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RESUMO
Título: Riscos do produtor e do consumidor na aceitação do concreto: estudo
comparativo de curvas características de operação de normas brasileiras e
internacionais.
Realizou-se neste trabalho um estudo de normas brasileiras e internacionais que
tratam do controle de produção e de recebimento do concreto, a fim de se comparar
técnicas e parâmetros utilizados nas diversas partes do mundo para se controlar a
qualidade desse importante material. As normas técnicas avaliadas neste estudo
foram a NBR 12655 da ABNT (2006), vigente no Brasil e que trata do preparo,
controle e recebimento do concreto, bem como um de seus antigos projetos de
revisão, designado por projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001). Também
foram analisadas a prática recomendada americana ACI 318 do ACI (2005), a norma
da união européia EN 206 – 1 do CEN (2000), a norma espanhola EHE da CPH
(1999) e a norma argentina IRAM 1666 do IRAM (1986). Conjuntamente foi feita uma
análise de alguns tópicos da NBR 7212 da ABNT (1984), destinada ao preparo do
concreto em usina.
As metodologias foram analisadas com enfoque nos critérios de recebimento do
produto por parte do consumidor, avaliando as probabilidades de aceitação de um
concreto de baixa qualidade e de rejeição de uma material em conformidade. O
conceito de acompanhamento das resistências à compressão através de médias
móveis e de resultados individuais foi amplamente abordado.
Inicialmente, apurou-se a forma de determinação das resistências médias de cálculo,
bem como dos desvios-padrão adotados em cada processo. Em seguida, fez-se
uma avaliação dos diversos critérios utilizados na aceitação do produto, no Brasil e
em âmbito mundial. Introduziu-se, então, o conceito de curvas características de
operação (CCO) do concreto, as quais ilustram as probabilidades de aceitação
versus a parcela defeituosa do produto. Foram desenvolvidas equações e
ferramentas necessárias para a sua execução. Após isso, apresentou-se o método
de simulação de Monte Carlo, adaptado ao uso com o concreto, para os casos em
que a utilização de equações se tornaria muito complexa.
Foram analisadas as diversas CCO, cada qual traçada com o respectivo critério de
aceitação do concreto. Mostraram-se os limites de segurança e economia
usualmente utilizados e o posicionamento das curvas em relação a estes
parâmetros. Após análise das curvas existentes, achou-se por bem sugerir um novo
critério de aceitação do concreto, mais adaptado aos padrões brasileiros. As curvas
apresentadas possuem, em média, uma maior probabilidade de aceitação do que a
metodologia atualmente vigente, todavia continuam dentro dos limites de segurança.
Além disso possuem relativa facilidade de aplicação por parte dos consumidores.
Por fim, realizou-se um estudo de caso de uma concretagem de uma obra real. Os
resultados, no geral, mostraram-se bastante satisfatórios, comprovando-se na
prática o que a teoria indicava através das curvas características.
Paralelamente ao estudo realizado, abordou-se ainda o tema da determinação do
valor do exemplar, comparando-se as vantagens e desvantagens de se adotar a
média entre os dois corpos-de-prova ensaiados ou o maior valor entre eles.
Palavras-chave:
Concreto,
Produção,
Controle,
Estatística,
Aceitação,
Recebimento, Probabilidades, Curvas características de operação – CCO,
Simulação, Método Monte Carlo, Risco do produtor, Risco do consumidor.

ABSTRACT
Title: Producer’s and Consumer’s Risks in concrete acceptance quality control:
comparative study of characteristic operational curves of Brazilian and
intenartional standards.
This dissertation consolidates a study about Brazilian and international standards
concerning the production and acceptance quality control of concrete, aiming at
comparing techniques and parameters utilized in several parts of the world. The
technical standards analyzed in this study were NBR 12655 of ABNT (2006), still in
force in Brazil, regarding the prepare, control and acceptance of concrete, as well as
revision project, designated by project-standard NBR 12655 of ABNT (2001). There
have also been analyzed the North-American recommended practice ACI 318 of ACI
(2005), the European Union standard EN 206 – 1 of CEN (2000), the Spanish
standard EHE of CPH (1999) and the Argentinean standard IRAM 1666 of IRAM
(1986). Finally, there have been analyzed some topics of standard NBR 7212 of
ABNT (1984), which regards to concrete production on the producer.
The methodologies have been analyzed focusing on the product’s acceptance
criteria by the consumers, evaluating the probabilities of acceptance of a low quality
concrete and of rejection of a compliant material. The concept of accompaniment of
the resistances to compression through mobile averages (overlapping) and individual
results, used in some methods, has been widely explored.
Firstly, there has been verified the method of determination of the calculation strength
averages, as well as the standard deviations adopted in each process. After that, the
several criteria used in the acceptance of the product, in Brazil and worldwide, have
been evaluated. There has been introduced the concept of concrete characteristic
operation curves (CCO), which illustrates the acceptance probabilities versus the
defective part of the product. There have been developed equations and the
necessary tools for its execution. Then, there has been presented the simulation
method of Monte Carlo, adapted to the use with concrete, for the cases in which the
use of equations would become much too complex.
There has been shown the safety and economy limits usually used and the
positioning of the curves in relation to these parameters. After analyzing the existent
curves, it has been decided to suggest a new criterion of concrete acceptance, more
adapted to the Brazilian standards. The presented curves have, in average, a higher
acceptance probability than the methodology in force nowadays, however, they
continue inside the safety limits. Besides that, they have a relative application facility
by the consumers. Finally, there has been made a case study of an operation of
pouring concrete of a real building. The results, in general, have been very
satisfactory, proving in practice what the theory indicated through the characteristic
curves.
Simultaneously to such study, there has been explored the matter of the
determination of the exemplar value, comparing the advantages and disadvantages
of adopting the average between the two specimens rehearsed or the higher value
between them.
Key-words: Concrete, Production, Control, Statistics, Acceptance, Receipt,
Probabilities, Characteristic Operation Curves (CCO), Simulation, Monte Carlo’s
Method, Producer’s Risk, Consumer’s Risk.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa e Importância do Tema
A certificação da qualidade de um produto é um requisito cada vez mais exigido nos
dias atuais, seja pelo surgimento das inúmeras inovações tecnológicas existentes,
com os respectivos desempenhos ainda sob análise, seja pelo mercado altamente
competitivo, o qual gera a necessidade de se adotar padrões de conformidade
mínimos dos produtos oferecidos de forma a assegurar-se a qualidade dos mesmos.
No mercado da construção civil brasileira é cada vez maior o número de empresas
que tentam obter uma certificação ISO, assegurando que esta segue procedimentos
rígidos de produção impostos. Outras participam de programas de certificação de
qualidade de seus produtos como o PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat), procuram obter selos de qualidade, referências técnicas,
certificações do Inmetro, entre outros.
Quando se trata do concreto, a obtenção desta certificação é diferente. Por se tratar
de um material cuja aplicação deva se dar poucas horas após a fabricação, torna-se
difícil obter um selo ou certificado para o produto. Do ponto de vista da produção,
consegue-se controlar as usinas de concreto, avaliando-se o desempenho destas e
a forma como fazem seu controle de qualidade . Da mesma forma, consegue-se
estender os critérios para o âmbito de uma produção no próprio canteiro de obras.
No entanto, apenas os procedimentos podem ser pré- avaliados, ficando o produto
em si, sujeito a uma aferição, somente após sua aplicação.
A fim de se solucionar estes problemas, criaram-se metodologias específicas tanto
de produção como de aceitação do produto. Dessa forma, há o controle feito durante
o processo de fabricação do concreto, há o controle de aceitação parcial, feito antes
de sua aplicação e ainda o controle de aceitação definitivo, efetuado através da
constatação de observância de limites mínimos de resistência. Este último é feito
através da retirada de exemplares de um lote e posterior verificação de desempenho
após um período de tempo determinado.
A verificação do concreto é feita através de uma avaliação amostral, tirando-se
conclusões do concreto como um todo a partir dos resultados obtidos com os
exemplares ensaiados. Trata-se de um controle probabilístico, admitindo-se uma
fração do produto não conforme e, quanto mais aprimorada a análise estatística
feita, melhores serão os índices de confiabilidade obtidos.
É importante destacar também que com o passar dos anos, houve uma grande
evolução dos métodos produtivos, além do incremento de tipos de concretos
existentes. Verificaram-se variações tanto dos componentes do produto, com
diferentes tipos de adições, aditivos e tipos de agregados, como também nas
propriedades de aplicação, tais como traços bombeáveis, projetáveis, de maior
resistência inicial, entre outros. É necessário, portanto, que as metodologias
existentes para o controle do concreto sejam adaptadas para a conjuntura atual, seja
no dinamismo que os produtores e consumidores exigem para cada concreto
requerido, seja na responsabilidade de aceitação com segurança de um produto
dessa importância. Assim, é preciso que o produtor tenha cuidado especial com
cada produto fabricado, não podendo adotar critérios iguais para todos. É importante
que se faça um acompanhamento individual para se verificar as variabilidades
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existentes na produção, bem como as peculiaridades de cada concreto produzido, a
fim de se fabricá-lo em conformidade. Quanto ao consumidor, se faz necessário que
este aplique critérios simples e eficientes para verificar a qualidade do produto
recebido.
Cada país adota uma metodologia diferente na produção de seus produtos. Com a
formação de blocos político-econômicos como a união européia e o mercosul, por
exemplo, a tendência é que se homogeneíze, em um âmbito geral, as normas
técnicas existentes, pelo menos entre os países constituintes dos blocos, de forma a
facilitar as relações econômicas e tecnológicas entre estes. O concreto segue a
mesma linha, o que traz a necessidade de se criar normas técnicas comuns aos
países coligados, na produção e na aceitação do produto.
Além da importância da padronização, também é necessário que a metodologia
existente para o controle seja simples, favorecendo a sua aplicação, tanto por parte
dos especialistas, como por pessoas diretamente ligadas à obra e ao
acompanhamento das concretagens. Outro ponto relevante é quanto ao rigor do
método, o qual deve ser comedido. Isto evita o uso de coeficientes atenuantes,
elaborados aleatoriamente, sem embasamento técnico, na busca de obter-se uma
maior aprovação. Dessa forma, é mais importante que haja critérios dentro das
zonas de segurança e que sejam respeitados pelo meio técnico, do que critérios
muito rigorosos que acabam por criar mecanismos informais de aceitação, tornandoa bastante insegura.
Para o produtor, é fundamental ter parâmetros que realmente indiquem a
variabilidade de sua produção, a fim de utilizar os coeficientes de segurança
necessários para diminuir os riscos de ver o seu produto rejeitado. Para o
consumidor, é imprescindível que o estimador das resistências esteja o mais
aperfeiçoado possível, a fim de diminuir os riscos de falhas na aceitação do
concreto, isto é, aceitando-se um concreto de baixa qualidade e rejeitando-se um em
conformidade. Saber como é feita esta avaliação e as ferramentas estatísticas
utilizadas em cada um dos processos propicia uma análise comparativa dos
métodos de controle e a verificação de suas respectivas eficácias.
1.2 Objetivos
Este trabalho visa analisar comparativamente as metodologias existentes na
aceitação do concreto em diversas regiões do mundo: Estados Unidos, União
Européia, Espanha, Argentina e Brasil.
As normas técnicas a serem avaliadas são a NBR 12655 da ABNT (2006),
atualmente vigente no Brasil e que trata do preparo, controle e recebimento do
concreto, bem como um dos seus antigos projetos de revisão, designado por projeto
de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001). Também serão analisadas a prática
recomendada americana ACI 318 do ACI (2005), a norma da união européia EN 206
– 1 do CEN (2000), a norma espanhola EHE da CPH (1999) e a norma argentina
IRAM 1666 do IRAM (1986).
De posse das principais metodologias existentes no Brasil e em âmbito internacional,
visa-se verificar as possíveis aplicações dos critérios mundiais à realidade brasileira,
fazendo-se as devidas adaptações, bem como criticar, se necessário, as possíveis
falhas existentes na metodologia atual e também nas propostas do projeto de 2001.
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A partir das avaliações feitas, pretende-se encontrar uma metodologia de
recebimento de concreto que seja de fácil aplicação pelos consumidores e que
produza resultados satisfatórios, isto é, minimize os riscos de aceitação de um
concreto não-conforme, mas que também não prejudique o produtor idôneo. Outro
ponto importante é a obtenção de uma metodologia que possua CCO dentro dos
limites de segurança e economia, mas que possua um rigor comedido, de forma a
realmente rejeitar o concreto, no caso de não atendimento ao critério e aprová-lo
quando o produto mostrar-se em conformidade. Isso evita que haja excessivas
reprovações e a aplicação de coeficientes mais amenos, aplicados de forma
aleatória, favorecendo a aprovação de um produto que não estava adequado.
Assim, objetiva-se a proposição de critérios, dentro de uma base técnica justificada,
que sejam adequados e seguros, de forma a serem efetivamente respeitados pelos
produtores, projetistas, consumidores e demais envolvidos com o processo.
Paralelamente ao estudo dos estimadores, objetiva-se ainda fazer considerações
sobre a determinação da resistência do exemplar, incluindo um estudo de caso, de
forma a analisar as vantagens e desvantagens de se utilizar a média ou o valor mais
alto entre os dois corpos-de-prova que o compõe.
1.3 Estrutura do trabalho
No primeiro capítulo é feita uma introdução sobre o assunto e a importância da
abordagem deste tema, bem como especificando os principais objetivos a serem
atendidos.
O segundo capítulo traz a conceituação básica sobre o tema, fazendo-se
considerações sobre o fck, a determinação da resistência média de dosagem das
normas estudadas neste trabalho, além de abordagens sobre cálculo do desviopadrão e condições de produção do concreto.
O terceiro capítulo refere-se ao controle de aceitação do consumidor. É feita uma
comparação entre as principais normas brasileiras e internacionais, de forma a se
verificar os critérios utilizados em cada uma delas para determinar a aceitação ou
rejeição tanto do concreto fresco, como do endurecido. Levou-se em consideração
também as recomendações para a retirada de exemplares, dividindo-se a estrutura
em lotes ou avaliando-a globalmente. Da mesma forma, realizou-se uma análise
crítica sobre as metodologias usadas. A problemática sobre a determinação do valor
do exemplar, média ou maior valor, também foi tratada no transcorrer deste capítulo.
O quarto capítulo apresenta o embasamento teórico para o traçado das curvas
características de operação (CCO) de cada uma das normas estudadas, ou seja, as
curvas que fornecem as probabilidades de aceitação de um concreto versus as
parcelas defeituosas dos produtos. O estudo engloba avaliação por resultados
individuais e também por médias móveis de 3 exemplares, além da utilização dos
estimadores centrados. São definidas as equações que serão usadas na confecção
de tais curvas, bem como os limites de segurança e economia que serão
considerados. Efetuou-se ainda no capítulo, o desenvolvimento do método de
simulação de Monte Carlo, adaptando esta técnica de análise à confecção de CCO,
atreladas ao concreto.
No quinto capítulo é feita uma análise comparativa entre as curvas de operação das
normas estudadas, avaliando-se o comportamento de cada uma delas quando há
alterações no desvio-padrão, na resistência requerida, no número de exemplares
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retirados entre outras. No final são sugeridos novos limites para o controle de
aceitação do concreto.
O sexto capítulo destina-se à parte prática. Apresenta-se um caso de uma obra real,
com diversos exemplares ensaiados aos 7,28 e 63 dias de idade. São aplicados os
critérios de aceitação das normas estudadas neste trabalho e do novo critério
proposto, de forma a se verificar na prática o desempenho de cada metodologia.
Este capítulo também traz um estudo de caso que visa comparar as vantagens e
desvantagens entre a adoção da média ou do maior valor na resistência do
exemplar.
No sétimo capítulo é feita a conclusão sobre o trabalho realizado, ressaltando-se as
principais considerações desenvolvidas e salientando-se possíveis temas para
estudos posteriores, importantes para o aprimoramento técnico do assunto tratado.
Há ainda um anexo (Anexo A), contendo algumas considerações estatísticas usadas
para o desenvolvimento do tema apresentado.
2

