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O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema computacional para 

dosagem de concretos convencionais. Na maioria das vezes, o concreto é dosado de 

forma empírica, no entanto existem alguns métodos que utilizam formulações 

matemáticas e o auxílio da computação na determinação dos traços. Neste trabalho, são 

aplicadas as redes neurais artificiais (RNA) como ferramentas de predição de 

abatimento de tronco de cone e de resistência à compressão de concretos convencionais. 

Para isso, foram utilizados dados de concretos produzidos por diversos pesquisadores e 

pelo laboratório de tecnologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. A partir 

dos modelos de predição obtidos pela RNA são utilizados os algoritmos genéticos (AG) 

como técnica de otimização para a obtenção dos traços de concreto. Os modelos de 

predição desenvolvidos com RNA podem predizer o abatimento do tronco de cone e 

resistência à compressão com acurácia. Além disso, os concretos cujos traços foram 

obtidos através do AG apresentaram bons resultados quanto à resistência à compressão, 

mas não atingiram as expectativas quanto ao abatimento do tronco de cone. 

 

Palavras-chave: Dosagem de concreto convencional, RNA, AG. 
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The main goal of the present work is to develop a computer system for conventional 

concrete mixture design. Most of the time, the concrete is designed empirically, 

however there are some methods that use mathematical formulations and the computer 

helping to determine concrete mixtures. In this study, artificial neural networks (ANN) 

are applied as conventional concrete slump and compressive strength prediction tools. 

Specific data from several researchers and the technology lab at the State University of 

Feira de Santana were used. Based on the prediction models obtained by ANN, genetic 

algorithms (GA) were applied as an optimization technique to obtain the concrete 

mixtures. The prediction models developed with ANN can predict the slump and 

compressive strength with enough accuracy. In addition, the concrete mixtures that were 

obtained from GA presented good results in terms of compressive strength, but did not 

reach the targets of the slump values. 
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1 INTRODUÇÃO 

O concreto é um dos materiais de construção mais utilizado em todo o mundo. Segundo 

Metha e Monteiro (2014), em 2010, foi produzido cerca de 27 bilhões de toneladas 

deste material de construção por ano. Contribui para isto, o fato do concreto ser 

facilmente produzido, transportado e moldado, além de poder ser utilizado em vários 

ambientes e em diversos tipos de estruturas. 

Assim, para cada aplicação, devem ser observadas as propriedades do concreto no 

estado fresco e endurecido de maneira que sejam atendidos os requisitos de projeto e 

execução. Dentre as propriedades, as mais importantes são a trabalhabilidade e a 

resistência à compressão que dependem de fatores como diâmetro máximo do agregado 

graúdo, da textura e forma, do teor de argamassa na mistura e da relação água/cimento 

(METHA e MONTEIRO, 2014). Sendo assim, é necessário combinar os materiais 

componentes do concreto (cimento, agregado miúdo, agregado graúdo, água, adições e 

aditivos quando necessários) proporcionando-os de forma a alcançar as características 

pretendidas com o menor custo possível (SILVA, 2004; ZAIN et al., 2005). 

Nas últimas décadas vem sendo desenvolvidas metodologias de dosagem para concretos 

especiais como concreto de alto desempenho (CAD), concreto auto-adensável (CAA), 

concreto com substituição parcial do cimento por cinzas e concretos reforçados com 

fibras, entre outros. Isto amplia ainda mais a capacidade de aplicação do concreto na 

engenharia civil uma vez que torna possível a utilização de estruturas que requerem 

resistência a ambientes agressivos, locais de difícil acesso para lançamento do concreto 

e solicitações ou esforços de grandes magnitudes. 

No entanto, a dosagem de concreto ocorre de maneira muito empírica, ou seja, 

geralmente são realizadas várias dosagens com materiais padronizados para se obter 

uma mistura com determinadas características. Contudo, outras formas de dosagem com 

formulação científica estão sendo desenvolvidas. Um exemplo é o modelo de 

empacotamento compressível (MEC) que utiliza um modelo matemático para a 

obtenção da máxima compacidade possível de uma mistura granular (DE LARRARD, 

1999). Outros estudos envolvem a utilização de redes neurais artificiais (RNA) e 

algoritmos genéticos (AG) para a realização do proporcionamento de materiais de uma 
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mistura de concreto a partir de predição das suas propriedades (CHANDWANI et al., 

2015; HONG-GUANG, 2000; JI et al., 2006). 

A melhor proporção com o melhor custo não é fácil de ser atingida tendo em vista que 

os materiais constituintes do concreto são muito complexos e variam suas características 

de região para região. A necessidade cada vez maior da utilização de concretos em 

estruturas civis motivou, nos últimos anos, o desenvolvimento de vários métodos de 

dosagem para aplicações que requerem altas resistências, trabalhabilidade e 

durabilidade (ALVES et al., 2004; SU e MIAO, 2003; TUTIKIAN, 2007). 

A dosagem de concreto de uma maneira geral consiste em uma tarefa muito 

dispendiosa, uma vez que estes materiais possuem características bem peculiares, tais 

como forma, textura e porosidade, que influenciam diretamente na trabalhabilidade e 

resistência à compressão. O uso de ferramentas computacionais pode ser muito eficiente 

para determinar a melhor proporção possível entre os materiais empregados na 

produção do concreto. 

Uma das formas de implementação computacional que pode ser usada na solução de 

problemas de engenharia é a computação bioinspirada. A computação bioinspirada 

consiste em um conjunto de técnicas de programação ligadas à inteligência artificial 

baseadas na biologia, matemática e computação utilizadas para simular e resolver 

diversos problemas em diferentes áreas, tais como economia e engenharias (JAIN e 

LIM, 2014; LI et al., 2012).  

Assim, técnicas de programação bioinspirada, tais como, redes neurais artificiais e 

algoritmos genéticos já vêm sendo utilizadas para simular problemas de engenharia 

relacionados a materiais de construção, como exemplo, os concretos. A predição de 

propriedades depende das escolhas corretas das variáveis que as afetam tais como: 

relação água/cimento, dimensões dos agregados, taxa de absorção de água, dentre outros 

fatores que influenciam nas características dos traços de concreto (DUAN et al., 2013; 

LEE, 2003 TOPÇU e SARIDEMIR, 2008a). 

As redes neurais artificiais podem ser utilizadas na Engenharia Civil como uma 

importante ferramenta de predição. De acordo com Alshihri et al. (2009), Bai et al. 

(2003),  Kewalramani e Gupta (2006), Pala et al. (2007), Saridemir (2009), a RNA pode 

ser utilizada com alta confiabilidade para determinar propriedades de concretos nos seus 
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estados fresco e endurecido. É possível também determinar tais propriedades para 

concretos não convencionais, já que as RNA possuem a capacidade de reconhecimento 

de padrões (DANTAS, 2011; DUAN et al., 2013; TOPÇU E SARIDEMIR, 2008b).  

Sobhani et al. (2010) utilizaram rede neural como uma das ferramentas para a predição 

de resistência à compressão, aos 28 dias. As variáveis de entrada da rede eram: cimento, 

sílica ativa, água, agregado miúdo, agregado graúdo e fíler. Os resultados alcançados 

foram considerados satisfatórios chagando a um fator de correlação de 0,9473 na 

validação da RNA. 

Alshiri et al. (2009) também utilizaram rede neural para a predição de resistência à 

compressão de concreto estrutural leve nas idades de 3, 7, 14 e 28 dias. Foram utilizadas 

oito variáveis correspondendo a areia, agregado graúdo leve, agregado miúdo leve, 

relação água/cimento, sílica ativa utilizada em solução, sílica ativa usada em adição ao 

cimento, superplastificante e período de cura. Foram utilizadas duas camadas 

intermediárias com erro absoluto alcançado na validação de 1,99% e o fator de 

correlação de 0,977. 

Concretos não convencionais também podem ter suas propriedades preditas com 

eficiência a partir de modelos de redes neurais artificiais. Topçu e Saridemir (2008b) 

publicaram um trabalho no qual é feita a predição de propriedades de concretos de 

agregados reciclados contendo sílica ativa e concluíram que os resultados apresentaram 

forte correlação, chegando a apresentar R² de 0,98 na predição de resistência à 

compressão. Isto aconteceu inclusive, sem a necessidade de que fosse realizado 

qualquer experimento, tais como os ensaios de resistência à compressão nas diversas 

idades, e com erro máximo absoluto de 12,48%. 

Ji et al. (2006) apresentaram um algoritmo para dosagem de concreto baseado em redes 

neurais artificiais. Foram calculados cinco parâmetros, dentre estes a fração de agregado 

miúdo e a finura de pasta, a partir de modelos matemáticos, baseados no método 

Tourfar modificado, desenvolvidos para prover a dosagem do concreto e determinar a 

trabalhabilidade utilizando os resultados experimentais de “slump test” e de resistência 

à compressão aos 28 dias. A partir disto foi utilizada a rede neural para fazer a predição 

de trabalhabilidade, finura da pasta, resistência à compressão e a relação a/c e comparar 

com os valores calculados iterativamente até atingir os resultados desejados para o 

traço. A aplicação deste método exige um grande esforço matemático, no entanto reduz 



17 
 

significativamente o número de variáveis necessárias para a determinação da resistência 

e da trabalhabilidade pela rede neural.  

No trabalho de Ji-Zong et al. (1999) foram utilizados três modelos de rede neural: um 

para a definição do traço do concreto, um para a predição de trabalhabilidade e outro 

para a predição da resistência à compressão. Uma quantidade de dados de concretos 

contendo cimento, agregados, água, aditivos e cinza-volante correspondente a 50 

misturas foram obtidos experimentalmente e utilizada para treinar a RNA. Quando um 

vetor de entrada que corresponde a uma determinada dosagem é apresentado à rede, a 

mesma faz a predição. Caso este valor predito não corresponda ao pré-definido outro 

vetor de entrada deve ser ajustado pelo modelo de definição do traço.  

Também muito utilizados como técnica de otimização, os algoritmos genéticos tem sido 

uma ferramenta computacional amplamente utilizada nos mais diversos campos da 

Engenharia, inclusive em tecnologia do concreto (LIM et al., 2004; CAZACU e 

GRAMA, 2014; OKASHA E FRANGOPOL, 2009; LEMONGE, 1999; CHANDWANI 

et al., 2015; YUAN et al., 2014; YU et al., 2015; CALDAS E NORFORD, 2002; 

CASTRO, 2005).  

Uma formulação híbrida foi proposta por Yuan et al. (2014) que utilizaram o algoritmo 

genético para otimização dos pesos sinápticos e as entradas do algoritmo back-

propagation de uma rede neural, combinando-os com um sistema adaptativo de 

inferência fuzzy, sendo capaz de predizer, com bastante acurácia, a resistência à 

compressão do concreto. Uma técnica semelhante foi utilizada por Johari et al. (2011) 

para modelar o comportamento mecânico de solos insaturados, com resultados bastante 

satisfatórios.  

Uma combinação de rede neural artificial e algoritmo genético também foi utilizada por 

Chandwani et al. (2015) para modelagem da trabalhabilidade do concreto em função 

dos constituintes do mesmo. Neste caso, o algoritmo genético foi utilizado com o 

objetivo de melhorar o desempenho da rede neural, uma vez que o mesmo possui uma 

grande capacidade de convergência para ótimos globais.  

Lim et al. (2004) apresentaram um estudo sobre a aplicação de AG em dosagem de 

concreto de alto desempenho. Considerando a resistência à compressão e a 

trabalhabilidade como as principais propriedades para a dosagem, foi determinada uma 
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função de aptidão com os fatores que as influenciam. Para isso, uma regressão linear foi 

aplicada utilizando os dados coletados a partir da dosagem de 181, de um total de 189, 

misturas de concreto. As demais misturas foram utilizadas para fazer a comparação com 

os resultados obtidos pelo algoritmo genético. Segundo os autores, os resultados 

apresentados foram bastante satisfatórios e concluíram que, a quantidade de misturas de 

ensaio realizadas para auxiliar a dosagem de concreto de alto desempenho, pode ser 

consideravelmente diminuída ao se aplicar esta técnica. 

Com exceção do trabalho apresentado por Lim et al. (2004), os demais trabalhos citados 

fazem uso do algoritmo genético para otimizar os pesos sinápticos nas redes neurais. 

Isto é feito com o objetivo de melhorar a eficiência da RNA como preditora de 

propriedades. Lim et al. (2004), utilizaram o AG para a determinação de traços de 

mistura de concretos, no entanto, apenas uma regressão linear foi feita a partir de 

dosagens de concretos produzidos com os mesmos materiais para determinar a função 

de aptidão no AG. 

As propriedades físicas e mecânicas do concreto são, fundamentalmente, determinadas 

pelo tipo de material que está sendo empregado e a forma como o concreto é produzido. 

Assim, o comportamento do concreto, tanto no estado fresco como no estado 

endurecido, possui características muito distintas para cada concreto. Dantas (2011) 

estabeleceu modelos de predição de propriedades de concretos produzidos com 

agregados reciclados através de RNA utilizando dados coletados dos trabalhos de 

Cabral (2007), Leite (2001), Lima (2008), Lovato (2007) e Vieira (2003). A RNA 

mostrou-se eficiente na predição de propriedades apresentando valores de correlação 

(R²) acima de 0,9, com exceção da resistência à tração na flexão, devido à grande 

quantidade de dados que apresentaram grande variabilidade. 

No presente trabalho, os modelos de predição de propriedades de concretos são 

propostos com base em equações extraídas de redes neurais. Assim, busca-se uma rede 

com uma topologia mais simples possível para que se obtenham equações simples e 

facilmente manipuláveis, as quais poderão ser implementadas inclusive em planilhas 

eletrônicas. Além disso, os dados utilizados neste estudo são de concretos dosados em 

diferentes regiões do país e, portanto, com o emprego de materiais bastante distintos. 

Dessa forma, pode-se supor que um modelo que represente este conjunto de dados será 

capaz de maior generalização em suas predições. Deseja-se que as equações geradas a 
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partir dos modelos de predição sejam utilizadas como função de aptidão no algoritmo 

genético, sendo esse o responsável por encontrar a melhor solução dentro de um espaço 

de busca, ou seja, o melhor traço que atenda às características pré-definidas em projeto. 

Assim, no presente trabalho, deseja-se apresentar um modelo que seja capaz de produzir 

dosagens de concretos convencionais, diminuindo o máximo possível a quantidade de 

procedimentos experimentais ao se utilizar técnicas de computação bioinspirada. 

1.1 OBJETIVOS  

O presente trabalho objetiva primordialmente a obtenção de um sistema computacional 

para dosagem de concretos convencionais.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Desenvolver um modelo de predição de resistência à compressão de concretos 

convencionais. 

 Desenvolver um modelo de predição de abatimento do tronco de cone. 

 Levantar os valores mínimos e máximos para as variáveis que definem o 

problema. 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: 

No capítulo um é apresentada uma visão geral a respeito do tema deste trabalho e os 

objetivos do mesmo. 

No capítulo dois é apresentada uma abordagem geral sobre dosagem de concretos com 

destaque para o método do IPT/EPUSP (HELENE E TERZIAN, 1992). Além disso, são 

apresentadas algumas das principais propriedades do concreto nos estados fresco e 

endurecido. 

No capítulo três, aborda-se uma revisão sobre a computação bioinspirada apresentando 

duas das principais técnicas utilizadas: Rede neural artificial (RNA) e algoritmo 

genético (AG). 
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No capítulo quatro é apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

O capítulo cinco descreve os materiais e ensaios empregados na parte experimental. 

No capítulo seis é realizada a apresentação e análise dos resultados experimentais. 

No capítulo sete são apresentadas as conclusões e apontadas sugestões para trabalhos 

futuros. 

Nos capítulos oito e nove constam as referências utilizadas para o desenvolvimento do 

trabalho e os anexos, respectivamente. 
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2 CONCRETO 

2.1 MÉTODOS DE DOSAGEM  

A dosagem do concreto consiste no proporcionamento dos materiais que o compõe 

(aglomerante, agregados miúdo e graúdo, água e aditivos) de maneira econômica para a 

sua produção conforme as propriedades requeridas (ACI, 2013). A dosagem é expressa 

pelo traço unitário, que exprime a composição do concreto, podendo ser em massa ou 

em volume, utilizando o material cimentante como unidade de referência (PETRUCCI, 

1995). 

