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RESUMO 

O concreto é um dos materiais estruturais mais utilizados nas construções. Torna-se fundamental estudar o 
comportamento do concreto diante às deformações excessivas e as fissuras que podem comprometer a 
durabilidade e a segurança das peças estruturais. Este trabalho teve como objetivo apresentar os modelos 
reológicos no comportamento uniaxial do concreto submetido a solicitações de tração e compressão 
adotadas pela NBR 6.118. Para isso, foram adotados modelos para o concreto elásticos e plásticos. Para o 
trecho não linear e não elástico do concreto submetido à compressão, foi comparado o modelo normativo 
com o modelo proposto por Hognestad. Essa comparação não levou em consideração as deformações 
causadas por carregamentos atuando por longos períodos de tempo. Portanto, as deformações verificadas 
foram de caráter imediato. A partir dos modelos elástico e do comportamento do concreto comprimido e 
tracionado, como também das considerações normativas e simplificações para a curva tensão deformação, 
foram situados os modelos reológicos. O modelo linear representa o trecho elástico, enquanto que o modelo 
elastoplástico com encruamento detalha a curva para a situação de tração. Dessa forma, se empregou dois 
tipos de modelos que são formados pelo arranjo dos modelos básico e que representam a reologia em um 
estado uniaxial de solicitações no concreto. A comparação entre os modelos da NBR 6.118 e do modelo de 
Hognestad demonstraram um comportamento conservador por parte da norma brasileira. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Modelos constitutivos. Concreto. Hognestad. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O concreto é o material mais utilizado na construção. Essas estruturas devem ser 
dimensionadas para resistir com segurança a todas as solicitações e não apresentar 
deformações excessivas nem grau de fissuração indesejável, afim de comprometer as 
condições de serviço e durabilidade das mesmas (STRAMANDINOLI, 2007). 

A análise de estruturas de concreto armado pode ser feita de diversas formas: 
análise elástico-linear, plástica, não linear e através de modelos físicos (ABNT NBR 
6.118, 2014). Esse estudo leva em consideração a baixa resistência à tração do concreto 
quando comparado à resistência à compressão. Sendo assim, a análise de estruturas de 
concreto parte de uma compreensão reológica do concreto e adoção de simplificações, 
determinando assim seu potencial quanto a resistência, fissuração e compatibilidade com 
os Estados Limites Último e de Serviço (ELU e ELS).    

O estudo do comportamento do material sólido envolve o campo dos 
deslocamentos, o campo das tensões e o campo das deformações; a relação entre os 
campos definem o comportamento do sólido sobre o ponto de vista mecânico. Com a 
função de compreender esse comportamento físico, a reologia procura analisar as 
respostas de um material provocadas pela aplicação de uma tensão ou de uma 
deformação, e assim, determinar as relações entre a tensão, a deformação e a taxa de 
deformação com o tempo (TATTERSALL, BANFILL, 1983, p.31 apud CASTRO 2007). 

 
1.2 MODELO ELÁSTICO 

 
O modelo elástico é caracterizado pelo aparecimento de deformações imediatas 

numa situação de carga. As deformações elásticas surgem simultaneamente com as 
tensões e permanecem constantes no tempo, conforme a permanência das tensões 
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atuantes. E, desaparecem juntamente com as tensões, numa situação de descarga, sem 
deixar qualquer valor residual (SILVA, 1997). Fisicamente as deformações elásticas 
resultam de movimentos reversíveis de átomos, moléculas ou cristais (MUNIAR NETO, 
1998). Portanto, um material é chamado de elástico se em todas as suas partículas, o 
campo de tensão depende unicamente do estado atual de mudança de forma, ou do 
estado atual de deformação, e não do histórico de deformação (HOLZAPFEL, 2004, apud 
PASCON, 2012). 

A tensão deformação no regime elástico pode ser linear ou não linear. No regime 
elástico linear a relação tensão deformação é dada pela lei de Hooke (σ = E.ε), cujo 
módulo é constante. Já no regime elástico não linear o módulo de elasticidade E (módulo 
de Young) é variável ao longo de toda a curva tensão deformação (SILVA, 1997).  