CONCEITUAÇÃO BÁSICA

Para se saber os riscos envolvidos na aceitação de um concreto é importante que se
conheça os parâmetros utilizados na dosagem do produto, os quais são peculiares
de cada metodologia.
No Brasil e em âmbito internacional, considera-se que, de uma maneira geral, a
distribuição que melhor represente o comportamento das resistências do concreto é
a Normal 1. A partir disto, foram desenvolvidos os critérios adotados em cada região
do mundo para o controle do concreto.
Dessa forma, são considerados no cálculo da resistência do concreto, conceitos
estatísticos, com a premissa básica de que há uma resistência média dentro da
distribuição e de que todo o concreto fabricado encontra-se a uma distância desta
média, distância esta que pode ser medida em unidades de desvios-padrão. A maior
parte dos resultados encontra-se próxima à média, sendo que as probabilidades de
ocorrências vão diminuindo proporcionalmente ao afastamento desta.
Assim, no cálculo de uma estrutura, é fundamental que se defina qual é a máxima
distância segura da média que se pode aceitar para a garantia estrutural do
elemento dimensionado. A forma de se fazer esta constatação é através da
aplicação dos critérios de verificação, os quais se baseiam em fatores estatísticos e
que, normalmente, são impostos através das normas técnicas.
2.1 Conceito de fck
O fck é a resistência característica do concreto à compressão, valor que deve ser
claramente especificado no projeto. É definido como o valor da resistência à
compressão abaixo do qual se espera ter apenas 5% de todos os resultados
possíveis de ensaio do concreto, conforme verificado na figura 1.

1

Ver Anexo A

5

95%
5%
-4,0

-3,0

-2,0

- 1,0

fck

0,0

fcm

1,0

2,0

3,0

4,0

Reistência à compressão (MPa)

Figura 1 - Representação gráfica de distribuição Normal idealizada das resistências do
concreto de uma obra com respectivos fcm e fck

sendo
fcm
= resistência média do concreto à compressão
fck

= resistência característica do concreto à compressão

A partir do conceito de distribuição normal reduzida, comentado no Anexo A, podese obter o valor de z (abscissa da distribuição normal reduzida) correspondente a
cada fração da área sob a curva de distribuição normal, abaixo do respectivo valor
de z, conforme verificado na figura 2.
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DISTRIBUIÇÃO NORMAL
50%
40%
30%

20%
N (0,1)

10%

5%
3%
1%

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

0,25
0,52

2,0

3,0

4,0

Variável Reduzida

(z)

0,84
1,28
1,65
1,88
2,33

Figura 2 –Valores de z em função do porcentual de resultados pertencentes a uma distribuição
normal padrão, com média 0 e desvio-padrão 1

Analisando-se a figura 2, nota-se que o quantil de 1% da distribuição abrange
elementos que estão distantes da média em até 2,33 unidades de desvio-padrão. Já
o quantil de 10%, engloba resultados que estão apenas até 1,28 unidades de
desvio-padrão da média.
2.2 Cálculo da resistência média de dosagem
Quando se vai dosar um concreto, é necessário calcular a resistência média de
cálculo (valor visado: fcm, cálc) em relação à resistência característica, solicitada em
projeto (fck), majorando-se esta última de modo que se consiga garantir uma
distribuição de resistências, no máximo, com uma freqüência de 5% de resultados
abaixo desse valor fck a ser atingido.
O valor a majorar depende da variabilidade que se espera do produtor, sendo tanto
maior quanto maior essa variabilidade.
Tango (1993) faz uma analogia entre o fck e um atirador tentando acertar alvos de
diversos tamanhos, com a preocupação de que apenas uma certa porcentagem dos
tiros obtenha menos do que um determinado número de pontos. O atirador sempre
fará pontaria visando o centro do alvo, conforme pode ser visto na figura 3. No caso
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de um atirador com menor dispersão (desvio-padrão), o alvo pode ser menor, uma
vez que o atirador concentrará seus tiros dentro de um intervalo mais restrito.
Verifica-se que quanto maior o desvio-padrão considerado, maior é a distância entre
fcm, calc e fck e, portanto, maiores serão os gastos para se fazer um concreto, uma vez
que a resistência média visada deve ser aumentada.

Figura 3 - Analogia entre resistência de dosagem (fcd), resistência característica mínima (fck) e
o tiro ao alvo
Fonte: Tango (1993)

Será feita uma explicação do cálculo da resistência de dosagem em diversas
normas, sejam estas brasileiras ou internacionais.
2.2.1 Normas brasileiras2, européia3, espanhola4 e argentina5
No caso das normas brasileiras e daquelas que utilizam o conceito do fck, sabe-se
que este é um valor característico mínimo e não pode ser confundido com a
resistência à compressão visada para a dosagem do concreto.
A partir da figura 1 e da figura 2, e levando-se em consideração que a distribuição do
concreto é Normal, verifica-se que a resistência característica corresponde à
resistência média de dosagem subtraída de 1,65 unidades de desvio padrão.
Tem-se, então:

f ck = f cm − 1,65 * s d
sendo:
fcm = resistência média do concreto à compressão;
fck = resistência característica do concreto à compressão;
sd = desvio-padrão do processo.

2

NBR 12655 da ABNT (2006) e projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001)

3

EN 206 – 1 do CEN (2000) (produção contínua)

4

EHE da CPH (1999)

5

IRAM 1666 do IRAM (1986)

Equação 1
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Dessa forma, as normas brasileiras NBR 12655 da ABNT (2006), o projeto de
revisão da NBR 12655 da ABNT (2001), a norma européia EN 206 – 1 do CEN
(2000) (produção contínua) e a instrução espanhola EHE da CPH (1999)
recomendam a utilização da equação 2 para o cálculo da resistência média de
dosagem.
f cm,cálc = f ck + 1,65 * s d

Equação 2

A norma argentina IRAM 1666 do IRAM (1986) trata apenas da inspeção e recepção
do concreto, não fornecendo diretrizes para a produção e, portanto, não faz
nenhuma menção ao cálculo da resistência média de dosagem. Presume-se, por
utilizar o conceito do fck, que o cálculo seja feito conforme a equação 2.
2.2.2 Prática recomendada americana6
O método do ACI não utiliza o conceito do fck. Segundo Vasconcelos & Giammusso
(1993), a definição da resistência mínima, peculiar do método americano, é o f'c, na
qual a apóstrofe é usada para relacionar a variável com a resistência à compressão,
ao passo que o índice c, ao concreto. Diferentemente da NBR 12655 da ABNT
(2006), é definida como o quantil de 1% da distribuição de médias móveis de três
resultados, ao passo que o fck corresponde ao quantil de 5% da distribuição de todos
os resultados individuais.
A resistência média de dosagem é calculada através das equações 3 e 4, sendo
adotada a maior dentre elas. A partir da norma de 2005, criou-se um novo critério na
metodologia americana, devendo ser utilizada a equação 3 e a equação 5, para
concretos com resistências maiores do que 35,0 MPa.

f ' cr = f 'c +1,34s d

Equação 3

f ' cr = f ' c + 2,33s d − 3,5MPa

Equação 4

f ' cr = 0,9 * f ' c + 2,33s d

Equação 5

sendo:
f’cr = resistência média de dosagem do ACI, em megapascal;
f’c

= resistência característica do concreto à compressão, em megapascal;

sd

= desvio-padrão adotado, em megapascal;

A determinação das equações utilizando-se valores em MPa é uma adaptação feita
para os padrões brasileiros, já que as resistências da norma americana são dadas
em psi e não em megapascal. A correlação adotada é: 1psi ≅ 0,006895 MPa. Na
equação 4, a correspondente equação do ACI traz o valor de 500 psi, o qual foi
aproximado para 3,5 MPa.

6

ACI 318 do ACI (2005)
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2.2.3 Norma européia – produção inicial
No caso da norma européia EN 206 – 1 do CEN (2000), a equação 2 é mais
utilizada para a produção contínua, na qual se conhece o desvio-padrão.
Para o caso da produção inicial, em que não se conhece o desvio-padrão,
considera-se que de acordo com a condição que o concreto esteja sendo produzido,
a margem de segurança da resistência média é a resistência característica
adicionada a aproximadamente duas vezes o desvio-padrão existente no processo.
O Anexo A da norma indica que esta margem estaria entre 6,0 MPa e 12,0 MPa, e
adota a equação 6 para o cálculo da resistência média de dosagem
f cm,calc = f ck + 12,0 MPa

Equação 6

sendo:
fcm,cálc = resistência média de dosagem do concreto à compressão, em megapascal;
fck = resistência característica do concreto à compressão, em megapascal;
2.3 Condições de produção
Na norma brasileira e na espanhola é estabelecida uma condição de produção do
concreto, determinada pela forma como o concreto é preparado, isto é, após o
estabelecimento de um traço, como os materiais são medidos e processados para
serem inseridos na produção do concreto.
Seja na NBR 12655 da ABNT (2006) ou no seu projeto de revisão NBR 12655 da
ABNT (2001), consideram-se três condições principais de produção do concreto.
2.3.1 Condição A (NBR 12655 da ABNT (2006))
O cimento e os agregados são medidos em massa, a água de amassamento é
medida em massa ou volume com dispositivo dosador e corrigida em função da
umidade dos agregados. Aplicável a todas as classes de concreto.
2.3.2 Condição B (NBR 12655 da ABNT (2006))
O cimento é medido em massa, a água de amassamento é medida em volume
mediante dispositivo dosador e os agregados medidos em massa combinada com
volume. Massa combinada com volume é a possibilidade da prática e confiável
conversão de massa para volume dos agregados, levando-se em conta a umidade
da areia. Aplicável às classes C10 até C25.
Se os agregados forem medidos em volume, a umidade do agregado miúdo deve
ser determinada pelo menos três vezes durante o serviço do mesmo turno de
concretagem. O volume de agregado miúdo também é corrigido através da curva de
inchamento estabelecida especificamente para o material utilizado. Aplicável às
classes C10 até C20.
2.3.3 Condição C (NBR 12655 da ABNT (2006))
O cimento é medido em massa, os agregados são medidos em volume, a água de
amassamento é medida em volume e a sua quantidade é corrigida em função da
estimativa da umidade dos agregados e da determinação da consistência do
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concreto, conforme disposto na NBR NM 67 da ABNT (1998) ou outro método
normalizado. Aplicável às classes C10 até C15.
2.3.4 Norma espanhola (EHE da CPH (1999))
A norma espanhola EHE da CPH (1999) também divide o concreto produzido em
condições A, B ou C. Entretanto, estas condições são adotadas de acordo com os
dados fornecidos pelo produtor, variando em função do coeficiente de variação (δ)
que este informar. Este coeficiente é calculado pela equação 7.

δ=

σ
µ

Equação 7

sendo

δ = coeficiente de variação
σ = desvio-padrão do concreto
µ = resistência média do concreto
A heterogeneidade cresce ao se aumentar o coeficiente de variação δ, uma vez que
este indica a dispersão ou variabilidade dos dados em termos relativos ao seu valor
médio. A tabela 1 relaciona a condição de produção com o intervalo de δ respectivo.
Tabela 1 – Correlação entre a condição de produção e δ

Condição
A
B
C
Outros casos

δ
0,08 a 0,13
0,13 a 0,16
0,16 a 0,20
0,20 a 0,25

Fonte: EHE da CPH (1999)

Assim, será adotada a condição que o produtor informar que possui como parâmetro
inicial. Todavia, a condição será ajustada durante a produção do concreto, com os
dados que forem sendo obtidos, conforme explicado mais adiante.
Nas demais normas estudadas neste trabalho não são estabelecidas condições de
produção.
2.4 Adoção de um desvio-padrão
Cada norma possui uma maneira diferente para se encontrar o desvio-padrão a ser
adotado durante a produção do concreto.
As normas de concreto, de uma maneira geral, utilizam critérios de cálculo deste
desvio-padrão no caso de se realizarem estudos experimentais anteriores à
dosagem do concreto final e, se estes ensaios prévios não forem realizados, a
estimativa de um valor para o desvio, de acordo com a condição de preparação
deste concreto.
Será feita uma explicação da estimativa do desvio-padrão nas normas brasileiras ou
internacionais abordadas neste trabalho.

11
2.4.1 NBR 12655 da ABNT (2006)
A NBR 12655 da ABNT (2006) estipula que quando um concreto for elaborado com
os mesmos materiais, utilizando-se equipamentos e condições de execução
similares, deve-se calcular o desvio-padrão através de pelo menos 20 resultados
consecutivos obtidos em um intervalo de 30 dias, em período imediatamente
anterior. Outra exigência é que o valor adotado para sd não pode ser inferior a 2,0
MPa.
Quando não existem ensaios anteriores o desvio-padrão deve ser adotado de
acordo com a tabela 2.
Tabela 2 – Desvio-padrão a ser adotado em função da condição de preparo do concreto

Condição

Desvio-padrão (MPa)

A

4,0

B

5,5

C1

7,0

1

Para condição de preparo C, e enquanto não se conhece o desvio-padrão, exige-se para
os concretos de classe C15 o consumo mínimo de 350 kg de cimento por metro cúbico
Fonte: NBR 12655 da ABNT (2006)

O cálculo do desvio-padrão é feito com a utilização da equação 8, conforme
comentado no Anexo A .
n

∑ (x
s=

i =1

i

− x)

2

n −1

Equação 8

sendo:
s = desvio-padrão, em megapascal;
xi = é o valor de resistência de cada exemplar, em megapascal;
x = é a média aritmética dos valores de resistência dos exemplares, em megapascal;
n = é o número de exemplares consecutivos.

