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RESUMO 

 

 Ainda que o concreto tenha sido o material estrutural mais utilizado nas últimas décadas, o 

seu comportamento ainda parece complexo. Exigindo então a utilização de métodos 

computacionais, sendo o método dos elementos finitos eficaz para analise destes, porém para a 

utilização do método dos elementos finitos em modelos numéricos é necessário existir a união de 

vários modelos constitutivos individuais, para então poder reproduzir o comportamento do 

concreto. Existem vários modelos constitutivos os que são aplicam melhor a determinado material, 

são mais simplificados ou os que levam em consideração maior número de variáveis. Sendo que 

neste trabalho o objetivo era realizar uma revisão bibliográfica abordando sobre a mecânica do dano 

contínuo para o concreto. Deu-se ênfase ao modelo de Mazars pela literatura trazer que este é o que 

melhor representa o material concreto. Concluindo que na grande maioria das pesquisas realizadas 

obtém respostas satisfatórias com esse modelo, apesar das hipóteses simplificadoras utilizadas pelo 

mesmo, trazendo resultados próximos da realidade para o concreto.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Nas últimas décadas o concreto tem sido um material estrutural muito utilizado. É 

empregado em todos os tipos de construção por ser facilmente moldável, ser resistente ao fogo, aos 

agentes atmosféricos e ao desgaste mecânico, sendo também uma alternativa econômica, uma vez 

que é constituído de matéria prima barata (SOUZA; MACHADO, 2013).  

 Porém segundo Bono (2008), o comportamento estrutural do concreto é complexo. O que 

exige muito a utilização de métodos computacionais, sendo o método dos elementos finitos eficaz 

para analise destes. Para utilização do método dos elementos finitos em modelos numéricos é 

necessário existir a união de vários modelos reológicos individuais para reproduzir o 

comportamento do concreto armado, por exemplo. Necessitando-se então, a análise dos modelos 

constitutivos que representa o concreto e o aço, outro modelo onde simula a aderência entre os 

mesmos e o modelo representante dos mecanismos de transferência dos esforços oriundas das 

fissuras. 

 Com a complexidade do material concreto, modelos têm sido formulados a partir da teoria 

da elasticidade, plasticidade, e mais recentemente, da mecânica da fratura e do dano. Cada teoria 

resulta em respostas coerentes, mas não suficientes por si só (PITUBA, 2005). 

 Portanto, neste trabalho o objetivo é realizar uma revisão bibliográfica abordando sobre o a 

mecânica do dano contínuo para o concreto. Que como exposto por Pituba (1998) a mecânica do 

dano contínuo é uma ferramenta que analisa os efeitos da deterioração do material em sólidos 

submetidos à ação de natureza, mecânica ou térmica.  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Modelos constitutivos do concreto 

 

 Como já comentado, o concreto é um material complexo, causando dificuldade para 

formular um modelo constitutivo completo e geral, Álvares (1993) liga este fato à natureza do 

material ser heterogênea, ter resposta assimétrica (não-linear) à tração e à compressão e às 

mudanças nas propriedades mecânicas devidas à microfissuração inicial e pela propagação durante 

o processo de carregamento.  

 Segundo Pituba e Proença (2005) pode-se dizer que o concreto, e materiais granulares, 

possuem o fenômeno da resposta unilateral ou recuperação da rigidez do material que se manifesta 

quando ocorre a inversão do carregamento.  

 Os modelos baseados na teoria da elasticidade, da plasticidade e da mecânica do dano e da 

fratura, reproduzem as relações tensão-deformação macroscópica para diferentes condições de 

carga, ignorando o comportamento microscópico (BONO, 2008). 

 Para Aurich (2001) a elasticidade é processo do aparecimento de deformações instantâneas e 

reversíveis quando submetido a um estado de tensões. Enquanto as tensões são aplicadas ocorrem 

deformações, que estas permanecem constantes se as tensões também permanecerem. Caso se 

extingue as tensões que causaram a deformação, estas também serão extintas. A mola é um exemplo 

de comportamento elástico, para um caso de estado uniaxial de tensões. Considera-se um material 

elástico linear, quando as deformações são proporcionais às tensões, seguindo a lei de Hooke. 

