura 2.13: Adimensional para análise da tenacidade à fratura  

 

Fonte: Celestino e Bortolucci (1992) 

 

Também corroborado pelo método proposto por Celestino e Bortolucci 

(1992), a mecânica da fratura permite o cálculo da tenacidade (𝐾 ) por meio de 

equações em função da flexibilidade (𝐶 = ): 

𝐾 = 𝐸
𝑃

2𝑡

𝜕𝐶

𝜕𝑎
 

2.43 

(Estado Plano de Tensão) 

𝐾 =
𝐸

(1 − 𝜈 )

𝑃

2𝑡

𝜕𝐶

𝜕𝑎
 

2.44 

(Estado Plano de Deformação) 

Guo, Aziz e Schmidt (1993) também apresentaram um método para se 

obter a tenacidade. Estes autores formularam o fator de intensidade (𝐾 ) de tensão 

em função das tensões apresentadas por Hondros (1959) induzidas durante o ensaio 

de compressão diametral. O fator de intensidade de tensão proposto por Guo, Aziz e 

Schmidt (1993) pode ser verificado a seguir: 

𝐾 = 2
𝑐

𝜋

𝜎(𝑥)

√𝑐 − 𝑥
𝑑𝑟 
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2.45 

No qual 𝑥 refere-se à distância em relação ao centro da fissura, 𝜎 é a tensão 

em função de 𝑥 atuante na borda do corpo de prova em arco com ângulo de 2𝑏 e 2𝑐 

é o comprimento da fissura. 

Deve-se ressaltar que no método de Guo, Aziz e Schmidt (1993) a carga 

aplicada é considerada como uniformemente distribuída, o que é reconhecidamente 

não coerente com a realidade (ESDU, 1978). 

O fator de intensidade de tensão e, por consequência, o adimensional 𝐹∗, 

é sensível à variação da área de contato entre o corpo de prova e o berço, como 

apresentado por Celestino e Bortolucci (1992) e exposto na Figura 2.14. 

Portanto, no presente estudo, por meio do Método dos Elementos Finitos, 

o ângulo de contato entre o berço e o CP não será previamente estabelecido, mas 

analisado numericamente o fenômeno do contato. Com a simulação numérica, serão 

obtidos os fatores de intensidade de tensão e o adimensional 𝐹∗. 

Para a obtenção do adimensional 𝐹∗, o fator de intensidade de tensão 

também será determinado conforme a formulação proposta por Celestino e Bortolucci 

(1992, Equação 2.41) e por Murakami et al. (1987, Equação 2.42). 

 

Figura 2.14: Influência do ângulo de contato no Fator de Intensidade de Tensão  

 

Fonte: Celestino e Bortolucci (1992) 

 

2.5 TENSÕES ATUANTES NO ENSAIO BRASILEIRO  

A distribuição da tensão no corpo de prova ainda é importante alvo de 

pesquisa quando se trata do ensaio brasileiro. O ensaio de compressão diametral 
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constitui dois problemas principais, o fenômeno do contato entre o corpo de prova e 

os berços e o processo de fraturamento. Para a análise das tensões no corpo de prova 

considerando esses dois problemas, várias simplificações são adotadas, comumente 

desconsiderando o fenômeno do contato. 

O primeiro trabalho mais consistentemente adotado para o cálculo da 

tensão no corpo de prova submetido ao ensaio de compressão diametral é devido a 

Hertz (1859). O problema tratado por Hertz refere-se a um cilindro homogêneo e 

isotrópico sujeito a um carregamento pontual (𝑃) de compressão diametralmente 

oposto. A tensão de tração máxima no centro do corpo de prova resultante do 

carregamento é dada por: 

𝜎 =  
𝑃

𝜋𝑅𝑡
 

2.46 

Posteriormente, Hondros (1959) apresentou uma formulação para o cálculo 

da tensão ao longo dos eixos x e y em um cilindro homogêneo e isotrópico. O cilindro 

considerado por Hondros (1959) é sujeito a um carregamento diametralmente oposto, 

uniforme e distribuído em uma pequena área (Figura 2.15b). 

 

Figura 2.15: Compressão diametral considerando: (a) carga concentrada; (b) carga 

uniformemente distribuída; e (c) carregamento determinado conforme a teoria do contato 

elástico 

 

 

 

(a) (b) (c) 

Fonte: A autora 
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A seguinte fórmula proposta por Hondros (1959) refere-se apenas à tensão 

atuante ao longo do diâmetro de carregamento e é dada em função da relação entre 

a distância ao centro do CP e o raio (𝜌 =  𝑟 𝑅⁄ ) e do semi-ângulo de carregamento (𝛼). 

 

𝜎 =  
2𝑃

𝜋

(1 − 𝜌 ) sin 2𝛼

(1 − 2𝜌 cos 2𝛼 + 𝜌 )
+ tan

(1 + 𝜌 )

(1 − 𝜌 )
tan 𝛼  

2.47 

 

𝜎 =  −
2𝑃

𝜋

(1 − 𝜌 ) sin 2𝛼

(1 − 2𝜌 cos 2𝛼 + 𝜌 )
− tan

(1 + 𝜌 )

(1 − 𝜌 )
tan 𝛼  

2.48 

 
Jaeger, Cook e Zimmerman (2007) apresentaram formulações para a 

determinação das tensões em qualquer ponto de um cilindro homogêneo e isotrópico 

submetido à compressão diametralmente oposta. O carregamento considerado por 

esses autores é uniformemente distribuído em uma pequena área (Figura 2.15b). 

A solução analítica de Jaeger, Cook, Zimmerman (2007) é formulada em 

função do ângulo analisado (𝜃), da relação entre a distância ao centro do CP e o raio 

(𝜌 =  𝑟 𝑅⁄ ) e do semi-ângulo de carregamento (𝛼), conforme as equações 

apresentadas a seguir: 

𝜎 =  
2𝑃𝛼

𝜋
+

2𝑃

𝜋
𝜌 𝜌 − 1 −

1

𝑚
sin 2𝑚𝛼 cos 2𝑚𝜃  

2.49 

𝜎 =  
2𝑃𝛼

𝜋
−

2𝑃

𝜋
𝜌 𝜌 − 1 +

1

𝑚
sin 2𝑚𝛼 cos 2𝑚𝜃  

2.50 

Outras soluções consideram o contato elástico entre o corpo de prova e as 

mandíbulas. Várias destas soluções são baseadas nas funções de tensão de 

Westergaard e Muskhelishvili, como as propostas por Japaridze (2015) e Markides e 

Kourkoulis (2016). 

No presente trabalho foi empregada a solução de Japaridze baseada nas 

funções complexas de Muskhelishvili. A solução de Japaridze (2015) apresentada a 

seguir fornece as tensões distribuídas ao longo do eixo y em um cilindro homogêneo 
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e isotrópico sujeito a carregamento diametralmente oposto e semi-elipticamente 

distribuído (Figura 2.15c): 

𝝈𝒚 =  𝑪
𝑷

𝝅𝑹𝒕
 

2.51 

𝜎 =  𝐾
𝑃

𝜋𝑅𝑡
 

2.52 

 

𝐾 =  −
3𝑅

20𝑏
𝐺

8𝑏 − 3𝑅

𝑅
+

2𝑟

𝑅
+

𝑅

𝑟
+ 𝐻

𝑅 − 4𝑏

𝑅
−

𝑅

𝑟
− 𝐼  

2.53 

 

𝐶 =  
3𝑅

20𝑏
𝐺

𝑅 − 8𝑏

𝑅
−

2𝑅

𝑟
+

𝑅

𝑟
− 𝐻

𝑅 − 4𝑏

𝑅
−

2𝑅

𝑟
+

𝑅

𝑟
− 𝐼  

2.54 

 

𝐺 =  tan
√𝑅 − 𝑏 − 𝑟

𝑏
+ tan

√𝑅 − 𝑏 + 𝑟

𝑏
− 𝜋 

2.55 

 

𝐻 =  2 cos
𝑏

𝑅
− 𝜋 

2.56 

 

𝐼 =  
2𝑏(𝑅 − 𝑟 ) (𝑅 − 𝑏 )

(𝑅 − 𝑟 ) + 4𝑏 𝑟

2𝑅 − 8𝑏

𝑅
−

𝑟

𝑅
−

𝑅

𝑟
 

2.57 

 

Com as soluções analíticas é possível calcular as tensões distribuídas no 

corpo de prova durante o ensaio brasileiro, contudo a abordagem analítica apresenta 

limitações. Uma importante limitação é quanto ao escorregamento (slip) que ocorre 

durante o ensaio brasileiro entre o corpo de prova e a mandíbula de aplicação de 

carga. Esse escorregamento não é considerado nas formulações analíticas. Apesar 

dessa limitação, a abordagem analítica é amplamente utilizada na validação de 
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modelos numéricos para simulação do ensaio brasileiro (BAHAADDINI et al., 2019; 

ERARSLAN; LIANG; WILLIANS, 2012; JAPARIDZE, 2015; LI, WONG, 2013). Outra 

limitação é a adoção da análise em estado plano de deformação. 

 

2.6 POTENCIAIS LIMITAÇÕES DO ENSAIO BRASILEIRO  

Em um ensaio brasileiro válido, a ruptura inicia-se no centro do corpo de 

prova e a fratura deve ser paralela ou quase paralela ao carregamento (DAI et al., 

2019; MELLOR; HAWKES, 1971). Contudo, a validade do método tem sido 

questionada por se verificar que em alguns estudos experimentais e numéricos as 

fissuras iniciam próximo à região de contato, entre o corpo de prova e o berço, e a 

fratura não é exatamente paralela ao carregamento (COLBACK, 1966; DAEMEN; MA; 

ZHAO, 2006; DAI et al., 2019; ERARSLAN; LIANG; WILLIAMS, 2012; FAIRHURST, 

1964; GUO; AZIZ; SCHMIDT, 1993; HUDSON; BROWN; RUMMEL, 1972; 

MARKIDES; PAZIZ; KOURKOULIS, 2010; MELLOR; HAWKES, 1971; SWAB et al., 

2011; YE et al., 2009). Contudo, a heterogeneidade, a anisotropia, a resistência e a 

rigidez da amostra devem ser consideradas na análise do ensaio brasileiro (MELLOR; 

HAWKES, 1971). 