2.4.2 Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001)
O projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) possui requisitos bastante
similares ao da norma de 2006. As modificações são quanto à quantidade, tomandose como base no mínimo 30 exemplares consecutivos e não mais os 20. O projeto
de revisão salienta ainda a necessidade de se fazer ensaios com concretos
representativos do fck especificado e não deixar a variabilidade dos materiais e das
misturas mais restritiva do que a esperada. Propõe-se ainda que a exigência do sd
ser superior a 2,0MPa também seja retirada.
A equação 8, é aquela a ser utilizada no cálculo do desvio-padrão de uma amostra.
Quando são avaliados menos de 30 exemplares para o cálculo do desvio-padrão
são especificados fatores de correção, conforme verificado na tabela 3.
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Tabela 3– Fator de correção para o desvio-padrão quando são avaliados menos de 30
exemplares

Número de exemplares*

Fator de correção para o desvio-padrão
utilizar parâmetros definidos em função
<15
da condição de preparo do concreto (A,B
ou C)
15
1,16
20
1,08
25
1,03
1,00
≥ 30
* Interpolar para quantidade intermediária de exemplares

Fonte: Projeto de Revisão da NBR 12655 da ABNT (2001)

Calcula-se, então, o desvio-padrão a partir dos resultados de exemplares existentes,
entre 15 e 29, e multiplica-se o resultado pelo fator de correção correspondente.
Quando não se dispõe dos dados requeridos o projeto de revisão da NBR 12655 da
ABNT (2001) também recomenda a adoção de um desvio-padrão de acordo com a
condição de produção do concreto, conforme indicado na tabela 4.
Tabela 4– Desvio-padrão a ser adotado em função da condição de preparo do concreto

Condição de Preparo do
concreto
A
B
C1

Desvio-padrão (MPa)
Classe de resistência
C20 a C30
C35 a C80
3,0
0,09 fck
4,0
*
5,5
*

* Não aplicável

O traço de concreto pode ser estabelecido empiricamente para o concreto da classe
C10, com consumo mínimo de 300 kg de cimento por metro cúbico de concreto.
1

: Para a condição de preparo C, e enquanto não se conhece o desvio-padrão,
exige-se para os concretos de classe C15 o consumo mínimo de 300 kg de cimento
por metro cúbico de concreto.
Fonte: Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001)

Conforme verificado na tabela 2, a NBR 12655 da ABNT (2006) recomenda como
valores a serem adotados para o desvio-padrão, 4,0, 5,5 e 7,0, para as condições de
preparo A, B e C, respectivamente, valores estes que vem desde normas e revisões
anteriores. O projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) prevê a redução
destes coeficientes, para 3,0, 4,0 e 5,5, respectivamente.
Helene & Terzian (1993) já haviam sugerido tais mudanças nos coeficientes
adotados devido a evolução havida nos processos de produção do concreto nos
últimos anos e da conseqüente diminuição da variabilidade dos processos
produtivos.
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No entanto, no projeto de revisão da norma procurou-se, de uma certa forma,
impedir a adoção de desvios-padrão muito baixos, em concretos com resistências
elevadas. Assim, em resistências de 35 a 80 MPa o desvio-padrão varia em função
do fck.
Se, por exemplo, tem-se um concreto de 30,0 MPa com controle de produção do tipo
A, o desvio-padrão adotado será o de 3,0 MPa, equivalente a 10% do fck. No entanto,
no caso de um concreto com 50,0 MPa, a norma impõe um sd de 4,5MPa (0,09*fck),
o qual é mais compatível com um concreto desta magnitude, sem a realização de
ensaios prévios de dosagem.
Pela própria definição do desvio-padrão, sabe-se que ele deveria ser independente
da magnitude da resistência existente. Isso porque, esta variável expressa a
variabilidade do concreto, não importando se este possua 20,0 ou 30,0 MPa.
A adoção de um desvio-padrão proporcional à resistência para concretos de maior
resistência é polêmica. Não é impossível produzir um concreto de alta resistência
com baixo desvio-padrão, mas, no caso de uma usina em que é necessário agilidade
nas decisões, se não se consegue fazer ensaios prévios realmente representativos,
achou-se por bem considerar nos cálculos uma maior margem de segurança.
2.4.3 Prática recomendada americana (ACI 318 do ACI (2005))
O critério utilizado no ACI para o cálculo do desvio-padrão é praticamente o mesmo
do projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001), uma vez que este último se
baseou no modelo americano. Todavia, há uma consideração a mais, que é o caso
de se fazer dois conjuntos de ensaios para o cálculo do desvio-padrão e há uma
fórmula matemática (equação 9)
que pondera os resultados encontrados,
aumentando a representatividade do desvio adotado.

 (n1 − 1)( s1 ) 2 + (n 2 − 1)( s 2 ) 2 
s=

(n1 − 1) + (n2 − 1)



1/ 2

Equação 9

sendo:
s

= desvio-padrão, em megapascal;

s1, s2 = desvios-padrão de cada ensaio, calculados conforme a equação 8
n1, n2 = é o número de exemplares de cada ensaio, respectivamente
Quando são avaliados menos de 30 exemplares para o cálculo do desvio-padrão,
também são especificados fatores de correção para o desvio-padrão, iguais aos
estabelecidos na tabela 3. A diferença fica por conta do número de exemplares
menores do que 15, havendo uma tabela (tabela 5) para a adoção da resistência de
dosagem.
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Tabela 5 –Adoção da resistência de dosagem em função da resistência característica

f’c

f’cr

(resistência característica)

(resistência média)

MPa

MPa

f’c < 21,0

f’c + 7,0

21,0 ≤ f’c ≤ 35,0

f’c + 8,4

f’c > 35,0

1,10*f’c + 4,8

Fonte: ACI 318 do ACI (2005)

Verifica-se que a metodologia do ACI adiciona uma constante à resistência
característica para encontrar a resistência média de dosagem quando não existem
ensaios prévios. Não há uma consideração sobre o desvio-padrão como ocorre na
norma brasileira, mas indiretamente este é imposto, conforme as faixas de
resistências requeridas.
Assim como no projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001), na prática
recomendada americana também parece haver um entendimento de que para
concretos de elevada resistência, deve-se estimar um desvio-padrão proporcional ao
aumento desta. No ACI 318 do ACI (1995), para a faixa de resistência acima de 35,0
MPa, adicionava-se uma constante igual a 9,8 MPa. Logo, conforme verificado na
tabela 6, o desvio-padrão adotado variava de 5,2 a 7,3 MPa, conforme a resistência
requerida. Todavia no ACI 318 do ACI (2005) há uma ponderação da constante a
ser adicionada para o caso de concretos de resistência superior a 35,0 MPa,
fazendo com o que o desvio aumente à medida que aumenta a resistência de
projeto, conforme verificado na mesma tabela 6.
Tabela 6 – Determinação da resistência média de dosagem quando não existem ensaios
prévios.

f’c

f’cr

sd

(resistência
característica)

(resistência
média)

MPa

MPa

MPa

f’c < 21,0

f’c + 7,0

5,2

21,0 ≤ f’c ≤ 35,0

f’c + 8,4

6,3

f’c > 35,0 (ACI 318/95)

f’c + 9,8

7,3

f’c > 35,0 (ACI 318/05)

1,10*f’c + 4,8

Varia de 6,3 (36,0 MPa)

f’cr = f’c+2,33*(sd/√3)
sd = [(f’cr - f’c)*√3]/2,33

a 9,6 (80,0 MPa)
Observa-se na metodologia americana que quanto maior a resistência característica,
maior é a adição feita para se encontrar a resistência média de cálculo e que os
desvios-padrão considerados são bastante elevados.
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2.4.4 Norma européia (EN 206 – 1 do CEN (2000))
A norma européia EN 206 – 1 do CEN (2000) apresenta um critério de cálculo do
desvio-padrão bastante peculiar. A produção é dividida em inicial e contínua.
Na produção inicial, testes de conformidade são aplicados a uma dada família de
concreto. Consideram-se pertencentes a uma família concretos que possuam
características similares, produzidos sob mesmas condições e entre os quais se
pode fazer correlações. É feita, então, a seleção de um concreto de referência,
sendo utilizado um concreto de resistência comumente solicitada. Relações são
estabelecidas entre cada composição dos diversos concretos da família e o concreto
de referência.
São encontradas correlações entre abatimento e consumo de cimento; máxima
relação a/c e resistência, entre outras. Nos casos de modificações consideráveis nas
condições de produção, novas relações devem ser feitas. Segundo Bucarey at al.
(2003) tal metodologia já era empregada na Holanda e na Inglaterra e foi trazida por
estes países à União Européia. Aguí (2002a) e Aguí (2002b), por exemplo, explica o
procedimento de execução de tais correlações, com o intuito de introduzir o conceito
na Espanha, país que não utilizava o método.
Monta-se, então uma tabela única na qual os resultados que vão sendo obtidos são
corrigidos para o de referência, isto é, usam-se as correlações obtidas para
uniformizar todos os concretos fabricados.
Dessa forma, à medida que os concretos vão sendo produzidos e os resultados de
resistências vão sendo obtidos, é feita a transformação para o concreto de referência
e analisa-se a aceitação pelos critérios pertinentes à produção inicial. Quando o
número de exemplares destes concretos produzidos for maior do que 35, dentro de
um período que não exceda 12 meses, calcula-se o desvio existente entre os
resultados obtidos, já corrigidos, e passa-se a utilizar este desvio na produção
contínua. Durante a produção contínua, a produção poderá adotar as amostragens e
planos de ensaios que pertençam ao critério da produção inicial.
No caso de produção inicial, nenhum desvio-padrão é adotado. Os critérios de
determinação de uma resistência média de dosagem e de controle de aceitação do
concreto independem do desvio-padrão e baseiam-se apenas no fck e em constantes
pré-estabelecidas.
Verifica-se que a EN 206 – 1 do CEN (2000), quando na produção inicial, considera
uma resistência de dosagem de fck adicionado a 12,0 MPa, nos casos em que não
existem outros estudos a respeito do determinado produto a ser produzido.
Nota-se, porém, que a norma européia não faz uma distinção da condição de
produção quando no cálculo da resistência média, o que pune o produtor que possui
maior homogeneidade. Além disso, o valor preconizado é bastante elevado para os
padrões atuais de produção.
Analisando-se as normas européias e brasileiras conjuntamente, nota-se através da
tabela 7 que esta consideração para o cálculo da resistência média da norma
européia é muito conservadora.
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Tabela 7 – Comparativo de cálculo de resistência de dosagem quando não existem ensaios
anteriores realizados.

Condição
sd 1,65sd
de
Produção
A
4,0
6,6
NBR 12655 da
B
5,5
9,1
ABNT (2006)
C
7,0
11,6
A
3,0
5,0
Projeto de revisão
da NBR 12655 da
B
4,0
6,6
ABNT (2001)
C
5,5
9,1
qualquer condição
EN 206 -1 do CEN
(produção inicial)
(2000)
Norma técnica

fcm, cálc
fck + 6,6
fck + 9,1
fck + 11,6
fck + 5,0
fck + 6,6
fck + 9,1
fck + 12,0

Através da tabela 7, percebe-se que em qualquer condição de produção, a norma
européia é mais rígida do que as normas brasileiras, pelo menos na produção inicial
de um concreto. Quando comparados apenas com a condição A de produção
(equivalente ao concreto proveniente de central), as diferenças são maiores ainda,
aumentando em muito os custos da produção.
Somente nos casos de concretos de resistência muito elevada, em que o desviopadrão é estimado como um porcentual do fck, é que os valores do projeto de revisão
da NBR 12655 da ABNT (2001)assemelham-se ao da norma européia, conforme
verificado na tabela 8.
Tabela 8 – Exemplo de cálculo de resistência de dosagem para um concreto de alta resistência

Norma

Condição

fck
(MPa)

sd
(MPa)

fcm
(MPa)

Projeto de
revisão da
NBR 12655
da ABNT
(2001)

A

80

0,09*80 = 7,2

80+1,65*7,2

91,9

EN 206-1do
CEN (2000)

Qualquer
condição
(produção inicial)

80

____

80+12

92,0

Observa-se que o critério europeu propicia uma elevada segurança, mas prejudica o
produtor aumentado em demasia a resistência de cálculo. Além disso, não há uma
diferenciação entre os fck, fazendo com que concretos de magnitudes diferentes
sejam tratados da mesma forma, ou seja, considera-se que o desvio-padrão não
varie com o aumento da resistência.
2.4.5 Norma espanhola (EHE da CPH (1999))
A norma espanhola EHE da CPH (1999) recomenda também a realização de
ensaios prévios de dosagem, sempre que um concreto for produzido. Há, todavia,

17
dispensa dessa exigência nos casos do concreto ser proveniente de uma usina ou,
nos casos em que o produtor do concreto apresente documentação comprovando
que com determinado traço e processos de execução definidos, é possível obter-se
um concreto que atenda às condições exigidas, em particular a resistência à
compressão.
A norma indica apenas que os ensaios realizados em laboratório devam propiciar
uma resistência média acima do fck solicitado, com uma margem de segurança que
faça com que a resistência característica da obra seja superior à de projeto.
O produtor pode calcular o desvio-padrão de uma maneira similar ao das normas
brasileiras, através da análise de 35 ensaios anteriores.
2.4.6 Norma argentina (IRAM 1666 do IRAM (1986))
Esta norma argentina IRAM trata apenas da inspeção e recepção do concreto, não
fornecendo diretrizes para a produção e, portanto, não faz nenhum a menção ao
cálculo ou adoção de um desvio-padrão.
3

CONTROLE DE ACEITAÇÃO DO CONCRETO

Segundo Giammusso & Tango (2002), o controle de aceitação do concreto no Brasil
iniciou-se7 com a NB-1 da ABNT em 1960, sendo aprimorado em 1978 na NBR 6118
e depois na NBR 6118 da ABNT (1980), a qual estendeu-se até a NBR 12655,
quando esta substituiu a seção de controle do concreto constante na NBR 6118.
A NBR 12655 da ABNT foi criada em 1986, sendo revisada em 1991 e 1996. Após
alguns anos em vigência, almejando-se a obtenção de uma norma única para o
Mercosul, reuniões foram realizadas com os países do grupo e um anteprojeto de
norma Mercosul foi elaborado, sendo a sua 4ª versão datada de julho de 2001:
Anteprojeto de Norma MERCOSUL da AMN(2001). Todavia, desentendimentos
entre os países, sobretudo Brasil e Argentina, e a discordância para se chegar a
uma conclusão sobre a norma a ser utilizada, fez com que a idéia de um texto único
fosse abandonada. Em dezembro de 2001, publicou-se o projeto de revisão da NBR
12655 da ABNT (2001) com eficácia apenas no território brasileiro. Todavia,
impasses diversos fizeram com que o texto fosse arquivado e somente em
dezembro de 2004 as reuniões da comissão de estudos foram retomadas. Os novos
critérios de controle propostos vinham sendo mantidos, quando em novembro de
2005 as proposições de mudanças no controle foram retiradas devido à falta de
estudos e experimentos sobre o tema, permanecendo as posturas da NBR 12655 da
ABNT (1996). Em agosto de 2006, finalmente foi publicada a NBR 12655 da ABNT
(2006), ratificando o texto proposto em novembro de 2005, isto é, mantendo-se a
parte relacionada ao controle do concreto idêntica à da norma de 1996. Dessa
forma, todas as análises que vinham sendo feitas na execução deste trabalho com
relação à norma de 1996 foram atualizadas para a última versão de 2006, recém
publicada.