Em reologia representa-se a elasticidade por uma mola, cuja rigidez é substituída 
pelo módulo de elasticidade do material. Quando aplica-se uma tensão no modelo, ocorre 
o aparecimento de deformações imediatas simultâneas com as tensões e invariáveis no 
tempo, sendo totalmente recuperáveis ou reversíveis quando do descarregamento. A 
Figura 1 ilustra o regime elástico e esse processo para uma solicitação uniaxial, 
considerando uma tensão σ e uma mola de rigidez E.  

 

 
Figura 1: Regime elástico 
Fonte: Muniar Neto (1994) 

 

1.3 MODELO PLÁSTICO 
 
O modelo plástico é caracterizado por deformações imediatas não reversíveis na 

etapa de descarga. Essas deformações, em um regime plástico perfeito, aparecem a 
partir de um determinado valor de tensão, cuja denominação é tensão de escoamento 
(σy). Um vez que a tensão de escoamento não é atingida o material permanece 
indeformável. A tensão de escoamento é coincidente com a tensão de ruptura, em que as 
deformações para a tensão de escoamento são ilimitadas (SILVA, 1997). 

Este modelo é representado por um sólido pesado que escorrega sobre uma 
superfície, sendo a tensão de escoamento a solicitação necessária para vencer o atrito (σ 
> σy ═> ε ≠ 0).  A Figura 2 ilustra através do gráfico o fenômeno.  
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Figura 2: Regime Plástico 

Fonte: Muniar Neto (1994) 
 

1.4 PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO  
 

O concreto possui um comportamento impar em solicitações normais de tração e 
compressão. Produto das condições de confecção e natureza do material, o concreto 
apresenta microfissuras. Os processos de retração e liberação de calor nos primeiros 
estágios da cura são alguns causadores de microfissuras. Essa fissuração inicial e sua 
propagação durante o carregamento é responsável pelo comportamento não linear do 
concreto (PROENÇA, 1988). A Figura 3 ilustra a curva tensão/deformação para o 
concreto com carregamento uniaxial.  
 

 
Figura 3: Curva tensão/deformação 

Fonte: Proença (1988), Mehta e Monteiro (2008) 

 

A partir da Figura 3 é possível verificar o comportamento elástico linear até 30% da 
resistência última (fc). Isso se deve à não alteração da propagação das microfissuras nas 
zonas de interface agregado graúdo e argamassa. Para os trechos de 30 a 50% da 
tensão, admite-se que as fissuras apresentam considerável extensão na interface, no 
entanto, sem efeito na matriz da argamassa, portanto, estabilizadas. Já no trecho que 
compreende o intervalo de 50 a 75% e posteriores, o sistema tende a ficar mais instáveis 
a cada incremento de tensão e crescimento das fissuras, consequentemente, a 
velocidade de propagação aumenta e ocorre a ruptura na união de fissuras na interface e 
na matriz da argamassa (MEHTA; MONTEIRO, 2008).  
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Na tração a presença de microfissuras representa um característica crucial. O 
formato da curva, o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do concreto sob 
tração uniaxial são similares ao da compressão. Porém, na tração o intervalo de 
propagação de fissuras é menor, devido a não interrupção das fissuras, frequente no caso 
da compressão. A direção da propagação da fissuração na tração uniaxial é transversal à 
direção da tensão, reduzindo a área de resistência disponível. Assim, o incremento 
frequente de tensão pela propagação leva a ruptura com poucas fissuras unidas 
(PROENÇA, 1988; MEHTA; MONTEIRO, 2008).  

 
1.5 MODELO ABNT NBR 6.118  

 

Quando submetido a compressão a NBR 6.118 (ABNT, 2014) adota o modelo 
elástico linear (Eci) até o valor de 50% da resistência última (0,5.fc) do concreto. Já, em 
uma abordagem elástica não linear e plástica a norma adota a Equação 1 para descrever 
o comportamento da compressão que extrapola o trecho linearmente elástico (Figura 4). 

No caso da tração, a norma admite o modelo composto de duas retas para 
representar a curva, com o limite de deformação de 15‰ para o concreto não fissurado. A 
Figura 4 demonstra a curva tensão deformação para a situação de compressão e tração 
adotada pela norma, como também os respectivos valores para deformação específica de 
encurtamento no patamar plástico e ruptura para classes de concreto usuais (até C50).  
 