O processo de fraturamento durante o ensaio de compressão diametral tem 

sido amplamente discutido. Fraturas secundárias são comumente observadas durante 

o ensaio brasileiro (Figura 2.16, Figura 2.17 e Figura 2.18). Em alguns experimentos, 

verificaram-se até múltiplas fraturas no corpo de prova (BAHAADDINI et al., 2019). 

 

Figura 2.16: Fraturas secundárias no tufo Yucca  

 

Fonte: Daemen, Ma e Zhao (2006) 
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Figura 2.17: Ensaio brasileiro válido em andesito (a) e em arenito Gosford (b). Ensaio 

brasileiro não válido em basalto (c), vidro (d), granito (e), monzonito (g) e Hydro-Stone (h) 

 

Fonte: Bahaaddini et al. (2019) 

 
Figura 2.18: Fratura central na rocha porosa Kenchreae em ensaio brasileiro válido (a) 

Fraturas secundárias próximas ao contato e fratura central em ensaio brasileiro não válido 
na rocha Alfopetra (b)  

 

 

Fonte: Markides, Paziz e Kourkoulis (2010) 

 

Além de fissuras secundárias, tem-se verificado o desenvolvimento de 

trincas na região adjacente ao contato (LI; WONG, 2013; LIN et al., 2014; MARKIDES; 

PAZIZ; KOURKOULIS, 2010; MARKIDES; KOURKOULIS, 2012). Autores como 

Markides e Kourkoulis (2012) consideram que o desenvolvimento de fissuras 
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afastadas do centro do CP (Figura 2.19) ocorre na região de descontinuidade de 

tensões próximo ao contato. Japaridze (2015) justifica esse surgimento de fissuras 

precoces como consequência ao cisalhamento próximo ao contato que somada à 

ruptura por tração no centro do corpo de prova provoca uma ruptura “tensile-shear”. 

Ainda, segundo Japaridze (2015) esta ruptura “tensile-shear” proporciona um registro 

precoce da resistência à tração da rocha, portanto, uma tração com valor inferior à 

tensão resultante apenas da ruptura por tração pura. 

O início do fraturamento próximo ao contato também pode ser causado por 

uma tração consequente ao não confinamento do corpo de prova quando este é 

submetido a um carregamento distribuído em um ângulo muito diminuto. 

 

Figura 2.19: Fotografia durante ensaio brasileiro com início de propagação pela região de 
contato, invalidando o ensaio brasileiro 

 

Fonte: Serati et al. (2017) 

 

Por sua vez, a não propagação da fissura pelo diâmetro de carregamento 

do CP ou a propagação não paralela ao carregamento (Figura 2.20) também 

apresentam possíveis causas, como a heterogeneidade e a anisotropia da rocha (CAI; 

KAISER, 2004). 
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Figura 2.20: Fratura desviada do raio de carregamento, invalidando o ensaio brasileiro  

 

Fonte: Daemen, Ma e Zhao (2006) 

 

Materiais com grãos imersos em matriz fina apresentam zona de transição 

ao redor dos grãos. Essa zona e a matriz fina são geralmente menos resistentes, 

portanto mais susceptíveis ao processo de fissuração (LEONEL, 2009). No concreto, 

a microfissuração inicia na zona de transição e após, tem-se o fraturamento da matriz. 

Posteriormente, observa-se a conexão das fissuras com a formação de macro-fissuras 

e o colapso da estrutura (CHEN; HAN, 1988; LEONEL, 2009). Em rocha, processo 

similar também pode ser observado (Figura 2.21 e Figura 2.22), como na brecha 

estudada por ARCE (2018). 

Figura 2.21:  Fissura na zona de transição em brecha submetida ao ensaio brasileiro  

 

Fonte: ARCE (2018) 
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Figura 2.22:  Fissura em matriz e na zona de transição em brecha submetida ao ensaio 
brasileiro. Imagem de μCT paralela à face plana da amostra  

 

Fonte: ARCE (2018) 

 

A heterogeneidade do material com grãos em contato efetivo também induz 

a fissuras preferenciais que podem não ser exatamente paralelas ao carregamento 

(Figura 2.23). Um exemplo desse material é o monzogranito com textura fanerítica 

inequigranular estudado por Rodríguez, Celestino e Arab (2016). Nesta rocha, quando 

os minerais em contato são submetidos a igual carregamento, o mineral mais rígido - 

quartzo - fica sujeito à tração adicional nas bordas do contato, fraturando em seu 

interior (Figura 2.24). Portanto a fissuração não segue os planos de clivagem, nem a 

borda dos minerais (DAN; KONIETZKY; HERBST, 2013; RODRÍGUEZ; CELESTINO; 

ARAB, 2016). 

Já em rochas com predominância de minerais que apresentam planos de 

clivagem, as fissuras propagam-se preferencialmente por esses planos, desviando em 

alguns pequenos trechos do eixo paralelo ao carregamento (Figura 2.25 e Figura 

2.26). 

Deve-se ressaltar que rochas apresentam microfissuras naturais, 

presentes previamente aos ensaios geomecânicos (Figura 2.27 e Figura 2.28). 

Portanto, já apresentam direções de fraturamento preferenciais, cujas microfissuras 

podem sofrer coalescência e formarem macrofissura na direção paralela ou 

aproximadamente paralela ao carregamento (CAI; KAISER, 2004). Essas 
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microfissuras pré-existentes violam a hipótese de continuidade do material e 

homogeneidade (DAN; KONIETZKY; HERBST, 2013). 

 

Figura 2.23:  Fissura propagada não exatamente paralela ao carregamento em monzogranito 

 

Fonte: Rodríguez, Celestino e Arab (2016) 

 
Figura 2.24:  Fissuras em quartzo induzida por 90% do carregamento de pico  

 

Fonte: Rodríguez, Celestino e Arab (2016) 
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Figura 2.25:  Macrofissura propagada não exatamente paralela ao carregamento 

 

 

Fonte: Rodríguez, Celestino e Arab (2016) 

 
Figura 2.26: Fissura propagada não exatamente paralela ao carregamento em mármore  

 

Fonte: Rodríguez, Celestino e Arab (2016) 

 



69 
 

 
 

 
 

Figura 2.27:  Microfissura natural em quartzo. Monzogranito  

 

Fonte: Rodríguez, Celestino e Arab (2016) 

 

Figura 2.28:  Microfissuras naturais seguindo os planos de clivagem da calcita em mármore 

 

Fonte: Rodríguez, Celestino e Arab (2016) 

 

Quando a rocha apresenta acamamento, foliação ou qualquer outra 

estrutura com direção preferencial mais pronunciada, o processo de fissuração torna-

se mais complexo. 

A existência de elementos de fábrica definidos na forma de estratificação, 

acamamento ou foliação gera anisotropia. A anisotropia refere-se à variação do 

comportamento mecânico conforme a direção analisada. Quando há variação em 
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apenas uma direção, tem-se a isotropia transversal, típica de rochas metamórficas 

foliadas e rochas sedimentares estratificadas. Contudo, a anisotropia também pode 

referir-se a várias direções não necessariamente paralelas, como se verifica em 

rochas que passaram por diversos processos de formação (AMADEI, 1996). 

Em rochas sedimentares, a anisotropia resulta de complexos processos 

químicos e físicos associados ao transporte, deposição, compactação e cimentação. 

Em rochas metamórficas foliadas, os planos de foliação são planos de fraqueza 

caracterizados por reduzida coesão e resistência à tração (DAN; KONIETZKY; 

HERBST, 2013). Rochas metamórficas não foliadas como o mármore também 

apresentam anisotropia devido à clivagem (AMADEI, 1996). 

A complexidade do comportamento mecânico de materiais anisotrópicos é 

muito superior em relação aos materiais isotrópicos. Um exemplo dessa complexidade 

é apresentado por Araújo (2020) que observou comportamento mecânico distinto 

entre dois materiais sujeitos às mesmas condições de metamorfismo, mas com 

texturas variadas (lepidoblástico e granoblástico). Este autor verificou que a rocha com 

textura granoblástica analisada apresentou alta resistência à tração e baixo grau de 

anisotropia, enquanto a rocha com textura lepidoblástica apresentou comportamento 

muito anisotrópico com alta dispersão da resistência à tração. Araújo (2020) obteve 

para cada orientação da amostra dois distintos resultados de resistência à tração, 

conforme a orientação do carregamento. Outros autores também verificaram que em 

materiais anisotrópicos a resistência à tração é fortemente dependente da orientação 

da amostra e da direção do carregamento (DAN; KONIETZKY; HERBST, 2013). 

A complexidade também se refere ao modo de ruptura. Chen, Pan e 

Amadei (1998) estudaram arenito com acamamento em oito distintos mergulhos (𝜓) e 

verificaram que o modo de ruptura é misto (tração e cisalhamento) em três desses 

mergulhos, sendo que em dois desses, o modo de ruptura é o cisalhante (Figura 2.29). 

Apesar de sua importância, o conhecimento relativo ao comportamento 

mecânico de materiais anisotrópicos é ainda muito limitado (DAN; KONIETZKY; 

HERBST, 2013; EXADAKTYLOS; KAKLIS, 2001). 
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Figura 2.29:  Modo de ruptura em corpos de prova com diferentes mergulhos submetidos ao 
ensaio brasileiro  

 

Fonte: Chen, Pan e Amadei (1998) 

 

Além dos questionamentos quanto à validade do ensaio brasileiro, muito se 

tem discutido sobre a sua acurácia. Variados autores verificaram que a resistência à 

tração obtida indiretamente pelo ensaio de compressão diametral conforme sugerido 

pela ISRM (1978, mandíbula curva) e pela ASTM (2016, mandíbula plana) pode 

assumir valores superiores ou até mesmo inferiores ao valor obtido pelo ensaio de 

tração direta (BAHAADDINI et al., 2019; ERARSLAN; LIANG; WILLIAMS, 2012; 

FAIRHURST, 1964; JAPARIDZE, 2015). 

Para analisar a variação da resistência à tração obtida pelo ensaio 

brasileiro será considerada a análise do estado de tensão atuante pelo círculo de 

Mohr. No ensaio de compressão uniaxial a tensão principal não nula refere-se à 

resistência à compressão do material obtida (𝜎 ), apresentando valor positivo por 

convenção. Por sua vez, no ensaio de tração direta, a tensão principal não nula é a 



72 
 

resistência à tração (𝜎 ), cujo valor é negativo, por convenção, como se pode 

observar na Figura 2.30 apresentada a seguir. 