7

O boletim nº 49 do IPT de GITAHI (1960) é um dos marcos do controle de aceitação do concreto no
Brasil
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O controle de aceitação analisa exclusivamente o concreto recebido na obra.
Existem dois tipos de controle de recebimento, o de aceitação do concreto fresco e o
de aceitação definitiva do concreto, os quais serão explicados separadamente.
É importante salientar que a prática recomendada americana e a norma européia
são mais voltadas para a aplicação do controle em usinas de concreto, apesar de
não haver uma menção evidente deste fato em seus textos. Já a norma brasileira
NBR 12655 da ABNT (2006), bem como a norma argentina e a espanhola estudadas
neste trabalho são voltadas para a aceitação e rejeição do concreto em uma obra
específica. Isso faz com que muitos conceitos sejam difíceis de serem comparados
diretamente, mas feitas as devidas adaptações estes podem servir de importante
embasamento teórico para o desenvolvimento de um critério adequado aos padrões
brasileiros.
3.1 Aceitação do concreto fresco
A aceitação do concreto fresco é feita durante a descarga da betoneira, antes de sua
aplicação, seguindo-se as recomendações da NBR NM 33 da ABNT (1994).
Segundo Neville (1997), os principais métodos de verificação da consistência são o
abatimento do tronco de cone, conforme a NBR NM 67 da ABNT (1998) e o
espalhamento na mesa de Graff, conforme a NBR NM 68 da ABNT (1998). Existem
ainda diversos outros, tais como o ensaio Vebe, o aparelho de Glanville, a Bola de
Kelly e a sonda de Nasser.
É importante que exista na obra uma pessoa treinada especificamente para a
realização destes ensaios. A NBR 12655 da ABNT (2006) e o projeto de revisão da
NBR 12655 da ABNT (2001) possuem o mesmo critério para a verificação do
abatimento, fazendo-se uma diferenciação entre concreto produzido no próprio
canteiro ou em usina.
3.1.1 Concreto preparado pelo executante
Neste caso, a norma recomenda-se que os ensaios devam ser realizados da
seguinte forma:
a) na primeira amassada do dia;
b) ao reiniciar o preparo após uma interrupção da jornada de concretagem de
pelo menos 2h;
c) na substituição dos operadores;
d) cada vez que forem moldados corpos-de-prova para ensaios.
3.1.2 Concreto dosado em central
Para este tipo de concreto, a norma solicita a realização de ensaios de consistência
a cada betonada.
3.1.3 Análise crítica sobre as medidas de consistência
Não se deve confundir trabalhabilidade com consistência. A primeira expressa o
quanto um concreto é adequado para uma aplicação específica, ao passo que a
segunda é determinada através de parâmetros pré-estabelecidos. A tabela 9 mostra
as medidas de consistência dividas por faixas de abatimento dadas em normas
brasileiras.
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Tabela 9 – Tolerâncias admitidas para consistência do concreto através do abatimento do
tronco de cone

Consistência
(NBR 7223/92)8
Seca
Medianamente
plástica
Plástica
Medianamente fluída
Fluída ou líquida

Faixa de Abatimento (± Tolerância)
NBR 7223/92
0 a 20 (± 5 )
30 a 50 (± 10 )
60 a 90 (± 10 )

NBR 7212/84
10 a 90
(± 10)

100 a 150 (± 20)

100 a 150 (± 20)

> 160 (± 30)

> 160 (± 30)

unidade: mm
Projeto
NBR 12655/01
0 a 50
(± 10)
51 a 100 (± 20)
(± 10)
> 100 (± 30)

O concreto a ser utilizado na execução de um bloco ou um tubo de concreto possui
uma trabalhabilidade ótima quando a consistência é seca, o chamado concreto
“farofa”. Este mesmo tipo de abatimento seria inviável para uma concretagem de
uma laje, feita através de bomba, que requer abatimentos maiores. Portanto, um
mesmo produto com a mesma consistência pode ter a trabalhabilidade ótima para
um determinado emprego e esta ser completamente inadequada para outro.
O ensaio de consistência pelo abatimento do tronco de cone, desde que
devidamente executado, pode ser de grande valia para o controle do concreto, uma
vez que se trata de um método simples, prático e de conhecimento geral, sendo
mantido ao longo de muitos anos na construção civil.
Conforme Mehta & Monteiro (1994), a relação água/cimento está diretamente
relacionada com a resistência do concreto e também com a sua durabilidade. Tango
(1993) salienta que o excesso de água diminui a compacidade do concreto e a
resistência, aumentando a retração de secagem e induzindo a formação de fissuras.
Há ainda o aumento da permeabilidade do concreto, e a consequente diminuição da
durabilidade. Segundo Tango (2005) os ensaios de consistência servem como
avaliações grosseiras da relação água/aglomerante, mas o principal motivo de sua
utilização é o controle da trabalhabilidade requerida ao concreto.
É importante que na aceitação definitiva do concreto constem os abatimentos
obtidos quando do recebimento no estado fresco.
Quanto aos critérios de tolerâncias adotados pelas normas, o do projeto de revisão
da NBR 12655 da ABNT (2001) parece ser o que melhor se aplica aos padrões
atuais, permitindo uma tolerância um pouco maior, já que se trata de um método
pouco preciso, e também abrangendo todas as faixas de abatimentos, já que os
outros métodos possuem regiões não especificadas, tais como a faixa entre 90 e
100 mm de abatimento que na norma NBR 7212 da ABNT (1984) fica sem definição.

8

A NBR 7223/92 foi substituída pela NBR NM 67/98
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3.2 Ensaios com corpos-de-prova
3.2.1 Moldagem e Geometria dos corpos-de-prova
No Brasil, os corpos-de-prova para ensaio de resistência à compressão são
cilíndricos, possuindo sempre a altura igual ao dobro do diâmetro.
A NBR 5738 da ABNT (2003) fornece as diretrizes para a moldagem e cura dos
corpos-de-prova. Já a NBR 5739 da ABNT (1994) indica como deve ser o
procedimento para a ruptura destes.
Nos Estados Unidos, na Espanha e na Argentina também são utilizados corpos-deprova cilíndricos. As normas da União Européia, todavia, recomendam a utilização
de corpos de prova cilíndricos ou cúbicos para a determinação da resistência à
compressão.
3.2.2 Cura
A cura adequada dos corpos-de-prova é fundamental para se obter uma
padronização entre os ensaios realizados. Segundo Tango (2005), é muito difícil que
se consiga transferir, para o corpo-de-prova, as mesmas condições existentes em
uma obra, com as variações de temperatura e umidade a que o concreto estará
sujeito. Assim, o mais importante é que se tente manter no ensaio uma uniformidade
entre os diversos corpos-de-prova ensaiados, de forma a se obter resultados
representativos de condições ideais, padronizadas, de cura.
A NBR 5738 da ABNT (2003) fornece as diretrizes para a cura adequada dos
corpos-de-prova.
3.2.3 Idades do ensaio
A idade de controle tanto das normas brasileiras como das internacionais estudadas
neste trabalho é de 28 dias, devendo os corpos-de-prova ser ensaiados com esta
mesma idade. Enquanto se aguarda a idade do ensaio, os corpos-de-prova devem
ser curados em câmara úmida. É importante que se retirem exemplares adicionais
para rompimento a baixas e médias idades, por exemplo, 3 e 7 dias. Aplicando-se
modelos de previsão de resistências9, consegue-se prever com razoável precisão os
resultados a serem obtidos aos 28 dias de idade, antecipando as medidas de
intervenção no processo, caso necessário. A utilização de médias móveis no
controle torna mais eficaz a adaptação de modelos de previsão de resistências,
sendo um importante ponto positivo deste tipo de metodologia.
3.2.4 Exemplar
Exemplar é definido no projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) como o
elemento da amostra constituído por dois ou mais corpos-de-prova da mesma
betonada, para cada idade de rompimento, moldados no mesmo ato.
As normas brasileiras das últimas décadas adotaram como a resistência do
exemplar o maior dos dois valores obtidos entre os corpos-de-prova ensaiados. Essa
condição continua vigente na atual NBR 12655 da ABNT (2006). No projeto de
9

Tango (2001) apresenta sugestões de modelos para controle antecipado da resistência
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revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) há uma proposta de mudança interessante,
com o resultado do exemplar sendo a média dos valores de resistência à
compressão dos corpos-de-prova.
A utilização do maior valor sempre foi adotada, pois se considera que qualquer fator
que pudesse alterar a resistência provocaria uma redução e nunca um aumento
desta. Esses fatores seriam, por exemplo, uma má compactação do corpo-de-prova
por parte do moldador, segregação dos materiais durante a moldagem, bem como
formação de bolhas e vazios, manuseio impróprio no transporte, curas
insatisfatórias, capeamentos e rompimentos inadequados, entre outros. Dessa
forma, a resistência potencial do concreto estaria mais bem representada adotandose o maior valor dos corpos-de-prova ensaiados.
No entanto, por ser um material bastante heterogêneo, do ponto de vista estatístico,
o exemplar é mais representativo quando se considera a média dos corpos-deprova. Conforme verificado no Anexo A, a variância de uma média é definida como a
variância da população dividida por n. Segundo Giammusso (2001), sendo este n
igual a 2, a variância da média é igual à metade da variância da população. Já o
desvio-padrão também é reduzido, conforme verificado nas equações 10 e 11.

s =
2
m

s 2pop

Equação 10

2

sendo:
s²m = variância da média
s²pop = variância da população
sm =

s pop
2

= 0,7 s pop

Equação 11

sendo:
sm = desvio-padrão da média
spop = desvio-padrão da população
Giammusso (2001) propôs um critério para se resolver este problema entre a adoção
do maior valor ou da média, o qual foi inserido no projeto de revisão da NBR 12655
da ABNT (2001). De uma maneira geral, adota-se a média dos corpos-de-prova
como sendo o resultado do exemplar. No caso de grandes diferenças entre estes,
considera-se que o menor deles seja um valor espúrio (outlier), que deve ser
descartado. Isto é mensurado fazendo-se a diferença entre o maior e o menor
resultado e verificando-se se esta diferença não é maior do que 2,5 MPa ou maior do
que 8% da média entre os dois; casos em que se descarta o menor valor.
A proposta destes limites baseia-se no critério de Chauvenet, o qual fornece um
intervalo de aceitação de resultados em torno de uma média, variando em função de
n. Consideram-se espúrios (outliers) os valores que estiverem fora do intervalo: (µ t*σ ; µ + t*σ), sendo t um valor tabelado em função do número n de elementos. Para
n igual a 2, o coeficiente t é igual a 1,15.
Isso faz com que somente sejam aceitos valores que estiverem no intervalo: (µ 1,15*σ ; µ + 1,15*σ). Utilizando-se a distribuição Normal padrão e substituindo-se os
valores, chega-se à equação 12.
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z=

xi − µ

σ

 x + x2 
x1 −  1

 2 
= 1,15
z=
1,0

Equação 12

sendo:
z = distribuição normal padrão (distância da média para n=2 é na tabela Chauvenet
= 1,15);
x1 e x2 = valores de cada um dos corpos-de-prova;

σ = 1,0 MPa : adotado como desvio-padrão de uma betoneira.
Desenvolvendo-se a equação 12, chega-se à equação 13.
 x + x2 
x1 −  1
 = 1,15
 2 

x1 −

x1 x 2
−
= 1,15
2
2

x1 − x 2 = 2,3 MPa

Equação 13

Dessa forma, aproximou-se o valor 2,3 MPa, obtido pelo método de Chauvenet, para
2,5MPa, e adotou-se este último como sendo a máxima diferença aceitável entre
dois corpos-de-prova de um mesmo exemplar.
A norma européia EN 206 – 1 do CEN (2000) também adota a média de dois corposde-prova na determinação da resistência do exemplar. Todavia, se a diferença entre
eles for maior do que 15% da média dos corpos-de-prova, o exemplar deve ser
descartado. Segundo Giammusso (2001), este limite acaba sendo muito alto para
concretos de alta resistência. Se por exemplo, houver um corpo-de-prova com 47,0
MPa e outro com 53,0 MPa, a resistência média será 50,0 MPa e 15% desta será
7,5 MPa (> 53,0-47,0) aceitando valores bastante discrepantes.
Torna-se claro que o verdadeiro critério para a adoção da média, determinado no
projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001), é que a diferença entre os
corpos-de-prova seja menor do que 8% da média entre eles. O limite de 2,5 MPa foi
imposto, dentro de uma base técnica justificada, de forma a evitar que concretos
com elevada resistência tornem muito brando o limite, aceitando-se a média mesmo
em casos de grandes discrepâncias entre os valores.
A norma americana (ACI 318 do ACI (2005)), a norma espanhola (EHE da CPH
(1999)) e a norma argentina (IRAM 1666 do IRAM (1986)) também adotam a média
na obtenção da resistência do exemplar, indicando que este critério é aceito
mundialmente.
Em suma, a metodologia apresentada no projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT
(2001) é bastante pertinente e visa unir a prática de uma moldagem de corpos-de-
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prova durante uma concretagem, com uma aplicação estatística mais bem apurada.
Um empecilho para a mudança é a maior dificuldade nos cálculos, já que passarão a
existir critérios para se adotar a média ou permanecer com o maior valor.
É válido lembrar ainda que este tipo de avaliação através da média é uma tendência,
pois nos casos de se usar agregados reciclados, uma tecnologia em ascensão, há
uma variabilidade muito maior do concreto produzido e, portanto, optar pelo uso da
média e não do valor mais alto parece ser ainda mais coerente.
3.3 Aceitação definitiva do concreto
Consiste no atendimento de todos os requisitos especificados para o concreto
endurecido. A partir de ensaios de resistência à compressão, realizados em idades
especificadas, é feita uma análise da resistência obtida e uma comparação com a
requerida. Cada norma possui o seu próprio critério para aceitação do concreto, no
entanto, todas se baseiam em fatores estatísticos e possuem um respectivo risco do
consumidor, isto é, o risco de se aceitar um concreto não conforme.
A seguir será feita uma abordagem sobre os critérios de aceitação utilizados em
cada uma das normas estudadas.
3.3.1 NBR 12655 da ABNT (2006)
A NBR 12655 da ABNT (2006) utiliza o conceito de resistência característica
estimada do concreto à compressão. O valor desta resistência é calculado a partir de
um número “n” de resultados de exemplares, ensaiados à compressão, e que são
submetidos à aplicação de fórmulas matemáticas, denominadas estimadores.
Segundo Helene & Terzian (1993), isto resulta em uma estimativa, feita a partir de
uma amostragem, e não a resistência característica real, a qual é impossível de ser
conhecida.
É importante salientar que, uma vez utilizando-se fórmulas matemáticas para estimar
o valor característico de um lote todo, há sempre um risco de se cometer um
engano, isto é, aceitar um concreto de baixa qualidade ou rejeitar um concreto em
conformidade.
A NBR 12655 da ABNT (2006) recomenda dois tipos de controle de aceitação, o
estatístico por amostragem parcial e o estatístico por amostragem total.
3.3.1.1

Controle estatístico por amostragem parcial

Retiram-se exemplares de algumas betonadas de concreto. As amostras devem ter
de 6 a 12 exemplares no mínimo, sendo que as de 6 só podem ser de concretos
com resistência até 50 MPa, isto é, até a classe C50.
3.3.1.1.1 Lotes com número de exemplares 6 ≤ n < 20
a)

1º critério

O 1º critério para a avaliação do concreto é a aplicação do estimador para a
resistência característica à compressão fornecido pela norma, para lotes com
números de exemplares 6 ≤ n < 20, na idade especificada, conhecido também como
estimador espanhol, expresso na equação 14.
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f ck ,est = 2 *

f1 + f 2 + ... + f m −1
− fm
m −1

Equação 14

sendo:
fck, est

= resistência característica estimada do concreto

m

= n/2, para n par e (n-1)/2 para n ímpar;

n

= número de exemplares;

f1, f2, ..., fn

= valores das resistências dos exemplares, em ordem crescente.