A maneira de produzir o concreto vem se modificando ao longo dos anos e se 

adequando às necessidades impostas pelo desenvolvimento econômico e social em todo 

o mundo. O crescimento populacional nas grandes cidades exige dos governos maiores 

investimentos em obras de infraestrutura e também impulsiona o crescimento no setor 

imobiliário. Com isso, foi surgindo uma necessidade cada vez maior de concretos com 

maior resistência, trabalhabilidade e durabilidade possível. Para isso, diferentes métodos 

de proporcionamento são elaborados a partir de parâmetros que levam a uma 

resistência, trabalhabilidade e durabilidade requerida em projeto. 

Segundo Isaia (2005), um dos primeiros métodos de dosagem foi formalmente 

apresentado em 1881 por Préaudeau, mas foi em 1896, na França, que René Ferét 

realizou o primeiro estudo de proporcionamento racional, utilizando uma parábola como 

modelo matemático que correlaciona a resistência à compressão com o volume de água 

mais ar do concreto. 

 Em 1918, outra importante contribuição aos métodos de dosagem foi dada por Duff A. 

Abrams ao enunciar a “Lei de Abrams” demonstrando que a resistência à compressão 

varia de maneira inversamente proporcional à relação água/cimento. Além disso, 

introduziu o Módulo de Finura como índice de distribuição granulométrica dos 

agregados e o conceito de trabalhabilidade.  

Vários métodos vêm sendo desenvolvidos, a maior parte destes de maneira empírica, ou 

seja, por tentativas de acordo com a experiência do construtor, observando resultados 

anteriores até alcançar as propriedades desejadas. Também existem os métodos 
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semiempíricos, os quais se utilizam de ensaios prévios dos materiais e aplicam 

tratamento estatístico, que demandam um exaustivo programa experimental para 

caracterização e combinação dos materiais (PETRUCCI, 1995). Muito contribui para 

isto o fato de que os materiais possuem características muito distintas, variando de 

região para região e tornando difícil a aplicação de abordagens matemáticas (METHA e 

MONTEIRO, 2008). De acordo com Aitcin (2000), desenvolver um método teórico de 

dosagem que possa ser usado universalmente é uma tarefa extremamente difícil.  

Vários materiais vêm sendo incorporados aos concretos com o objetivo de melhorar seu 

desempenho, ampliar sua capacidade de aplicação e diminuir os danos que estes podem 

causar ao meio ambiente. Dentre estes, podem ser citados os aditivos e adições 

minerais, fibras e materiais reciclados para produção de concretos auto-adensáveis, de 

alto desempenho, de alta resistência e concretos reciclados (ALVES, 2000; ALVES et 

al., 2004; BIANCHINI, 2010; CHANG e PENG, 2001; HU et al., 2013; RAMBO, 

2012; SU e MIAO, 2003; TUTIKIAN, 2007). Para a dosagem de concretos especiais 

vêm sendo amplamente utilizadas as metodologias científicas, ou seja, que utilizam uma 

formulação matemática elaborada, geralmente com o auxílio de ferramentas 

computacionais (JI et al., 2006; KHAN, 2012; MORETTI, 2010; SILVA, 2004; ZAIN 

et al., 2005; TUTIKIAN, 2007). 

Os procedimentos de dosagem buscam utilizar como ponto de partida uma correlação 

com as características e proporção dos materiais empregados na produção dos concretos 

e as suas propriedades no estado fresco e endurecido, geralmente trabalhabilidade e 

resistência à compressão. Como exemplo disso, a norma americana ACI 211-1 

“Standard practice for selection proportions for normal, heavyweight and mass 

concrete” adota como procedimento de dosagem para concretos usuais a dependência 

da relação água/cimento para alcançar uma dada resistência e o teor de água para obter 

um determinado abatimento do tronco de cone (AITCIN, 2000). 

Vários métodos foram desenvolvidos tais como O’Reilly, Vallete, Fuller, Bolomey e o 

método do empacotamento compressível a partir de outros métodos já existentes como 

o ACI (BOGGIO, 2000; ISAIA, 2005; TUTIKIAN, 2007). No Brasil, existem outros 

métodos teórico-experimentais que são os mais utilizados, tais como o método da 

ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), baseado no método do ACI e 
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IPT/EPUSP (Instituto de Pesquisas Tecnológicas – Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo) (HELENE E TERZIAN, 1992; ISAIA, 2005).  

No presente trabalho as formulações do método do IPT/EPUSP (HELENE E 

TERZIAN, 1992) são utilizadas para o cálculo de algumas variáveis tais como consumo 

de cimento, quantidade de brita, quantidade de areia e a relação água/materiais secos. 

Além disso, todos os dados utilizados são de concretos dosados a partir do referido 

método. Diante disto, o item 2.1.1 apresenta as principais formulações e diretrizes para 

a aplicação desse método de dosagem. 

 

2.1.1 Método IPT/EPUSP 

O método IPT/EPUSP foi desenvolvido pelo IPT e atualizado pela Escola Politécnica 

da USP e é um dos mais utilizados no Brasil. Este se baseia no teor de argamassa seca e 

na quantidade de água para determinada trabalhabilidade (ALVES et al., 2004).  Este 

método pode ser considerado como semiempírico, uma vez que é auxiliado por algumas 

formulações para determinar o comportamento do concreto. Estas são apresentadas a 

seguir: 

a. Lei de Abrams (1918): 𝑓𝑐𝑗 =
𝑘1

𝑘2

𝑎
𝑐⁄   

b. Lei de Lyse (1932): 𝑚 = 𝑘3 +  𝑘4 ∙
𝑎

𝑐
 

c. Lei de Molinari (1974):  𝐶 =
1000

𝑘5+ 𝑘6∙𝑚
 

Onde: 

𝑓𝑐𝑗 = Resistência à compressão do concreto a j dias de idade, em MPa; 

𝑚 = Relação em massa seca de agregados/ cimento, em massa (kg/kg); 

𝑎
𝑐⁄  = Relação água/cimento, em massa (kg/kg); 

𝐶 = Consumo de cimento por m³ de concreto; 

𝑘1, 𝑘2, 𝑘3,𝑘4, 𝑘5, 𝑘6 = Varáveis que dependem dos materiais empregados, uma vez 

fixados os materiais as mesmas ficam constantes. 
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Neste método, o parâmetro de maior importância é a relação água/cimento uma vez que 

para concretos plásticos, a relação água/cimento em conjunto com o grau de hidratação 

é condicionante principal da resistência à compressão (BOGGIO, 2000; ISAIA, 2005).  

De acordo com Isaia (2005), o método define como a melhor proporção entre os 

agregados disponíveis àquela que consome a menor quantidade de água para obtenção 

do abatimento desejado e leva em consideração a interferência do aglomerante na 

proporção total dos materiais. 

Para a elaboração de um traço a partir do método do IPT/EPUSP (HELENE E 

TERZIAN, 1992) faz-se necessária a realização de alguns ensaios preliminares tais 

como tipo, classe e nível de resistência aos 28 dias do cimento a ser utilizado, massa 

unitária  e coeficiente de inchamento do agregado miúdo e massa unitária e dimensão 

máxima característica do agregado graúdo. 

Algumas equações complementares são utilizadas, tais como: 

i. Teor de argamassa seca: 𝛼 =
1+𝑎

1+𝑚
 

ii. Relação água/materiais secos: 𝐻 =
𝑎 𝑐⁄

1+𝑚
 

iii. Consumo de cimento por m³: 𝐶 =
𝛾

1+𝑎+𝑝+
𝑎

𝑐

 

Onde: 

𝑎 = Relação agregado miúdo seco/cimento, em massa (kg/kg); 

𝑝 = Relação agregado graúdo seco/cimento, em massa (kg/kg); 

𝑚 = (𝑎 + 𝑝), relação agregados secos/cimento, em massa (kg/kg); 

𝑎 𝑐⁄  = Relação água/cimento, em massa (kg/kg); 

𝛾 = Massa específica do concreto, em kg/m³. 

Uma vez realizada a caracterização de material, a definição do traço pode ser realizada 

da seguinte maneira: 

a) Definição do tipo, dimensão e composição granulométrica dos agregados a 

serem utilizados em função do projeto estrutural da obra; 



25 
 

b) Determinação da relação 𝑚 (agregados/aglomerante). Para essa etapa é 

recomendado por Helene e Terzian (1992) que se inicie com um traço de 1:5 

para que seja possível determinar o teor ideal de argamassa através de variações 

na proporção dos materiais, feitas por tentativa e por observações práticas, ou a 

partir de tabelas que levam em conta a dimensão máxima característica do 

agregado e a relação água/cimento.  

c) São misturados traços auxiliares para viabilizar a montagem do diagrama de 

dosagem. Mantém-se constante o teor ideal de argamassa e se acrescenta água e 

cimento até que o abatimento desejado seja encontrado. Este deve ser o mesmo 

para todos os traços. 

d) Para a produção do primeiro traço em laboratório deve-se variar o conteúdo de 

argamassa seca, em massa, começando com 𝛼 = 0,30 e incrementando esse 

valor de 0,02 em 0,02 até encontrar o ponto ótimo por meio de observações 

visuais do traço. 

A partir dos resultados encontrados no ensaio de resistência à compressão em variadas 

idades e com as informações utilizadas para a elaboração do traço é construído o 

diagrama de dosagem que é específico a essa família de concretos. Apesar de ser um 

método de fácil desenvolvimento, o diagrama de dosagem apresenta a desvantagem de 

ser válido apenas para a faixa de resistência alcançada pelo concreto produzido nos 

diferentes traços (ALVES, 2000). 

2.2 PROPRIEDADES DO CONCRETO  

2.2.1 Estado fresco 

Segundo De Larrard (1999), o concreto no estado fresco é um material intermediário 

entre um fluido e um empacotamento de partículas úmidas. Esse estágio começa a partir 

da mistura dos materiais que compõem o concreto até o fim de pega. A partir deste 

instante o concreto passa a não ser mais trabalhável, pois começa a enrijecer e ganhar 

resistência mecânica. As características no estado fresco tais como coesão e fluidez 

devem ser determinadas de maneira que atendam às necessidades de transporte, 
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lançamento e adensamento, além de garantir que o concreto tenha estabilidade e 

durabilidade quando atingir o estado endurecido (ISAIA, 2005). 

As propriedades fundamentais do concreto em seu estado fresco são a trabalhabilidade, 

perda de abatimento, segregação, exsudação, teor de ar incorporado, retração plástica e 

tempo de pega (KOVLER, 2011; METHA e MONTEIRO, 2008).  

A trabalhabilidade consiste no esforço necessário para manipular uma quantidade de 

concreto fresco mantendo o máximo possível de homogeneidade (ASTM C - 125/93). 

Para o ACI 116R – 90 esta propriedade consiste na facilidade e homogeneidade com 

que o concreto pode ser misturado, lançado, adensado e acabado. As características 

principais que regem a trabalhabilidade do concreto são a fluidez, ou facilidade de 

mobilidade, e a coesão que é a resistência à segregação e exsudação (ISAIA, 2005). 

Estas devem ser controladas de maneira que a mistura esteja adequada à sua aplicação 

como material de construção civil. Por possuir uma característica fluida, o 

comportamento do concreto fresco pode ser explicado por meio de sua reologia 

(LASKAR, 2009). Segundo o modelo de Bingham, uma tensão inicial τ0, chamada de 

tensão de escoamento, que pode ser o peso próprio do concreto ou uma fonte externa de 

energia, provoca o cisalhamento do concreto no estado fresco, conforme apresentado na 

figura 2.1, sendo a viscosidade plástica (μ), responsável por evitar a segregação, dada 

pela relação entre a tensão de cisalhamento (τ) e a taxa de cisalhamento (γ) (CASTRO 

et al., 2011; ISAIA, 2005). 

 

Figura 2.1: Reologia do concreto: (A) mesma tensão de escoamento e diferentes viscosidades; (B) 

mesma viscosidade e diferentes tensões de escoamento. 

A viscosidade plástica está associada à capacidade de manipulação do concreto desde a 

mistura até o acabamento, ou seja, a manutenção da coesão enquanto o concreto 
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permanece no estado fresco, enquanto a tensão de escoamento está relacionada ao valor 

do abatimento do concreto. 

Outros importantes fatores de influência na trabalhabilidade do concreto são a forma, 

textura, porosidade e dimensão dos agregados utilizados, a relação entre a quantidade de 

agregado miúdo e agregado graúdo, bem como o teor de finos. Estas características dos 

materiais pode significar maior ou menor demanda de água. Segundo Metha e Monteiro 

(2008), é possível obter um concreto com determinado abatimento e diminuir o 

consumo de água, quando se aumenta a dimensão máxima característica do agregado de 

boa granulometria e reduzindo o teor de partículas angulosas e de textura áspera. Além 

disso, a distribuição granulométrica será também responsável por promover o 

empacotamento das partículas e permitir ou não um melhor escoamento da mistura.  

A relação água/materiais secos é um dos principais parâmetros para determinação da 

consistência do concreto. Quanto maior o consumo de cimento mais trabalhável é a 

mistura, no entanto pode se tornar inviável economicamente. De outra forma, uma 

relação água/cimento muito baixa pode proporcionar ao concreto uma viscosidade 

muito elevada, que pode dificultar a avaliação da trabalhabilidade (AITCIN, 2000; 

BOGGIO, 2000). 

O aumento do consumo de água torna o concreto mais fluido e consequentemente 

facilita o manuseio apesar de diminuir a sua coesão, possibilitando a segregação e 

exsudação. Outro inconveniente deve-se ao fato de que ao manter a quantidade dos 

demais materiais, o aumento da relação água/cimento torna o concreto mais poroso e 

menos resistente (ISAIA, 2005). 

Um aumento da fluidez do concreto também pode ser obtido pelo uso de aditivos. 

Aditivos plastificantes e superplastificantes, também chamados de redutores de água, 

são muito eficientes para a obtenção de uma melhor trabalhabilidade. Estes agem sobre 

as partículas de cimento tornando-o hidrófilo e fazendo com que o sistema fique 

bastante disperso, além de diminuir a tensão superficial da água, culminando em maior 

fluidez e permitindo ao concreto o alcance de altas resistências e durabilidade no estado 

endurecido. Os aditivos incorporadores de ar apesar de reduzir a resistência à 

compressão melhora a consistência do concreto, reduzindo a exsudação e segregação 

quando aplicados em quantidades adequadas (AITCIN, 2000; METHA e MONTEIRO, 

2008). 
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A utilização de adições minerais, como cinza volante, ajuda a diminuir a exsudação e 

aumentar a coesão ao proporcionar o aumento da área específica da pasta e reduzir a 

quantidade de vazios. Segundo Racena (2011), a melhoria na trabalhabilidade em 

concretos que contenham cinzas, é atribuída à forma esférica destas e à sua capacidade 

de promover o aumento do volume de pasta.  

Cabe salientar que neste trabalho não foram realizadas análises com concretos 

produzidos com aditivos químicos ou adições minerais, uma vez que é realizada uma 

abordagem de concreto convencional sem aditivos conforme dados disponíveis. 

 

2.2.2 Estado endurecido 

As características físicas dos agregados como densidade, porosidade, textura, forma, 

dimensão e resistência mecânica são apontadas por Metha e Monteiro (2008) como de 

grande importância para as propriedades do concreto no estado endurecido tais como: 

massa específica, módulo de elasticidade, e indiretamente resistência à tração e 

compressão. Destas, pode-se destacar a resistência à compressão, tensão máxima que o 

concreto pode suportar antes da ruptura, como sendo a propriedade mais significativa do 

concreto em seu estado endurecido. 

O concreto é um material compósito altamente heterogêneo que possui diferentes fases: 

sólidos, água e vazios, os quais influenciam tanto na resistência à compressão quanto na 

capacidade do mesmo de resistir à ambientes agressivos, a mudanças de temperaturas e 

ataques de agentes externos, ou seja, na sua durabilidade (BOGGIO, 2000).  

Dentre os fatores responsáveis pela resistência e durabilidade do concreto, Metha e 

Monteiro (2008) destacam a relação água/cimento e a porosidade como os mais 

importantes, principalmente por afetar a zona de transição entre a matriz e o agregado 

graúdo. Quanto maior a relação água/cimento mais porosa é a microestrutura do 

concreto, em especial em torno do agregado, onde a zona de transição se apresenta com 

espessura variável e maior porosidade (AITCIN, 2000). De maneira geral, pode-se dizer 

que o concreto possui maior tendência à ruptura na zona de transição desde que a 

resistência do agregado seja muito maior do que a resistência da pasta. 