 

Figura 2.30: Representação esquemática dos círculos de Mohr relativos ao ensaio de 
compressão uniaxial e ao ensaio de tração direta  

 

Fonte: A autora 

 

As tensões em ruptura são tangenciadas por uma envoltória parabólica, 

segundo o critério de ruptura de Mohr. A envoltória de ruptura e os círculos de Mohr 

representando o ensaio de compressão uniaxial, o ensaio de tração direta e o ensaio 

brasileiro podem ser representados na Figura 2.31. 

Considera-se que no centro do CP, durante o ensaio de compressão 

diametral, a tensão vertical (𝜎 ) é o triplo, em módulo, da tensão horizontal (𝜎 ), 

segundo a teoria de Griffith (1921). Portanto, tem-se que o centro do círculo de Mohr 

que representa o ensaio brasileiro está localizado no ponto (−𝜎 , 0) e o raio tem valor 

-2𝜎 . 
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Figura 2.31: Representação esquemática dos círculos de Mohr relativos ao ensaio de 
compressão uniaxial, ao ensaio de tração direta e ao ensaio brasileiro para material com 

relação 𝝈𝒄 𝝈𝒕𝒅⁄  igual a 8 (a) e menor do que 8 (b)  

(a) (b) 

Fonte: A autora 

 

Quando a relação entre a resistência à compressão pelo ensaio de 

compressão uniaxial (𝜎 ) e a resistência à tração pelo ensaio de tração direta (𝜎 ) é 

elevada (𝜎 𝜎⁄ > 8), verifica-se que a resistência à tração pelo ensaio brasileiro é 

maior do que a resistência à tração pelo ensaio de tração direta (FAIRHURST, 1964). 

Neste caso, a representação pelo círculo de Mohr é inviável pois a envoltória de 

ruptura intercepta em dois pontos o círculo de Mohr do ensaio brasileiro. Por sua vez, 

quando a relação 𝜎 𝜎⁄  é menor do que oito, a resistência à tração pelo ensaio 

brasileiro é inferior à obtida pelo ensaio de tração direta, ficando o círculo de Mohr do 

ensaio brasileiro deslocado para a direita (item b da Figura 2.31). 

A relação entre a resistência à compressão e à tração (𝜎 𝜎⁄ ) deve ser 

igual a 8 para que a envoltória de ruptura representada por uma parábola tangencie o 

círculo de Mohr que representa o estado de tensão no ensaio brasileiro na tensão 

principal menor (FAIRHURST, 1964). 

O que se conclui é que, conforme a relação entre a resistência à 

compressão e à tração (𝜎 𝜎⁄ ), a fratura (ruptura) no ensaio brasileiro pode 

apresentar uma angulação distinta de 90° com o plano principal maior, atuando, além 

da tensão normal, uma tensão cisalhante (Figura 2.32). 
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Figura 2.32: Representação esquemática da angulação do plano de ruptura durante o ensaio 
brasileiro para material com relação 𝝈𝒄 𝝈𝒕𝒅⁄  igual a 8 (a) e menor do que 8 (b)  

(a) (b) 

Fonte: A autora 

 

Outros autores também estudaram a relação entre a resistência à 

compressão e à tração (𝜎 𝜎⁄ ) e o modo de falha associado ao ensaio brasileiro. Ma 

e Huang (2018) relataram que a alta relação de resistências favorece a ruptura por 

tração em macro escala, enquanto uma baixa relação entre a resistência à 

compressão e à tração (𝜎 𝜎⁄ ) favorece a ruptura por cisalhamento. Casos com modo 

de falha misto - tração associada ao cisalhamento - também podem ser verificados 

em macro-escala. Ma e Huang (2018) validaram as conclusões de Fairhurst (1964) 

por meio de análise numérica. 

Devido às variações apresentadas na resistência à tração obtida pelo 

ensaio brasileiro, Fairhurst (1964) considerou o ensaio de compressão diametral 

inválido para variadas rochas. Contudo, deve ser considerado que o ensaio de tração 

direta na prática é um procedimento de difícil execução pelo dano nas regiões de 

contato do corpo de prova com as garras e pela inevitável geração de flexão e torção 

durante o teste (BARLA; GOFFI, 1974; NOVA; ZANINETTI, 1990). Por sua vez, o 

ensaio brasileiro apresenta baixo custo e grande facilidade de preparação da amostra 

e realização de ensaio, o que favorece sua aplicabilidade (BAHAADDINI et al., 2019; 

CAI; KAISER, 2004; ERARSLAN; LIANG; WILLIAMS, 2012; NOVA; ZANINETTI, 

1990). 
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2.7 SOLUÇÕES NUMÉRICAS PARA O ENSAIO BRASILEIRO  

 

2.7.1. Modelo Numérico usando o MEF 

O ensaio brasileiro foi modelado tridimensionalmente por meio do Método 

dos Elementos Finitos no programa ABAQUS (SIMULIA, 2013). A rocha adotada na 

simulação numérica foi o Arenito Botucatu, um quartzo arenito com pouco 

acamamento, granulação média a fina e matriz silicática. O módulo de elasticidade da 

rocha obtido por ensaio de compressão uniaxial foi de 48.1 GPa, o coeficiente de 

Poisson foi de 0.11 e a resistência à compressão simples, de 192 MPa (CELESTINO; 

BORTOLUCCI, 1998). As dimensões do corpo de prova simulado foram de 50 mm de 

diâmetro e 25 mm de espessura. 

As tensões foram analisadas ao longo do diâmetro de carregamento (eixo 

y), ao longo do diâmetro perpendicular ao carregamento (eixo x) e na região do contato 

entre corpo de prova e mandíbula (Figura 2.33). A distribuição das tensões também 

foi verificada ao longo da espessura do corpo de prova (eixo z). Na Figura 2.34 são 

apresentados o carregamento e as demais condições de contorno adotadas nos 

modelos numéricos projetados. Devido ao problema de simetria, somente um quarto 

do corpo de prova foi discretizado. 

 

Figura 2.33: Coordenadas adotada para análise de tensões  

 

Fonte: A autora 

 

O carregamento prescrito, assim como as demais condições de contorno 

adotadas podem ser verificadas na Figura 2.34. Sobre a mandíbula (curva em preto) 

o deslocamento é nulo na direção x e é aplicado um carregamento uniformemente 

distribuído na direção y. No eixo de simetria em y (curva em vermelho), o 
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deslocamento é nulo na direção x. Por sua vez, no eixo de simetria em x (curva em 

azul) o deslocamento é nulo na direção y. Apenas no plano 𝑧 = 0, nos eixos de 

simetria em y e em x (curva em vermelho e em azul, respectivamente), o 

deslocamento é nulo na direção z. 

 

Figura 2.34: Condições de contorno adotadas na análise numérica pelo MEF  
 

  

Fonte: A autora 

 

As análises contemplaram hipóteses bi e tridimensionais com distintas 

relações entre espessuras da mandíbula e do corpo de prova. Na relação R1, a 

mandíbula de aplicação de carga e o corpo de prova têm iguais espessuras enquanto 

na relação R1.1, a mandíbula tem espessura igual a 1.1 vezes a espessura do corpo 

de prova (CP), conforme proposto pela ISRM (1978). Além destes, um modelo 

adicional assumiu condições tridimensionais e foi simulada a restrição do 

deslocamento ao longo do eixo z (por toda a espessura do CP) sobre toda a mandíbula 

e ao longo dos planos de simetria em y e em x. Este modelo foi denominado “Contato 

Restrito”. Nos demais modelos tridimensionais, o deslocamento é restrito em z apenas 

no plano 𝑧 = 0, nos eixos de simetria em y e em x (Figura 2.34). Um quarto modelo 

numérico tridimensional foi simulado, no qual o fenômeno do contato não foi 

considerado (modelo denominado “R1 - Concentrado”). Nesse modelo, a ação 

mecânica da mandíbula é representada por um carregamento (P), o qual é aplicado 

de forma contínua e ao longo da espessura do corpo de prova, não considerando o 

contato elástico. 

A malha tridimensional de elementos finitos foi composta por 158905 

elementos hexaédricos lineares com oito nós, o que leva a 184868 nós (Figura 2.35). 
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O contato entre o corpo de prova e a mandíbula foi simulado por meio da 

técnica de penalização (WRIGGERS, 2006). Assim, a inserção das forças envolvidas 

no contato altera a matriz de rigidez e a matriz de esforços externos. Nessas matrizes 

é inserido o fator de penalização, que caracteriza o contato entre dois corpos. As 

dimensões das matrizes no MEF não variam com a análise do contato por esta 

estratégia. Portanto, essa estratégia requer menor esforço computacional se 

comparada a outras abordagens clássicas como a Estratégia do Lagrangiano. 

Para o fenômeno do contato, simulou-se a adesão perfeita (stick) sucedida 

pelo escorregamento (slip). Para tal abordagem, foram adotados os coeficientes de 

atrito de 0.00, 1.00 e 0.32. O coeficiente de atrito 0.32 é o coeficiente real entre o 

arenito Botucatu e o metal que constitui a mandíbula da prensa de compressão. 

Adotou-se o fator de penalização com ordem de grandeza igual ao módulo de 

elasticidade da amostra, o que é recomendado em análises de contato (WRIGGERS, 

2006). 

 

Figura 2.35: Malha para análise das tensões por elementos finitos  

 

Fonte: SIMULIA (2013) 
 

2.7.2. Modelo Numérico usando o MEC 

A análise das tensões no ensaio brasileiro foi efetuada também via Método 

dos Elementos de Contorno (MEC) pelo programa desenvolvido em Andrade e Leonel 

(2019). A região do contato e a distribuição do carregamento foi pré-estabelecida 

segundo a teoria de Hertz (1882). Portanto, apenas o contato em modo stick foi 
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considerado. Foi adotado carregamento uniformemente distribuído em um ângulo total 

de 8.5 graus. As demais condições de contorno adotadas foram correspondentes às 

consideradas na modelagem via MEF. A formulação do MEC usada neste estudo 

contempla um modelo bidimensional, com corpo de prova homogêneo sujeito a 

carregamento estático e domínio elástico-linear. A rocha ensaiada foi o Arenito 

Botucatu, anteriormente apresentado. As dimensões do corpo de prova discretizado 

foram de 100 mm de diâmetro e 50 mm de espessura. 
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3 METODOLOGIA 
Objetivando a realização de análises, foram empregados o programa 

MATLAB e os programas MEC2D (ANDRADE; LEONEL, 2019) e ABAQUS (SIMULIA, 

2013) fornecidos pelo Departamento de Estruturas da Universidade de São Paulo 

(EESC/USP). 