b)

2º critério

A avaliação pelo 2º critério prevê o estabelecimento de um fator ψ6 e do menor
resultado dentre os exemplares ensaiados, f1. A equação 15 fornece o valor da
resistência característica estimada através deste segundo critério.
f ck , est = ψ 6 * f1

Equação 15

sendo

ψ6 = fator estabelecido através da tabela 10
f1 = menor resultado dentre os exemplares ensaiados à compressão
Tabela 10 – Valores de ψ6

Número de exemplares (n)
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14 ≥16
A
0,82 0,86 0,89 0,91 0,92 0,94 0,95 0,97 0,99 1,00 1,02
B ou C
0,75 0,80 0,84 0,87 0,89 0,91 0,93 0,96 0,98 1,00 1,02
Nota – Os valores de n entre 2 e 5 são empregados para os casos excepcionais

Condição de
preparo

Fonte: NBR 12655 da ABNT (2006)

A resistência característica estimada do concreto à compressão será o maior valor
obtido entre estes dois critérios.
O critério da NBR 12655 da ABNT (2006) diz que os lotes de concreto devem ser
aceitos quando o valor estimado da resistência característica calculado, utilizando-se
os estimadores das equações 14 e 15, satisfizer a equação 16.
f ck , est ≥ f ck

Equação 16

A NBR 6118 da ABNT (1980) ainda considerava a existência de mais um estimador,
que precisava ser respeitado, o qual encontra-se expresso na equação 17.
f ck ,est ≤ 0,85 *

f 1 + f 2 + ... + f n
n

Equação 17
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Segundo Helene & Terzian (1993), o estimador ideal seria aquele que rejeitasse o
lote que possuísse mais de 5% de resistências reais inferiores ao fck especificado.
No entanto, isto é impossível de ser conseguido. A composição de estimadores
sugeridos pela NBR 12655 da ABNT (2006) e pela NBR 6118 da ABNT (1980) é
feita para que se consiga aprimorar o estimador.
O estimador da equação 14 corresponde a um estimador praticamente centrado na
resistência característica real, desta forma, quando se trata de um lote homogêneo,
ele sempre fornecerá resultados coerentes.
Todavia, nos casos em que não há toda essa homogeneização, os resultados
podem ficar distorcidos e aí a equação 15 irá prevalecer, uma vez que este
estimador é obtido, adotando-se distribuição com a mediana coincidente com a
resistência característica real do concreto. Na verdade, os valores tabelados de ψ6
na norma, correspondem a um coeficiente de variação (vc) de 20% para concretos
produzidos com controle tipo B ou C e de 15% para concretos com controle do tipo
A.
A figura 4 mostra os valores de ψ6 em função do número de exemplares. A
distribuição adotada é do tipo logarítmica.
1,05

1

y = 0,0934Ln(x) + 0,7569
2
R = 0,9979

valores de ψ6

0,95

0,9
y = 0,1296Ln(x) + 0,6595
2
R = 0,9996

0,85

condição de produção A
condição de produção B ou C

0,8

0,75

0,7
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

número de exemplares (n)

Figura 4 – Valores de Ψ6 em função do número de exemplares para condições de produção
A, B ou C.

Em prol da segurança, a NBR 6118 da ABNT (1980) ainda considerava o estimador
da equação 17 e, sempre que houvesse risco de distorção entre este e o das
equações 14 e 15, ele prevaleceria. O estimador da equação 17 requeria que a
resistência característica estimada fosse no máximo 85% da resistência média dos
exemplares ensaiados do lote.
No entanto, segundo Helene & Terzian (1993), esta imposição acabava por punir os
concretos de resistências médias à compressão altas, que possuíam baixa
variabilidade no processo de produção. A norma indiretamente fazia com que fosse
necessário aumentar intencionalmente a dispersão dos exemplares ensaiados,
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aumentando dessa forma a resistência média de dosagem, a fim de que se
cumprisse a equação 17 imposta, conforme exemplificado no quadro 1. Isso ia
diretamente contra a economia, o que fez com que a equação acabasse sendo
suprimida da norma NBR 12655.
Concreto:

fck = 40 MPa

sd = 3,0MPa

fcm = fck + 1,65 sd

40 + 1,65 * 3,0

fcm,cálc = 45,0 MPa

Amostra: n = 6 exemplares, forneceu os seguintes resultados, em MPa:
1
48,9

2
45,3

Equação 14
Equação 15
Equação 17 (extinta)

3
43,7
f ck ,est

4
43,4
f + f 2 + ... + f m −1
= 2* 1
− fm
m −1
f ck , est = ψ 6 * f1

f ck ,est ≤ 0,85 *

5
44,8

f 1 + f 2 + ... + f n
n

6
44,2

fck,est = 42,9 MPa
fck,est = 39,9 MPa
fck,est = 38,3 MPa

Quadro 1 – Exemplo de cálculo da resistência característica estimada

Assim, com as equações 14 e 15 este concreto seria aprovado, já que o fck,est é igual
a 42,9 MPa, o que é maior do que o fck, todavia, se a equação 17 também fosse
considerada, o fck,est diminuiria para 38,3 MPa, reprovando o concreto. Seria
necessário haver um desvio-padrão superior a 3,0 MPa, aumentando a variabilidade,
a resistência média de cálculo e conseqüentemente o fck,est, para que o concreto
fosse aprovado.
3.3.1.1.2 Lotes com número de exemplares n ≥ 20
Para lotes com amostras que possuem número de exemplares maior do que 20, há
uma mudança no cálculo do fck,est. Isto porque o desvio-padrão na NBR 12655 da
ABNT (2006) é calculado a partir de 20 resultados consecutivos. Dessa forma, se o
lote também possui 20 exemplares, basta que a resistência característica desse lote
(fck,lote) seja maior ou igual ao fck do concreto, para que haja a aceitação. Não é
necessária a aplicação dos estimadores.
Assim, a norma prescreve para este caso, a aplicação da equação 18.
f ck ,est = f cm,lote − 1,65 * s d ,lote

Equação 18

sendo:
fck, est = resistência média dos exemplares do lote, em megapascal;
fck

= resistência característica do concreto à compressão, em megapascal;

sd, lote = desvio-padrão do lote para n-1 resultados, em megapascal.
Dessa forma, conforme visto na equação 18, verifica-se que este fck,est para lotes
com mais de 20 exemplares, corresponde ao valor da resistência característica à
compressão do lote que apresenta uma probabilidade de 95% de ser alcançado, isto
é, corresponde ao fck do lote (fck,lote).
Assim, se o fck,est for maior ou igual ao fck, o concreto deve ser aceito.
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3.3.1.2

Controle estatístico por amostragem total (100%)

Neste tipo de controle retira-se exemplares de todas as betonadas de concreto. A
NBR 12655 da ABNT (2006) não faz nenhuma limitação ao número de exemplares
do lote, sendo fornecida as equações 19 e 20 para o cálculo da resistência
característica estimada.
f ck ,est = f 1

para n ≤ 20

Equação 19

f ck ,est = f i

para n > 20

Equação 20

sendo:
f 1 = resistência do exemplar de menor resistência
i = 0,05n. A variável i representa o número de ordem do exemplar, quando se
ordenam os resultados em ordem crescente de valor de resistência à compressão.
Se o valor de i for fracionário, adota-se o número inteiro imediatamente superior.
Do mesmo modo, se o fck,est for maior ou igual ao fck , o concreto deve ser aceito.
3.3.1.3

Controle a partir de casos excepcionais

Considera-se casos excepcionais os concretos que possuem lotes com número de
exemplares 2 ≤ n ≤ 5. A norma aceita este tipo de controle desde que os lotes
tenham no máximo 10 m³.
A equação 21 fornece o valor da resistência característica estimada através deste
critério.
f ck , est = ψ 6 * f1

Equação 21

sendo

ψ6 = fator estabelecido através da tabela 10;
f1 = menor resultado dentre os exemplares ensaiados à compressão.
3.3.1.4

Considerações sobre o critério de aprovação para amostragem
parcial: fck,est ≥ fck

A NBR 12655 da ABNT (2006) impõe como critério de aprovação do concreto a
relação exposta na equação 16.
É importante ressaltar que o estimador espanhol, utilizado na norma é um estimador
centrado. Assim, segundo Giammusso & Tango (2002), se o concreto estiver sendo
produzido no limite, isto é, um sd efetivo igual ao sd previsto e fcm (resistência média)
efetivo igual ao fcm,cálc previsto na dosagem, a média dos fck,est será igual ao fck de
projeto. Dessa forma, a metade dos valores de fck,est estará acima de fck de projeto,
enquanto a outra metade estará abaixo deste, sendo portanto de 50% a
probabilidade deste concreto ser rejeitado. A figura 5 retrata graficamente este
processo.
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Figura 5 - Posição relativa entre a resistência característica real e a resistência característica
estimada, em relação à resistência característica especificada ou de projeto.
Fonte: Helene (1980)

3.3.2 Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001)
3.3.2.1

Critério “a” – alerta

O critério adotado no projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) é baseado
na metodologia do ACI 318 do ACI (1995). Da mesma forma, para o concreto ser
considerado satisfatório, há a necessidade de aceitação segundo dois critérios,
todavia o primeiro (critério “a”) não reprova definitivamente o concreto e serve para
dar avisos de provável não conformidade. Pode ser, portanto, considerado um
sistema para dar alertas, de intervenção no processo, ao controle de produção.
Analogamente ao ACI, a condição proposta na norma é que, numa condição de um
concreto estritamente no limite de aceitação (fcm igual a fcm, calc e desvio-padrão
efetivo igual ao previsto) as médias móveis a cada três exemplares consecutivos (fc3)
estejam acima do quantil de 5% da distribuição de resistências médias de 3
exemplares, e não 1%, que é a condição do método americano.
A fim de assegurar tal condição, seria necessário que se respeitasse à equação 22.
f c 3 ≥ f cm − 1,65 *

sd
n

≥

f cm − 0,95 * s d

Equação 22

sendo:
fc3

= médias móveis a cada três exemplares consecutivos, em megapascal;

fcm

= resistência média, em megapascal;

sd

= desvio-padrão da dosagem, em megapascal

n

= número de exemplares consecutivos: (n= 3)
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Então, recorrendo-se à definição da própria resistência média de cálculo, dada pela
resistência característica (fck) somada a 1,65 unidade de desvio-padrão, chega-se à
equação 23.

f c 3 ≥ f cm − 0,95 * s d
f c 3 ≥ f ck + 1,65 * s d − 0,95 * s d
f c 3 ≥ f ck + 0,7 * s d

Equação 23

Esta equação 23 é a primeira condição de aceitação do concreto. Trata-se de um
critério de produção, uma vez que não sendo respeitado, recomendações são feitas
para alterações no traço ou outras providências visando aumentar a resistência
média, todavia o concreto não estará rejeitado, embora caracterizado como não
conforme.
3.3.2.2

Critério “b” – aceitação ou rejeição

Se também for feita uma analogia quanto ao critério de resultados individuais do
ACI, o projeto de norma brasileiro deveria requerer que os resultados individuais
estivessem a 5% da resistência média, conforme equação 24.

f i ≥ f cm − 1,65 * sd
f i ≥ f ck

Equação 24

Todavia, o projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) é um pouco mais
brando e aceita resultados individuais que sejam 2,0 MPa menores do que a
resistência característica (fck), conforme verificado na equação 25.

f i ≥ f ck − 2,0MPa

Equação 25

Isso faz com que a equação que visa o controle de produção (equação 23) seja mais
rígida (tenha menor probabilidade de aceitar resultados não-conformes) do que a do
controle através de resultados individuais. Esta última, a equação 25, rege o controle
de aceitação efetivo do concreto, pois se ela não for cumprida, rejeita-se o lote.
Dessa forma, é maior a probabilidade de haver “avisos” para mudanças de traço
antes de realmente o concreto ser rejeitado, uma vez que a equação 23, para o
controle da produção, rejeita resistências abaixo de um quantil de no máximo 5% da
resistência média, ao passo que a equação 25, para o controle de aceitação, é
menos restritiva, rejeitando resistências individuais até um quantil da ordem de 1% a
2% da resistência média, conforme verificado na tabela 11, dependendo do desviopadrão real do processo.
Para se encontrar este quantil de rejeição dado na tabela 11, é necessário achar a
distância, em unidades de desvio-padrão, que se encontra o valor (fck – 2,0) da
média. Tem-se então:
fck = fcm – 1,65 *sd
(fck-2) = fcm - 1,65 *sd –2
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Seja, no limite, fi igual a (fck –2), tem-se então:
fi = fcm – 1,65 *sd – 2
fi

– fcm = 1,65 *sd + 2

Tabela 11 - Quantil de (fck-2,0 MPa) em relação a fcm

sd

fi-fcm =1,65 sd + 2

z = (x-µ
µ)/s

z

distância da média
(em unidades de
desvio-padrão)

Quantil

(MPa)

(MPa)

z = (fi-fcm)/s

3,0

6,95

6,95/3,0

2,31

(fck-2) = fcm-2,31sd

1,03%

4,0

8,60

8,60/4,0

2,15

(fck-2) = fcm-2,15sd

1,58%

5,5

11,08

11,08/5,5

2,01

(fck-2) = fcm-2,01sd

2,20%

A tabela 11 mostra que quanto maior o desvio-padrão da produção, menos afastado
da média fica o limite de rejeição, sendo, portanto, maior o referido quantil. Assim,
maior é a probabilidade de rejeição pelo critério “b” proposto no projeto de revisão da
NBR 12655 da ABNT (2001).
A figura 6 traz um exemplo, indicando a distância entre uma resistência individual (fi)
e fcm em função do desvio-padrão adotado e é então calculada a variável reduzida z
deste ponto em relação à média.
O ponto calculado é para o limite, quando fi for igual a fck menos 2,0 MPa. Verifica-se
que quanto menor o desvio-padrão existente no processo, mais afastado da média
(em unidades de desvio-padrão) estará o ponto (fck-2), o que dificulta a sua rejeição
mesmo em caso de baixas resistências.
Da mesma forma que no ACI a aceitação depende do desvio-padrão existente no
processo, apesar deste não aparecer no critério de aprovação.
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DISTRIBUIÇÃO NORMAL: fck = 25,0 MPa
sd=3,0 MPa
sd=4,0 MPa
sd=5,5 MPa

2,31sd =
2,31*3 =
6,95 MPa
(1,03%)

fcm = fck+1,65sd
sd = 3,0; fcm = 30,0
sd = 4,0 ; fcm = 31,6
sd = 5,5 ; fcm = 34,1

2,15sd =
2,15*4 =
8,60 MPa
(1,58%)

2,01sd =
2,01*5,5 =
11,08 MPa
(2,20%)

(fck-2) = 23,0 MPa

12,0

22,0

32,0

42,0

fck=25,0 MPa

52,0
Resistências (MPa)

Figura 6 - Exemplo de uma distribuição Normal para um concreto com fck = 25,0MPa, variandose o desvio-padrão. As probabilidades de rejeição são as áreas sob caudas à esquerda de
(fck-2), tanto maiores quanto maior o desvio-padrão da respectiva distribuição.