É importante observar que apesar da ruptura normalmente acontecer na zona de 

transição o agregado deve ser cuidadosamente empregado. O efeito da dimensão do 
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agregado é notado na quantidade de água de amassamento, que deve ser menor para 

grãos maiores para um dado consumo de cimento e consistência. Não obstante, o 

agregado de maior dimensão proporcionará uma zona de transição mais frágil (ISAIA, 

2005; METHA e MONTEIRO, 2008). 

A resistência do concreto pode ser influenciada pela resistência e granulometria dos 

agregados, o uso de aditivos químicos e adições minerais. Outros fatores correspondem 

à dosagem do concreto, tais como, seleção dos componentes e proporcionamento dos 

mesmos, as condições de cura e condições de ensaios. O teor de ar incorporado também 

aumenta a quantidade de vazios e, consequentemente, pode diminuir a resistência do 

concreto (ISAIA, 2005; METHA E MONTEIRO, 2008; VANDERLEI, 2004). 

O tipo de cimento também interfere na resistência em baixas idades, pois sua finura e 

composição podem aumentar ou diminuir o tempo de hidratação dos compostos 

aumentando ou diminuindo a porosidade (METHA e MONTEIRO, 2008).  

Outra propriedade do concreto no estado endurecido que possui grande influência do 

proporcionamento da mistura, dos agregados e da zona de transição é o módulo de 

elasticidade. A diferença entre o módulo de elasticidade do agregado utilizado e da 

pasta, determinados por suas respectivas porosidades, pode provocar microfissuras na 

zona de transição do concreto quando este está submetido a um determinado 

carregamento. Para isso contribui a relação água/cimento adotada, o grau de hidratação 

do cimento, o conteúdo de ar da mistura e a presença de adições minerais (LEITE, 

2001; METHA e MONTEIRO, 2008). 
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3 COMPUTAÇÃO BIOINSPIRADA 

A seguir são apresentadas duas destas técnicas que são baseadas em processos naturais: 

as redes neurais artificiais e os algoritmos genéticos. 

3.1 REDE NEURAL ARTIFICIAL (RNA) 

Uma rede neural artificial (RNA) é um processador maciço e paralelamente distribuído, 

constituído de unidades de processamento simples (nodos ou neurônios), que tem a 

propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para 

o uso (HAYKIN, 2001). A RNA é baseada no funcionamento do cérebro humano e o 

comportamento das redes neurais que o compõe. 

Segundo Braga et al. (2000), os neurônios, que calculam funções matemáticas, podem 

estar dispostos na rede em uma ou mais camadas e interligadas por um grande número 

de conexões que são responsáveis por armazenar conhecimento e ponderar as entradas 

recebidas por cada neurônio da rede. Assim, a arquitetura da rede deve ser estruturada 

de forma que possa emitir resultados com a maior precisão e com o menor custo 

computacional possível.  

Dessa forma, a arquitetura a ser definida depende, especificamente, do tipo de problema 

que se deseja resolver, ou seja, a quantidade de entradas e camadas deve ser função do 

tipo e quantidades de saídas (resultados) que a rede deve prover. Da mesma maneira, é 

necessário escolher um algoritmo de aprendizagem eficiente, que não torne a RNA 

ociosa nem sobrecarregada.  

De modo análogo ao cérebro humano, a RNA precisa ser treinada, com informações já 

conhecidas, para que possa emitir os resultados desejados, ou seja, são inseridos dados 

de entrada e saída, conforme o problema estabelecido. Assim, é dada à RNA a 

experiência necessária para que a mesma aprenda com o ambiente em que está 

compreendida (MAXIMIANO, 2011). Uma vez que a RNA tenha aprendido e 

identificado os padrões a partir do treinamento realizado, esta passa a ser capaz de 

produzir os próprios dados de saída. Dessa forma, pode-se dizer que a mesma se 

encontra generalizada e atingiu seu estado de autonomia para emitir seus próprios 

resultados (HAYKIN, 2001).  
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As RNA são ferramentas bastante eficazes na solução de problemas em que a criação de 

um modelo que traduza a realidade é de difícil obtenção. Isto se deve à grande 

capacidade de reconhecimento de padrões, classificação de padrões, identificação, 

aproximação e aprendizado das RNA (MORETTI, 2010).  A aplicação de RNA na 

definição de um traço de concreto é um exemplo de como a mesma pode auxiliar na 

solução de um problema da engenharia que demanda muito esforço e tempo. Alguns 

trabalhos científicos apresentam soluções para dosagem de concreto a partir de um 

modelo experimental associado à RNA (JI-ZONG et al., 1999; KHAN, 2012; 

MORETTI, 2010).  

 

3.1.1 Estrutura do neurônio 

A unidade básica de processamento de uma RNA consiste em uma estrutura montada a 

partir das definições das variáveis de entrada. Estas são ponderadas pelos pesos 

sinápticos, que são responsáveis por representarem a força entre as conexões existentes 

e podem ser ajustados para produzir a saída necessária. A soma ponderada é realizada e 

uma função de ativação determina se a informação deve ou não passar adiante (BRAGA 

et al., 2000; MAXIMIANO, 2011). A figura 4.1 representa um modelo de neurônio 

(HAYKIN, 2001). 

 

Figura 3.1: Modelo não linear de um neurônio. 

O modelo do neurônio k é matematicamente definido por: 

 

uk = ∑ wkm . xm Eq. (1) 

e 

yk =  φ(uk + bk)             Eq. (2)                                                                                                                 
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Onde: 

xm - representam os sinais de entrada; 

wkm - são os pesos sinápticos do neurônio k; 

𝑢𝑘 - combinador linear; 

bk – bias: um parâmetro externo, ou seja, não consiste em uma entrada. O “bias” pode 

aumentar ou diminuir a entrada líquida da função de ativação, dependendo se é positivo 

ou negativo, respectivamente; 

𝜑 (.) - função de ativação (matemática); 

yk - saída ou resposta emitida pelo neurônio. 

A função de ativação é o que define a saída do neurônio podendo ser de até três tipos 

segundo Haykin (2001): função de limiar, função linear por partes e função sigmóide. A 

última pode ser definida de várias formas e são utilizadas na construção de diferentes 

modelos e nas mais variadas áreas da ciência (BRAGA et al., 2000).  A função 

sigmoide é definida com o intervalo [0,1] e quando assume uma forma anti-simétrica 

em relação à origem com valores dentro do intervalo [-1,1], é denominada de tangente 

hiperbólica. De acordo com Dantas (2011), as funções do tipo tangente hiperbólica são 

as mais utilizadas. Estas apresentam um balanceamento adequado entre o 

comportamento linear e não linear além de ser uma função diferenciável, fato que é 

indispensável para redes de múltiplas camadas (HAYKIN, 2001). Além disto, muitos 

trabalhos já utilizaram a função sigmoidal para a predição de propriedades de concretos, 

alcançando resultados satisfatórios (ALSHIHRI et al., 2009; JI et al., 2006; JI-ZONG et 

al., 1999; ÖZTAS et al., 2006; SARIDEMIR, 2009).  

 

3.1.2 Aprendizagem de uma rede 

As entradas inseridas na RNA carregam para a mesma um conhecimento do problema a 

ser solucionado, determinando os padrões existentes. Regras de treinamento são pré-

definidas de maneira que os pesos sinápticos são ajustados até se adequarem aos 

padrões reconhecidos. Assim, o processo de aprendizagem consiste na identificação e 



33 
 

armazenamento dos padrões característicos inerentes a um conjunto de dados 

apresentados como entrada para o treinamento da rede (BRAGA et al., 2000; HAYKIN, 

2001). 

De acordo com Oliveira (2004), as duas principais formas de treinamento de uma RNA 

são o aprendizado supervisionado e o aprendizado não-supervisionado. O primeiro é o 

aprendizado em que as entradas e saídas desejadas são inseridas por um supervisor 

externo, utilizando exemplos, e o ajuste de peso é realizado de acordo com a diferença 

entre o valor desejado e valor obtido na saída da rede. O segundo é um aprendizado em 

que a própria rede define as características do problema sem a necessidade de 

informações prévias dos resultados a serem alcançados, ou seja, não são inseridos 

exemplos para soluções adequadas.  

Segundo Braga et al. (2000), o aprendizado não-supervisionado só é possível se os 

dados de entrada apresentarem redundância de maneira que a rede encontre os padrões 

existentes a partir da harmonia com as regularidades estatísticas presentes nos mesmos. 

Os algoritmos de aprendizado supervisionado mais utilizados são a regra delta e a sua 

generalização para redes de múltiplas camadas, o algoritmo denominado 

backpropagation (BRAGA et al., 2000). De acordo com Alcali (2011) apud Dantas 

(2011), o backpropagation treina de forma lenta e exige a inserção de um conjunto de 

dados muito grande, no entanto, é amplamente utilizado em Engenharia Civil sendo 

capaz de resolver problemas ao permitir previsão de resultados.  

O treinamento realizado pelo algoritmo backpropagation ocorre em duas fases: feed-

forward e back-forward. A primeira fase define a saída da rede para um determinado 

padrão de entrada. Este é passado da camada de entrada para a camada intermediária 

onde são computados os pesos e passam já somados pela função de ativação, que por 

fim, apresenta o resultado à saída (DUAN et al., 2013). A segunda fase consiste na 

atualização dos pesos sinápticos de acordo com a saída desejada. É realizado o processo 

de propagação reversa dos erros desde a camada de saída até a camada de entrada 

ajustando-os de forma a reduzí-los ao máximo possível, sempre ponderando os mesmos 

pelo peso das conexões entre os neurônios, resultando em um novo padrão de entrada 

(BRAGA et al., 2000; TOPÇU e SARIDEMIR, 2008a). Este processo é repetido para 

todos os padrões até atingir a convergência do sistema, que é pré-estabelecida de acordo 

com a necessidade do problema (SARIDEMIR, 2009). A estas repetições dá-se o nome 
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de épocas ou ciclos. As duas fases do algoritmo backpropagation estão representadas na 

figura 3.2.  

 

Figura 3.2: Fluxo do processamento do algoritmo backpropagation. 

O conjunto de dados utilizados em uma RNA é dividido em duas partes. Uma 

determinada quantidade destes é utilizada para a realização do treinamento e outra é 

destinada a validação dos resultados, com o objetivo de avaliar o desempenho da 

mesma.  

 

3.1.3 Arquitetura de rede  

A rede começa a tomar forma a partir da definição do problema e suas variáveis, 

determinando a quantidade de entradas da mesma. De acordo com Haykin (2001), a 

organização dos neurônios dentro de uma rede neural acontece conforme o algoritmo de 

aprendizado utilizado para treinar a rede. Braga et al. (2000) definem a arquitetura de 

rede a partir de três parâmetros: número de camadas, número de nós por camada e 

conexão entre os neurônios. 

A rede pode ser simples com apenas uma camada de entrada e uma de saída ou com 

múltiplas camadas entre a entrada e a saída. Geralmente a mais utilizada é a de 

múltiplas camadas. Sempre existe uma camada de entrada com um número de neurônios 

igual ao número de variáveis do problema, bem como, uma camada de saída com a 

mesma quantidade de neurônios das respostas requeridas (TOPÇU e SARIDEMIR, 

2008). Ainda de acordo com os autores, as camadas que se localizam entre a camada de 
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entrada e a camada de saída, quando existentes, são chamadas de camadas ocultas ou 

intermediárias. A quantidade de neurônios presentes nesta camada é definida em função 

da eficiência durante o treinamento ou do limite indicado pelo teorema de Kolmogorov-

Nielsen (KÓVACS, 1996).  

Lee (2003) apresenta outra maneira de montar a rede neural ao resolver o problema de 

arquitetura simples e utilizar em uma estrutura de múltiplas arquiteturas. Isto acontece 

ao dividir todas as entradas e saídas em diversas arquiteturas, assim, o resultado final é 

produzido a partir da combinação dos resultados individuais de cada uma destas. 

Nas redes feedforward que possuem mais de uma camada, todos os neurônios de cada 

camada estão ligados aos da camada seguinte, entretanto, nunca entre si na mesma 

camada ou aos neurônios que não são de camadas sucessivas (SARIDEMIR, 2009). A 

Figura 3.2 também representa uma rede feedforward. 

As redes também podem possuir uma configuração em que os neurônios tenham pelo 

menos um laço de realimentação. Estas são chamadas de redes neurais recorrentes. O 

sinal passa pela rede através de caminhos fechados ou loops, onde ocorrem laços de 

realimentação das saídas em direção às entradas (OLIVEIRA, 2004). A presença de 

laços de realimentação influencia bastante na capacidade de aprendizagem e 

desempenho de uma rede neural artificial (HAYKIN, 2001).  
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3.2 ALGORITMOS GENÉTICOS (AG) 

A computação evolucionária foi desenvolvida para solucionar diversos problemas a 

partir da simulação das teorias evolucionistas propostas pelo inglês Charles Darwin, em 

1859. De acordo com Darwin, os indivíduos de uma determinada população que mais se 

adaptarem ao ambiente em que estão, possuem maior probabilidade de sobreviver e 

procriar, passando para as gerações futuras as suas características genéticas (RIDLEY, 

2006). 

O algoritmo genético (AG), que é uma técnica apresentada por Holland (1975) e é 

bastante utilizada na aproximação de problemas de engenharia (Gadéa, 2005; Lemonge, 

1999; Lim, 2004; Okasha, 2009). O AG procura soluções dentro de um espaço de busca 

que corresponde a possíveis respostas de um determinado problema. Os ótimos locais 

apresentados na figura 3.3, corresponde a várias soluções dentro de uma vizinhança no 

espaço de busca e o ótimo local representa a melhor solução possível para o problema. 

 

Figura 3.3 Representação de ótimos locais e ótimo global dentro de um espaço de busca. 

Apesar de fazer uma simulação de um fenômeno natural, o algoritmo genético tem a 

vantagem de possuir a liberdade, concedida através da programação computacional, que 

possibilita a inserção de determinadas características e técnicas que não são possíveis, 

até então, na biologia (EIBEN e SMITH, 2010).  
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Algumas definições se fazem necessárias à compreensão do método dos algoritmos 

genéticos e mantém a analogia à genética natural. Estas são listadas a seguir: 

Aptidão – Consiste no valor de uma função objetivo para uma determinada 

característica. Indica a qualidade da solução, bem como o quanto a mesma se aproxima 

do ótimo global. 

Cromossomo – Estrutura que corresponde a um vetor de variáveis que definem 

possíveis soluções de um determinado problema.  

Gen ou Gene – É cada caractere que compõe o cromossomo e portanto será responsável 

por descrever as características do problema. 

População – Conjunto de cromossomos, ou seja, as possíveis soluções do problema.  

Geração – Cada iteração do processo de busca. 

Espaço de busca – É a definição de uma faixa que contém todas as soluções possíveis de 

um determinado problema, ou seja, cada ponto neste espaço representa uma solução 

possível e cabe ao algoritmo genético encontrar a melhor dentre estas. 

 

3.2.1 Configuração básica de um AG 

A partir da geração de uma população inicial, normalmente aleatória, que satisfaça a um 

determinado espaço de busca para a solução de um problema, são realizados os 

procedimentos de avaliação para determinar a aptidão dos pais. Conforme a aptidão 

apresentada, os pais, que representam os indivíduos com as melhores características, são 

selecionados para a reprodução. Assim, são aplicados operadores genéticos de 

recombinação e a mutação gerando novos indivíduos. Este processo é realizado 

repetidas vezes obedecendo a um critério de parada, encontrando a melhor solução 

possível. A figura 3.4 apresenta uma síntese deste processo: 



38 
 

 

Figura 3.4: Configuração básica de um algoritmo genético tradicional. 

3.2.2 População inicial 

A população inicial é gerada normalmente de forma randômica e depende do problema 

que se deseja otimizar. Segundo Sivanandam e Deepa (2007), a geração da população 

inicial e o tamanho da população são dois aspectos muito importantes no algoritmo 

genético, pois dependem da complexidade de cada problema e, além disso, caso haja 

pouca diversidade, o algoritmo irá explorar um espaço de busca pequeno e demandará 

muito tempo para encontrar a melhor solução global.   

