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Resumo

Valverde, Nilthson Noreña; Romanel, Celso (Orientador). Análise Elastoplástica 3D de Fundações Superficiais e Aterros por Elementos Finitos.
Rio de Janeiro, 2010. 122p. Dissertação de Mestrado - Departamento de
Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
A grande maioria das obras geotécnicas, tais como algumas fundações,
aterros e escavações, apresentam uma configuração geométrica tipicamente
tridimensional. No entanto, em função da complexidade da obtenção de soluções
considerando os aspectos inerentes à condição de deformação e tensão
tridimensionais, as análises destas obras têm sido comumente realizadas
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adotando-se as aproximações de deformação plana e/ou axissimétrica. Esta
dissertação apresenta um modelo computacional baseado na formulação em
deslocamento do método dos elementos finitos para a simulação de problemas
mecânicos de equilíbrio estático de obras geotécnicas em condição tridimensional.
São ressaltados os problemas de capacidade de carga de fundações superficiais e a
simulação da construção de aterros. O solo é considerado como um material não
linear elasto-plástico e os modelos não associados Mohr-Coulomb modificado e
Lade-Kim são adotados para representar sua relação tensão-deformaçãoresistência. As estratégias de solução não linear, tanto a nível global quanto em
nível de ponto de Gauss, são apresentadas e discutidas. Os exemplos de
capacidade de carga das fundações superficiais são comparados com os resultados
da teoria do equilíbrio limite e da análise limite indicando bons resultados. O
efeito da tensão intermediária na trajetória de tensão é apresentado e discutido nos
exemplos de simulação da construção de aterros.

Palavras-chave
Método dos elementos finitos; Modelos constitutivos; Análise 3D;
Fundações; Aterros; Processo construtivo de aterros.
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Abstract

Valverde, Nilthson Noreña; Romanel, Celso (Advisor). 3D Elastoplastic
Analysis for Shallow Foundations and Embankments by the Finite
Element Method. Rio de Janeiro, 2010. 122p. MSc. Dissertation Departamento de Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.
The vast majority of geotechnical works, such as some foundations,
embankments and excavations, show a typical three-dimensional geometric
configuration. However, depending on the complexity of obtaining solutions
considering the aspects inherent to the three-dimensional deformation and stress,
the analysis of these works have been performed by adopting common approaches
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0821570/CA

and plane strain or axisymmetric. This dissertation presents a computational
model based on displacement formulation of finite element method for simulation
of mechanical problems of static equilibrium condition of geotechnical works in
three dimensions. It highlights the problems of load capacity of shallow
foundations and the simulation of embankment construction. The soil is
considered as material non-linear elastic-plastic models and non-associated MohrCoulomb and modified Lade-Kim are adopted to represent their relationship
stress-strain-resistance. The nonlinear solution strategies, both overall and in the
Gauss point level, are presented and discussed. Examples of load capacity of
shallow foundations are compared with the results of the theory of limit
equilibrium and limit analysis showing good results. The effect of tension in the
intermediate stress path is presented and discussed in the simulation examples of
the construction of embankments.

Keywords
Finite element method; Constitutive models; 3D analysis; Foundations;
Landfills; Constructive process of embankments.
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δ

vetor de deslocamentos prescritos.

∆λ i

fator de incremento de carga.

∇

operador diferencial.

ε

vetor de deformação.

εe

vetor de deformação elástica

εp

vetor de deformação plástica.

ξi

coordenada do ponto de Gauss.

ηi

coordenada do ponto de Gauss.

ζi

coordenada do ponto de Gauss.

φ

ângulo de atrito do solo.

η1

parâmetro de resistência do modelo Lade-Kim.

σ

vetor dos componentes de tensão.

λ

constante de Lamé.

λ

parâmetro elástico do modelo de Lade-Kim.

θ

ângulo de Lode.

ν
ψ

coeficiente de Poisson.
ângulo de dilatância do solo.

ψ2

parâmetro de potencial plástico do modelo Lade-Kim.

ψk

vetor da forca desequilibrada em cada iteração k.