O programa Matlab foi utilizado na obtenção dos resultados pela 

formulação analítica desenvolvida por Japaridze (2015) para a obtenção das tensões 

distribuídas no corpo de prova. 

O programa MEC2D (ANDRADE; LEONEL, 2019) permite, pelo Método 

dos Elementos de Contorno, a análise dos fatores de intensidade de tensão no corpo 

de prova durante o ensaio e a obtenção das tensões no CP para os carregamentos 

aplicados. No MEC2D o contato foi pré-estabelecido, portanto a análise nesse 

programa não abordou o fenômeno do contato. Para análise do fator de intensidade 

de tensão foi inserida uma fissura inicial com comprimento total de 2mm. 

No ABAQUS (SIMULIA, 2013), foi discretizado o ensaio brasileiro com o 

Método dos Elementos Finitos. No modelo desenvolvido neste programa foi inserida 

uma fissura inicial de 2 mm (dois milímetros) e a análise foi realizada pelo Método da 

Integral J. O fenômeno do contato entre o corpo de prova e a mandíbula foi 

considerado neste programa. 

Os dados experimentais utilizados foram obtidos por Celestino e Bortolucci 

(1998) com a execução de ensaios de compressão diametral em prensa servo-

controlada em granodiorito e arenito. Todos os CP foram ensaiados no Laboratório de 

Mecânica das Rochas do Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia de 

São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados do presente trabalho dividem-se em seis partes. Na primeira, 

é apresentado o desempenho das soluções numéricas e analíticas para as posteriores 

análises. Na segunda parte, a análise da representatividade do carregamento adotado 

nos modelos numéricos é realizada. 

Na terceira parte é apresentada a análise da influência das condições de 

contorno na distribuição de tensões no corpo de prova durante o ensaio de 

compressão diametral, considerando-se o fenômeno do contato. Para variar as 

condições de contorno, são empregadas distintas soluções do fenômeno do contato, 

diferentes coeficientes de atrito e variadas espessuras da mandíbula. 

No quarto item do presente capítulo é abordada especificadamente a 

análise da concentração da tração no corpo de prova durante o ensaio de compressão 

diametral. 

Na quinta parte, aborda-se a determinação dos parâmetros elásticos pelo 

método desenvolvido por Celestino e Bortolucci (1998), validando-o com os 

parâmetros elásticos obtidos pelo ensaio de compressão uniaxial. 

Por fim, no sexto item determina-se a tenacidade pelo método elaborado 

por Celestino e Bortolucci (1992). O método é validado por soluções analíticas e a 

solução numérica é obtida pelo Método dos Elementos Finitos e pelo Método dos 

Elementos de Contorno em modelos tridimensional e bidimensional, respectivamente. 

 

4.1 DESEMPENHO DAS SOLUÇÕES NUMÉRICAS E ANALÍTICAS 

Os resultados fornecidos pelas abordagens numéricas e analíticas 

anteriormente mencionadas são apresentados neste item. A comparação das 

soluções é realizada para a distribuição das tensões normais horizontal (𝜎 ) e vertical 

(𝜎 ) ao longo dos eixos x e y do corpo de prova, respectivamente. Para tal análise, 

adota-se carregamento unitário (1.0 kN). 

Inicialmente, apresentam-se as respostas para a distribuição da tensão 

normal horizontal (𝜎 ), onde as soluções analíticas de Jaeger, Cook e Zimmerman 

(2007) e de Japaridze (2015) são utilizadas. Verifica-se que a distribuição e os valores 

das tensões normais fornecidos pelos modelos numéricos estão em adequada 
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concordância com os valores apresentados pelas soluções analíticas, como ilustrado 

na Figura 4.1. 

Os resultados são adimensionalizados pela tensão máxima de tração 

determinada por Hertz (1895) apresentada na Equação 2.46. A discrepância máxima 

entre os resultados das soluções analíticas e numérica é menor do que 1,5% (Figura 

4.1 e Figura 4.2). 

 

Figura 4.1: Distribuição da tração no diâmetro de carregamento, no plano z = 0 

 

Fonte: A autora 

 

 
Figura 4.2: Distribuição da tração no diâmetro de carregamento, no plano z = 0. Detalhe da 
Figura 4.1 

 

 

Fonte: A autora 
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As tensões verticais normais 𝜎  são determinadas numericamente e 

comparadas ao resultado da solução analítica de Hondros (1959). Observa-se que as 

tensões resultantes da solução de Hondros próximo ao centro do corpo de prova 

apresentam valores aproximadamente 33% maiores do que aqueles fornecidos pelos 

modelos numéricos R1 e R1.1 (Figura 4.3). Contudo, próximo ao contato, as tensões 

resultantes da solução analítica apresentam valor próximo ao resultado numérico. 

Além disso, o comportamento da distribuição numérica da tensão é similar ao 

comportamento da solução analítica de Hondros (1959). Os resultados numéricos 

foram apresentados para pontos nas faces (|𝑧 𝑡 2⁄⁄ | = 1) e no centro (𝑧 = 0) do corpo 

de prova. 

 

Figura 4.3: Distribuição da tensão normal ao longo do eixo y. Mandíbula e corpo de prova com 
relação de espessuras distintas (R1.1) (a) e mandíbula e corpo de prova com relação de 

espessuras iguais (R1) (b) 
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Fonte: A autora 

 

A última comparação trata-se dos resultados de 𝜎  ao longo do eixo x de 

modelos numéricos comparados às soluções analíticas formuladas por Jaeger, Cook 

e Zimmermann (2007) e a formulação baseada na análise de Hertz (1895). Esta 

análise está representada na Figura 4.4. A distribuição da tensão normal 𝜎  obtida 

numericamente comporta-se de forma similar à solução analítica estabelecida por 

Jaeger, Cook e Zimmerman (2007) para |𝑥 𝑅⁄ | ≥ 0.5. Contudo, a tração 𝜎  obtida 

numericamente ao longo do plano 𝑧 = 0 apresenta valor mais similar à tração 

determinada por solução analítica estabelecida por Hertz (1895) para |𝑥 𝑅⁄ | < 0.4. 
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Observa-se também que a tração 𝜎  ao longo do eixo x no plano 𝑧 = 0 é maior que a 

tração ao longo do eixo x em sua face. 

 

Figura 4.4: Tração no eixo perpendicular ao carregamento. Iguais espessuras de mandíbula 
e corpo de prova (modelo com relação R1)
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Fonte: A autora 

 

 

4.2 DISTRIBUIÇÃO DAS TENSÕES PARA CARREGAMENTOS DISTINTOS 

Antes de analisar a distribuição da tensão no corpo de prova durante o 

ensaio brasileiro, é necessário verificar se diferentes carregamentos (1.0 kN, 10 kN, 

25 kN e 50 kN) influenciam a distribuição das tensões. Embora o corpo de prova tenha 

comportamento elástico linear, diferentes carregamentos implicam em diferentes 

distribuições de tensão no contato entre a mandíbula e o corpo de prova. 

A influência de distintos carregamentos na distribuição da tensão normal 𝜎  

é inicialmente analisada. Na Figura 4.5 e na Figura 4.6 são apresentadas as 

distribuições para o modelo R1.1 ao longo do eixo y no plano 𝑧 = 0 (centro) e nos 

planos |𝑧 𝑡 2⁄⁄ | = 1 (faces), respectivamente. 

 

 

  



85 
 

 
 

 

Figura 4.5: Distribuição da tração no centro do corpo de prova (z=0) para distintos 
carregamentos. Mandíbula e corpo de prova com relação de espessuras distintas (R1.1) (a) 

Detalhe do item a (b) 

(a) (b) 

 
Fonte: A autora 

 
Figura 4.6: Distribuição da tração na face do corpo de prova para distintos carregamentos na 

face do corpo de prova. Mandíbula e corpo de prova com relação de espessuras distintas 
(R1.1) (a) Detalhe do item a (b) 

(a) 

 

(b) 

 
Fonte: A autora 

 

Na Figura 4.7 e na Figura 4.8 são apresentadas as distribuições das 

tensões 𝜎  para o modelo R1 ao longo do eixo y no plano 𝑧 = 0 e nos planos |𝑧 𝑡 2⁄⁄ | =

1, respectivamente. Os resultados do modelo R1 são similares aos do modelo R1.1 

(Figura 4.7 e Figura 4.8). 
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Figura 4.7: Distribuição da tração no centro do corpo de prova (z=0) para distintos 
carregamentos. Mandíbula e corpo de prova com relação de espessuras iguais (R1) (a) Detalhe 

do item a (b) 

(a) 
 

(b) 

 
Fonte: A autora 

 
Figura 4.8: Distribuição da tração na face do corpo de prova para distintos carregamentos. 
Mandíbula e corpo de prova com relação de espessuras iguais (R1) (a) Detalhe do item a (b) 

 

(a) (b) 

Fonte: A autora 
 

A partir desses resultados pode-se concluir que: 

 A intensidade do carregamento não influencia nos resultados. 

Verifica-se que os resultados não são distintos quando 

adimensionalizados, o que indica que eles variam linearmente com 

a intensidade da carga. Não linearidades intrínsecas ao fenômeno 
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do contato elástico não alteram a análise, possivelmente devido ao 

Princípio de St. Venant. 

 A solução de Jaeger, Cook e Zimmerman (2007) apresenta melhor 

concordância com os resultados numéricos do que a solução de 

Japaridze (2015) para valores próximos ao centro do CP. Nas faces, 

os resultados numéricos são aproximadamente 30% menores do 

que os valores obtidos pelas soluções analíticas. 

 No centro do corpo de prova, tensões são mais elevadas para o 

modelo R1.1 do que para o modelo R1. 

 

4.3 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE CONTORNO NA DISTRIBUIÇÃO 

DA TENSÃO 

Variações nas condições de contorno são simuladas numericamente para 

analisar a influência na distribuição da tensão durante o ensaio brasileiro. São 

consideradas duas condições de carregamento – carga concentrada e contato elástico 

– e duas espessuras da mandíbula de aplicação de carga. As tensões são 

numericamente determinadas com o MEF e o MEC enquanto o corpo de prova é 

constituído pelo Arenito Botucatu. Três distintos coeficientes de atrito para análise do 

fenômeno do contato são considerados. 