 

3.2.3 Representação 

Os indivíduos de uma determinada população são representados através dos 

cromossomos. Estes são os responsáveis por conter as informações sobre as soluções de 

um problema. Os genes são suas unidades básicas e representam os fatores que formam 

uma determinada característica, podendo ser representado matematicamente de forma 

real, binária ou numa combinação destas.  
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O cromossomo com representação binária, ou seja, com bits [0] e [1], corresponde à 

concatenação das representações binárias de cada característica que define a solução do 

problema, como apresentado no exemplo a seguir: 

Se 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) é uma possível solução para um determinado problema, a sua 

codificação binária consiste em concatenar os 𝑛 termos do vetor. Assim, sendo 𝑥1 =

1010, 𝑥2 = 0101 e 𝑥3 = 0011 a codificação binária para o cromossomo 𝑥 tem a 

seguinte configuração: [101001010011].  

As prováveis soluções de um problema também podem estar representadas em um vetor 

com respostas reais como no exemplo a seguir:  

Se 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) é uma possível solução para um determinado problema, a sua 

codificação pode ser dada por: 𝑥1 = 2,12, 𝑥2 = 3,65 e 𝑥3 = 60,0. Assim a codificação 

real para o cromossomo 𝑥 é (2,12; 3,65; 60).   

A figura 3.5 mostra uma população formada pela combinação de cinco indivíduos, ou 

seja, cinco cromossomos com codificação binária: 

 

População 

inicial 

Cromossomo 1 1010 1011 1100 

Cromossomo 2 0001 1000 0011 

Cromossomo 3 1111 1001 1110 

Cromossomo 4 0100 1011 1010 

Cromossomo 5 1001 0010 1100 

Figura 3.5: População 

 

3.2.4 Função objetivo 

A função de objetivo é a representação matemática do problema físico. A partir da 

função objetivo, também chamada de função de avaliação, o grau de adequação de cada 

indivíduo ao ambiente é medido ou avaliado. Desta maneira, a qualidade da solução fica 

atrelada à eficiência do modelo utilizado. 

Uma função de aptidão pode ser definida, genericamente, como: 

F(x) = f(x) + penal(x)                       Eq. (3) 

Onde f(x) é a função objetivo e penal(x) é a função de penalização, que pode 

corresponder a condições de contorno no problema. 
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Segundo Lemonge (1999), a função de penalização só é utilizada caso o problema 

apresente restrições em sua formulação.  

 

3.2.5 Seleção 

A partir de uma população inicial, os indivíduos que mais se aproximam da solução 

desejada, devem ser selecionados para gerar uma nova população. Tal como no 

princípio da seleção natural proposto por Darwin, as soluções mais aptas são 

selecionadas de forma a garantir a perpetuação das melhores características genéticas. 

Como pode ser constatado em Bäck et al. (2000), Lemonge (2007), Lim et al. (2004) e 

Teles e Gomes (2010), existem vários mecanismos de seleção, dentre os quais se 

destacam:  

 Seleção proporcional à aptidão ou roleta – É bastante utilizado devido à sua 

simplicidade. Consiste na determinação da probabilidade de sobrevivência de 

um determinado indivíduo proporcionalmente à sua aptidão. Quanto maior for a 

aptidão de um indivíduo, maior a sua porção na roleta que é rodada repetidas 

vezes até que se atinja o tamanho da população. A figura 3.6 apresenta um 

esquema desse tipo de seleção. 

 

Figura 3.6: Roleta de seleção – Adaptada de Gadéa (2005). 

 Torneio – Neste tipo de seleção são escolhidos aleatoriamente, dentro da 

população, n indivíduos e o mais apto dentre esses será o individuo escolhido. 

Segundo alguns autores, este é o tipo de seleção mais indicado, pois não permite 

estagnação do processo de busca e também evita a convergência prematura 

(CASTRO, 2001; HUTTER, 2001; EIBEN E KEAMENADE, 1997).  
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 Elitismo – O cromossomo com maior aptidão é simplesmente copiado para a 

geração seguinte. Assim, as boas características desse indivíduo serão 

preservadas na nova geração. 

 

3.2.6 Operadores genéticos 

A alteração do código genético é uma ferramenta muito importante para garantir a 

diversidade dos indivíduos da nova geração. Para tal, são aplicados os operadores 

genéticos chamados de crossover (recombinação) e mutação. Assim, será assegurado 

que os indivíduos com maior aptidão passarão as suas características para as novas 

gerações, sem que fiquem estagnados em ótimos locais (KAYA, 2011; LIM et al., 2004; 

SIVANADAM E DEEPA, 2007). 

O crossover simula a geração de um filho ou uma prole a partir da combinação de dois 

pais. Os genes destes progenitores são cortados aleatoriamente em n pontos permitindo 

a troca de material genético e gerando dois novos filhos, os quais herdarão as 

características de seus progenitores. Quando o corte é feito em um ponto aleatório, é 

chamado de crossover de um ponto ou simples como apresentado na figura 3.7.  

 

 

Figura 3.7: Crossover de um ponto. 

O crossover também pode ser do tipo uniforme, ou seja, para cada gene do novo 

filho, o operador de cruzamento uniforme define de qual dos pais este deve ser 

gerado. Uma máscara, normalmente de codificação binária, é criada de forma 

aleatória para a realização deste processo. A figura 3.8 apresenta um esquema deste 
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tipo de crossover. Observa-se que, quando o bit na máscara é igual a 1, o filho 1 

herda o gene do pai 1 e quando este valor é 0, herda o gene do pai 2, o processo 

inverso ocorre com o filho 2. 

 

Figura 3.8: Crossover uniforme. 

A mutação é outra maneira de garantir a diversidade em uma população e evitar que o 

algoritmo fique estagnado em um mínimo local. Desta forma, é possível introduzir uma 

característica genética inesperada em um determinado filho (EIBEN e SMITH, 2010; 

SIVANANDAM E DEEPA, 2007). A mutação é aplicada conforme uma taxa de 

mutação. Segundo Castro (2005), uma baixa taxa de mutação pode permitir encontrar 

qualquer ponto no espaço de busca, no entanto, uma taxa muito alta, fará com que a 

busca se torne essencialmente aleatória, de forma a comprometer as características 

inerentes aos indivíduos. 

De acordo com Carneiro (2007), cerca de 1% dos cromossomos de uma população pode 

sofrer uma mutação em seus genes, de maneira que seja eliminada a possibilidade de 

redundância entre os mesmos, ou seja, para evitar, por exemplo, que todos os 

cromossomos sejam iguais. Uma posição é escolhida aleatoriamente para efetuar a 

substituição do valor do bit, como mostrado na figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Mutação.  
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4 METODOLOGIA  

No presente trabalho, são determinados modelos de predição de propriedades, de forma 

semelhante aos modelos desenvolvidos por Dantas (2011), de maneira que possibilite a 

utilização destes como parâmetros de dosagem de concretos convencionais, diminuindo 

o máximo possível a necessidade de procedimentos experimentais. Assim, o software 

desenvolvido utiliza como ferramenta o algoritmo genético que, associado aos modelos 

de predição, estabelece os traços possíveis para a obtenção da resistência à compressão 

e abatimento requerido pelo usuário. 

Para tanto, foi proposto um modelo de predição de abatimento do tronco de cone e de 

resistência à compressão, validado através dos dados que estão cadastrados no banco de 

dados desenvolvido através de projeto de cooperação entre os programas de pós-

graduação na área de engenharia civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Universidade Estadual de Feira de Santana, Universidade do Vale do Rio dos Sinos e 

Universidade Federal do Pará. Também, foram utilizados dados de concretos 

produzidos no Laboratório de Tecnologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

A implementação do modelo de dosagem, baseado em rede neural artificial, foi 

realizada com o auxílio do software Matlab®, disponível no programa de pós-graduação 

em Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Estadual de Feira de Santana.  Este 

aplicativo permite o desenvolvimento de códigos portáveis para diversos sistemas 

operacionais tais como Windows, Linux e OSX, além de usabilidade da interface 

gráfica e integração com outros aplicativos computacionais. Além disso, o Matlab® 

oferece toolboxes para diversas aplicações como redes neurais artificiais e algoritmos 

genéticos, que diminuem significativamente o esforço necessário para programação. 

Neste trabalho foi posto como meta encontrar a configuração que representa a topologia 

de RNA mais simples sem perda da capacidade de generalização do modelo de 

predição. A rede neural utilizada na formulação do problema é do tipo feedforward 

multicamadas apresentada na figura 3.2. Para o processo de ajuste dos modelos foi 

determinado o número de neurônios na camada intermediária utilizando a seguinte 

estratégia: iniciar por um neurônio (o que torna o modelo mais simples) e aumentar em 

uma unidade por vez até que se alcance o número limitante indicado pelo Teorema de 

Kolmogorov-Nielsen, qual seja, (2n +1), sendo n o número de variáveis de entrada 

(KÓVACS, 1996).  
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Os modelos de RNA analisados foram os que utilizam apenas uma camada 

intermediária (escondida), pois, além do relato de Masters (1993) e Fahlman (1988) 

sobre a grande eficiência do algoritmo backpropagation em tais casos, a associação de 

topologia de RNA com uma camada intermediária ao algoritmo backpropagation 

permite a extração de equações matemáticas não sendo necessária a aplicação constante 

da rede ao modelo proposto, fato que poderia acarretar em demasiado tempo de 

processamento. Além disso, o número de neurônios na camada intermediária foi 

limitado ao alcance de um fator de correlação satisfatório, o qual, conforme observado 

no trabalho de Dantas (2011) pode ser qualquer valor maior que 0,9, de maneira que as 

equações geradas não sejam muito extensas. A equação eq. (4) representa o parâmetro 

estatístico utilizado neste trabalho: 

 

𝑅² = 1 −
∑ (𝑡𝑘−𝑦𝑘

2)𝑘

∑ 𝑦𝑘
2

𝑘
   Eq. (4) 

                                                                                             

Sendo t o valor desejado e y o valor encontrado. 

As funções de ativação utilizadas foram a tangente hiperbólica e a função linear. Como 

já verificado no item 3.1.1, a função tangente hiperbólica é uma das mais utilizadas. 

Quanto à função linear, a sua aplicação, quando possível, é vantajosa pelo fato de ser 

mais simples e por consequência gerar equações também mais simples.  

Desta maneira, os parâmetros de entrada presentes na tabela 4.1 são equivalentes aos 

valores de x1, x2, ..., xm apresentados na figura 3.1, sendo yk, o valor da resistência à 

compressão ou abatimento encontrado pela rede. Assim, quando a RNA estiver 

generalizada, a mesma será capaz de predizer à resistência à compressão e o abatimento 

do concreto convencional. 

 Uma vez conhecidos os valores dos pesos sinápticos gerados pela rede neural, bias e 

parâmetros utilizados para a montagem da arquitetura e operação da rede, tais como o 

número de camadas, número de neurônios e função de ativação, é determinada uma 

equação que define o comportamento da propriedade modelada. Esta equação pode ser 

formulada seguindo o modelo apresentado na figura 4.1.  
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Figura 4.1: Processo de formulação das equações (DANTAS, 2011) . 

Equação para função linear: 

y = [(X1P1 + X2P2 + b1)P3 + b2]             Eq. (5) 

 

Equação para a função tangente hiperbólica: 

y = tgh[(X1P1 + X2P2 + b1)P3 + b2] Eq. (6) 

 

Onde: 

y - Corresponde a saída desejada. 

X1 e X2 - Correspondem aos neurônios da camada de entrada. 

b1 e b2 - Correspondem aos valores de bias. 

P1, P2 e P3 - Correspondem aos pesos sinápticos. 

As eq. (5) e eq. (6) representam, genericamente, as equações determinadas a partir da 

utilização de funções de ativação do tipo linear e tangente hiperbólica, respectivamente. 

As equações obtidas a partir dos modelos de predição são as funções objetivo do 

problema, ou seja, correspondem à resistência à compressão e ao abatimento que o 

usuário deseja obter. Sendo o algoritmo genético uma ferramenta de minimização, neste 

caso, serão minimizados os erros quadráticos obtidos pela diferença entre o valor 

encontrado no algoritmo a partir das equações geradas pela RNA e o valor requerido 

pelo usuário (eq. (7) e eq. (8)). Quanto menor for o erro, melhor é a aptidão da solução. 

Erro quadrático para a resistência à compressão: 
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𝑓𝑐𝑚𝑖𝑛/𝑐𝑚á𝑥 =  (𝑓𝑐 − 𝐹𝑐)2 Eq. (7) 

           

Sendo, 

𝑓𝑐 - Valor de resistência à compressão inferido pelo modelo de predição. 

𝐹𝑐 - Valor da resistência requerida pelo usuário. 

Erro quadrático para o abatimento: 

 

𝑎𝑏𝑡𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑎𝑥 =  (𝑎𝑏𝑡 − 𝐴𝐵𝑇)2 Eq. (8) 

Sendo, 

𝑎𝑏𝑡 - Valor de abatimento inferido pelo modelo de predição. 

 𝐴𝐵𝑇 - Valor do abatimento requerido pelo usuário. 

O terceiro objetivo consiste no menor consumo de cimento possível, sendo este um 

problema de minimização, a função objetivo é dada por: 

 

Consumo de cimento = - CIM  Eq. (9) 

  

Sendo (CIM) calculado dentro do algoritmo utilizando as formulações do método do 

IPT/EPUSP (HELENE E TERZIAN, 1992). 

4.1 MODELO DE PREDIÇÃO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (PCR1) 

No presente trabalho, as variáveis da rede neural são determinadas para predizer a 

resistência à compressão de concretos convencionais. Os dados de entrada da rede 

neural são de concretos produzidos a partir do método do IPT/EPUSP (HELENE E 

TERZIAN, 1992). Esses dados possuem tanto os parâmetros de dosagem tais como 

relação água/cimento (FAC), teor de argamassa (TAR) e teor de agregado (TAG), como 

os parâmetros que caracterizam o material empregado na dosagem: módulo de finura 

(FMN e FGN) e diâmetro máximo (DMN e DGN) dos agregados miúdo e graúdo, 

respectivamente. 
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No primeiro modelo desenvolvido para a predição de resistência à compressão, 

chamado de PCR1, foram utilizados 141 dados de concretos e suas respectivas 

resistências à compressão na idade de 28 dias. 70% dos dados foram destinados para o 

treinamento da rede e 30% foram utilizados para validação da mesma. As variáveis 

utilizadas e seus respectivos valores limites, que correspondem aos valores mínimos e 

máximos de cada variável no conjunto de dados, estão apresentados na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1: Variáveis da RNA para resistência à compressão 

ENTRADA 

Variáveis Valores limites Unidade 

FAC - Fator água/cimento 0,38 – 0,8  - 

TAR - Teor de argamassa 47 – 62 % 

TAG - Teor de agregado 3,24 – 9,57 - 

FMN - Módulo de finura do agregado miúdo natural 1,48 – 2,89 - 

FGN - Módulo de finura do agregado graúdo natural 5,35 – 7,15 - 

DMN - Diâmetro máximo do agregado miúdo 

natural 

0,6 – 4,8 mm 

DGN - Diâmetro máximo do agregado graúdo 

natural 

9,5 - 25 mm 

CIM – Cimento 224,5 – 511,44 kg/m³ 

SAÍDA FC – Resistência à compressão 11,43 – 47,3 MPa 

 

O treinamento foi realizado até um total de 1000 ciclos, cada uma dessas com até 20 

iterações, até que se encontrasse um número de neurônios adequado ao problema. O 

algoritmo utilizado para ao treinamento foi o Levenberg-Marquardt, também utilizado 

por Dantas (2011) e por Sobhani et al. (2010), com bons resultados.  