 
Figura 4: Curva tensão deformação adotada pela norma 

Fonte: NBR 6.118 (ABNT, 2014) 

 
No trecho não linear da curva a norma adota a Equação 1:  

 
𝜎𝑐 = 0,85 𝑓𝑐𝑑  [1 − (1 −

𝜀𝑐
𝜀𝑐2
)
𝑛

] (1) 

em que: εc2: deformação específica de encurtamento no início do patamar plástico; 

𝜀𝑐2 {
2,0‰ para classes até C50

2,0‰+ 35‰ [(90 − fck)/100]
4 para classes de C50 a C90 

 

  εcu: deformação específica de encurtamento na ruptura; 

  𝜀𝑐𝑢 {
3,5‰ para classes até C50

2,0‰+ 35‰ [(90 − fck)/100]
4 para classes de C50 a C90 

 

  n =  {
2 para classes até C50

1,4 + 23,4 [(90 − fck)/100]
4 para classes de C50 a C90

 

  fcd: resistência de cálculo; 
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 A Equação 1 e o modelo com o arranjo das duas retas são simplificações adotadas 

pela norma para representar a curva do concreto na compressão e na tração (Figura 3).  

 

1.6 MODELO HOGNESTAD (1951) 
 

O modelo proposto por Hognestad (1951) para a compressão do concreto também 
adota o modelo elástico linear. Contudo, no regime elástico não linear e plástico o modelo 
adota a Equação 2 para descrever o comportamento do concreto submetido à 
compressão. 
 

𝑓𝑐 =

{
 
 

 
 𝑓𝑐𝑓  [

2 𝜀𝑐
𝜀0

− (
𝜀𝑐
𝜀0
)
2

] 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤  𝜀𝑐  ≤  𝜀0

𝑓𝑐𝑓  [1 − 0,15 (
𝜀𝑐 − 𝜀0

3,8‰− 𝜀0
) ] 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜀0 ≤ 𝜀𝑐 

 (2) 

Em que: ε0 - deformação no concreto referente a maior tensão, calculado pela Equação 3 

fcf – resistência à compressão na flexão, conforme Equação 4. 

Ec – módulo de elasticidade do concreto, de acordo com a Equação 5. 

fck – resistência à compressão do concreto. 

 
𝜀0  =  2

𝑓𝑐𝑓

𝐸𝑐
 (3) 

 𝑓𝑐𝑓 = 0,85 . 𝑓𝑐𝑘 (4) 

 𝐸𝑐 = 12860 + 460 . 𝑓𝑐𝑘 (MPa) (5) 

A Figura 5 ilustra a curva tensão deformação proposta por este modelo. 
 

 
Figura 5: Curva tensão deformação do modelo de Hognestad 

Fonte: Adaptado de Hognestad (1951) 

 

Diversos modelos constitutivos que objetivam contornar o comportamento do 
concreto sob compressão uniaxial são apresentados na literatura, como o modelo de 
Hognestad (1951). No entanto, não existe um consenso entre os autores para 
representação da curva tensão deformação, principalmente em relação ao trecho 
descendente, por ser este mais difícil de ser obtido experimentalmente e por ser 
influenciado pelo tamanho do corpo de prova (STRAMANDINOLI, 2007). 

Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi verificar os modelos reológicos no 
comportamento uniaxial do concreto sob solicitações normais de tração e compressão 
adotado pela NBR 6.118 (ABNT, 2014). E, comparar o modelo constitutivo desta norma 
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com o modelo proposto por Hognestad (1951) para compressão uniaxial do concreto. 
Sendo essa verificação limitada a deformações elásticas e plásticas de caráter imediato.  
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Para verificar e comparar os modelos normativos da NBR 6.118 (ABNT, 2014) 

foram adotados modelos elástico e plástico. No comportamento elástico não linear e 
plástico do concreto submetido à compressão uniaxial, foi comparado o modelo normativo 
com o modelo proposto por Hognestad (1951). Esta análise não considerou os efeitos da 
fluência e fadiga nas peças, isto é, deformações causadas por carregamentos atuando 
por longos períodos de tempo e carregamentos repetitivos. Portanto, as deformações 
verificadas foram de caráter instantâneo. No regime plástico foram comparados os 
modelos utilizando um concreto classe C30. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
De acordo com a NBR 6.118 (ABNT, 2014) o comportamento do concreto pode ser 

determinado pela Equação 1. Contudo, para o trecho elástico linear o modelo que envolve 
uma mola de rigidez constante representa de forma exata esse trecho (Lei de Hooke). 
Portanto, em situações de compressão, o modelo elástico descreve o intervalo até 30% 
da resistência final (0,3.fc). Se a rigidez da mola for estimado a partir do módulo de 
elasticidade (Eci) então o intervalo pode ser estendido até 0,5.fc (ABNT NBR 6.118, 2014). 
A Equação 6 descreve essa propriedade.  
 𝜀 =