 Sendo a teoria da plasticidade explicada por Martinelli (2003) como o fenômeno de um 

determinado material apresentar deformações imediatas e não-reversíveis. Não são como os 

materiais elásticos que ao anular a tensão, anula-se totalmente a deformação. A tensão de 

plastificação é o limite, onde passa a surgir deformações permanentes.  Esta teoria foi inicialmente 

desenvolvida para o estudo de metais e materiais geotécnicos, sendo usada principalmente para 

descrever o comportamento inelástico dos materiais.  
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 Já a mecânica do dano e da fratura leva em conta o crescimento gradativo das microfissuras, 

tentando reproduzir o mecanismo interno de microfissuras, o crescimento de defeitos e 

microcavidades que surgem com o aumento das deformações em materiais frágeis (CEB 230, 1996 

apud BONO 2008). 

 Para Jahson e Hult (1977 apud PROENÇA 2001) a mecânica do dano e a mecânica da 

fratura se diferenciam pela resistência da estrutura carregada ser determinada a primeira, em função 

da evolução de um campo de defeitos (microfissuras ou poros) e a segunda, em função da evolução 

de um único defeito (fissura pontiaguda pré-definida).  

 Segundo Bono (2008) deve ser analisado qual o tipo de problema existente, para então 

escolher qual modelo seguir. Por exemplo, para o estudo de peças de concreto armado, os resultados 

serão melhores empregando-se os modelos com a teoria da elasticidade ou da plasticidade, devido à 

presença de armadura causar uma redistribuição de tensões, resultando no aparecimento de 

múltiplas fissuras na estrutura.  No entanto, para o estudo de peças de concreto simples os modelos 

que seguem a mecânica da fratura e do dano mostram-se mais apropriados, por geralmente formar 

apenas uma fissura predominante.  

 

2.1.1 Mecânica do dano contínuo 

 

 Segundo Driemeier (1995) a teoria do dano começou a ser estudada para modelagem do 

efeito da fissuração distribuída na ruptura frágil observada em metais após um período de 

deformação lenta por Kachanov e Rabotnov em 1958, sendo posteriormente utilizada esta teoria 

para descrever a deterioração progressiva de materiais sob ação de carregamentos monotônicos ou 

repetidos por Broberg (1974), Lemaitre e Chaboche (1978) e Papa (1990). 

 Já em 1977, o modelo da mecânica do contínuo destinado à estudar as respostas do materiais 

em regime de ruptura, levando-se em conta o processo de danificação, passou a ser chamada de 

“Mecânica do Dano Contínuo” por Janson e Hult. Em 1985 os princípios da termodinâmica se 

tornaram as bases teóricas à mecânica do dano contínuo, estudado por Lemaitre e Chaboche.  

 Podendo este mesmo modelo ser bem aplicado ao concreto, já que o dano no concreto, 

associado à microfissuração, pode ser considerado contínuo, iniciando-se com baixas tensões ou 

deformações e as deformações permanentes são também devidas ao processo de evolução de 

microfissuras. Podendo também ser considerado o dano inicial existente na forma de defeitos, as 

microfissuras ou vazios, precedentes a deterioração mecânica causada por carregamentos externos 

(DRIEMEIER, 1995). 

 Conforme Guello (2002) a teoria do dano representa localmente a evolução dos fenômenos 

que progridem entre o estado inicial (situação de material íntegro) e o estado final (perda total da 

resistência). Para um material, onde a fissuração é a ocorrência dominante no comportamento não-

linear, a mecânica do dano é capaz de formular modelos realistas, caso esse do concreto.   

 A mecânica do dano é capaz de simular os processos de degradação da rigidez do concreto e 

também sua recuperação, baseada na hipótese de uma variável que mede o nível de fissuração 

interna do material afeta diretamente o comportamento do material. Sendo esta variável apenas 

dependente do estado atual da microestrutura do concreto, este caracterizado por um conjunto de 

parâmetros internos do modelo do dano (NOGUEIRA; LEONEL; VENTURINI, 2010).  

 Guello, Bittencourt e Proença (2002) explicam que é necessário uma modelagem 

matemática para quantificar o dano, realizando uma redução progressiva de uma propriedade 

mecânica global, a rigidez do material por exemplo. 

 Driemeier (1999) afirma ser muito importante estabelecer uma hipótese de equivalência de 

deformação, de tensão ou de energia para a formulação de uma relação constitutiva com dano, 

tratando-se como um meio contínuo. No entanto, o material com dano pode ser substituído por um 

material íntegro, desde que substituídos os valores da deformação, tensão e energia por efetivos ou 

equivalentes. 
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 Um elemento que contenha um volume suficientemente grande para representar a 

heterogeneidade do meio, tem uma seção S, definida em função do versor normal n, com 

contribuições para o dano, como exemplificado na Figura 1, pode então definir o dano através da 

razão da área de defeitos S0 e a área normal S, conforme apresentado na Equação 1 (DRIEMEIER, 

1995). 