 

4.3.1 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO CONTATO ENTRE O CORPO DE PROVA E A 

MANDÍBULA DE CARREGAMENTO 

A influência do fenômeno do contato sobre a distribuição da tração tem sido 

analisada a partir dos resultados de dois distintos modelos numéricos. No modelo 

denominado “Contato” o fenômeno do contato elástico entre o corpo de prova e as 

mandíbulas é considerado, com a adoção de coeficiente de atrito de 0,32. No modelo 

denominado “Concentrado” o carregamento é linearmente distribuído pela espessura 

do corpo de prova. Para definir as distintas espessuras da mandíbula adotados, as 

condições R1 e R1.1 são consideradas. 

Na Figura 4.1 e na Figura 4.2 pode-se verificar que a influência do 

fenômeno do contato na distribuição da tração 𝜎  no centro do corpo de prova é 

negligenciável em relação ao carregamento concentrado (modelos “R1 – Contato” e 

“R1 – Concentrado”). Este resultado era esperado devido ao Princípio de St. Venant. 

Também pode ser observado que o arranjo tridimensional sugerido pela ISRM (1978) 
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e discretizado no modelo R1.1 provoca aumento das tensões de tração ao longo do 

eixo de carregamento. 

 

4.3.2 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE DISTINTOS COEFICIENTES DE ATRITO NA 

DISTRIBUIÇÃO DA TENSÃO 

Nas análises em que é considerado o contato elástico entre o corpo de 

prova e a mandíbula tem-se três distintas condições: completo deslizamento (slip, 

ausência de tensão de cisalhamento), a adesão perfeita (stick, ausência de 

deslizamento) e parcial deslizamento com coeficiente de atrito de 0,32 obtido em 

laboratório. A adesão perfeita implica em deslocamentos nulos entre pontos na região 

do contato. 

Na Figura 4.9 e na Figura 4.10 pode-se verificar a distribuição de 𝜎  como 

uma função do coeficiente de atrito. Variações das tensões de tração com as 

diferentes condições de atrito são menores do que 0,3%, portanto, negligenciáveis. 

Consistentemente, tensões de tração são maiores para o modelo R1.1 em relação ao 

modelo R1. 

 

Figura 4.9: Distribuição da tensão horizontal para distintos coeficientes de atrito ao longo do 
eixo y 
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Fonte: A autora 
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Figura 4.10: Distribuição da tensão horizontal para distintos coeficientes de atrito ao longo 

do eixo y. Detalhe da Figura 4.9 
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Fonte: A autora 

 

4.3.3 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE DISTINTAS ESPESSURAS NA DISTRIBUIÇÃO DA 

TENSÃO DURANTE O ENSAIO BRASILEIRO 

A mais elevada tensão na região entre o corpo de prova e as mandíbulas é 

a compressão vertical (𝜎 ). Mas a distribuição desta tensão apresenta distinto 

comportamento entre os modelos numéricos R1 e R1.1. Os resultados são 

apresentados na Figura 4.11 e na Figura 4.12. 

. No modelo numérico R1, a máxima compressão vertical próxima ao 

contato é verificada no centro do eixo z (𝑧 = 0) do corpo de prova. Enquanto no modelo 

R1.1, a máxima compressão vertical na região adjacente ao contato é verificada nas 

faces (|𝑧 𝑡 2⁄⁄ | = 1) do CP. 

A compressão máxima (𝜎 ) é aproximadamente 5.5% maior nas faces do 

CP no modelo R1.1 do que no modelo R1 para carregamento de 1.0 kN (Figura 4.11). 

Para carregamento de 50 kN (valor próximo à carga de pico de 66 kN obtida no 

laboratório para esta rocha), a compressão máxima (𝜎 ) é aproximadamente 11.5% 

maior nas faces (|𝑧 𝑡 2⁄⁄ | = 1) do CP no modelo R1.1 do que no modelo R1 (Figura 

4.12). 
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A concentração de tensão, especialmente nas faces do corpo de prova (isto 

é, em condições não confinadas), é reduzida quando se consideram espessuras 

iguais do corpo de prova e da mandíbula. Por sua vez, maior concentração da tensão 

na área de contato durante o ensaio brasileiro pode resultar em maior dano prematuro 

na região entre o corpo de prova e a mandíbula de carregamento. Maior dano 

prematuro pode causar, durante o ensaio de compressão diametral, em redução da 

área de contato. Essa diminuição na área de contato pode resultar em maior 

compressão da mandíbula no CP e, portanto, afetar a qualidade dos resultados do 

ensaio brasileiro. 

 

Figura 4.11: Tensão vertical na região do contato para carregamento de 1.0 kN 
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Fonte: A autora 

 
Figura 4.12: Tensão vertical na região do contato para carregamento de 50 kN 
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Fonte: A autora 
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4.4 CONCENTRAÇÃO DA TRAÇÃO NO CORPO DE PROVA DURANTE O ENSAIO 

BRASILEIRO 

Alguns autores, como Dan e Konietzky (2014) e Li e Wong (2013), 

observaram aumento da tensão 𝜎  próximo à região de contato. Esses autores 

investigaram a influência de diferentes razões de espessura e diâmetro, coeficientes 

de Poisson e ângulos de contato na análise do ensaio brasileiro. 

Para analisar a concentração da tração foi realizada análise bidimensional 

com o Método dos Elementos de Contorno (MEC) para eliminar a influência do 

refinamento da malha próximo à zona de contato. O Método dos Elementos Finitos 

(MEF) em modelo tridimensional também foi empregado na análise. 

A análise com o MEC foi realizada no programa desenvolvido por Andrade 

e Leonel (2019). A distribuição do carregamento foi determinada com as soluções de 

contato elástico baseadas na teoria de Hertz (1882). O corpo de prova discretizado 

apresentou diâmetro de 100 mm e referiu-se ao arenito Botucatu empregado nas 

análises numéricas. A distribuição das tensões horizontais em todo o corpo de prova 

está representada na Figura 4.13 em função da distância radial e do ângulo. A 

distribuição da tensão está representada no eixo vertical e cada cor representa um 

intervalo de 2 MPa. Observa-se claramente que não há tensões de tração próximo à 

região do contato (90 e 270 graus). 

A distribuição das tensões de tração ao longo do eixo y também foi 

analisada pelo MEF assumindo-se quatro modelos numéricos, com duas distintas 

soluções para a análise do fenômeno do contato, três diferentes coeficientes de atrito, 

duas espessuras de mandíbula e duas distintas restrições de deslocamento. 

Quando o fenômeno do contato é simulado com o MEF, três distintos 

coeficientes de atrito são adotados (Figura 4.9). Duas distintas espessuras da 

mandíbula são simuladas em modelo tridimensional, um modelo em que as 

espessuras da mandíbula são iguais (R1) e outro, em que essas espessuras são 

distintas (R1.1). A restrição do deslocamento no eixo z é realizada em todo o eixo z 

(por toda a espessura do CP) sobre toda a mandíbula e ao longo dos planos de 

simetria em y e em x (modelo “R1 - Contato Restrito”, Figura 4.14). Nos demais 

modelos tridimensionais, a restrição do deslocamento no eixo z refere-se apenas ao 

plano 𝑧 = 0 nos eixos de simetria em y e em x. Em todas essas análises, a 

concentração da tração próximo ao contato não foi observada. 
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Figura 4.13: Distribuição da tensão horizontal no corpo de prova obtida com o MEC 

 

 

Fonte: A autora 

 
Figura 4.14: Distribuição da tração para distintas restrições do movimento ao longo do eixo 
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Fonte: A autora 
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4.5 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS ELÁSTICOS 

Os parâmetros elásticos são obtidos para uma amostra de alumínio e duas 

amostras de rocha, cada amostra, composta por dois corpos de prova. Uma das 

amostras é identificada como granodiorito cinza de granulação média constituído 

principalmente por plagioclásio pertencente à Fácies Cantareira. Esta amostra é 

procedente da região metropolitana de São Paulo e é conhecida comercialmente 

como granito cinza de Interlagos. 

A outra amostra é constituída pelo arenito Botucatu altamente silicificado, 

com estrutura levemente estratificada, de coloração amarelo-avermelhada, cimentado 

com calcedônia e hidróxido de ferro e composto por grãos arredondados de quartzo. 

As amostras foram ensaiadas no Laboratório de Mecânica das Rochas da 

Universidade de São Paulo em São Carlos, SP, por Celestino e Bortolucci (1998). Os 

corpos de prova de rocha e alumínio foram submetidos aos ensaios de compressão 

uniaxial e diametral em prensa já especificada no Capítulo 2.1. 

O método proposto por Celestino e Bortolucci (1998) para determinação 

dos parâmetros elásticos pelo ensaio de compressão diametral foi apresentado no 

Capítulo 2.2 e validado pelo método preconizado pela ISRM (1979) para o ensaio de 

compressão uniaxial. 

Para o método proposto por Celestino e Bortolucci (1998), o deslocamento 

horizontal (𝑢 ) do corpo de prova considerado a partir do centro do CP pode ser 

calculado com a seguinte expressão dada em função da carga aplicada (𝑃), do 

coeficiente de Poisson (𝜈) e do Módulo de Elasticidade (𝐸) do corpo de prova: 

𝑢 = −
𝑃

𝜋𝑡𝐸
[4 − 𝜋(1 + 𝜈)] 

4.1 

Os resultados do ensaio de compressão uniaxial e diametral de cada uma 

das cinco amostras, sendo uma de alumínio e quatro amostras de rocha estão 

dispostos a seguir. 

Os gráficos resultantes dos ensaios de compressão uniaxial e diametral 

para o alumínio podem ser verificados na Figura 4.15 e na Figura 4.16. O módulo de 

elasticidade e o coeficiente de Poisson obtidos no ensaio de compressão uniaxial para 
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o alumínio foram de 72.1GPa e 0.31, respectivamente e no ensaio de compressão 

diametral foram de 74.7GPa e 0.305, respectivamente. 

A discrepância calculada entre o módulo de elasticidade obtido pelo ensaio 

de compressão diametral e pelo ensaio de compressão uniaxial é de 3.7% para o 

alumínio. Para o coeficiente de Poisson, a discrepância calculada é de -1.6%. 