𝜎

𝐸𝑐𝑖
 (6) 

O comportamento bilinear da curva tensão deformação do concreto na tração 
adotado pela NBR 6.118 (ABNT, 2014) pode ser determinado como um modelo 
elastoplástico com encruamento linear (Figura 6), cujo sistema é composto por um sólido 
e uma mola em paralelo e outra mola disposta em série. Desta forma, as relações 
adotadas nas Equações 7 e 8 representam o modelo:  
 

𝜀 = 𝜀𝑒 + 𝜀𝑝 = 
𝜎

𝐸
+
(𝜎 − 𝜎𝑦)

𝐻
 (7) 

 
𝐻 = 

𝛼𝐸

1 − 𝛼
 (8) 

 

Figura 6: Esquema do modelo elastoplástico 
Fonte: Muniar Neto (1994) 

A Tabela 1 demonstra de forma resumida os modelos reológicos associados aos 
modelos adotados pela NBR 6.118 (ABNT, 2014) para o concreto, considerando o as 
deformações de caráter imediato, isto é, desconsiderando o efeito do carregamento a 
longo prazo.  
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Tabela 1: Resumo dos modelos  

Solicitação 

ABNT NRB 6118 (2014) 

Trecho elástico 
linear 

Trecho elástico não linear e plástico 

Tração 

Mola (Eci) 
σ = E.ε 

 

Associação mista 

 

Compressão 

Expressão matemática 

 

𝜎𝑐 = 0,85 𝑓𝑐𝑑  [1 − (1 −
𝜀𝑐
𝜀𝑐2
)
𝑛

] 

Fonte: Adaptado Muniar Neto (1994), ABNT NBR 6.118 (2014) 
 

A Figura 7 ilustra os resultados estimados do modelo tensão deformação obtidos 
pela NBR 6.118(ABNT, 2014) e do modelo de Hognestad (1951) para um concreto 
submetido a compressão uniaxial com fck de 30 MPa. 

 

 
Figura 7: Curva tensão deformação do modelo de Hognestad 

Fonte: O autor (2019) 

 
Pode-se observar que a norma é mais conservadora que o modelo de Hognestad. 

A resistência máxima segundo a norma foi de 18,2 MPa, enquanto que no método de 
Hognestad (1951) foi de 25,5 MPa. A diferença entre as resistências foi de 7,3 MPa 
(40,11%) maior que a norma. Além disso, a deformação última normativa adota o valor de 
3,5‰, enquanto que Hognestad (1951) adota o valor de 3,8‰. Além do mais, a norma 
não prevê queda de tensão após a deformação do concreto referente a maior tensão 
(patamar após εc2 =2,0‰).  
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4 CONCLUSÃO 
 
A partir de dois modelos reológico básicos foi possível descrever o comportamento 

do trecho elástico linear do concreto. O modelo adotado pela norma para a solicitação de 
tração no concreto pode ser determinado por uma associação dos modelos elástico e 
plástico, formando assim um modelo misto, denominado modelo elastoplástico com 
encruamento linear. 

No âmbito da compressão, para uma verificação que extrapola o trecho linear 
elástico, há diversos modelos constitutivos que tentam contornar o comportamento do 
concreto submetido à solicitação uniaxial. Com isso, a norma adota uma equação própria 
para descrever e simplificar o comportamento do concreto na compressão.  
 Portanto, no estudo do comportamento do concreto adotado pela NBR 6.118 foi 
possível identificar três tipos de modelos que são formados pelo arranjo dos modelos 
básico e que representam a reologia em um estado uniaxial de solicitações para 
deformação de caráter imediato.  
 Tanto o modelo da NBR 6.118 quanto o modelo de Hognestad descrevem o 
comportamento à compressão uniaxial do concreto. Contudo, é possível identificar as 
diferenças na deformação última e na maior tensão de resistência no trecho plástico. 
Portanto, em comparação com o modelo de Hognestad a norma brasileira pode ser 
considerada conservadora em relação as propriedades plásticas e elásticas não lineares 
do concreto.  
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