 
Figura 1 – Representação de um elemento de volume com dano 

Fonte: DRIEMEIER (1995). 

 

𝐷 =
𝑆0

𝑆
                                                                         (1) 

 

 Sendo a área de defeitos S0 a diferença ente a área da seção do elemento S e a área efetiva de 

resistência 𝑆̅: 
 

𝑆0 = 𝑆 −  �̃�                                                                   (2) 

 

 D, sendo a variável de dano, possui uma distribuição uniforme independente da orientação 

da normal n, sendo equivalente à 0 para material íntegro e 1 para o material completamente 

danificado, podendo então ter uma variação de 0 a 1. Essa variável também pode ser aplicada na 

relação tensão-deformação do material, reduzindo o módulo de elasticidade, estando este em função 

do dano (AMARAL, 2014).  

 Conforme Guello (2002) tensão efetiva é definida para um caso unidimensional, como 

sendo: 

 

�̃� =  
𝐹

�̃�
                                                                    (3) 

 

onde F é a força aplicada na seção do elemento representativo, isso considerando para o equilíbrio 

de esforços apenas a área da seção livre de dano. 

 Entretanto, para Proença (2001) a parcela de seção efetivamente resistente por ser 

representada em função da variável D: 

 

�̃� = 𝑆 −  𝑆0 = 𝑆 (1 − 𝐷𝑛)                                               (4) 

 

 Com a substituição da Equação 4 na Equação 3, temos: 
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�̃� = 
𝜎

1−𝐷
                                                       (5) 

 

sendo �̃� ≥  𝜎 e, em particular: 

�̃� =  𝜎 para material virgem; 

�̃� → ∞ para material próximo do seu estado inteiramente danificado.  

 Segundo Driemeier (1995) têm-se também a deformação equivalente, 𝜀̃, com relação a lei 

elástica linear uniaxial do material danificado, substituindo na Equação 5, dado por: 

  

𝜀̃ =
�̃�

𝐸
=

𝜎

(1−𝐷)𝐸
                                                            (6) 

 

onde E é o módulo de Young do material sem dano.  

 A Equação 6 faz referência a hipótese da equivalência de deformação, onde diz que o estado 

de deformações com dano pode ser obtido de um material virgem, onde a tensão atuante é a tensão 

efetiva, Figura 2 (LEMAITRE E CHABOCHE 1985 apud DRIEMEIER 1995). 

 

 
Figura 2 – Deformação equivalente 

Fonte: AMARAL (2011). 

 

 Diversos modelos foram propostos com referência ao concreto, podendo ser classificados 

como escalares (isótropos) e anisótropos, levando-se em conta a natureza da variável do dano 

utilizada. Modelos escalares têm a vantagem de ser conceitualmente simples e ter um reduzido 

numero de parâmetros para identificar, em contrapartida, tem a desvantagem da representação da 

zona de dano com base nesses modelos poder ter sua utilidade limitada (ÁLVARES, 1993). 

 Os principais modelos existentes dentre os de danos são: Krajcinovic e Fonseca (1981), 

Ortiz (1985), Mazars (1984) e Resende (1985). 

 Álvares (1993) apresenta os principais modelos do dano: 

 Krajcinovic e Fonseca (1981): neste modelo as funções de coordenadas do ponto e das 

variáveis do estado expressam a variável do dano, sendo este um campo vetorial. Tendo 

como ideia principal associar o dano ao plano de normal n que contém os microdefeitos, 

sendo a densidade de vazios a variável interna. As combinações de mudanças da área e da 

orientação dos microdefeitos resultam na evolução do dano. Para este modelo requer a 

identificação de cinco parâmetros e não leva-se em conta as deformações anelásticas devido 

ao processo de dano. 

 Ortiz (1985): é um modelo anisotrópico, onde representa algumas das características do 

comportamento do concreto associado ao dano. Trata-se o concreto como um material 
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composto, uma fase argamassa e uma fase agregado, cada fase possuindo uma lei 

constitutiva em particular. Assumindo um modelo elastoplástico para a fase agregado e um 

modelo de dano para a argamassa, trabalhando então com a hipótese da teoria das misturas, 

com o intuito de obter a resposta global do material.  