O primeiro passo foi encontrar o maior R² para uma configuração com o menor número 

de neurônios possível, caso contrário, as equações ficariam muito extensas. Os 

resultados obtidos por Dantas (2011) mostram que um R² satisfatório pode ser 

alcançado com um número de três a cinco neurônios na camada oculta. Sendo assim, 

neste trabalho optou-se por utilizar três neurônios para todas as configurações de rede 

neural, de forma garantir um bom resultado e equações não muito extensas.  
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4.2 MODELO DE PREDIÇÃO DE ABATIMENTO (PA1) 

O procedimento adotado para o desenvolvimento do modelo de predição de abatimento 

foi o mesmo adotado para o modelo de predição de resistência à compressão. Os dados 

de entrada da rede neural é uma parte do mesmo conjunto de dados utilizados para a 

resistência. Assim, para o desenvolvimento do primeiro modelo de predição de 

abatimento, chamado PA1, ficaram definidas as variáveis apresentadas na tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2: Variáveis da RNA para abatimento 

ENTRADA 

Variáveis Valores limites Unidade 

FAC - Fator água/cimento 0,39 – 0,8 - 

TAR - Teor de argamassa 48,3 - 62 % 

TAG - Teor de agregado 3,5 – 9,57 - 

FMN - Módulo de finura do agregado miúdo natural 1,48 – 2,89 - 

FGN - Módulo de finura do agregado graúdo natural 5,35 – 7,15 - 

DMN - Diâmetro máximo do agregado miúdo 

natural 

0,6 – 4,8 mm 

DGN - Diâmetro máximo do agregado graúdo 

natural 

9,5 – 25 mm 

CIM – Cimento 224,5 – 511,4  kg 

SAÍDA ABT - Abatimento 40 - 120 mm 

 

Foram utilizados 36 dados, dos quais, 75% foram destinados ao treinamento da rede 

neural e 25% para a validação da mesma. Assim como no modelo de predição de 

resistência à compressão, neste caso também se utilizou um total de 1000 épocas com 

20 iterações com o objetivo de se alcançar a maior eficiência possível.  

Para o abatimento, foram tomados como referência os valores de tolerância presentes na 

norma NBR 7212 (ABNT, 1984) apresentadas na tabela 4.3. Desta maneira, a rede 

neural deve encontrar um valor de abatimento, para um determinado conjunto de 

varáveis de entrada, que é comparado com o valor experimental. Assim, foram 

considerados satisfatórios os resultados que se apresentaram dentro da faixa de 

tolerância.   
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Tabela 4.3: Tolerâncias para o abatimento 

Abatimento Tolerância (mm) 

De 10 a 90 ± 10 

De 100 a 150 ± 20 

Acima de 160 ± 30 

 

4.3 VARIÁVEL DE ÍNDICE GRANULOMÉTRICO 

Com o objetivo de melhorar os modelos de predição de resistência à compressão e 

abatimento, foram criadas outras duas variáveis: IGG (Índice Granulométrico do 

Agregado Graúdo) e IGM (Índice Granulométrico do Agregado Miúdo). 

Como já observado no item 2, a granulometria do agregado possui um papel muito 

importante na definição das propriedades do concreto, tanto no estado fresco como no 

estado endurecido. Desta maneira, foi verificado que as variáveis de entrada utilizadas 

para caracterizar o material, poderiam ser insuficientes para modelar o comportamento 

do concreto, uma vez que, materiais distintos poderiam ter parâmetros, tais como 

módulo de finura e diâmetro máximo, muito parecidos. 

Muito embora o módulo de finura e o diâmetro máximo de agregados distintos possam 

ter valores próximos ou iguais, a curva granulométrica pode ser diferente para cada tipo 

de material. Assim, foi criada uma equação que define um índice granulométrico para 

cada agregado, de forma que, mesmo que dois materiais possuam o mesmo diâmetro 

máximo, ou módulo de finura muito parecido, terão índices granulométricos diferentes.  

O índice granulométrico é calculado da seguinte maneira: para cada peneira das séries 

intermediária e normal é atribuído um valor fixo, que será multiplicado pelo percentual 

retido acumulado. O índice é obtido a partir do somatório dos valores obtidos em todas 

as peneiras, conforme a eq. (10). 

 
𝐼𝐺 = (𝑋1 ∗ 38 + 𝑋2 ∗ 32 +  𝑋3 ∗ 25 +  𝑋4 ∗ 19 + 𝑋5 ∗ 12,5  

                + 𝑋6 ∗ 9,5 + 𝑋7 ∗ 6,3 + 𝑋8 ∗ 4,8 + 𝑋9 ∗ 2,4 +  𝑋10 ∗ 1,2  

                       + 𝑋11 ∗ 0,6 +  𝑋12 ∗ 0,3 +  𝑋13 ∗ 0,15 +  𝑋14 ∗ 0,01)                                  

 

Eq. (10) 
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 Sendo (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋14) o percentual retido acumulado em cada uma das peneiras. 

A tabela 4.4 apresenta exemplos do cálculo do índice granulométrico de agregados 

graúdo. 

 

Tabela 4.4: Composição granulométrica do agregado graúdo - índice granulométrico 

IGG. 

Peneira (mm) 

CECCATO 

(2003) 

LEITE 

(2001) 

CABRAL 

(2007) 

% retida 

acumulada 

% retida 

acumulada 

% retida 

acumulada 

25    

19  2  

12,5 61 53 29,1 

9,5 89 87 65,42 

6,3 98 99 86,16 

4,8 99 100 93,57 

2,4 100 100 99 

1,2 100 100 99 

0,6 100 100 99 

0,3 100 100 99 

0,15 100 100 99,9 

< 0,15 100 100 100 

Dimensão máxima (mm) 19 19 19 

Módulo de finura 6,88 6,89 6,55 

IGG 3166,6 3096,7 2438,67 

 

Para o agregado graúdo apresentado na tabela 4.4, o diâmetro máximo é o mesmo no 

trabalho de Ceccatto (2003) e de Leite (2001) e o módulo de finura é muito próximo. 

No entanto, o índice granulométrico consegue fazer maior distinção entre os materiais 

empregados, aproveitando melhor a informação da curva granulométrica, como por 

exemplo, quanto maior o IG mais partículas grossas o agregado tem. O mesmo acontece 

em relação ao trabalho de Cabral (2007) que apresenta uma diferença no módulo de 

finura, no entanto, o índice granulométrico é bastante diferente dos demais materiais. A 

tabela 4.5 apresenta exemplos do cálculo do índice granulométrico de agregados miúdo. 

 

 

 

 



51 
 

Tabela 4.5: Composição granulométrica do agregado miúdo - Índice granulométrico 

IGM. 

Peneira (mm) 

ABREU 

(1998) 

LEITE 

(2001) 

MERCÊS et 

al. (2007) 

% retida 

acumulada 

% retida 

acumulada 

% retida 

acumulada 

4,8 0,07   

2,4 6,4 9  

1,2 20,64 21 1 

0,6 48,57 49 11 

0,3 90,54 83 64 

0,15 99,49 100 92 

< 0,15 100 100 100 

Dimensão máxima (mm) 4,8 4,8 1,2 

Módulo de finura 2,66 2,62 1,68 

IGM 112,7 117,1 41,8 

 

Embora o módulo de finura seja um pouco diferente para os materiais utilizados por 

Abreu (1998) e Leite (2001), apresentados na tabela 4.5, o diâmetro máximo é o 

mesmo. Neste caso, o índice granulométrico também consegue distinguir melhor os dois 

materiais. Já no trabalho de Mercês et al. (2007), apesar do diâmetro máximo diminuir 

bastante em relação aos demais trabalhos, o mesmo não acontece proporcionalmente 

como módulo de finura, mas o índice granulométrico consegue identificar com maior 

sensibilidade a mudança na característica dos materiais. 

É importante ratificar que o índice granulométrico não substitui os parâmetros obtidos a 

partir da composição granulométrica do agregado, principalmente na dosagem do 

concreto, em que a determinação do diâmetro máximo é essencial. No entanto, os 

índices granulométricos, foram aplicados neste trabalho, com o objetivo de ampliar a 

capacidade da rede neural de identificar os padrões inerentes aos diferentes materiais 

diferenciando-os de maneira mais eficiente, uma vez que os mesmos permitem uma 

melhor caracterização de cada material. 

Assim, uma vez que foram determinados os índices granulométricos para todos os 

concretos utilizados no presente trabalho, foram ajustados novos modelos de predição 

para a resistência à compressão e o abatimento, seguindo o mesmo procedimento dos 

modelos anteriores. Foi feita uma revisão nos dados anteriores com o objetivo de 

excluir dados incompletos. Além disso, novos dados foram acrescentados provenientes 

dos trabalhos de Abreu (1998), Abreu (2004), Ceccatto (2003), Manuel (2005), 
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Santiago et al. (2008). As novas variáveis, geradas a partir da inserção dos índices 

granulométricos nos modelos de predição, estão apresentadas na tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6: Variáveis de entrada e saída das RNA com índices granulométricos. 

ENTRADA 

Variáveis Valores limites Unidade 

FAC - Fator água/cimento 0,39 – 0,8 - 

TAR - Teor de argamassa 48,3 - 62 % 

TAG - Teor de agregado 3,5 – 9,57 - 

DMN - Diâmetro máximo do agregado miúdo natural 0,6 – 4,8 mm 

DGN - Diâmetro máximo do agregado graúdo natural 9,5 – 25 mm 

IGM – Índice de granulometria do agregado miúdo 36,4 – 154,75  

IGG – Índice de granulometria do agregado graúdo 895,75 - 3883   

CIM – Cimento (para modelo de FC) 224,5 – 511,4  kg 

IDE – Idade (para modelo de FC) 7 - 28 Dias 

SAÍDA 
ABT - Abatimento  MPa 

FC – Resistência à compressão  mm 

 

4.4 MODELOS DE PREDIÇÃO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

UTILIZANDO O IGM E IGG (PCR2 e PCR3) 

Utilizando os mesmos procedimentos para determinação do modelo de predição de 

resistência à compressão, apresentados no item 4.1, foi desenvolvido o modelo PCR2. 

Foi utilizado um total de 176 dados para a modelagem da resistência à compressão. A 

tabela 4.6 apresenta as variáveis de entrada para o segundo modelo de predição de 

resistência à compressão.  

 

Por opção, ficou determinado que as variáveis utilizadas representassem, diretamente, o 

proporcionamento equivalente ao traço do concreto. Dessa forma, seguindo o método 

do IPT/EPUSP apresentado por Helene e Terzian (1992), apresentado em 2.1.1, a partir 

dos dados de teor de argamassa e teor de agregado, foram definidas as variáveis de ARE 
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(areia) e BRT (brita). Com estas mudanças foi desenvolvido um novo modelo de RNA 

para resistência à compressão, denominado PCR3 e outro para o abatimento, 

denominado PA3. As variáveis de entrada e saída dos novos modelos de rede neural são 

apresentadas na tabela 4.7, sendo que seus limites são os mesmos estabelecidos 

anteriormente. 

 

Tabela 4.7: Substituição das variáveis TAR e TAG por ARE e BRT. 

ENTRADA 

Variáveis Valores limites Unidade 

FAC - Fator água/cimento 0,39 – 0,8 - 

ARE - Areia 0,993 – 4,179 kg/kg 

BRT - Brita 1,74 – 5,391 kg/kg 

DMN - Diâmetro máximo do agregado miúdo 

natural 

0,6 – 4,8 mm 

DGN - Diâmetro máximo do agregado graúdo 

natural 

9,5 – 25 mm 

IGM – Índice de granulometria do agregado miúdo 36,4 – 154,75  

IGG – Índice de granulometria do agregado graúdo 895,75 - 3883   

CIM – Cimento (para modelo de FC) 224,5 – 511,4  kg/m³ 

IDE – Idade (para modelo de FC) 7 - 28 Dias 

SAÍDA 
ABT – Abatimento  40 - 120 mm 

FC – Resistência à compressão  11,43 – 47,3 MPa 

 

4.5 MODELOS DE PREDIÇÃO DE ABATIMENTO COM AS VARIÁVEIS IGM E 

IGG (PA2 e PA3) 

Tal como para a resistência à compressão, foram definidas as variáveis de entrada do 

novo modelo de predição de abatimento, denominado PA2, considerando os índices 

granulométricos. Foram utilizados 34 dados para este modelo de predição de 

abatimento.  A variável CIM (cimento) foi retirada com o objetivo de diminuir o erro 

encontrado pela rede já que, a faixa de quantidade de cimento, tinha uma variação muito 

grande para uma quantidade de dados pequena. As variáveis são apresentadas na tabela 

4.6. 
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Com a mudança de variáveis, apresentada no item 4.4, foi desenvolvido o modelo de 

predição de abatimento PA3. A estratégia para o desenvolvimento da nova rede neural, 

para modelagem da trabalhabilidade, consistiu em dividir os dados em faixas de 

abatimento e treiná-los utilizando o mesmo procedimento adotado até aqui. Os dados 

foram divididos em uma faixa entre 20 mm e 70 mm de abatimento, utilizando 34 dados 

e aplicando a função tangente hiperbólica e outra faixa entre 70 mm e 120 mm, com 30 

dados e aplicando a função linear. 

 

 Para que se estabelecesse uma influência entre a resistência à compressão e o 

abatimento, já que os resultados destes pertencem aos mesmos concretos, foi inserido o 

resultado da resistência à compressão como uma variável de entrada no modelo de 

abatimento. Além disso, por se tratar de concreto convencional sem o uso de aditivos, a 

trabalhabilidade é modificada alterando a quantidade de água, de modo que, 

consequentemente, a relação água/cimento é alterada, bem como a resistência à 

compressão do concreto.  

4.6 OTIMIZAÇÃO DAS MISTURAS 

Uma vez estabelecido os modelos de predição de resistência à compressão e abatimento, 

pode-se implementar o programa de dosagem. 

Numa abordagem inicial do problema de dosagem, acreditava-se que a utilização de 

redes neurais recorrentes seria suficiente para estabelecer modelos de dosagem de 

concretos. No entanto, o grande número de variáveis que se deseja obter como saída 

poderia dificultar ou até mesmo impossibilitar a convergência dos resultados. 

Diferentemente dos trabalhos apresentados por Ji et al. (2006), Ji-Zong et al. (1999) e 

Khan (2012) que utilizam as ferramentas computacionais como preditoras de 

propriedades para ajustar os traços, neste trabalho propõe-se uma abordagem inversa 

para a obtenção dos traços a partir das restrições físicas e dos modelos de predição. Para 

tanto, foi utilizado algoritmo genético aplicado com o Optimization Tool do Matlab®, 

com a função de otimizar os traços de concreto convencional. A seguir é apresentado 

um esquema de um algoritmo genético comum, o qual também é chamado de canônico 

no qual se baseia este trabalho. 
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4.6.1 Definição das variáveis 

O primeiro passo foi definir  as variáveis globais, que serão ajustadas pelo usuário para 

cada concreto dosado. As variáveis de resistência à compressão (FC) e abatimento 

(ABT) são o objetivo no processo, ou seja, o usuário definirá quais valores deseja obter, 

sendo estas definidas como variáveis globais.  O proporcionamento dos materiais deve 

ser realizado de forma a garantir que o concreto dosado atenda ao que foi requerido. 

Assim, baseado no conjunto de dados utilizado para gerar os modelos de predição, 

foram determinadas as demais variáveis globais que são: DMN – diâmetro máximo do 

agregado miúdo; DGN – diâmetro máximo do agregado graúdo; IGM – índice 

granulométrico do agregado miúdo; IGG – índice granulométrico do agregado graúdo; 

IDE - idade; CIM – consumo de cimento.  

Além dessas informações que determinam os valores das variáveis globais, deverá ser 

inserido também o valor da massa específica do cimento, da areia, da brita e o teor de ar 

incorporado. Sendo o traço de concreto convencional, o proporcionamento do cimento, 

areia, brita e água, ficou definido, que as variáveis independentes que compõem os 

cromossomos no processo deveriam representá-las.  A partir das formulações do 

método do IPT/EPUSP (HELENE E TERZIAN, 1992) observa-se que o traço pode ser 

obtido com os valores do teor de argamassa (TAR), teor de agregado (TAG) e relação 

água/cimento (FAC), as quais foram, inicialmente, definidas como variáveis 

independentes, uma vez que estas estão presentes no conjunto de dados utilizados no 

modelo de predição.  