 

Figura 4.15: Ensaio de Compressão Uniaxial em Alumínio 

  

Fonte: Celestino e Bortolucci (1998) 

Figura 4.16: Ensaio de Compressão Diametral em Alumínio. Curva experimental 

e teórica calculada com a Fórmula Expandida Original 

  

Fonte: A autora 

Por sua vez, o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson obtidos 

no ensaio de compressão uniaxial para o primeiro corpo de prova (CP1) de arenito 

foram de 48.1GPa e 0.11, respectivamente e no ensaio de compressão diametral 

foram de 48.8GPa e 0.11, respectivamente (Figura 4.17 e Figura 4.18). 
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A discrepância calculada entre o módulo de elasticidade obtido pelo ensaio 

de compressão diametral e pelo ensaio de compressão uniaxial é de 1.4%. Para o 

coeficiente de Poisson, a discrepância calculada é de 0.0% para o arenito (CP1). 

 

Figura 4.17: Ensaio de Compressão Uniaxial em Arenito. CP1 

  

Fonte: Celestino e Bortolucci (1998) 
 

Figura 4.18: Ensaio de Compressão Diametral em Arenito - CP1. Curva experimental e 
teórica calculada com a Fórmula Simplificada Revisada 

 

  

Fonte: A autora 

Obtiveram-se o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson pelo 

ensaio de compressão uniaxial para o segundo corpo de prova (CP2) de arenito, 

sendo estes de 45.0GPa e 0.07, respectivamente e no ensaio de compressão 

diametral de 44.5GPa e 0.074, respectivamente (Figura 4.19 e Figura 4.20). 
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A discrepância calculada entre o módulo de elasticidade obtido pelo ensaio 

de compressão diametral e pelo ensaio de compressão uniaxial é de -1.1%. Para o 

coeficiente de Poisson, a discrepância calculada é de 5.7% para o arenito (CP2). 

Figura 4.19: Ensaio de Compressão Uniaxial em Arenito. CP2 

  

Fonte: Celestino e Bortolucci (1998) 

 

Figura 4.20: Ensaio de Compressão Diametral em Arenito - CP2. Curva experimental e 

teórica calculada com a Fórmula Simplificada Revisada 

 

  

Fonte: A autora 

Por sua vez, o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson obtidos 

no ensaio de compressão uniaxial para o primeiro corpo de prova (CP1) de 

granodiorito foram de 48.7GPa e 0.16, respectivamente e no ensaio de compressão 

diametral foram de 45.8GPa e 0.20, respectivamente (Figura 4.21 e Figura 4.22). 

A discrepância calculada entre o módulo de elasticidade obtido pelo ensaio 

de compressão diametral e pelo ensaio de compressão uniaxial é de -5.9%. Para o 

coeficiente de Poisson, a discrepância calculada é de 25% para o granodiorito (CP1). 
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Figura 4.21: Ensaio de Compressão Uniaxial em Granodiorito. CP1 

  

Fonte: Celestino e Bortolucci (1998) 

 

Figura 4.22: Ensaio de Compressão Diametral em Granodiorito - CP1. Curva experimental e 

teórica calculada com a Fórmula Simplificada Revisada 

 

  

Fonte: A autora 

O módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson também foram 

determinados para o segundo corpo de prova de granodiorito (CP2). Conforme o 

ensaio de compressão uniaxial, o módulo de elasticidade do alumínio obtido por 

Celestino e Bortolucci (1998) foi de 48.2GPa e o coeficiente de Poisson determinado 

foi de 0.24 (Figura 4.23 e Figura 4.24). 

Pelo método proposto por Celestino e Bortolucci (1998), com o qual os 

parâmetros elásticos são determinados pelo ensaio de compressão diametral, o 

módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson obtidos para o segundo corpo de 

prova de granodiorito (CP2) foram de, respectivamente, 49.8GPa e 0.24. 
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A discrepância calculada entre o módulo de elasticidade obtido pelo ensaio 

de compressão diametral e pelo ensaio de compressão uniaxial é de 3.2%. Para o 

coeficiente de Poisson, a discrepância calculada é de 0.0%. 

 

Figura 4.23: Ensaio de Compressão Uniaxial em Granodiorito. CP2 

 

  

Fonte: Celestino e Bortolucci (1998) 

 

Figura 4.24: Ensaio de Compressão Diametral em Granodiorito - CP2. Curva experimental e 

teórica calculada com a Fórmula Simplificada Revisada 

 

  

Fonte: A autora 

Conforme as curvas experimentais e teóricas apresentadas acima, o 

melhor ajuste para obter os parâmetros elásticos pelo método de Celestino e 

Bortolucci (1998) é fornecido pela fórmula simplificada revisada (Equação 2.11), 

explicitada anteriormente. 
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O resumo com os parâmetros elásticos obtidos pelo ensaio de compressão 

uniaxial e pelo ensaio de compressão diametral conforme o método proposto por 

Celestino e Bortolucci (1998) e as discrepâncias calculadas, além dos diâmetros e 

espessuras dos corpos de prova e berços podem ser verificado na Tabela 4.1 à Tabela 

4.6 apresentadas a seguir. 

 

Tabela 4.1: Parâmetros elásticos obtidos pelo ensaio de compressão uniaxial e diametral. 
Fórmula Expandida Revisada 

Corpo de Prova 
Módulo de Elasticidade [GPa] Coeficiente de Poisson 

Uniaxial Diametral Discrepância 
(%) 

Uniaxial Diametral Discrepância (%) 

Alumínio 72.1 73.0 -1.2 0.31 0.299 -3.5 

Granodiorito 
(CP1) 

48.7 47.2 -3.0 0.16 0.218 36.2 

Granodiorito 
(CP2) 

48.2 49.5 2.7 0.24 0.238 -0.8 

Arenito (CP1) 48.1 49.7 3.4 0.11 0.11 0.0 

Arenito (CP2) 45.0 44.5 -1.1 0.07 0.073 4.3 

Fonte: A autora 
 

Tabela 4.2: Parâmetros elásticos obtidos pelo ensaio de compressão uniaxial e diametral. 
Fórmula Simplificada Revisada 

Corpo de Prova 
Módulo de Elasticidade [GPa] Coeficiente de Poisson 

Uniaxial Diametral Discrepância 
(%) 

Uniaxial Diametral Discrepância (%) 

Alumínio 72.1 74.5 3.3 0.31 0.304 -1.9 

Granodiorito 
(CP1) 

48.7 45.8 -5.9 0.16 0.20 25.0 

Granodiorito 
(CP2) 

48.2 49.8 3.2 0.24 0.24 0.0 

Arenito (CP1) 48.1 48.8 1.4 0.11 0.11 0.0 

Arenito (CP2) 45.0 44.5 -1.1 0.07 0.074 5.7 

Fonte: A autora 
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Tabela 4.3: Parâmetros elásticos obtidos pelo ensaio de compressão uniaxial e diametral. 
Fórmula Simplificada Original 

Corpo de Prova 
Módulo de Elasticidade [GPa] Coeficiente de Poisson 

Uniaxial Diametral Discrepância 
(%) 

Uniaxial Diametral Discrepância (%) 

Alumínio 72.1 74.5 3.3 0.31 0.306 -1.3 

Granodiorito 
(CP1) 

48.7 46.8 -4.0 0.16 0.204 27.5 

Granodiorito 
(CP2) 

48.2 48.7 1.1 0.24 0.235 -2.1 

Arenito (CP1) 48.1 49.7 3.4 0.11 0.108 -1.8 

Arenito (CP2) 45.0 45.0 0.0 0.07 0.077 10.0 

Fonte: A autora 
 

Tabela 4.4: Parâmetros elásticos obtidos pelo ensaio de compressão uniaxial e diametral. 
Fórmula Expandida Original 

Corpo de Prova 
Módulo de Elasticidade [GPa] Coeficiente de Poisson 

Uniaxial Diametral Discrepância 
(%) 

Uniaxial Diametral Discrepância (%) 

Alumínio 72.1 74.7 3.7 0.31 0.305 -1.6 

Granodiorito 
(CP1) 

48.7 45.5 -6.6 0.16 0.197 23.1 

Granodiorito 
(CP2) 

48.2 49.2 2.2 0.24 0.241 0.4 

Arenito (CP1) 48.1 50.0 4.0 0.11 0.11 0.0 

Arenito (CP2) 45.0 43.7 -2.8 0.07 0.074 5.7 

Fonte: A autora 
 

Tabela 4.5: Diâmetro e espessura dos corpos de prova e berços 

Corpo de Prova 
Diâmetro [mm] Espessura [mm] 

Corpo de Prova Berço Corpo de Prova Berço 

Alumínio 50 76.5 27.8 28.5 

Granodiorito 
(CP1) 

50.8 76.5 28 28.5 

Granodiorito 
(CP2) 

50.9 76.5 28 28.5 

Arenito (CP1) 50.1 76.5 27.9 28.5 

Arenito (CP2) 50.8 76.5 28 28.5 

Fonte: A autora 
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Tabela 4.6: Discrepâncias calculadas entre os parâmetros elásticos obtidos pelo ensaio de 
compressão uniaxial e diametral 

Corpo de 
Prova 

Módulo de Elasticidade [GPa] Coeficiente de Poisson 

Fórmul
a 

Simplifi
cada 

Revisad
a [%] 

Fórmula 
Expandi

da 
Revisad

a [%] 

Fórmula 
Expandi

da 
Original 

[%] 

Fórmula 
Simplificada 
Original [%] 

Fórmula 
Simplifi

cada 
Revisad

a [%] 

Fórmula 
Expandi

da 
Revisad

a [%] 

Fórmula 
Expandi

da 
Original 

[%] 

Fórmula 

Simplificada 

Original [%] 

Alumínio 3.3 -1.2 3.7 3.3 -8.3*** -1.9 -3.5 -1.6 -1.3 -9.7*** 

Granodiorit
o (CP1) 

-5.9 -3.0 -6.6 -4.0 -2.5*** 25.0 36.2 23.1 27.5 25.0*** 

Granodiorit
o (CP2) 

3.2 2.7 2.2 1.1 -1.4*** 0.0 -0.8 0.4 -2.1 4.1*** 

Arenito 
(CP1) 

1.4 3.4 4.0 3.4 -2.2*** 0.0 0.0 0.0 0.1 -9.1*** 

Arenito 
(CP2) 

-1.1 -1.1 -2.8 0.0 2.4*** 5.7 4.3 5.7 10.0 0.0*** 

***Discrepâncias obtidas por Celestino e Bortolucci (1998). 

Fonte: A autora 

 

Conforme os dados apresentados anteriormente, as menores 

discrepâncias e os melhores ajustes entre a curva teórica e experimental foram 

obtidos para os parâmetros elásticos calculados pela Fórmula Simplificada Revisada 

(Equação 2.11). 