 Mazars (1984): é indicado para analise do processo de dano do concreto carregado por uma 

carga proporcional ou cíclica. A variável do dano é identificada através de uma função de 

deformação equivalente, caracterizando o estado local de extensões do material. Por 

exemplo, esta carga variável é conceituada de tal forma a recuperar os resultados 

experimentais dos testes diametral e compressão uniaxiais, servindo de identificação dos 

parâmetros do modelo. 

 Resende (1985): este modelo é melhor empregado para materiais semelhantes às rochas 

tratadas, possuindo meios homogêneos e isótropos. Utiliza-se uma variável escalar divididas 

em duas parcelas de contribuições autônomas integradas às partes hidrostáticas (esférica) e 

desviadora (anti-esférica) do tensor de tensões, respectivamente. Resultando então em uma 

subdivisão na relação constitutiva, sendo uma representada volumétricamente e outra 

desviadora.  

 
2.1.1.1. Modelo de dano de Mazars 

 

 Segundo Guello (2002) foram realizados ensaios uniaxiais de corpo de prova em concreto, 

que resultaram em algumas evidencias experimentais, baseando então o modelo de Mazars (1984). 

Sendo este modelo valido para situações de cargas aplicadas continuamente crescentes. Existem 

algumas hipóteses básicas para a formulação do modelo:  

 Apenas considera-se o comportamento elástico, desprezando numa situação de 

descarregamento as deformações permanentes evidenciadas experimentalmente, 

exemplificado na Figura 3; 

 

             
(a)                                                                     (b) 

Figura 3 – (a) Comportamento experimental (b) Modelos de Mazars 

Fonte: ÁLVARES (1993). 

 

 Existirá apenas alongamento ao longo de umas das direções principais de deformação (𝜖𝑖 >

0), desenvolvendo ruptura local no modo I ou modo misto (I e II); 

 No modelo, leva-se em conta a não-simetria do comportamento entre tração e compressão, 

por uma variável de dano para compressão e outra para tração, mesmo considerando o dano 

isotrópico; 
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 Uma variável escalar D (0 ≤ 𝐷 ≤ 1) representa o dano, cuja evolução ocorre apenas se um 

valor limite para o “alongamento equivalente” for superado. 

 Conforme Botta (1998) inicialmente o modelo é formulado para carregamento crescente e 

proporcional (carregamento radial), porém deve-se considerar o comportamento unilateral do 

concreto (recuperação da rigidez quando um elemento de concreto é tracionado e comprimido em 

seguida) quando se que considerar descarregamentos (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Comportamento unilateral do concreto 

Fonte: BOTTA (1998). 

 

 É definido a variável escalar de alongamento equivalente 𝜀̃, representando o estado local de 

extensão:  

 

𝜀̃ =  √< 𝜀1 >+
2 +< 𝜀2 >+

2 +< 𝜀3 >+
2                                             (7) 

 

onde < 𝜀1 >+ é a parte positiva do alongamento na direção principal e é definido como: 

 

< 𝜀1 >+=  
1

2
[𝜀1 + |𝜀1|] =  {

𝜀1,      𝑠𝑒 𝜀1 > 0
  0, 𝑠𝑒 𝜀1  ≤ 0

                                      (7) 

 

2.1.1.1.1. Critério de dano 

 

 Para Álvares (1993) o dano inicia-se quando a deformação 𝜀̃ atinge um valor inicial S(0), 

que por convenção é igual à deformação 𝜀𝑑0 correspondente ao esforço máximo em uma prova de 

tração uniaxial. Sendo expresso, de maneira geral, o critério de dano como: 

 

𝑓(𝜀̃, 𝐷) =  𝜀̃ − 𝑆(𝐷) ≤ 0        𝑐𝑜𝑚      𝑆(0) =  𝜀𝑑0                               (8) 

 

 

2.1.1.1.2. Lei de evolução da variável de dano 

 

 Pituba e Proença (2005) apresentam que a proposta de Mazars é um modelo 

termodinamicamente admissível, sendo definida por: 
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                     𝐷 = 0                             𝑠𝑒 𝑓 < 0 𝑜𝑢 𝑓 = 0 𝑒 𝑓̇ < 0                          (9) 

𝐷 = 𝐹(𝜀̃) < 𝜀̃ >+          𝑠𝑒 𝑓 = 0 𝑒 𝑓̇ = 0 

 

onde F(𝜀̃) é uma função contínua e positiva da deformação 𝜀̃ e ( ̇ ) significa variação no tempo. 