Algoritmo genético  

          Inicie uma população de cromossomos (geração i=1) 

          Avalie indivíduos na população (função objetivo e sobrevivência) 

         Repita (evolução) 

                     Selecione indivíduos para a reprodução 

                     Aplique operadores de recombinação e/ou mutação 

                     Avalie indivíduos para sobreviver (geração i=i+1)  

          Até o objetivo final ou máximo de gerações 

Fim          
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No entanto, na dosagem experimental o concreto apresentou problemas com a 

trabalhabilidade medida a partir do ensaio de tronco de cone ficando, na maioria das 

vezes, com quantidade inferior de água. Também foi identificado, a partir de simulações 

realizadas no software, que para os traços obtidos havia uma grande variação da relação 

de água/materiais secos, como por exemplo, para uma resistência de 30 MPa e 

abatimento entre 70 mm e 100 mm, a relação água materiais secos variava de 7,7 a 8,8 e 

em outras situações estes valores permaneciam inalterados, como por exemplo para uma 

resistência de 20 MPa e abatimento de 70 mm a 100 mm a relação água/materiais secos 

permaneciam praticamente inalteradas em torno de 8,7. Diante disto, ficou definido que 

a relação água/materiais secos deveria ser uma variável controlada no processo. Sendo 

assim, as variáveis que compõe o cromossomo passaram a ser o teor de argamassa 

(TAR), teor de agregado (TAG) e relação água materiais secos (A). A variável relação 

água/cimento (FAC) passou a ser calculada conforme método IPT/EPUSP (HELENE E 

TERZIAN, 1992).     

 

4.6.2 Geração da população inicial 

O próximo passo consiste no funcionamento do algoritmo genético como otimizador da 

forma como se apresenta no algoritmo genético canônico.  Gerou-se uma população 

inicial aleatória obedecendo aos limites apresentados na tabela 4.8 sendo o número de 

indivíduos fixado em 100. Cada indivíduo consiste em um vetor composto pelas 

variáveis independentes. 

 

Tabela 4.8: Limites adotados para as variáveis que compõe o cromossomo. 

Variável 
Limites 

Mínimo Máximo 

FAC – Relação água/cimento 0,4 0,65 

TAR – Teor de argamassa 46% 62% 

TAG – teor de agregado 3 7 

  

Os valores adotados para as variáveis independentes foram obtidos de acordo com o 

conjunto de dados utilizado para treinar a rede neural, de forma que estes valores são 

necessários para garantir que os modelos de predição obtidos sejam válidos. O limite 
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máximo para a relação água/cimento foi estabelecido para concretos do tipo CA 

(Concreto Armado) e classe de agressividade I conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014).  

Dessa forma, o cromossomo assume a seguinte configuração, obedecendo ao espaço de 

busca entre os valores mínimos e máximos: 

Cromossomo = min. [0,40; 46; 3] e máx. [0,65; 62; 7] 

Foi identificado nas simulações de dosagem que os limites tinham grande influência no 

resultado final, de forma que eram encontrados traços distintos para um mesmo valor de 

resistência e abatimento apenas mudando os limites. Assim, optou-se por definir limites 

distintos para a faixa de resistência de 20 MPa a 25 MPa e maior que 25 MPa, os quais 

estão apresentados na tabela 4.9 e na tabela 4.10. Nesta etapa já se tinha substituído a 

variável FAC pela variável A.  

 

Tabela 4.9: Limites para a faixa de resistência à compressão de 20MPa a 25MPa. 

Variável 
Limites 

Mínimo Máximo 

TAR – Teor de argamassa 47% 52% 

TAG – teor de agregado 3 6,5 

A – Relação água/materiais secos 7,6 8,6 

 

Tabela 4.10: Limites para resistência à compressão maiores que 25MPa. 

Variável 
Limites 

Mínimo Máximo 

TAR – Teor de argamassa 47% 52% 

TAG – teor de agregado 3 5,5 

A – Relação água/materiais secos 7,9 9,2 

 

4.6.3 Função objetivo 

 A partir dos modelos de predição de trabalhabilidade e resistência à compressão foram 

desenvolvidas as equações as quais foram inseridas no algoritmo genético multiobjetivo 

como funções de aptidão. Em seguida, o algoritmo fez a seleção dos traços que mais se 

aproximaram dos valores de resistência e abatimento requerido e realizou-se o processo 

de recombinação e mutação para garantir a diversidade dos novos traços.  
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Inicialmente foram determinadas como funções objetivo a equação correspondente ao 

modelo de predição de resistência à compressão PCR2 e a equação correspondente ao 

modelo de predição de abatimento PA2.     

Em função das modificações apresentadas no item 4.4 em que os modelos de predição 

foram determinados substituindo as variáveis TAR e TAG por ARE e BRT, foram 

adotadas como função objetivo a equação correspondente ao modelo de predição de 

resistência à compressão PCR3, a equação correspondente ao modelo de predição de 

abatimento PA3 dividido em faixas de 20 mm a 70 mm e de 70 mm a 100 mm. 

Os objetivos a serem alcançados foram três: FC e ABT conforme requerido e menor 

consumo de cimento. Para tanto, foram calculados os erros quadráticos eq. (7) e eq. (8) 

e o consumo de cimento eq. (9). Dessa forma, o algoritmo realizou a minimização 

destes erros.  

 

4.6.4 Restrições laterais 

Foram impostas restrições que definem um valor mínimo e um valor máximo para a 

resistência à compressão eq. (11) e eq. (12) e abatimento eq. (13) e eq. (14). Desta 

maneira, evitou-se que fossem admitidos valores muito menores em relação ao que foi 

requerido ou muito maiores evitando, por exemplo, que fosse admitida uma resistência 

de 35 MPa quando a requerida era de apenas 20 MPa, aumentando significativamente o 

custo já que, neste caso, o consumo de cimento seria muito alto. Além destas restrições, 

também foi definido como restrição um consumo de cimento na faixa de 300 kg a 400 

kg. A seguir são apresentadas as restrições de resistência e abatimento adotadas. 

Restrições para resistência à compressão: 

 

𝑓𝑐𝑚𝑖𝑛 > (0,95 ∗ 𝐹𝑐) Eq. (11) 

 

𝑓𝑐𝑚á𝑥 < (1,5 ∗ 𝐹𝑐) Eq. (12) 

Sendo 𝑓𝑐𝑚𝑖𝑛/𝑚á𝑥 o valor obtido pelo AG a partir do modelo de predição e Fc o valor 

definido pelo usuário. 
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𝑎𝑏𝑡𝑚𝑖𝑛 < (0,5 ∗ 𝐴𝐵𝑇) Eq. (13) 

 

𝑎𝑏𝑡𝑚𝑎𝑥 > (1,5 ∗ 𝐴𝐵𝑇) Eq. (14) 

Sendo 𝑎𝑏𝑡𝑚𝑖𝑛/𝑚á𝑥 o valor obtido pelo AG a partir do modelo de predição e 𝐴𝐵𝑇 o valor 

requerido pelo usuário. 

 

4.6.5 Critério de parada 

Uma vez determinadas as restrições, foi fixado como critério de parada um total de 350 

gerações. Assim, diversos traços são analisados e ao término do processo aqueles que 

mais se aproximam dos valores desejados são apresentados. 
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5 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 A seguir são apresentados os materiais utilizados na dosagem experimental do concreto 

a partir dos traços obtidos com o software desenvolvido. Também são apresentados os 

ensaios realizados nos concretos. Após a determinação dos traços, os materiais 

(cimento, areia, brita e água) foram pesados e, após a imprimação da betoneira no traço 

de 1:2:3, foram misturados segundo a seguinte ordem:  

a) Agregado graúdo + uma parte da água – seguida de mistura 

b) Cimento – seguido de mistura 

c) Agregado miúdo + restante da água – seguida de mistura  

5.1 MATERIAIS 

 Cimento – Para a produção dos concretos foi utilizado o cimento CPV – ARI 

cuja caracterização é apresentada na tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Caracterização do cimento. 

Propriedades Avaliadas 
Resultados 

obtidos 
Método de ensaio 

Limites da norma NBR 

5733 (1991) 

Massa específica (g/cm³) 3,04 
NBR NM 23  

(ABNT, 2001) 
- 

Resistência à compressão 

(MPa) 

1 dia 21,7 

NBR 7215 (ABNT, 

1996) 

14 

3 dias 27,7 24 

7 dias 35,7 34 

28 dias 44,1 - 

 

 Agregados – O agregado miúdo utilizado foi uma areia média quartzosa 

proveniente do rio Jacuípe no município de Feira de Santana na Bahia, sendo 

que sua caracterização está apresentada na tabela 5.2. 
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Tabela 5.2: Caracterização física do agregado miúdo. 

Propriedades Avaliadas  

 
% Retido 

Método de Ensaio 

Abertura da peneira (mm) %RI %RA 

NBR NM 248 (ABNT, 2003) 

4,8 0 0 

2,4 3 3 

1,2 9 12 

0,6 26 39 

0,3 43 81 

0,15 16 98 

Menor que 0,15 3 100 

Dimensão máxima característica (mm)  2,40 

Módulo de finura  2,32 

Índice granulométrico  85 

Massa específica (kg/cm³) 

 

Aparente 2,49 

NBR NM 52 (ABNT, 2009) SSS 2,51 

Seco 2,54 

MASSA UNITÁRIA (kg/cm³)  1,45 NBR 7251 (ABNT, 1982) 

Absorção de água (%) – 0,8 NBR NM 30 (2003) 

 

O agregado graúdo utilizado é de origem granítica, extraído na cidade de Conceição do 

Jacuípe, na Bahia. A caracterização deste material se encontra na tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3: Caracterização física do agregado graúdo. 

Propriedades avaliadas Método de ensaio 

Composição Granulométrica  

NBR NM 248 (2003) 

Abertura da peneira (mm) %RI %RA 

12,5 57 57 

9,5 34 91 

6,3 7 98 

4,75 1 99 

< 4,75 1 100 

Dimensão máxima característica 

(mm) 
19 

Módulo de finura 6,9 

Índice granulométrico 3135,6 

Perda por Abrasão Los Angeles 

(%) 
40 NBR NM 51 (2001) 

Índice de forma  2,4 NBR 7809 (2006) 

Massa 

específica 

(g/cm³)  

Aparente 2,79 

NBR NM 53 (2009) 
SSS 2,75 

Seco 2,73 

Absorção (%) 0,8 

Massa unitária (kg/dm³)  1,5  NBR 7251 (1982) 

Material Pulverulento (%)  0,4 NBR NM 46 (2003) 



62 
 

 

A água utilizada na produção dos concretos é proveniente do sistema de abastecimento 

da Universidade Estadual de Feira de Santana. O software desenvolvido neste trabalho 

foi alimentado com as informações destes materiais para a determinação dos traços de 

concreto a serem dosados em laboratório. 

5.2 ENSAIOS 

5.2.1 Trabalhabilidade 

 

Para cada concreto dosado foi realizada a verificação da trabalhabilidade através do 

ensaio de abatimento do tronco de cone de acordo com as especificações da NBR NM 

67 (ABNT, 1998).  

 

Figura 5.1: Abatimento do concreto C3T2. 
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5.2.2 Resistência à compressão 

 

A resistência à compressão uniaxial dos concretos foi determinada nas idades de 7 e 28 

dias,  segundo os procedimentos especificados na NBR 5739 (ABNT, 2007). Para cada 

traço determinado a partir do software desenvolvido nesta pesquisa e para cada idade, 

foram utilizados 3 corpos de prova cilíndricos com dimensões de 100 mm de diâmetro e 

200 mm de altura. Antes que fosse realizada a ruptura, todos os corpos de prova foram 

faceados no topo com a finalidade de obter superfícies planas e permitir uma 

distribuição de cargas de maneira mais uniforme. A velocidade de carregamento durante 

a execução do ensaio foi de 450 kgf/s. Este ensaio foi realizado com um instrumento de 

prensa servo-hidráulica da marca CONTENCO® e modelo HD – 200T, sendo que sua 

capacidade de carga corresponde à 200 toneladas. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

6.1 RESULTADOS DE PREDIÇÃO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

A partir da definição dos modelos de resistência à compressão apresentados no item 4 

foram obtidos os seguintes resultados:  

 

6.1.1 Modelo PRC1 

O melhor R² encontrado foi de 0,975 para a fase de treinamento e 0,956 para a 

validação, utilizando como função de ativação a função tangente hiperbólica. O gráfico 

da figura 6.1 representa a correlação entre os valores obtidos na RNA e os valores 

experimentais encontrados na literatura utilizada. 

 

Figura 6.1: Comparação entre os resultados experimentais e os resultados preditos  pela RNA                    

a) Treinamento; b) Validação. 

Embora o parâmetro estatístico tenha apontado para uma forte correlação entre os 

resultados emitidos pela rede neural e os resultados experimentais, outra avaliação foi 

realizada calculando-se os erros que são apresentados na figura 6.2. 
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Figura 6.2 : Histograma de erros nas fases de treinamento e validação da RNA para a resistência à 

compressão. 

Nos gráficos da figura 6.2, é possível observar que a maior parte dos resultados de 

resistência à compressão, preditos pela rede, teve erros menores que 10% em relação 

aos dados experimentais. Na validação, a quantidade de dados que apresentaram erros 

maiores que 10%, foram maiores em relação aos dados do treinamento. Isso já é 

esperado, pois na validação a rede é apresentada a um conjunto de dados desconhecidos, 

realizando dessa forma uma predição. Os erros, em MPa, obtidos na validação, podem 

ser observados na figura 9.1 em anexo. 

 

6.1.2 Modelo PRC2 

Os resultados do modelo PRC2, desenvolvido a partir da inserção do índice 

granulométrico como variável na rede neural, apresentaram R² de aproximadamente 

0,95 para ambas as etapas de treinamento e validação da rede. A figura 6.3, apresenta o 

ajuste da reta para a predição de resistência à compressão. 
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Figura 6.3: Comparação entre os resultados experimentais e os resultados preditos pela RNA:                      

a) Treinamento; b) Validação 

A figura 6.4 apresenta o histograma de erros obtidos na modelagem da RNA. Embora, 

no treinamento tenha aumentado a quantidade de erros maiores que 10%, na validação 

os erros se mantiveram concentrados na faixa de erros menores que 10%. Esta pequena 

alteração pode ser atribuída ao fato de ter sido feita a inserção de novos dados de 

concretos produzidos em diferentes regiões e em diferentes épocas. 

 

Figura 6.4: Histograma de erros para resistência à compressão modelada com as variáveis IGM e 

IGG.  

Com as informações geradas a partir deste modelo de rede neural, que possui uma 

camada intermediária com três neurônios, e de acordo com a eq. (6), foi desenvolvida a 

eq. (15) apresentada a seguir: 
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𝐹𝑐 = (
259741

26028
) Z1 − (

129625

8563
) 𝑍2 + (

136812

9163
) 𝑍3 +

137977

5088
 Eq. (15) 

          

Sendo, 

 

                            𝑍1 = tanh((976212/25) ∗ FAC + 3266819/141 − (933195/1561)
∗ TAR − (4242373/1557) ∗ TAG − (1203567/376) ∗ DMN
+ (283763/1906) ∗ DGN + (275976/2609) ∗ IGM + (4847/17573)
∗ IGG + (20309/5302) ∗ CIM − (935/56553) ∗ IDE) 

 

Eq. (16) 

 

                           𝑍2 =  tanh((170342/7195) ∗ FAC + 54185/5362 − (7054/21575)
∗ TAR − (30425/18997) ∗ TAG − (32673/15614) ∗ DMN 
− (16294/57515) ∗ DGN + (61705/554486) ∗ IGM + (664/366775)
∗ IGG + (766/764691) ∗ CIM − (7292/697471) ∗ IDE)  

 

Eq. (17) 

 

                           𝑍3 =  tanh((45329/10297) ∗ FAC − 100399/15830 + (8410/166977)
∗ TAR − (32401/51898) ∗ TAG + (17108/62303) ∗ DMN
+ (16808/105049) ∗ DGN + (493/999859) ∗ IGM − (325/934214)
∗ IGG + (2436/851449) ∗ CIM + (5068/234761) ∗ IDE) 

 
 

Eq. (18) 

6.1.3 Modelo PRC3 

 

Este modelo substitui as variáveis de teor de argamassa (TAR) e teor de agregado 

(TAG) pelas variáveis de areia (ARE) e brita (BRT). A rede neural apresentou um R² de 

aproximadamente 0,96, tanto no treinamento como na validação, para a resistência à 

compressão.  

 

Figura 6.5: Comparação entre os resultados de resistência à compressão experimentais e preditos, 

utilizando as variáveis ARE e BRT. a) Treinamento; b) Validação.  
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A figura 6.5, apresenta o ajuste da reta encontrado, sendo possível observar que os 

dados se encontram concentrados em volta da reta de maneira que, pode-se afirmar que 

a predição de resistência à compressão é bastante satisfatória. 