A menor discrepância para o coeficiente de Poisson e para o módulo de 

elasticidade é de 0%, enquanto, em módulo, a maior discrepância para o coeficiente 

de Poisson é de 36.2% e para o módulo de elasticidade é de 6.6%. Portanto, verifica-

se que o método sugerido por Celestino e Bortolucci (1998) é validado pelas soluções 

analíticas baseadas na teoria de Hertz (1882). 

 

4.6 DETERMINAÇÃO DA TENACIDADE 

Para simular o ensaio brasileiro sem impor o estado plano de tensão, foi 

adotado modelo tridimensional no ABAQUS (SIMULIA, 2013). Em uma primeira etapa, 

discretizaram-se a prensa e o corpo de prova integralmente, contudo o tempo de 

convergência contribuiu para que o modelo fosse reduzido a um quarto do original. 

Com o modelo reduzido, quando analisado o fenômeno do contato, cada dado foi 

gerado em aproximadamente uma hora (quatro processadores). O modelo reduzido 

também favorece a simetria da malha e, portanto, a qualidade dos resultados 
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numéricos (GONZATTI, 1994). Para verificar as condições de contorno, foi utilizada a 

solução de Griffith em modelo integral e reduzido. O modelo reduzido refere-se a um 

quarto da placa de Griffith e a um quarto do corpo de prova que compõe o ensaio 

brasileiro. 

O problema de Griffith foi discretizado no ABAQUS (SIMULIA, 2013) e 

calculados os fatores de intensidade de tensão (𝐾 ). Compararam-se estes com a 

solução analítica, 𝐾 = 𝜎∞√𝜋𝑎 (Figura 4.25). 

Como se pode verificar na Figura 4.25, há menor discrepância entre os 

fatores de intensidade de tensão calculados com a solução de Griffith e os fatores 

obtidos por modelo numérico integral em relação ao modelo numérico reduzido. 

Contudo, a discrepância máxima com o modelo numérico reduzido em relação à 

solução de Griffith é de apenas 1.3%. 

O refinamento da malha foi analisado para se obter o refinamento ótimo. A 

área adjacente ao contato e à fratura foi projetada com o máximo refinamento possível 

(100%) de 0.5mm ou 0.02 (sendo esta uma relação entre o comprimento do elemento 

e do raio), com refinamento de 75% (0.028) e refinamento de 50% (0.036). A variação 

dos deslocamentos horizontais (Figura 4.26) nos pontos 1 (corpo de prova) e 2 (berço 

da prensa) foi apresentada, empregando-se malhas com arestas de 0.02 

(Δ𝑢 (100%)), 0.028 (Δ𝑢 (75%)) e 0.036 (Δ𝑢 (50%)) de refinamento. A análise da 

variação do deslocamento ( 
( %)

( %)
 ) entre a malha de 100% e as demais malhas 

(n%) pode ser verificada na Figura 4.26. 
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Figura 4.25: Fator de Intensidade de Tensão no modelo integral, reduzido e obtido por solução 
analítica 

 

Fonte: A autora 
 

 

Conforme as relações entre as variações dos deslocamentos acima 

expostas, observa-se que a convergência da malha é alcançada no berço e no corpo 

de prova para malhas com 50% e 75% de refinamento máximo. Portanto, pode ser 

empregada discretização com elementos de 0.028 (75%) no contato e na região de 

propagação da fissura, que se refere a um intermediário refinamento atingido na 

modelagem. A discrepância para esta malha (0.028) é de, no máximo -0.15% em 

relação à malha com o maior refinamento possível (0.02). 

Apesar da baixa discrepância, utilizou-se malha com refinamento mínimo 

de 0.02 (0.5mm), sendo esta uma relação entre o comprimento do elemento e do raio. 

Excetua-se a base do corpo de prova, cujo refinamento mínimo foi de 0.032, e o berço 

da prensa, cujo refinamento mínimo foi de 0.2 (0.8mm). Na ponta da fissura foram 

dispostos 20 elementos e nas demais regiões, as arestas empregadas apresentaram, 

no máximo, 2 mm (0.08). A malha projetada para o ensaio brasileiro foi composta por 
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elementos triangulares na ponta da fissura e elementos quadrilaterais nas demais 

regiões do modelo (Figura 4.27). 

Na análise foi simulado o ensaio brasileiro considerando-se o fenômeno do 

contato com a adoção da Estratégia da Penalização. Para tal método, adotou-se o 

coeficiente de atrito de 0.32 e o fator de penalização com ordem de grandeza igual ao 

módulo de elasticidade da amostra. 

Figura 4.26: Análise do refinamento da malha na região do contato e fratura 

 

Fonte: A autora 
 

No modelo tridimensional (ABAQUS) e bidimensional (MEC2D), foi inserida 

uma fissura inicial para determinação dos fatores de intensidade de tensão na região 

adjacente à ponta da fissura. No ABAQUS (SIMULIA, 2013) foi empregado modelo de 

fissura em plano de simetria. 

A região de contato entre o corpo de prova e o berço foi imposta no MEC2D 

(ANDRADE; LEONEL, 2019) conforme a teoria de Hertz (1882) empregada por 

Celestino e Bortolucci (1998), por ESDU (1978) e apresentada no item 2.3 do presente 

trabalho. Por sua vez, no ABAQUS (SIMULIA, 2013) o contato não foi pré-

estabelecido e, portanto, este fenômeno é tratado por método que o insere no sistema 
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de equações que compõem o Método dos Elementos Finitos (MEF). Dois métodos 

clássicos de modificação do sistema que caracteriza o MEF são a Estratégia do 

Lagrangiano (Multiplicador de Lagrange) e a Estratégia da Penalização. 

Figura 4.27: Malha utilizada na modelagem desenvolvida no ABAQUS 

 

Fonte: SIMULIA (2013) 

 

A rocha com a qual se realiza a análise da tenacidade trata-se do arenito 

Botucatu altamente silicificado, com estrutura levemente estratificada, de coloração 

amarelo-avermelhada, cimentado com calcedônia e hidróxido de ferro e composto por 

grãos arredondados de quartzo. 

O ensaio brasileiro também foi realizado experimentalmente por Celestino 

e Bortolucci (1998). O módulo de elasticidade dessa rocha obtido pelo ensaio de 

compressão uniaxial foi de 48.1 GPa e o coeficiente de Poisson, de 0.11. A carga de 

pico durante o ensaio brasileiro foi de 66 kN. O corpo de prova discretizado apresenta 

diâmetro de 50.1mm e espessura de 27.9mm. 

Para determinar a tenacidade, empregou-se o método elaborado por 

Celestino e Bortolucci (1992) e validado por solução analítica (MURAKAMI et 

al.,1987). O método elaborado por Celestino e Bortolucci (1992) é apresentado no 

Capítulo 2.4 do presente trabalho. 

O adimensional (𝑈 =  ) em função da flexibilidade proposto por 

Celestino e Bortolucci (1992) foi calculado e apresentado na Figura 4.28, Figura 4.29 

e Figura 4.30. 
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Figura 4.28: Adimensional calculado por modelagem no MEC2D para determinação 

do comprimento da fissura em arenito 
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Fonte: A autora 

 

Figura 4.29: Adimensional calculado por modelagem no ABAQUS (SIMULIA, 2013) para 

determinação do comprimento da fissura em arenito 
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Fonte: A autora 
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Com o gráfico resultante, pode-se obter o semi-comprimento da fissura 

consequente ao carregamento de pico. A modelagem numérica foi conduzida no 

programa MEC2D (ANDRADE; LEONEL, 2019) em estado plano de tensão (Figura 

4.28) e no programa ABAQUS (SIMULIA, 2013) em modelagem tridimensional (Figura 

4.29). 

 

Figura 4.30: Adimensional calculado por modelagem no ABAQUS (SIMULIA, 2013) 

para determinação do comprimento da fissura para diferentes coeficientes de Poisson 
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Fonte: A autora 

 

Observa-se nos gráficos das Figura 4.28 e Figura 4.29, apresentados em 

função da flexibilidade e do comprimento da fissura, que a rigidez (inverso da 

flexibilidade) varia pouco até a relação de 0.3 entre o semi-comprimento da fissura (𝑎) 

e o raio do CP (𝑅). Após 0.3, a variação da rigidez aumenta com o crescimento da 

trinca até a relação de 0.8. Após esta, a perda de rigidez ocorre em alta taxa. Tal 

comportamento foi verificado no presente trabalho em estado plano de tensão (EPT) 

pelo Método dos Elementos de Contorno e no trabalho de Celestino e Bortolucci 
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(1998) com o Método dos Elementos Finitos, também adotado o EPT. Com o modelo 

tridimensional (ABAQUS), similar comportamento também foi observado. 

Corroborando os resultados de Celestino e Bortolucci (1992) apresentados 

na Figura 4.31, o adimensional em função da flexibilidade (U) aumenta com a elevação 

do coeficiente de Poisson, indicando que o deslocamento normal varia quase 

proporcionalmente com o coeficiente de Poisson. 

Por sua vez, o adimensional 𝐹∗ empregado na análise do fator de 

intensidade de tensão (𝐹∗ = ) proposto por Celestino e Bortolucci (1992) foi 

calculado e apresentado na Figura 4.31 à Figura 4.33. A modelagem numérica foi 

conduzida no programa MEC2D (ANDRADE; LEONEL, 2019) em estado plano de 

tensão e no ABAQUS (SIMULIA, 2013) em modelo tridimensional. 

 

Figura 4.31: Adimensional calculado por modelagem no ABAQUS (SIMULIA, 2013) 

e MEC2D (ANDRADE, LEONEL, 2019) para análise do Fator de Intensidade de Tensão em 

arenito com carga aplicada em 0.05rad 
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Fonte: A autora 
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Na Figura 4.31 à Figura 4.33 é apresentada a variação do adimensional 𝐹∗ 

em relação ao semi-comprimento da fissura para a carga aplicada em 0.05rad, em 

0.075rad e 0.1rad. Por estas análises, pode ser verificada a variação do fator de 

intensidade conforme o ângulo de contato. Como esperado, o adimensional 𝐹∗ é 

menor para ângulos de contato maiores, pois a tensão é distribuída em mais extensa 

área do corpo de prova. 