É importante salientar que a metodologia estando desvinculada do desvio-padrão
fornece a determinação de um limite fixo, e não um variável como é o caso do limite
estabelecido pelas médias móveis que varia em função do desvio-padrão adotado.
3.3.3 Prática recomendada americana (ACI 318 do ACI (2005))
O método americano possui um controle de aceitação baseado em 2 critérios.
Ambos são necessários para o concreto ser considerado satisfatório, embora só o
segundo critério reprove efetivamente o concreto.
Conforme já explicado, a resistência característica do ACI é definida como o quantil
de 1% da distribuição de médias móveis de três resultados.
Assim, a fim de assegurar que tais médias móveis a cada três exemplares
consecutivos (fc3) estejam dentro do quantil de 1% da resistência média de cálculo,
seria necessário que se respeitasse à equação 26.
f c 3 ≥ f ' cr −2,33 *

sd
n

=

f ' cr −1,34 * s d

Equação 26

sendo:
fc3

= médias móveis a cada três exemplares consecutivos, em megapascal;

f’cr

= resistência média de dosagem do ACI, em megapascal;
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sd

= desvio-padrão da dosagem, em megapascal

n

= número de exemplares consecutivos: (n= 3)

Analisando-se o gráfico da figura 2, verifica-se que o coeficiente 2,33 sd corresponde
a um quantil de 1% da distribuição em relação à média e a divisão pela raiz de 3
deve-se ao fato de ser uma distribuição amostral de médias móveis compostas por 3
exemplares.
Então, recorre-se à definição da própria resistência característica (f’c) do ACI 318 do
ACI (2005), o qual é definido pela equação 27.
f ' c = f ' cr −2,33 *

sd
n

=

f ' cr −1,34 * s d

Equação 27

Logo, substituindo-se, (27) em (26), tem-se a equação 28.

f c3 ≥ f 'c

Equação 28

Esta equação 28 é a primeira condição de aceitação do concreto. Trata-se de um
critério de produção, uma vez que não sendo respeitado, recomendações são feitas
para alterações nos traços, todavia o concreto não estará rejeitado, embora se
caracterize como não-conforme.
Verifica-se que a partir da equação 27, surge a equação 3, citada anteriormente para
o cálculo da resistência de dosagem.
O segundo critério de aceitação vem do fato do método ACI requerer que os
resultados individuais dos exemplares (f’i) estejam também dentro de um quantil de
1% da resistência média de dosagem, conforme verificado na equação 29.

f 'i ≥ f ' cr −2,33 * s d

Equação 29

sendo:
f’i

= resistência de cada resultado individual, em megapascal;

f’cr = resistência média de dosagem do ACI, em megapascal;
sd

= desvio-padrão adotado, em megapascal;

Nota-se que não há a necessidade da divisão pela raiz de n, pois neste caso trata-se
de resultados individuais.
Então, recorrendo-se novamente à equação 27 e substituindo-a na equação 29,
chega-se à equação 30.

f 'i ≥ f ' c +1,34 * s d − 2,33 * s d
f 'i ≥ f ' c −0,99 * s d

Equação 30

Observa-se que as resistências individuais (f’i) estão a aproximadamente uma
unidade de desvio-padrão da resistência característica (f’c).
A equação 30 poderia ser o segundo critério de aceitação proposto pela norma, no
entanto se isso ocorresse estar-se-ia fazendo um controle baseado na variação do
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desvio-padrão adotado. Assim, seria necessário que o consumidor conhecesse o
desvio-padrão existente no processo. Aparentemente, a fim de evitar este tipo de
problema, considerou-se, então, um desvio-padrão médio da ordem de 3,5 MPa (500
psi na unidade original do ACI), e adotou-se como critério um valor fixo, conforme
verificado na equação 31.

f 'i ≥ f ' c −3,5MPa

Equação 31

Esta equação 31 é a utilizada no segundo critério de controle de aceitação do
concreto pelo ACI 318 do ACI (2005). Trata-se do controle efetivo uma vez que se
não for respeitada, o concreto estará automaticamente rejeitado. Verifica-se que se
houver maior variabilidade do processo, aumenta a probabilidade do concreto ser
rejeitado, uma vez que a distância (f’c-3,5MPa) é constante e impede que baixos f’i
sejam tolerados.
Expressa desta forma, esta equação 31 independe do conhecimento prévio do
desvio-padrão, mas depende deste indiretamente, já que se o desvio for maior do
que o suposto, as resistências individuais ficarão muito abaixo da característica e o
concreto será rejeitado.
A partir das equações 29 e 31, surge a equação 32

f ' cr −2,33 * s d = f ' c −3,5MPa
f ' cr = f ' c −3,5MPa + 2,33 * s d

Equação 32

Percebe-se que a equação 32 é a segunda equação para o cálculo da resistência de
dosagem (equação 4), citada anteriormente.
É importante ressaltar que nesta equação, de forma a se garantir que as resistências
mínimas não se afastem mais do que 3,5MPa da resistência característica, o
produtor que possuir um desvio-padrão elevado é punido com um aumento da
resistência de dosagem. Já para os casos de baixos desvio-padrão, a equação 3
sempre irá prevalecer.
A fim de facilitar o entendimento, irá se chamar de f’crA o valor obtido pelo cálculo da
resistência média de dosagem através da equação 3 e de f’crB, o valor obtido pela
equação 4.

f ' crA = f ' c +1,34s d
f ' crB = f ' c + 2,33s d − 3,5MPa

Equação 33
Equação 34

Analisando-se as equações 33 e 34, verifica-se que elas se equivalem quando:
1,34 sd = 2,33 sd - 3,5 MPa
sd = 3,535 MPa ≅ 3,5MPa
Assim, para um desvio-padrão igual a 3,5 MPa, as duas equações são equivalentes,
e portanto, a resistência média será similar em qualquer das equações 33 ou 34. A
figura 7 ilustra graficamente justamente quando ocorre este caso.
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DISTRIBUIÇÃO NORMAL
fcrA =fcrB

sd = 3,5

3,5 MPa

2,33sd
1,34sd

-5,0

-4,0

-3,0

f'c-3,5MPa

-2,0

-1,0

0,0

1,0

f'c

2,0

3,0

4,0

5,0

Resistências (MPa)

Figura 7– Distribuição normal de um dado concreto, ilustrando graficamente a posição de f’c,
quando o desvio-padrão é de 3,5 MPa.

No entanto, quando sd for menor do que 3,5, prevalecerá a resistência média
calculada pela equação 33. Já, quando sd for maior do que 3,5 MPa, irá prevalecer o
fcr da equação 34.
A figuras 8 e 9 ilustram este processo, respectivamente.
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fcrA

fcrB

sd<3,5MPa
fcrA > fcrB

2,33sd

3,5 MPa
1,34sd

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

f'c - 3,5MPA

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Resistências (MPa)

f'c

Figura 8 – Distribuição normal de um dado concreto, ilustrando graficamente a posição de f’crA
e de f’crB , quando o desvio-padrão é menor do que 3,5 MPa.

fcrA

fcrB
sd>3,5MPa
fcrA < fcrB

2,33sd

3,5 MPa
1,34sd

-5,0

-4,0

-3,0

f'c - 3,5MPA

-2,0

-1,0

f'c

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Resistências (MPa)

Figura 9 – Distribuição normal de um dado concreto, ilustrando graficamente a posição de f’crA
e de f’crB , quando o desvio-padrão é maior do que 3,5 MPa.

Deve-se ainda salientar a importante mudança ocorrida na prática recomendada
americana com relação a concretos de resistência de projeto (f’c) maior ou igual a
35,0 MPa, estabelecida a partir da norma de 2005.
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Passou-se a considerar que para estes casos, o desvio-padrão deveria ser da ordem
de 10% do valor de f’c e não mais uma variável que independa da resistência. Assim,
partindo-se da equação 30, chega-se à nova equação 35, para a verificação do
critério dos resultados individuais.

f ' i ≥ f ' c −0,99 * s d
f 'i ≥ f 'c −s d
f ' i ≥ f ' c −0,1 * f ' c
f ' i ≥ 0,9 * f ' c

Equação 35

A partir das equações 29 e 35, chega-se à equação 36

f ' cr −2,33 * s d = 0,9 * f ' c
f ' cr = 0,9 f ' c +2,33 * s d

Equação 36

Percebe-se que a equação 36 é a segunda equação para o cálculo da resistência de
dosagem (equação 5) para os casos de f’c maior ou igual a 35,0 MPa, citada
anteriormente.
O critério das médias móveis continua mantido, uma vez que este não depende
diretamente da determinação do desvio-padrão.
3.3.4 Norma européia (EN 206 – 1 do CEN (2000))
Conforme já explicado, a EN 206 – 1 do CEN (2000) divide a produção em inicial e
contínua. Na avaliação de conformidade do concreto também há uma diferenciação
entre cada um dos critérios adotados.
Os critérios de aceitação para a produção inicial são os determinados nas equações
37 e 38.

f c 3 ≥ f ck + 4

(critério 1)

Equação 37

f i ≥ f ck − 4

(critério 2)

Equação 38

sendo:
fck
= resistência característica do concreto, em megapascal;
fi
= resistência individual de cada exemplar, em megapascal;
fc3
= médias móveis de três resultados consecutivos (com ou sem sobreposição),
em megapascal.
Para ilustrar o conceito de sobreposição, a tabela 12 exemplifica um caso prático.
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Tabela 12 – Exemplo de cálculo de médias móveis (fc3), com e sem sobreposição

n

Resultados (MPa)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

32,1
28,5
30,4
33,5
29,6
35,8
32,9
29,4
27,1
30,3
33,5
28,7

fc3
sem
sobreposição

fc3
com
sobreposição

30,3

30,3
30,8
31,2
33,0
32,8
32,7
29,8
28,9
30,3
30,8

33,0

29,8

30,8

Utilizando-se o critério sem sobreposição permitido na norma européia, o número de
médias móveis calculadas é menor para o mesmo número de exemplares
ensaiados.
A tabela 13 traz o quantil correspondente à equação 37 referente ao critério 1,
considerado de produção, adotado pela norma européia.
Analogamente ao que foi explicado no critério de aceitação do projeto de revisão da
NBR 12655 da ABNT (2001), para se encontrar este quantil de rejeição é necessário
achar a distância que se encontra o valor (fck + 4,0) da média, em unidades de
desvio-padrão. Tem-se então:
fck = fcm – 1,65 *sd
(fck + 4) = fcm – 1,65 *sd + 4
Seja, no limite, fc3 igual a (fck + 4), tem-se:
fc3 = fcm – 1,65 *sd + 4
fc3

– fcm = 1,65 *sd - 4

Tabela 13 - Quantil de (fck+4,0 MPa) em relação a fcm

sd

fc3-fcm =

z = (x-µ
µ)/sd

(MPa)

1,65 sd - 4

z = (fc3-fcm)/sd

z

(MPa)

distância de fc3
da média (em
unidades de
desvio-padrão)

para valores
individuais

quantil

3,0

0,95

0,95/3,0

0,32

fc3 = fcm - 0,32sd

fi = fcm – (0,55/√3)sd

29,2%

4,0

2,60

2,60/4,0

0,65

fc3 = fcm - 0,65 sd

fi = fcm - (1,13/√3)sd

13,0%

5,5

5,08

5,08/5,5

0,92

fc3 = fcm – 0,92 sd fi = fcm – (1,60/√3)sd

5,5%

Conforme pode ser observado na tabela 13, apenas para valores de desvios-padrão
similares a 5,5 MPa é que se obtém quantis de rejeição próximos de 5,5%. Para
concretos com desvios menores, há um aumento significativo das probabilidades de
rejeição.
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Analisando-se, então, o critério 2, proposto na equação 38, também de forma
análoga ao realizado no projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001), obtémse a tabela 14.
Tabela 14 - Quantil de (fck-4,0 MPa) em relação a fcm

sd

fc3-fcm =

z = (x-µ
µ)/sd

(MPa)

1,65 sd +4

z = (fc3-fcm)/sd

Z

distância da média

quantil

(Mpa)
3,0

8,95

8,95/3,0

2,98

(fck –4) = fcm – 2,98sd

0,14%

4,0

10,60

10,60/4,0

2,65

(fck –4) = fcm – 2,65sd

0,40%

5,5

13,08

13,08/5,5

2,38

(fck –4) = fcm – 2,38sd

0,87%

Verifica-se que o critério de aceitação é muito brando, permitindo-se que seja aceito
um quantil muito elevado em torno da média. A utilização do parâmetro de referência
(fck-4) como limite acaba aumentando muito o risco do consumidor aceitar um
concreto não conforme.
Quanto aos critérios de aceitação para a produção contínua, eles são determinados
nas equações 39 e 40.

f cn ≥ f ck + 1,48 * σ

(critério 1)

Equação 39

f i ≥ f ck − 4

(critério 2)

Equação 40

sendo:
fck

= resistência característica do concreto, em megapascal;

fi

= resistência individual de cada exemplar, em megapascal;

fcn
= média da resistência de todos os resultados de ensaios para um dado
concreto ou de todos os resultados transpostos para uma família durante um período
de avaliação (com ou sem sobreposição) , sendo n ≥ 15, em megapascal;

σ
= desvio-padrão dos últimos 35 resultados de ensaio transpostos, calculado
na produção inicial.
Seja na produção inicial ou contínua, o critério 1 dado pela avaliação de médias é
aplicado para as resistências transpostas, após aplicadas as correlações com o
concreto de referência. Já o critério 2 de aceitação para cada resultado individual só
poderá ser utilizado para os concretos originais, sem transposições.
A fim de se verificar se realmente cada resultado individual pertence à família de
concreto estipulada, seja na produção inicial, seja na contínua, deve-se calcular a
média de todos os concretos da família original e verificar se esta respeita o critério 3
dado na tabela 15.
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Tabela 15 – Critério de confirmação de família de concreto

número n de resultados
Critério 3
de
ensaios
à
média de n resultados de
compressão, para um
uma dada família de
dado concreto
concreto
2
3
4
5
6

≥ fck - 1,0
≥ fck + 1,0
≥ fck + 2,0
≥ fck + 2,5
≥ fck + 3,0

Fonte: EN 206 – 1 do CEN (2000)

Conforme se pode verificar, a EN 206 – 1 do CEN (2000) não determina, na
avaliação dos membros pertencentes à família, um critério para o caso de se ter
mais do que 6 resultados de ensaios. Dessa forma o CEN report 13901 (2000 apud
HARRISON et al.,2000) recomenda que se utilize a equação 39 do critério 1 para a
produção contínua, no caso de n ser maior ou igual a 15. Já, quando o número de
resultados de ensaios estiver entre 7 e 14 , recomenda a utilização de uma
interpolação linear, conforme verificado no exemplo do quadro 2.
Dados iniciais: fck = 30,0 MPa

σ = 4,0 MPa fcn = 34,5 MPa (média obtida p/ n=9)

n

condição

6

fcn ≥ fck+3

fcn ≥ 33,0 MPa

15

fcn ≥ fck +1,48σ

fcn ≥ 35,9 MPa

fcn ≥ fck + 3 + x

(5,9-3,0) ------- (15-6)