 Segundo Guello (2002) F(𝜀̃) deve reproduzir o comportamento experimental do material 

observado em ensaios uni, bi e triaxiais. Em um caso especifico com ensaio uniaxial, com 

carregamento monotônico crescente, para se obter o valor de D para uma determinada deformação 

𝜀: 

𝐷(𝜀) = ∫ 𝐹(𝜀1)𝑑𝜀1
𝜀

0
                                                    (10) 

 

2.1.1.1.3. Dano a duas variáveis 

  

Conforme Souza e Machado (2013) com uma carga continuamente crescente ou radial e das curvas 

de tensão-deformação obtidas em ensaios uniaxiais de tração e compressão, sendo determinadas as 

variáveis de dano à tração (𝐷𝑇) e à compressão (𝐷𝑐): 

 

𝐷𝑇(𝜀̃) = 1 −
𝜀𝑑0(1−𝐴𝑇)

�̃�
−

𝐴𝑇

𝑒(𝐵𝑇�̃�−𝜀𝑑0)
                                    (11) 

𝐷𝐶(𝜀̃) = 1 −
𝜀𝑑0(1−𝐴𝐶)

�̃�
−

𝐴𝐶

𝑒(𝐵𝐶�̃�−𝜀𝑑0)
                                    (12) 

 

onde 𝐴𝑇 e 𝐵𝑇 são parâmetros característicos do material em tração uniaxial,  

         𝐴𝐶 e 𝐵𝐶 são parâmetros do material em compressão uniaxial  

         𝜀𝑑0 é a deformação elástica limite. 

 Combinando-se linearmente 𝐷𝑇 e 𝐷𝐶, obtém-se o dano para estados complexos de tensão 

(PITUBA E PROENÇA, 2005): 

 

𝐷 = 𝛼𝑇𝐷𝑇(𝜀̃) + 𝛼𝐶𝐷𝐶(𝜀̃)                                                     (13) 

 

sendo, 𝛼𝑇 + 𝛼𝐶 = 1 e os coeficientes 𝛼𝑇  𝑒  𝛼𝐶 assumem valores de [0,1], que representam a 

contribuição de solicitações à tração e à compressão para o estado local de extensão. 

 Por fim, Pituba e Proença (2005), apresentam a relação constitutiva, como: 

 

𝜎 = (1 − 𝐷)𝐷0𝜀                                                             (14) 

 

sendo 𝐷0 o tensor elástico de quarta ordem do material integro.  

 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 Nos últimos tempos o concreto tem sido o material estrutural mais utilizado. É empregável 

em todos os tipos de construção por ser facilmente moldável, ser resistente ao fogo, aos agentes 

atmosféricos e ao desgaste mecânico, sendo também uma alternativa econômica. 
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 Entretanto, o comportamento estrutural desse material é complexo. O que exige cada vez 

mais a utilização de métodos computacionais, sendo o método dos elementos finitos eficaz para 

analise destes, mas para a utilização do método dos elementos finitos em modelos numéricos é 

necessário existir a união de vários modelos constitutivos individuais para reproduzir o 

comportamento do concreto armado, por exemplo. Necessitando-se então, a análise dos modelos 

constitutivos que representa o concreto e o aço, outro modelo onde simula a aderência entre os 

mesmos e o modelo representante dos mecanismos de transferência dos esforços oriundas das 

fissuras. 

 Neste trabalho foi estudado os modelos constitutivos baseado no modelo do dano contínuo, 

com enfoque no modelo de Mazars por ser o que melhor representa o material concreto.  

 O modelo de Mazars no geral de pesquisas realizadas obtém respostas satisfatórias, apesar 

das hipóteses simplificadoras utilizadas pelo mesmo. Sabe-se que este modelo trás resultados 

próximos da realidade para o concreto, porém caso estude o concreto armado, precisará ser 

incorporado outros modelos para a plastificação das armaduras, localização de deformações 

permanentes e a consideração da interação entre o concreto e a armadura. E por fim, esse modelo 

tem a vantagem de sua simplicidade, pois sua calibração exige apenas ensaios simples de tração e 

compressão e possibilita o estudo de fadiga com a adição de pequenas modificações. 
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