 

O histograma de erros, apresentado na figura 6.6, mostra que a rede conseguiu realizar 

um treinamento atingindo limites de erros menores em relação às redes anteriores, além 

disso, os erros absolutos, para 37 de um total de 48 amostras, ou seja, 77%, foram 

menores ou iguais a 3 MPa na validação. 

 

Figura 6.6: Histograma de erros na predição da resistência à compressão. 

 

Assim, foi formulada a eq. (19), que representa o modelo de predição de resistência à 

compressão. 

 

𝐹𝑐 = (
46643

7934
) X1 − (

73541

7907
) X2 − (

237157

12235
) X3 +

286459

9153
 

Eq. (19) 

 

                     𝑋1 = tanh((3602702/1983) ∗ FAC − 2464877/534 + (250285/1406)

∗ ARE + (265225/708) ∗ BRT + (442817/6134) ∗ DMN  

− (203671/3552) ∗ DGN − (61033/27982) ∗ IGM + (8313/29384)

∗ IGG + (95316/17003) ∗ CIM − (3551/184443) ∗ IDE)  

 

Eq. (20) 

 

                      𝑋2 = tanh((59931/17048) ∗ FAC − 55113/1618 − (186593/9132)

∗ ARE + (62209/4386) ∗ BRT − (70482/4361) ∗ DMN

− (36780/7513) ∗ DGN − (20194/117739) ∗ IGM + (8051/99793)

∗ IGG − (12731/166452) ∗ CIM − (8514/221753) ∗ IDE) 

 

Eq. (21) 
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                     𝑋3 = tanh((72406/16271) ∗ FAC − 278108/38555 + (51841/58810)

∗ ARE − (16079/53315) ∗ BRT + (16350/46217) ∗ DMN 

+ (2625/1643926) ∗ DGN + (1163/552501) ∗ IGM

+ (172/2873443) ∗ IGG + (1497/246599) ∗ CIM − (2076/132119)

∗ IDE)   
 

Eq. (22) 

6.2 RESULTADOS DE PREDIÇÃO DE ABATIMENTO 

6.2.1 Modelo PA1 

O valor do R² encontrado na fase de treinamento foi de 0,95, enquanto na fase de 

validação o valor alcançado foi de 0,78. Os gráficos da figura 6.7 representam a 

correlação entre o resultado determinado pela rede e o resultado experimental, para 

ambas as fases. 

 

Figura 6.7: Abatimento experimental versus predito. a) Treinamento; b) Validação 

Os dados utilizados para modelagem do abatimento possuem uma variabilidade muito 

grande dentro de um pequeno conjunto de dados, como por exemplo, o consumo de 

cimento varia de 224,5 kg/m³ a 511,44 kg/m³ e a relação água/cimento varia de 0,38 a 

0,8, como pode ser visto na tabela 4.2. Isto dificulta a convergência da RNA diminuindo 

a sua capacidade de generalização. Assim, informações muito distintas presentes no 

conjunto de dados da validação, fazem com que a rede tenha mais dificuldade em 
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encontrar o abatimento. É possível observar melhor os erros cometidos pela rede a partir 

dos histogramas da figura 6.8. 

 

Figura 6.8: Histograma de erros no treinamento e validação na modelagem do abatimento. 

Na validação, apenas duas amostras apresentaram erros maiores que 20%, no entanto, o 

R² encontrado foi abaixo do valor de 0,9, fixado como aceitável. Os erros, em “mm”, 

obtidos nessa etapa, podem ser observados na figura 9.2 em anexo.  

 

6.2.2 Modelo PA2 

O modelo PA2 é proveniente da inserção das variáveis de índice granulométrico (IGM e 

IGG). A figura 6.9, apresenta o ajuste da reta obtido na modelagem do abatimento.  

 

Figura 6.9: Abatimento experimental versus predito com as variáveis IGM e IGG                                                 

a) Treinamento b) Validação 
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Neste caso, a rede neural conseguiu melhorar o R² na fase de validação bem como 

diminuiu significativamente os erros, como pode ser observado na figura 6.10. Nesta, 

verifica-se que o erro máximo encontrado foi de 15% na fase de validação e que a maior 

quantidade de erros na fase de treinamento se concentraram na faixa menor que 5%.  

 

 

Figura 6.10: Histograma de erros para o abatimento modelado com as variáveis IGM e IGG. 

Assim, a partir dos resultados encontrados, foi determinada a    eq. (23) para predição 

do abatimento.  

 

 

𝐴𝐵𝑇 =  − (
111627

4700
) W1 − (

180379

1715
) W2 + (

56501

645
) W3 +

241631

4158
 

 

   Eq. (23) 

 

Sendo, 

 
                          𝑊1 = tanh((8243/1521) ∗ FAC + 158448/5437  − (21368/33271)

∗ TAR − (17997/36656) ∗ TAG + (8529/111637) ∗ DMN
+ (7291/45398) ∗ DGN + (1450/227289) ∗ IGM − (249/7130540)
∗ IGG)  

 

Eq. (24) 

 
 

                          𝑊2 = tanh((31420/6497) ∗ FAC + 110825/7571 − (10623/49862)
∗ TAR − (46276/72081) ∗ TAG + (36761/62107) ∗ DMN
− (14929/96745) ∗ DGN − (1537/3306210) ∗ IGM
− (1055/1183642) ∗ IGG)  

 

 Eq. (25) 
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                         𝑊3 = tanh((214978/22917) ∗ FAC + 529659/20834
− (28223/65954) ∗ TAR − (59092/53223) ∗ TAG 
− (25344/190679) ∗ DMN − 13513/40507) ∗ DGN
+ (3934/157543) ∗ IGM + (918/1598429) ∗ IGG) 

 

Eq. (26) 

 

6.2.3 Modelo PA3 

 

A divisão em faixas de abatimento na elaboração do modelo PA3 apresentaram 

resultados bem melhores em relação aos demais modelos. Para a faixa de 20 mm a 70 

mm, o modelo de rede neural alcançou um R² de 0,998 no treinamento e R² de 0,984 na 

validação, apresentando resultados com muito pouca dispersão, como pode ser 

observado na figura 6.11.  

 

 

Figura 6.11: Comparação entre o abatimento experimental e predito na faixa de 20 mm a 70 mm.               

a) Treinamento; b) Validação  

Os erros apresentados na modelagem do abatimento, para o conjunto de dados que 

contempla a faixa entre 20 mm e 70 mm, são muito menores em relação às redes neurais 

anteriores. No treinamento, 89% dos dados obtiveram erros menores que 5%, para a 

validação o erro máximo absoluto foi de 8%.  
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  Figura 6.12: Histograma de erros para o abatimento na faixa de 20 mm a 70 mm. 

Para modelo de rede neural para o abatimento dentro da faixa de 70 mm a 120 mm 

foram utilizados 30 dados. Assim, foi alcançado um R² de 0,954 no treinamento e 0,992 

na validação. A dispersão foi um pouco maior em relação à faixa de abatimento entre 20 

mm e 70 mm, como pode ser observado na figura 6.13. Isto pode ser atribuído à 

qualidade dos dados utilizados em cada um dos modelos, como por exemplo, a 

variabilidade. 

 

Figura 6.13: Comparação entre o resultado experimental e o predito pela rede neural para a faixa 

de abatimento entre 70 mm e 120 mm. a) Treinamento; b) Validação. 

Também é possível observar a partir dos histogramas da figura 6.14, que os erros 

apresentados para a faixa de abatimento de 70 mm a 120 mm são um pouco maiores em 

relação aos erros apresentados para a faixa de 20 mm a 70 mm. Isto pode ser atribuído, 

além da pouca quantidade de dados, ao fato de que estes são muito difusos. Ainda 
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assim, os erros no treinamento são, em sua maioria, menores que 5%, enquanto na 

validação o maior erro absoluto é de 7% entre o resultado predito e o resultado 

experimental.   

 

Figura 6.14: Histograma de erros para abatimento na faixa de 70 mm a 120 mm. 

A partir destes novos modelos de rede neural foi determinada a equação para o 

abatimento nas faixas de 20 mm a 70 mm eq. (27) e 70 mm a 120 mm eq. (31). Cabe 

resaltar que, no conjunto de dados utilizados, não existem concretos com abatimentos 

menores que 20 mm e que a quantidade de dados de abatimentos maiores que 120 mm, 

apenas três, são insuficientes para serem utilizados no modelo. Assim, admite-se que só 

seja possível a predição de abatimento caso este se encontre dentro da faixa utilizada 

para o treinamento da RNA.   

 

A eq. (27) representa o abatimento para a faixa de 20 mm a 70 mm. 

 

𝐴𝐵𝑇1 = − (
491428

1047
) Y1 + (

889575

1979
) Y2 + (

103743

3442
) Y3 +

93651

1711
 

 

Eq. (27) 

 

                      𝑌1 = tanh((368609/12983) ∗ FAC + 166412/5019 − (56699/4472)

∗ ARE + (62635/13118) ∗ BRT + (110555/22748) ∗ DMN 

− (17687/12164) ∗ DGN − (13522/53391) ∗ IGM

+ (1852/1377021) ∗ IGG − (11279/85992) ∗ fc)   

 

Eq. (28) 
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                      𝑌2 = tanh((165840/8971) ∗ FAC + 291790/8393 − (109051/9035)

∗ ARE + (181388/50653) ∗ BRT − (670210/91317) ∗ DMN 

− (78709/32101) ∗ DGN + (35693/99191) ∗ IGM

+ (2835/500582) ∗ IGG  − (41781/304859) ∗ fc) 
 

Eq. (29) 

 

                     𝑌3 = tanh((5927941/36040) ∗ FAC − 311360/2341 + (45885/24568)

∗ ARE − (63643/5149) ∗ BRT + (65459/20894) ∗ DMN 

+ (57373/231926) ∗ DGN + (13499/60793) ∗ IGM

+ (1055/1438059) ∗ IGG + (44222/39035) ∗ fc)  

 

Eq. (30) 

 

A eq. (31) representa o abatimento para a faixa de 70 mm a 120 mm. 

 

𝐴𝐵𝑇2 = (
732727

2515
) ∗ FAC +

505871

2698
− (

460580

6837
) ∗ ARE +  (

93016

5559
) ∗ BRT

− (
31814

8501
) ∗ DMN   − (

40589

13290
) ∗ DGN +  (

166361

1021335
) ∗ IGM

− (
6107

191056
) ∗ IGG − (

12361

105697
) ∗ fc 

 

Eq. (31) 

6.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A dosagem de concretos convencionais a partir do software desenvolvido nesta pesquisa 

é realizada de maneira bastante simples. O usuário deve inicialmente definir qual o 

valor da resistência à compressão que o concreto deve apresentar e a trabalhabilidade. 

Além disso, as seguintes informações devem ser inseridas: 

 Composição granulométrica dos agregados 

 Massa específica 

 O teor de ar aprisionado naturalmente 

 Idade de 7 ou 28 dias 

A partir da composição granulométrica do material a ser utilizado na dosagem serão 

calculados os índices granulométricos IGM e IGG eq. (10).  

Foram dosados concretos utilizando os materiais cuja caracterização foi apresentada no 

item 5.1. Os primeiros concretos foram dosados com o software a partir dos modelos de 

predição das eq. (15) e eq. (23). Foram determinados pelo software uma sequência de 
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quatro traços de concretos convencionais paras as resistências de 20 MPa, 25 MPa, 30 

MPa e 35 MPa e abatimentos de 80 mm e 100 mm. Destes, foram selecionados dois 

traços de concreto para a resistência de 25 MPa e dois traços para a resistência de 30 

MPa, e definidos com um abatimento de 80 mm. O consumo de cimento destes 

concretos é calculado levando-se em consideração um teor de ar aprisionado de 1%. Os 

traços selecionados nesta fase são chamados de C1 e são identificados individualmente 

a partir do código presente na tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1: Traços dos concretos C1 - Resistências de 25 MPa e 30 MPa com abatimento de 80 mm. 

Código/ 

Resistência 

requerida 

(MPa) 

Teor de 

argamassa 

(%) 

Teor de 

agregado 

Consumo de 

cimento 

(kg/m³) 

Relação 

a/c 
Traço unitário 

C1T1/25 49,34 6,39 306,94 0,48 1: 2,648: 3,746 

C1T2/25 46,11 4,09 412,79 0,53 1: 1,348: 2,745 

C1T3/30 47,14 3,57 454,78 0,51 1: 1,154: 2,415 

C1T4/30 49,27 6,14 320,99 0,45 1: 2,516: 3,621 

 

Os concretos chamados de C1 apresentaram os resultados de resistência à compressão e 

abatimento conforme a tabela 6.2.  

 

Tabela 6.2: Resultado dos ensaios dos concretos C1. 

Concreto 

Abatimento 

requerido 

(mm) 

Abatimento 

medido 

(mm) 

Resistência 

requerida 

aos 28 dias 

(MPa) 

a/c 

do 

traço 

a/c 

corrigida 

Idade 

(Dias) 

Resistência 

média 

(MPa) 

Desv. 

Pad. 
CV 

C1T1 80 20 25 0,48 0,62 
7 24,25 0,8 3,3 

28 29,15 1,6 5,5 

C1T2 80 145 25 0,53 - 
7 24,92 0,18 0,74 

28 30,27 0,67 2,22 

 

Os concretos C1T3 e C1T4 não foram produzidos em laboratório, pois foi observado a 

partir dos resultados de consistência dos concretos C1T1 e C1T2 que o software estava 

apresentando erros muito grandes em relação ao abatimento requerido, que foi de 80 

mm, e o abatimento medido no ensaio de tronco de cone. O concreto C1T1 apresentou 

falta de argamassa e de materiais finos, sendo necessária a adição de 450 ml de água 
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para que se atingisse uma consistência de 20 mm elevando a relação água/cimento de 

0,48 para 0,62. Mesmo assim, alcançou boa resistência à compressão. 

Já o concreto C1T2, embora tivesse um baixo teor de argamassa, tinha um teor de finos 

e quantidade de água que permitiu um alcance de 145 mm de abatimento, o que 

significa um erro de 81,25% para mais. Nota-se na tabela 6.2 que, embora não se tenha 

alcançado o resultado requerido para o abatimento, a resistência à compressão ficou 

muito próxima do valor requerido já aos 7 dias e aos 28 dias atingiu o resultado 

desejado. 

A partir das observações feitas em laboratório e do aprimoramento do software, 

indicados no item 4.4, foram dosados os concretos C2 e C3 apresentados na tabela 6.3 e 

tabela 6.5. O abatimento requerido para o concreto C2T1 foi de 70 mm, para o C2T2 foi 

de 80 mm e para o C2T3 foi de100 mm. O objetivo dessa dosagem foi de verificar 

faixas distintas de abatimento do tronco de cone, além de ajustar os parâmetros do 

software desenvolvido. 

 

Tabela 6.3: Traços dos concretos C2 – Resistências de 20 MPa, 25 MPa e 35 MPa e abatimentos de 

70 mm, 80 mm e 100mm, respectivamente.  

Código/ 

Resistência 

requerida (MPa) 

Teor de 

argamassa 

(%) 

Teor de 

agregado 

Consumo de 

cimento 

(kg/m³) 

Relação 

a/c 

Traço 

unitário 

C2T1/20 53,87 6,50 287,52 0,65 1: 3,04: 3,46 

C2T2/25 51,60 6,50 290,45 0,62 1: 2,87: 3,63 

C2T3/35 47,15 4,62 393,41 0,45 1: 1,65: 2,97 

 

Os resultados obtidos experimentalmente estão presentes na tabela 6.4. 

 

Tabela 6.4: Resultados dos ensaios dos concretos C2. 

Concreto 

Abatimento 

requerido 

(mm) 

Abatimento 

medido 

(mm) 

Resistência 

requerida 

aos 28 dias 

(MPa) 

a/c 

do 

traço 

a/c 

corrigida 

Idade 

(Dias) 

Resistência  

média 

(MPa) 

Desv. 

Pad. 