9

fcn ≥ fck + 3,97
fcn ≥ 33,97(p/fcn= 34,5: OK)

x

------- (9-6)
x = 0,97

Quadro 2 - Exemplo de cálculo para verificação se cada concreto pertence à família, para
diversos resultados de ensaios (HARRISON et al., 2000)

3.3.5 Norma espanhola (EHE da CPH (1999))
A norma espanhola é precursora da utilização do estimador definido na equação 14,
a qual determina o fck,est. No entanto, existem algumas diferenças em relação à
metodologia brasileira.
Inicialmente há uma consideração que permite a retirada de um número menor de
exemplares em função do fck adotado, conforme verificado na tabela 16.
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Tabela 16 - Determinação do número de exemplares (n) mínimo do lote em função do fck

valores de fck

mínimo valor de n

fck ≤ 25 MPa

n≥2

25 MPA < fck ≤ 35 MPa

n≥4

fck > 35 MPa

n≥6

Fonte: EHE da CPH (1999)

Isto faz com que concretos de 30 MPa possam ser avaliados apenas através de 4
exemplares e não de 6 como requer a NBR 12655 da ABNT (2006). Todavia, o
estimador espanhol (equação 14) somente é utilizado nos casos em que n for maior
ou igual a 6. Do contrário, utiliza-se a equação 41.
f ck ,est = K n * f 1

Equação 41

sendo:
Kn = coeficiente dado na tabela 17 em função de n e da condição de preparação do
concreto (A,B ou C)
f1 = resistência do exemplar de menor resistência
Para se utilizar a tabela 17 é necessário seguir alguns passos. Inicialmente, aceitase a classificação proposta pelo produtor em A, B ou C, a qual varia de acordo com
o coeficiente de variação do concreto (δ). Após isso, calcula-se a amplitude existente
entre a maior e a menor resistência dos n exemplares ensaiados. Então, se o valor
de ac (amplitude do concreto) estiver dentro do limite máximo permitido para a
classe, se utiliza o coeficiente Kn correspondente. Senão, se ac for maior do que am
(amplitude máxima) permitido, muda-se de coluna, isto é, muda-se de classe, até
que se respeite a máxima amplitude permitida e, assim, acha-se o correspondente
valor de Kn.
Para o lote seguinte, inicia-se o controle, partindo do pressuposto da nova classe de
concreto obtida anteriormente. O produtor só pode melhorar a classe em que se
enquadra após ter obtido em 5 lotes consecutivos, ac menor ou igual ao máximo
admitido pela classe.
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Tabela 17 – Valores de Kn

n

2
3
4
5
6
7
8

Concretos fabricados em central
Classe A
Classe B
Classe C
Kn
amplitude Com selo sem selo amplitude
amplitude
máxima ou marca ou marca máxima
Kn
máxima
Kn
(am)
(am)
(am)
de
de
qualidade qualidade
0,29
0,93
0,90
0,40
0,85
0,50
0,81
0,31
0,95
0,92
0,46
0,88
0,57
0,85
0,34
0,97
0,94
0,49
0,90
0,61
0,88
0,36
0,98
0,95
0,53
0,92
0,66
0,90
0,38
0,99
0,96
0,55
0,94
0,68
0,92
0,39
1,00
0,97
0,57
0,95
0,71
0,93
0,40
1,00
0,97
0,59
0,96
0,73
0,95

outros
casos

0,75
0,80
0,84
0,87
0,89
0,91
0,93

Fonte: EHE da CPH (1999)

Nos casos em que n maior ou igual a 6, o fck,est é o maior valor obtido entre as
equações 14 (estimador espanhol) e 41.
Quanto ao critério de aceitação, o da norma espanhola é mais brando do que o da
NBR 12655 da ABNT (2006) vigente no Brasil, sendo expresso pela equação 42.
f ck ,est ≥ 0,9 * f ck

Equação 42

A norma espanhola EHE da CPH (1999) também prevê a adoção da amostragem
total. A partir dos resultados obtidos de cada uma das betonadas, calcula-se a
resistência característica real e adota-se a equação 43 e em seguida a 42.
f c , real = f ck ,est

Equação 43

fc, real = resistência característica real
fck, est = resistência característica estimada do concreto
Nota-se que a norma espanhola supõe que, analisando todas as betonadas, ter-se-á
o conhecimento da resistência característica real do concreto, o que de fato não
ocorre, uma vez que esta jamais será conhecida. Mesmo retirando-se exemplares de
100% das betonadas, há dispersões dentro de cada betonada, o que impede o
conhecimento da resistência característica real de uma amassada e, portanto,
impede o conhecimento desta no concreto final produzido. O que se consegue é
apenas um fck,est mais bem apurado.
3.3.6 Norma argentina (IRAM 1666 do IRAM (1986))
A norma IRAM 1666 do IRAM (1986), assim como a prática recomendada americana
e a norma européia, possui critérios de aceitação definitiva do concreto que
envolvem o cálculo de médias móveis de 3 exemplares consecutivos e também
avaliação de resultados individuais. Para que o produto esteja em conformidade, é
necessário que ambos os critérios das equações 44 e 45 sejam atendidos.

f c 3 ≥ f ck + 3,0 MPa

Equação 44
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f i ≥ 0,85 * f ck

Equação 45

Para concretos com fck menores do que 17,0 MPa, o critério das médias móveis fixa
o limite em (fck+2,5 MPa), todavia esta hipótese não será considerada neste
trabalho, dada a pequena utilização de concretos desta magnitude atualmente.
O critério da equação 44 é um pouco mais brando do que o da norma européia para
a produção inicial, sendo a metodologia e a análise do critério bastante semelhante.
Os quantis a serem aceitos em função do desvio-padrão existente serão estudados
mais adiante neste trabalho.
Já o critério dos resultados individuais, possui a peculiaridade de depender da
resistência característica, não estando correlacionado à soma de constantes
positivas ou negativas. Este fato implica em probabilidades de aceitação diferentes
para uma mesma parcela defeituosa, de acordo com a magnitude da resistência
solicitada. Tais considerações também serão vistas mais adiante, na análise
individual das curvas características de operação da metodologia argentina.
3.4 Critérios de retirada de amostras
Conforme já explicado, a avaliação do concreto é probabilística, isto é, se faz
necessário fazer uma avaliação amostral, a fim de se tirar conclusões do concreto
como um todo a partir dos resultados obtidos com as amostras ensaiadas.
Em todas as normas estudadas neste trabalho são estabelecidos critérios para a
retirada de amostras do concreto, os quais serão vistos separadamente.
3.4.1 NBR 12655 da ABNT (2006)
A norma brasileira vigente estabelece que toda a estrutura seja dividida em lotes, de
forma a permitir a rastreabilidade do concreto na obra. Para pertencer ao mesmo
lote, é necessário que o concreto seja produzido e aplicado sob condições
uniformes, sendo pertencente à mesma classe e família e executado com os
mesmos procedimentos e equipamentos.
Os valores para a formação dos lotes encontram-se apresentados na tabela 18.
Tabela 18 – Valores para a formação de lotes de concreto)

Limites superiores

Solicitação principal dos elementos da estrutura
Compressão ou
Flexão simples
compressão e flexão

Volume de concreto
50 m³
100 m³
Número de andares
1
1
1
Tempo de concretagem
3 dias de concretagem
1
Este período deve estar compreendido no prazo total máximo de 7 dias, que inclui
eventuais interrupções para tratamento de juntas
Fonte: NBR 12655 da ABNT (2006)

3.4.2 Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001)
No projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) ficou mantida a necessidade
de se dividir todo o concreto da estrutura em lotes, para efeitos de rastreabilidade e
aceitação do concreto. No caso dos ensaios de resistência à compressão, o projeto
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de norma preconiza o atendimento dos seguintes limites máximos para a formação
dos lotes:
a) um andar;
b) a cada 100 m³ de concreto, sendo 50 m³ quando aplicado em pilares;
c) a cada 450 m² de área de lajes ou paredes;
d) uma semana.
3.4.3 Prática recomendada americana (ACI 318 do ACI (2005))
O método do ACI não apresenta o conceito de lote para efeito de aceitação, mesmo
porque é uma norma mais voltada à produção. Todo o concreto, de mesma classe,
isto é, que atendam aos mesmos requisitos de projeto, tais como resistência
característica e consistência, por exemplo, é tratado globalmente.
Existem, no entanto, três limites máximos estabelecidos para a realização de
ensaios de resistência:
a) a cada dia para cada classe de concreto empregada;
b) a cada ≅ 115 m³ para cada classe de concreto empregada;
c) a cada ≅ 465 m² de área de lajes ou paredes concretadas.
As amostras deverão ser retiradas de forma aleatória e serão usadas para
determinar a aceitação do concreto.
3.4.4 Norma européia (EN 206 – 1 do CEN (2000))
Da mesma forma que na norma americana, também não há a divisão da estrutura
em lotes, sendo todo o concreto tratado globalmente. Segundo a EN 206 – 1 do
CEN (2000), as amostras de concreto deverão ser fortuitamente selecionadas. A
quantidade mínima de amostragens e ensaios no concreto deverão ser de acordo
com a tabela 19.
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Tabela 19 – Mínima quantidade de amostras para avaliação da conformidade

Mínima quantidade de amostras
Subsequente aos primeiros 50 m³ de
produção a
Produção
Primeiros 50 m³ de
concreto com
concreto sem
produção
certificado de
certificado de
controle de
controle de
produção
produção
Inicial (menos de 35
1/200 m³ ou
resultados foram
3 amostras
2/produção
obtidos)
semanal
1/150 m³ ou
1/produção
Contínua b(quando
1/400 m³ ou
semanal
pelo menos 35
____
1/produção
resultados foram
semanal
avaliados)
a
Amostragens poderão ser distribuídas por toda a produção e não poderão ser mais
que 1 amostra dentro de cada 25 m³
b
Se o desvio-padrão dos últimos 15 resultados de ensaios (s15) exceder 1,37σ, a
quantidade de amostras deverá ser aumentada para o requerido na produção inicial
para os próximos 35 resultados
Fonte: EN 206 – 1 do CEN (2000)

3.4.5 Norma espanhola (EHE da CPH (1999))
A norma espanhola EHE possui critérios bastante semelhantes à NBR 12655 da
ABNT (2006) vigente no Brasil e também prevê a divisão da estrutura em lotes. Há
uma tabela que fornece os parâmetros a serem adotados na determinação máxima
dos lotes de concreto. A tabela 20 traz estas informações.
Tabela 20 – Limites máximos para o estabelecimento dos lotes de controle

Tipo de elementos estruturais
Estruturas que
Estruturas que têm
têm somente
Limites superior
elementos
elementos
Maciços (sapatas ,
comprimidos (pilares,
submetidos à
blocos )
estacas, etc)
flexão (muros de
contenção, etc)

Volume de
100 m³
100 m³
concreto
Número de
50
50
betonadas1
Número de
2
2
andares
Tempo de
2 semanas
2 semanas
concretagem
Superfície
500 m²
1000 m²
construída
1
Este limite não é obrigatório em obras de edificação
Fonte: EHE da CPH (1999)

100 m³
100
___
1 semana
___
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3.4.6 Norma argentina (IRAM 1666 do IRAM (1986))
Na norma argentina, de forma similar ao método do ACI e da norma européia, não
há a divisão da estrutura em lotes. A norma preconiza a retirada de algumas
amostras em virtude do número de caminhões betoneira recebidos na obra por dia.
Há uma tabela (tabela 21) que indica o número de exemplares a serem retirados. A
produção é tratada, então, de forma contínua, sendo a aceitação e rejeição do
concreto determinada por critérios que envolvem médias móveis e resultados
individuais.
Tabela 21 – Quantidade mínima de exemplares a extrair

Número de
caminhões
betoneira por dia
c=1
2≤c≤5
6 ≤ c ≤ 10
11 ≤ c ≤ 20
para cada 10
caminhões
adicionais

Número de
exemplares a se
retirar
1
2
3
4
+1

Fonte: IRAM 1666 do IRAM (1986)