Figura 4.32: Adimensional calculado por modelagem no ABAQUS (SIMULIA, 2013) 

e MEC2D (ANDRADE, LEONEL, 2019) para análise do Fator de Intensidade de Tensão em 

mármore com carga aplicada em 0.075rad para arenito 
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Fonte: A autora 
 

Considerada a análise das tensões, a variação do adimensional 𝐹∗ em 

relação ao comprimento da fissura (  ) foi similar ao comportamento observado por 

Celestino e Bortolucci (1992) em estado plano de tensão e ao comportamento 

verificado por Murakami et al. (1987). 

Com a fissura imposta no centro do corpo de prova pelo Método dos 

Elementos Finitos, não foi verificada diferença de distribuição do fator de intensidade 
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de tensão entre corpo de prova e mandíbula de distintas espessuras (R1.1) e iguais 

espessuras (R1) (Figura 4.34). 

Figura 4.33: Adimensional calculado por modelagem no ABAQUS (SIMULIA, 

2013) e MEC2D (ANDRADE, LEONEL, 2019) para análise do Fator de Intensidade de Tensão 

em arenito com carga aplicada em 0.1rad
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Fonte: A autora 
 

Figura 4.34: Adimensional relativo ao fator de intensidade de tensão para corpo de prova 
submetido ao carregamento de 1kN, com fissura inicial de 2mm 
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Fonte: A autora 
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5 CONCLUSÃO 
No presente trabalho foi analisada a influência das condições de contorno 

na distribuição das tensões de tração durante o ensaio de compressão diametral e 

determinados os parâmetros elásticos e a tenacidade por meio do ensaio brasileiro. 

Para as análises, foram adotadas diferentes hipóteses relativas às 

condições de contorno, como distintas soluções do fenômeno do contato, diferentes 

coeficientes de atrito, variadas espessuras da mandíbula de aplicação de carga, 

distintas restrições de deslocamentos e diferentes métodos numéricos. 

A obtenção dos parâmetros elásticos foi realizada empregando-se o 

método sugerido por Celestino e Bortolucci (1998) e para a determinação da 

tenacidade, foi utilizado o método proposto por Celestino e Bortolucci (1992). 

As análises numéricas da distribuição de tensões no corpo de prova 

durante o ensaio brasileiro corroboraram o consagrado princípio de Saint-Venant. Foi 

verificado que a consideração do contato elástico ou a adoção de diferentes 

coeficientes de atrito entre o corpo de prova (CP) e as mandíbulas não têm influência 

prática sobre a distribuição de tração no centro do corpo de prova. A adoção de 

carregamento distribuído ou concentrado também não apresentou influência 

significativa na distribuição de tensões de tração no centro do CP. 

Análises tridimensionais adotando diferentes espessuras para corpo de 

prova e mandíbulas, como usualmente empregado em laboratório, induz à 

concentração de tensão na zona de contato. Alta concentração de tensão próximo ao 

contato pode induzir a dano observado em alguns ensaios brasileiros realizados em 

laboratório. Contudo, o presente trabalho considerou apenas o comportamento 

elástico para o corpo de prova e a mandíbula nas análises numéricas. Diferentes 

espessuras de corpo de prova e mandíbulas também induziram a aumentada tensão 

normal de tração ao longo do diâmetro de carregamento em relação à tensão obtida 

pelo modelo numérico com igual espessura entre o corpo de prova e a mandíbula. 

Diferentes autores ao simularem o ensaio brasileiro têm empregado o 

carregamento diretamente aplicado no corpo de prova. A utilização de igual espessura 

para carregamento e CP caracteriza o modelo R1 discretizado no presente trabalho, 

ao invés do modelo de diferentes espessuras proposto pela ISRM. Os resultados 

numéricos desses estudos que utilizam igual espessura têm comportamento e valores 
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coerentes com consagradas soluções analíticas. Portanto, a previsão da distribuição 

de tensões do modelo R1 por soluções analíticas também justifica a utilização de 

iguais espessuras entre mandíbula e corpo de prova para o ensaio brasileiro. 

Várias soluções analíticas foram empregadas neste trabalho. A distribuição 

das tensões horizontais de tração ao longo do diâmetro de carregamento obtida por 

solução numérica apresentou comportamento e valores mais aproximados à solução 

analítica de Jaeger, Cook e Zimmerman (2007) em relação à solução analítica de 

Japaridze (2015). A distribuição das tensões horizontais de tração ao longo do 

diâmetro perpendicular ao carregamento obtida por solução numérica apresentou 

comportamento e valores mais aproximados à solução analítica de Jaeger, Cook e 

Zimmerman (2007) em relação à solução analítica de Hertz (1895). Contudo, no centro 

do corpo de prova, a solução de Hertz (1895) apresentou valores mais aproximados 

ao resultado numérico em relação à solução analítica de Jaeger, Cook e Zimmerman 

(2007). 

Quanto à análise numérica, a distribuição das tensões de tração durante o 

ensaio de compressão diametral foi verificada por dois métodos distintos (MEF, MEC), 

com duas soluções diferentes de transferência de carregamento entre a mandíbula e 

o corpo de prova, em quatro modelos numéricos, com duas espessuras de mandíbula 

e com duas distintas restrições de deslocamento. Dentre todas essas análises, a 

tração aumentada próximo ao contato não foi observada. 

Por fim, o método sugerido por Celestino e Bortolucci (1998) para 

determinação dos parâmetros elásticos foi validado por soluções analíticas baseadas 

na teoria de Hertz (1882). Por sua vez, o método sugerido por Celestino e Bortolucci 

(1992) para determinação da tenacidade foi validado pela solução analítica de 

Murakami et al. (1987) e pelos métodos numéricos utilizados no presente estudo. 
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ANEXO 

 

Determinação dos parâmetros elásticos 

 

Fig 0.1: Fórmula Expandida Revisada Fig 0.2: Fórmula Expandida Revisada 

Fig 0.3: Fórmula Simplificada Revisada Fig 0.4: Fórmula Simplificada Revisada 

Fig 0.5: Expandida Revisada com ν nulo  Fig 0.6: Expandida Revisada com ν nulo 
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Fig 0.7:Simplificada Revisada com ν nulo  Fig 0.8: Simplificada Revisada com ν nulo 

Fig 0.9: Fórmula Expandida Original Fig 0.10: Fórmula Expandida Original 

Fig 0.11: Fórmula Simplificada Original Fig 0.12: Fórmula Simplificada Original 
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Fig 0.13:Expandida Original com ν nulo Fig 0.14: Expandida Original com ν nulo 

Fig 0.15:Simplificada Original com ν nulo  Fig 0.16: Simplificada Original com ν nulo 

Fig 0.17: Fórmula Expandida Revisada Fig 0.18: Fórmula Expandida Revisada 
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Fig 0.19: Fórmula Simplificada Revisada Fig 0.20: Fórmula Simplificada Revisada 

Fig 0.21: Expandida Revisada com ν nulo  Fig 0.22: Expandida Revisada com ν nulo 

Fig 0.23:Simplificada Revisada com ν nulo  Fig 0.24: Simplificada Revisada com ν nulo 
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Fig 0.25: Fórmula Expandida Original Fig 0.26: Fórmula Expandida Original 

Fig 0.27: Fórmula Simplificada Original Fig 0.28: Fórmula Simplificada Original 

Fig 0.29:Expandida Original com ν nulo Fig 0.30: Expandida Original com ν nulo 
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Fig 0.31:Simplificada Original com ν nulo  Fig 0.32: Simplificada Original com ν nulo 

Fig 0.33: Fórmula Expandida Revisada Fig 034: Fórmula Expandida Revisada 

Fig 0.35: Fórmula Simplificada Revisada Fig 0.36: Fórmula Simplificada Revisada 
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Fig 037: Expandida Revisada com ν nulo  Fig 0.38: Expandida Revisada com ν nulo 

Fig 0.39:Simplificada Revisada com ν nulo  Fig 0.40:Simplificada Revisada com ν nulo 

Fig 0.41: Fórmula Expandida Original Fig 0.42: Fórmula Expandida Original 
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Fig 0.43: Fórmula Simplificada Original Fig 0.44: Fórmula Simplificada Original 

Fig 0.45:Expandida Original com ν nulo Fig 0.46: Expandida Original com ν nulo 

Fig 0.47:Simplificada Original com ν nulo  Fig 0.48: Simplificada Original com ν nulo 
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Fig 0.49: Fórmula Expandida Revisada Fig 0.50: Fórmula Expandida Revisada 

Fig 0.51: Fórmula Simplificada Revisada Fig 0.52: Fórmula Simplificada Revisada 

Fig 0.53: Expandida Revisada com ν nulo  Fig 0.54: Expandida Revisada com ν nulo 
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Fig 0.55:Simplificada Revisada com ν nulo  Fig 0.56: Simplificada Revisada com ν nulo 

Fig 0.57: Fórmula Expandida Original Fig 0.58: Fórmula Expandida Original 

Fig 0.59: Fórmula Simplificada Original Fig 0.60: Fórmula Simplificada Original 
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Fig 0.61:Expandida Original com ν nulo Fig 0.62: Expandida Original com ν nulo 

Fig 0.63:Simplificada Original com ν nulo  Fig 0.64: Simplificada Original com ν nulo 

Fig 0.65: Fórmula Expandida Revisada Fig 066: Fórmula Expandida Revisada 
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Fig 0.67: Fórmula Simplificada Revisada Fig 0.68: Fórmula Simplificada Revisada 

Fig 0.69: Expandida Revisada com ν nulo  Fig 0.70: Expandida Revisada com ν nulo 

Fig 0.71:Simplificada Revisada com ν nulo  Fig 0.72: Simplificada Revisada com ν nulo 
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Fig 0.73: Fórmula Expandida Original Fig 0.74: Fórmula Expandida Original 

Fig 0.75: Fórmula Simplificada Original Fig 0.76: Fórmula Simplificada Original 

Fig 0.77:Expandida Original com ν nulo Fig 0.78: Expandida Original com ν nulo 
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Fig 0.79:Simplificada Original com ν nulo  Fig 0.80: Simplificada Original com ν nulo 

 