CV 

(%) 

C2T1/20 70 55 20 0,65 0,73 
7 18,50 0,79 4,28 

28 21,49 0,88 4,08 

C2T2/25 80 70 25 0,62 0,72 
7 19,04 1,01 5,29 

28 21,90 0,85 3,86 

C2T3/35 100 100 35 0,45 0,54 
7 24,99 1,30 5,20 

28 28,25 0,90 3,11 
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Ao ser misturado com toda a água determinada no traço emitido pelo software, o 

concreto C2T1 apresentou uma forma pelotizada, por estar muito seco, sendo necessária 

a adição de 300 ml de água para que se atingisse um abatimento de 55 mm quando o 

requerido era de 70 mm. Neste caso, a relação água/cimento do concreto C2T1 foi de 

0,65 para 0,73.  O concreto C2T2 também apresentou comportamento parecido e 

precisou de 340 ml de água para alcançar um abatimento de 70 mm, ficando com uma 

relação água/cimento de aproximadamente 0,72. O mesmo aconteceu com concreto 

C2T3, que precisou de 390 ml de água para alcançar os 100 mm de abatimento 

requerido. 

O objetivo desta dosagem foi verificar o abatimento em diferentes faixas. Deste modo, 

verificou-se a necessidade de adição de água em todos os concretos C2 para tentar 

enquadrá-los nas tolerâncias de erro para o abatimento apresentados na tabela 4.3. 

Assim, pode ser verificado a partir da tabela 6.4 que os resultados de resistência à 

compressão dos corpos de prova ensaiados foram menores em relação à resistência à 

compressão requerida. Este resultado já era esperado tendo em vista que, como 

explicitado no item 2.2.2, a relação água/cimento, que foi aumentada em todos os 

concretos, é a principal variável determinante da resistência aos esforços mecânicos do 

concreto.  

Embora os resultados de resistência à compressão possam ser considerados satisfatórios 

já que estão obedecendo à lei de Abrams, que diz que a mesma reduz conforme o 

aumento da relação água/cimento, os resultados de abatimento continuaram sendo 

insatisfatórios. Por isso a estratégia foi mudada e conforme apresentado no item 4.6.1 

estabeleceu-se um controle da relação água/materiais secos (A). Foram dosados novos 

concretos, nomeados de C3 e apresentados na tabela 6.5, e definidos com um 

abatimento de 80 mm. 

 

Tabela 6.5:Traços dos concretos C3 – Resistências de 20 MPa e 35 MPa e abatimento de 80mm. 

Código/ 

Resistência 

requerida 

(MPa) 

Teor de 

argamassa 

(%) 

Teor de 

agregado 

Consumo 

de cimento 

(kg/m³) 

Relação 

a/c 

Traço 

unitário 

C3T1/20 52,01 6,23 299,92 0,62 1: 2,76: 3,47 

C3T3/35 48,65 4,55 397,16 0,45 1: 1,70: 2,85 



79 
 

 

Os concretos apresentados na tabela 6.5 dosados pelo software desenvolvido foram 

produzidos em laboratório e ensaiados conforme os itens 5.2.1 e 5.2.2. Os resultados 

estão apresentados na tabela 6.6. 

       

Tabela 6.6: Resultados dos ensaios dos concretos C3. 

Concreto 

Abatimento 

requerido 

(mm) 

Abatimento 

medido 

(mm) 

a/c 

do 

traço 

a/c 

corrigido 

Resistência 

requerida 

aos 28 dias 

(MPa) 

Idade 

(Dias) 

Resistência 

média 

(MPa) 

Desv. 

Pad. 

CV 

(%) 

C3T1/20 80 25 0,62 - 20 
7 23,59 1,6 6,79 

28 27,71 1,15 4,16 

C3T2/35 80 20 0,45 0,46 35 
7 35,95 1,15 3,21 

28 40,81 1,07 2,62 

 

Nesta última verificação os resultados de consistência mantiveram fora da faixa para o 

que foi requerido, sendo que, a ideia era não modificar o traço emitido pelo software. 

Sendo assim, o concreto C3T1 apresentou um abatimento de 25 mm sem adição de água 

já para o concreto C3T2 foi necessário adicionar 100 ml de água para prover uma 

trabalhabilidade mínima alcançando 20 mm de abatimento. Todos os concretos C3, 

alcançaram a resistência requerida já aos 7 dias de idade, fato que pode ser justificado 

pelo uso do cimento CPV ARI.  

Os valores encontrados para todos os corpos de prova dos concretos C1, C2 e C3 

ensaiados estão apresentados no anexo. 
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7 CONCLUSÃO 

Foi desenvolvido um software de dosagem de concreto convencional utilizando redes 

neurais artificiais e algoritmos genéticos como ferramentas computacionais. Assim, foi 

necessária a realização de uma análise técnica a respeito das propriedades e 

características do concreto convencional para a definição das variáveis a serem 

utilizadas tanto para implementação dos modelos de predição quanto para as variáveis a 

serem controladas no processo de otimização. 

Dessa forma, foram desenvolvidos três modelos principais de redes neurais para a 

predição da resistência à compressão e da trabalhabilidade de concretos convencionais, 

a partir dos quais se pode concluir: 

Quanto aos modelos de predição de resistência à compressão: 

a) Os modelos de predição de resistência à compressão apresentaram desempenho 

bastante satisfatório, com valores de R² de até 0,975, compatíveis com 

resultados encontrados na literatura (SOBHANI et al. 2010, TOPÇU E 

SARIDEMIR, 2008a). Isto permite afirmar que a arquitetura de rede utilizada e 

as variáveis empregadas foram adequadas à formulação do problema. 

b) Os modelos computacionais de predição de resistência à compressão conseguem 

compreender o comportamento de concretos convencionais quanto a esta 

propriedade, uma vez que, os resultados experimentais obtidos ficaram muito 

próximos dos resultados modelados computacionalmente. Sendo assim, é 

possível concluir, também, que a partir dos dados empregados para o 

treinamento a RNA adquiriu a capacidade de emitir seus próprios resultados, ou 

seja, ficou generalizada. 

c) A inserção do índice granulométrico não implicou em mudanças significativas 

nos resultados obtidos para os modelos de predição de resistência à compressão. 

Quanto aos modelos de predição de abatimento: 

a) Os resultados computacionais satisfatórios só foram obtidos a partir da estratégia 

empregada no modelo PA3, no qual os dados de abatimento foram divididos em 

faixa de 20 mm a 70 mm e de 70 mm a 120 mm, chegando a alcançar R² de 

0,998. 
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b) Os resultados experimentais não foram compatíveis com os resultados obtidos 

computacionalmente. Isto pode ser atribuído ao fato de que a quantidade de 

dados utilizados foi muito menor em relação aos modelos de predição de 

resistência à compressão. Além disso, o controle do abatimento trona-se muito 

difícil quando é realizado apenas variando a quantidade de água. Outros fatores 

importantes na determinação do abatimento, tais como forma e textura do 

agregado, não puderam ser incorporados no modelo de RNA. 

c) Os modelos de predição de abatimento sofreram uma maior influência da 

inserção do índice granulométrico em relação aos modelos de predição de 

resistência à compressão. 

7.1 OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

Os resultados dos ensaios de resistência à compressão dos concretos dosados a partir do 

algoritmo genético foram bastante satisfatórios uma vez que atendia à resistência 

requerida, fato que atesta a eficácia da rede neural em predizer tal propriedade, já que a 

função de aptidão utilizada no algoritmo genético é proveniente da mesma. Contudo, os 

abatimentos para estes concretos não alcançaram os valores requeridos. Isto pode ser 

atribuído ao fato de que o conjunto de dados para a modelagem do abatimento foi muito 

pequeno, além disso, possuem valores muito discrepantes como pode ser observado na 

tabela 4.2. Isto dificultou a determinação, por meio do AG, de traços de concreto que 

correspondessem às propriedades requeridas pelo usuário.  

De modo geral, o software desenvolvido apresenta características muito importantes, 

tais como o fato de possuir uma modelagem com um banco de dados de concretos 

dosados em diferentes regiões, com diferentes materiais, apresentar uma nova forma de 

caracterizar os agregados por meio do índice granulométrico, além de permitir que o 

usuário saiba que a resistência à compressão requerida será alcançada antes mesmo de 

realizar os ensaios.  

Sugestões para trabalhos futuros são listadas a seguir: 

1. Aumentar a quantidade de dados para melhorar os resultados de abatimento 

dividindo-os por faixas com uma maior abrangência.  
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2. Fazer uma verificação experimental utilizando diferentes materiais de diferentes 

regiões. 

3. Realizar uma avaliação detalhada e analisar novas faixas dos limites para cada 

variável.  

4. Introduzir a influência de aditivos e/ou adições nos modelos de predição 

possibilitando o seu uso na dosagem do concreto. 

5. Desenvolver uma interface gráfica que facilite o manuseio do software pelo 

usuário. 
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9 ANEXO 

 

Figura 9.1: Histograma de erro, em MPa, obtido na validação da resistência à compressão. 

 

Figura 9.2: Histogrma de erros, em mm, obtido na validação do abatimento. 
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Figura 9.3: Histograma de erros, em MPa, da resistência à compresão modelada coma as variáveis 

IGM e IGG. 

 

Figura 9.4: Histogrma de erros, em mm, para o abatimento modelado com as variáveis IGM e IGG. 
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Figura 9.5: Histograma de erros, em mm, para a faixa de abatimento de 20 mm a 70 mm. 

 

Figura 9.6: Histograma de erros, em mm, para a faixa de abatimento de 70 mm a 120 mm. 
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Tabela 9.1: Resistência à compressão dos corpos de prova do concreto C1T1. 

 

 

 

 

 

Tabela 9.2: Resistência à compressão dos corpos de prova do concreto C1T2. 

Idade (Dias) CP Tensão (Mpa) Média D. Rel (%) Desv. Pad CV (%) 

7 
1 25,05 

24,92 
-1,48 

0,18 0,74 
2 24,79 3,78 

28 

1 29,52 

30,27 

-2,47 

0,67 2,22 2 30,82 1,83 

3 30,46 0,64 

 

 

Tabela 9.3: Resistência à compressão dos corpos de prova do concreto C2T1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9.4: Resistência á compressão do concreto C2T2. 

 

 

 

 

 

Idade (Dias) CP Tensão (Mpa) Média D. Rel (%) Desv. Pad CV (%) 

7 

1 23,89 

24,25 

-1,48 

0,80 3,30 2 25,17 3,78 

3 23,70 -2,30 

28 

1 30,93 

29,15 

6,09 

1,60 

 

2 27,81 -4,60 5,50 

3 28,72 -1,48  

Idade (Dias) CP Tensão (Mpa) Média D. Rel (%) Desv. Pad CV (%) 

7 

1 18,43 

18,50 

-0,38 

0,79 4,28 2 19,33 4,46 

3 17,75 -4,08 

28 

1 20,79 

21,49 

-3,28 

0,88 4,09 

2 20,67 -3,82 

3 21,13 -1,69 

 

4 22,40 4,24 

 

5 22,47 4,55 

Idade (Dias) CP Tensão (Mpa) Média D. Rel (%) Desv. Pad CV (%) 

7 
1 19,75 

19,04 
3,74 

1,01 5,29 
2 18,32 -3,74 

28 

1 22,70 

21,90 

3,64 

0,85 3,87 2 21,99 0,43 

3 21,01 -4,06 
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Tabela 9.5: Resistência á compressão dos corpos de prova do concreto C2T3. 

 

 

 

 

 

Tabela 9.6: Resistência à compressão dos corpos de prova do concreto C3T1. 

 

 

 

 

Tabela 9.7: Resistência á compressão dos corpos de prova do concreto C3T2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade (Dias) CP Tensão (Mpa) Média D. Rel (%) Desv. Pad CV (%) 

7 

1 23,49 

24,99 

-5,98 

1,30 5,2 2 25,62 2,53 

3 25,85 3,45 

28 

1 29,74 

28,85 

3,07 

0,90 3,12 2 28,88 0,10 

3 27,94 -3,17 

Idade (Dias) CP Tensão (Mpa) Média D. Rel (%) Desv. Pad CV (%) 

7 

1 25,41 

23,59 

7,74 

1,6 6,79 2 22,93 -2,78 

3 22,42 -4,96 

28 

1 27,75 

27,71 

0,14 

1,15 

 

2 28,85 4,09 4,16 

3 26,54 -4,23  

Idade (Dias) CP Tensão (Mpa) Média D. Rel (%) Desv. Pad CV (%) 

7 

1 34,97 

35,95 

-2,72 

1,15 3,21 2 37,22 3,54 

3 35,66 -0,81 

28 

1 41,60 

40,81 

1,95 

1,07 

 

2 41,23 1,03 2,62 

3 39,59 -2,98  
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Tabela 9.8: Simulação de traços realizada pelo software antes da primeira dosagem. 

FC/28 

dias  

Abatiment

o 
CIM AREIA BRITA 

REALAÇÃ

O A/C 

TEOR DE 

ARGAMASS

A 

TEOR DE 

AGREGAD

O 

FC=20 

ABT= 80 

1 2,782 3,853 0,515 49,533 6,636 

1 2,771 3,858 0,514 49,430 6,630 

1 2,836 3,866 0,524 49,804 6,702 

ABT=100 

1 2,756 2,981 0,569 55,747 5,737 

1 2,782 3,084 0,559 55,079 5,866 

1 2,805 3,177 0,553 54,494 5,982 

FC=25 

ABT=80 

1 2,667 3,739 0,485 49,515 6,406 

1 2,648 3,746 0,482 49,336 6,394 

1 1,348 2,745 0,533 46,106 4,093 

ABT=100 

1 2,486 2,670 0,541 56,628 5,156 

1 2,629 2,994 0,520 54,792 5,623 

1 2,485 2,653 0,545 56,775 5,138 

FC=30 

ABT=80 

1 0,978 2,268 0,442 46,582 3,246 

1 1,154 2,415 0,509 47,145 3,568 

1 2,516 3,621 0,448 49,266 6,137 

ABT=100 

1 2,249 2,330 0,550 58,238 4,579 

1 2,212 2,347 0,527 57,774 4,559 

1 2,225 2,333 0,538 58,026 4,558 

FC=35 

ABT=80 

1 1,031 2,051 0,561 49,764 3,082 

1 2,436 3,494 0,420 49,577 5,930 

1 2,448 3,501 0,422 49,618 5,950 

FC=100 

1 1,793 1,878 0,523 59,794 3,670 

1 1,865 2,049 0,480 58,298 3,914 

1 1,836 2,008 0,484 58,539 3,844 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

Tabela 9.9: Simulação de traços realizada pelo software antes da segunda dosagem. 

FC/28 

dias  

Abatiment

o 
CIM AREIA BRITA 

REALAÇÃ

O A/C 

TEOR DE 

ARGAMASS

A 

TEOR DE 

AGREGAD

O 

FC=20 

ABT= 70 1 3,040 3,460 0,650 0,539 6,500 

ABT= 80 
1 2,980 3,520 0,650 0,531 6,500 

1 2,980 3,520 0,650 0,531 6,500 

ABT=90 1 2,940 3,470 0,650 0,532 6,410 

ABT=100 
1 2,790 3,290 0,650 0,535 6,080 

1 2,870 3,380 0,640 0,534 6,250 

FC=25 

ABT= 70 1 2,830 3,410 0,590 0,529 6,240 

ABT= 80 
1 2,870 3,630 0,620 0,516 6,500 

1 2,590 3,050 0,590 0,541 5,640 

ABT=90 1 2,680 3,470 0,620 0,515 6,150 

ABT=100 
1 2,730 3,770 0,650 0,497 6,500 

1 2,740 3,760 0,650 0,499 6,500 

FC=30 

ABT= 70 1 2,490 3,200 0,520 0,522 5,690 

ABT= 80 
1 2,350 3,230 0,520 0,509 5,580 

1 2,370 3,120 0,520 0,519 5,490 

ABT=90 1 2,430 3,480 0,570 0,496 5,910 

ABT=100 
1 2,590 3,910 0,610 0,479 6,500 

1 2,260 3,240 0,570 0,502 5,500 

FC=35 

ABT= 70 1 1,660 2,660 0,400 0,500 4,320 

ABT= 80 
1 1,730 2,750 0,410 0,498 4,480 

1 1,660 2,760 0,410 0,491 4,420 

ABT=90 2 1,710 2,980 0,430 0,476 4,690 

ABT=100 
1 1,650 2,970 0,450 0,472 4,620 

1 1,380 2,380 0,380 0,500 3,760 

 

 