3.4.7 Análise crítica das normas estudadas em relação aos critérios para a
retirada de amostras.
Analisando-se a norma brasileira e as normas internacionais, nota-se uma
diferenciação entre aquelas que tratam o concreto recebido globalmente,
executando um controle prévio através das médias móveis e as normas que utilizam
o conceito de lotes a fim de propiciar a divisão da estrutura, analisando-a em grupos.
No primeiro caso estão as norma americana, européia. Já no segundo, enquadra-se
a atual NBR 12655 da ABNT (2006) vigente no Brasil e a norma espanhola EHE da
CPH (1999). Já na norma argentina, por se tratar de uma norma voltada para o
recebimento do produto em uma obra específica, é necessária a aplicação de um
critério para aceitação/rejeição de cada concreto recebido. Diferentemente das
normas americanas e européias nas quais todo o concreto estaria rejeitado após
uma não-conformidade, na IRAM 1666 do IRAM (1986) a avaliação é feita a cada
média móvel gerada. Assim, a análise assemelha-se à aceitação de um lote de 3
exemplares, aplicando-se simultaneamente os critérios de médias móveis e
resultados individuais.
O projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) encontra-se em uma posição
semelhante à argentina, já que também utiliza médias móveis, típicos de controles
de produção, mas por ser necessária a aceitação/rejeição do concreto, é feita a
avaliação lote a lote, cada qual com um número n de exemplares. Como será visto
mais adiante, isto leva a uma diminuição de probabilidades de aceitação do concreto
e um aumento de rejeições quanto maior for o tamanho do lote, uma vez que se
qualquer média móvel ou resultado individual estiverem abaixo do limite proposto,
todo o lote será rejeitado.
Como já é sabido, a norma brasileira NBR 12655 da ABNT (2006) e a espanhola
EHE da CPH (1999) utilizam o conceito de fck,est, de modo a se estimar a resistência
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característica de uma porção (ou lote) de concreto. Após a seleção do lote, este tem
sua resistência estimada e compara-se com a resistência de projeto, aceitando-o ou
não. Conforme será visto mais adiante, as normas européia, americana e argentina,
não utilizam estes estimadores de resistência. Tais normas fazem uma avaliação
através de médias de cada 3 exemplares consecutivos e, de posse dos valores
obtidos é feita a avaliação. A conformidade é então verificada a cada 3 exemplares
ensaiados, aceitando-se a média ou não. Não é necessária a divisão da estrutura
em lotes e sim, apenas são retirados exemplares periodicamente, sendo avaliados 3
a 3, ou seja, a média do 1º, do 2º e do 3º; a média do 2º do 3º e do 4º e assim por
diante, daí a denominação de médias móveis. Quando estas normas possuem
critérios de aceitação de resultados individuais, está sendo verificado se cada
exemplar retirado está em conformidade ou não, sendo tomadas as devidas
providências se estiver abaixo do limite preconizado.
Analisando-se, efetivamente, os critérios propostos para a retirada das amostras,
nota-se que a NBR 12655 da ABNT (2006), o projeto de revisão da NBR 12655 da
ABNT (2001) e a norma espanhola adotam critérios semelhantes.
A norma espanhola prescreve limites de 100 m³ para a formação dos lotes, sejam
concretadas peças sujeitas à compressão ou à flexão. O período de ensaio entre as
concretagem também é mais elevado do que no das normas brasileiras, sendo de 2
semanas. Da mesma forma, estabelece-se apenas 1 lote a cada dois andares
concretados e não a cada pavimento, conforme ocorre nas normas brasileiras. A
única ressalva da norma é no caso da seleção dos exemplares que farão parte da
amostra do lote, uma vez que há uma restrição para ser retirado pelo menos um
exemplar de cada andar.
A NBR 12655 da ABNT (2006) e o projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT
(2001) são bastante semelhantes quanto aos critérios de formação dos lotes. Em
ambos, as peças sujeitas à flexão simples, tais como vigas e lajes, necessitam de 1
lote a cada 100 m³. No projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) há uma
consideração adicional no caso de lajes ou paredes, exigindo-se a formação de um
lote a cada 450 m², o que daria 1 lote a cada 90 m³ no caso de uma laje de 20 cm.
A EHE da CPH (1999) também traz uma consideração semelhante, exigindo a
formação de um lote a cada 500 m² nos casos de estruturas sujeitas à compressão e
1000 m² nos casos de flexão. Este parâmetro de mensuração de concreto por m² é
mais utilizado em caso de paredes e lajes, nas quais há uma melhor visualização da
área concretada. O caso das paredes, onde há compressão, o valor é similar ao das
normas brasileiras. Já para as lajes, os 1000 m² são bastante elevados, pois mesmo
em uma laje de 10 cm, ter-se-ia 100 m³ de concreto e de qualquer forma seria
necessária a formação de um lote, devido aos outros critérios.
Além de permitir a formação de lotes em intervalos maiores do que prescrevem as
normas brasileiras, a EHE da CPH (1999) ainda permite que os limites estabelecidos
na tabela 20 sejam dobrados caso o concreto seja proveniente de centrais de
concreto, as quais podem fornecer um selo de qualidade ao produto. Isto torna o
critério de formação dos lotes bastante vulnerável, com limites de 4 pavimentos, 4
semanas ou 200 m³ para a formação de um único lote. Seria permitida a
concretagem de uma laje de 2000 m², caso ela tivesse 10 cm de espessura,
formando-se um único lote.
Uma consideração importante que as normas brasileiras possuem é o critério da
formação de 1 lote a cada andar. Para efeito de rastreabilidade é fundamental que o
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concreto seja avaliado pelo menos em cada um dos pavimentos de uma edificação.
Segundo Tango (2005), no caso de um lote não ser aceito, deve-se saber onde este
determinado concreto foi aplicado para serem tomadas providências de ensaios
complementares, mudanças de utilização ou reforços estruturais.
Outra consideração importante é a exigência da formação de um lote a cada 50 m³
no caso de concretagem de pilares. Apesar de haver uma redução no volume para a
formação do lote, esse valor ainda acaba sendo elevado. Segundo Giammusso
(2001), mesmo no caso de pilares robustos, com 0,40 m x 0,40 m em um pé direito
de 3m, tem-se 0,48 m³ de concreto por pilar. Isto leva a formação de um lote a cada
100 pilares concretados. Já no caso de pilares de 0,30 m x 0,30 seriam 180 pilares.
Dessa forma, no caso de haver algum problema com o concreto, grande parte da
estrutura ficaria comprometida. Mesmo quando se analisa cada caminhão
separadamente, o volume de 6 m³ é capaz de concretar de 12 pilares (0,40 m x 0,40
m) a 22 pilares (0,30 m x 0,30 m).
A norma americana ACI 318 do ACI (2005) recomenda a retirada de 1 exemplar a
cada dia de concretagem, o que parece ser um número mínimo para este tipo de
controle. Em 5 dias ter-se-ia 5 exemplares e, conseqüentemente, 3 médias móveis:
µ(1,2,3); µ(2,3,4); µ(3,4,5). No entanto, se em cada dia fossem concretados 100 m³,
seriam 500 m³ para apenas 5 médias móveis o que é muito pouco. Os demais
critérios são mais para dias de grandes volumes de concretagens, uma vez que se
requer 1 exemplar a cada 115 m³ e 1 exemplar a cada 465 m² concretados de
paredes ou lajes. Observa-se que a retirada de amostras deveria ser um pouco
maior, a fim de controlar o processo dentro de volumes menores, facilitando a
correção de eventuais distúrbios.
Já a norma argentina possui um critério atrelado ao número de caminhões-betoneira
que chegam à obra. Considerando-se que em 1986 cada caminhão-betoneira
possuía em média 6 m³, pode-se determinar a tabela 22.
Tabela 22 – quantidade mínima de exemplares a extrair

Número de
caminhões
betoneira por dia
c=1
2≤c≤5
6 ≤ c ≤ 10
11 ≤ c ≤ 20
para cada 10
caminhões
adicionais

Número de
exemplares a se
retirar
1
2
3
4

Volumes de
concreto (Vol) em
m³
Vol = 6
12 ≤ Vol ≤ 30
36 ≤ Vol ≤ 60
66 ≤ Vol ≤ 120

+1

Fonte: IRAM 1666 do IRAM (1986) - modificada

Nota-se que para um volume de concreto de 100 m³, serão retirados 4 exemplares, o
que pode ser considerado um número satisfatório. No caso de uma concretagem
diária menor, por exemplo de 20 m³, apenas 2 exemplares serão retirados. Todavia,
se houver mais 5 dias com este mesmo volume de concreto, terão sido retirados 10
exemplares em 100 m³, o que é bastante significativo. A norma ainda salienta a
retirada de 1 exemplar adicional a cada 60 m³, aproximadamente, o que vai tornando
o critério de retirada de exemplares mais brando. Para o caso de 300 m³ em um dia,
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ter-se-ia 7 exemplares, o que fornece, praticamente, 1 exemplar a cada 40 m³ e 5
médias móveis, sendo um critério ainda aceitável, mas tornando-se menos rigoroso.
O critério de retirada de amostras da norma européia é voltado para a produção em
usinas de concreto. Nos primeiros 50 m³, exige-se que sejam retirados 3
exemplares, formando uma média móvel, e permitindo a análise inicial da produção.
No decorrer da produção, a norma prescreve a retirada de 1 exemplar apenas a
cada 200 m³, o que parece ser muito pouco. Em 600 m³ haveria apenas 6
exemplares e 4 médias móveis, aparentemente pouco representativas e dificultando
a intervenção no processo em caso de problemas. Todavia, uma vez que a norma
européia permite as correlações entre os diversos concretos produzidos, do ponto de
vista de uma usina, retirar 1 exemplar a cada 200 m³ é considerável. Diariamente
são produzidos volumes expressivos de concreto dentro de uma central e,
considerando-se que diversos produtos podem ser englobados em grandes famílias,
a retirada de 1 exemplar a cada 200 m³ pode gerar um número significativo de
ensaios.
Para a produção contínua, a retirada de amostras é muito mais branda, sendo 1 a
cada 400 m³ para o caso de concreto produzido em usina. Isso faz com que sejam
necessárias grandes produções das centrais para que tenham um número de
resultados representativos.
Assim, cada metodologia possui seu próprio meio de controle. Um plano de
concretagem criterioso é fundamental não só para a garantia da rastreabilidade e
aceitação do concreto, mas também para que exista uma possibilidade de
acompanhamento das estruturas passo a passo. Todavia, isso não quer dizer que a
formação de lotes é fundamental para o acompanhamento do concreto empregado
na obra, mas sim um dos possíveis métodos de controle.
4

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO (CCO)

Para se comparar diferentes estimadores, um dos recursos existentes é a análise
das chamadas curvas de eficiência ou curvas características de operação (CCO).
Tais curvas são traçadas colocando-se na abscissa a porcentagem real de concreto
com resistência abaixo da especificada, isto é, a parcela defeituosa. Na ordenada
insere-se a respectiva probabilidade de aceitação deste concreto, obtida de acordo
com o estimador utilizado.
Segundo Fusco (1976), a eficiência de um estimador é caracterizada por sua curva
característica de operação. Esta curva fornece a probabilidade de aceitação de um
concreto em função da fração deficiente que este apresenta.
No caso das normas que utilizam o fck como resistência característica, o estimador
ideal é aquele que possui uma probabilidade de 100% de aceitar concretos com
porcentual de “defeitos” menor ou igual a 5%. Da mesma forma o risco de aceitar
concretos “ruins”, com mais de 5% de resistência abaixo da especificada é nulo,
conforme verificado na figura 10.
Como as amostras possuem tamanho finito, este estimador ideal é impossível de ser
conseguido na prática, todavia, segundo Fusco (1976), quanto mais próximo dele se
puder ficar, mais eficiente será o estimador e, menores são as chances de falha na
aceitação do concreto, rejeitando-se um concreto “bom” e aceitando-se um “ruim”.
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As figuras 10 e 11 expressam estimadores centrados, nos quais fck,est igual a fck,
quando o concreto é produzido no limite e estimadores não centrados.

Figura 10 - Curvas características de operação para três tipos de estimadores
Fonte: Helene & Terzian (1993)

Figura 11 –Posição relativa da média do estimador em relação ao valor real do lote
Fonte: Helene & Terzian (1993)

Segundo Helene & Terzian (1993), a eficiência do estimador depende, sobretudo, do
número de exemplares que compõem a amostra e da variabilidade do processo de
produção e ensaio do concreto. Assim, quanto maior o número de exemplares, maior
a eficiência do estimador e quanto maior a dispersão e variabilidade do processo
menos eficaz será o estimador.
Giammusso & Tango (2002) traçaram curvas teóricas de eficiência de um estimador
centrado, para o caso de lotes com 6 exemplares e para lotes de 32 exemplares,
conforme verificado na figura 12.
Verifica-se que a curva de eficiência de um estimador é mais aprimorada para o
caso de se ter um lote com mais exemplares.
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Figura 12 - Gráfico da % real de defeituosos no lote x respectiva probabilidade de aceitação
Fonte: Giammusso & Tango (2002)

4.1 Parcela defeituosa
Conforme verificado, as CCO são traçadas colocando-se na ordenada a
probabilidade de aceitação do concreto e na abscissa a parcela defeituosa deste
concreto, termo que será adotado no transcorrer deste trabalho. Alguns autores
utilizam na abscissa a expressão “% real de concreto de um lote com resistência
abaixo da especificada” e outros usam “proporção real de defeituosos no lote”. O
significado é o mesmo, todavia como estão sendo estudadas normas que não
possuem o conceito de lote, achou-se por bem utilizar um termo mais abrangente.
O mais importante é saber que parcela defeituosa, ou qualquer dos dois termos
citados, significa a parcela de concreto que se encontra abaixo do limite de controle
pré-estabelecido. Assim, um concreto analisado pela NBR 12655 da ABNT (2006)
que possua 10% de parcela defeituosa, indica que 10% do concreto está abaixo do
fck, que é o limite definido, devendo ser rejeitado, pois apenas 5% poderia ser aceito.
Já um concreto que possua 3% de parcela defeituosa deve ser aceito, pois apenas
3% do concreto está aquém do limite proposto.
4.2 Desenvolvimento de uma equação teórica
Para que se possa traçar curvas de operação, é necessário o desenvolvimento de
uma equação que correlacione as probabilidades de aceitação de um concreto com
o risco deste possuir resistências abaixo da especificada.
Será feito o desenvolvimento de uma equação para o caso específico dos métodos
que utilizam o conceito do fck, mas que poderá ser adaptada para os outros métodos
existentes.
Dessa forma, o critério que se pretende atender é que a resistência média dos n
exemplares retirados seja maior ou igual ao fck somado a 1,65 unidades de desviopadrão.
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Utilizando-se os conceitos de resistência de dosagem e resistência característica já
abordados, sabe-se que a resistência característica efetiva do concreto é dada pela
equação 46.
f ck ,ef = µ c − 1,65 * σ c

Equação 46

sendo
fck, ef = resistência característica efetiva do concreto
µc
= resistência real média do concreto

σc

= desvio-padrão do concreto produzido

Todavia, essa resistência média real é impossível de ser conhecida, pois seria
necessário ensaiar todo o concreto. O que pode ser feito é uma estimativa de µc
fazendo-se uma média de uma amostra com n corpos-de-prova e gerando a função
estimação W. Considerando-se que o desvio-padrão σc do concreto seja conhecido
e que x1, x2, x3, ..., xn, são os exemplares desta amostra, a função W pode ser
representada pela equação 47.
_

W = xn − k *σ c

Equação 47

sendo
W

= valor da função de estimação ou função de aceitação

xn

= média de uma amostra com n corpos-de-prova

σc

= desvio-padrão do concreto produzido

k

= fator de aceitação

Segundo Fusco (1976), repetindo-se a operação de estimação um número muito
grande de vezes, tem-se a distribuição por amostragem do estimador W. Tal
distribuição terá uma densidade de probabilidade indicada por fw(w), com média µw e
desvio-padrão σw. A figura 13 expressa graficamente estes conceitos.
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Estimador W qualquer
7

0

condição de aceitação
W>=fck

distribuição de W
6

0

5

0

4

0

se,
µw = µc - 1,65 σc
µw = fck
W será centrado

distribuição de x

σw=σc/raiz(n)
3

0

σc
µw = µc - k*σc
µc - µw = k*σc

2

0

k * σc
1

0

1,65* σc

0
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Figura 13– distribuição do estimador W e distribuição da variável X, que engloba todo o
concreto, ilustrando as correlações entre estas

Utilizando-se os teoremas da distribuição amostral das médias, conforme mostrado
no Anexo A, a média da distribuição amostral das médias, denominada µ(xn) é igual
à média populacional µc, conforme indicado na equação 48.
_

E[ x] = µ ( x n ) = µ c

Equação 48

sendo:

µ (xn) = resistência média da distribuição amostral das médias
µc

= resistência real média do concreto

Isso faz com que
_

W = xn − k *σ c
_

µ w = µ (xn ) − k * σ c

µw = µc − k *σ c

Equação 49

Nota-se que k*σc é a distância entre a média real do concreto e a média do
estimador.
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Já, a variância da distribuição amostral das médias, denominada σ²(xn) é dada pela
equação 50.
_

E[( x − µ ) 2 ] = σ 2 ( x n ) =

σ c2
n

Equação 50

sendo:

σ² (xn) = variância da distribuição amostral das médias
σc²

= variância da população

n

= tamanho da amostra

Portanto, a variância da função W dependerá do tamanho da amostra ensaiada, e o
desvio-padrão será dado conforme a equação 51.
_

W = xn − k * σ c
_

σ (W ) = σ ( x n ) =
2

2

σ (W ) = σ c

σ c2
n

n

Equação 51

sendo:

σ (w) = desvio-padrão da função W
σc

= desvio-padrão da população

n

= tamanho da amostra

Assim, se W é a função estimação do fck, ef , o concreto deverá ser aceito quando a
função estimação W for maior ou igual à resistência característica. A probabilidade
de aceitação de um lote com uma fração deficiente será dada pela equação 52.

W ≥ f ck
_

Pa = P( x n − k * σ c ≥ f ck )

Equação 52

sendo
Pa

= probabilidade de aceitação

O próximo passo será determinar a distribuição normal reduzida N(0,1), da função
W, a qual também será considerada com distribuição normal, uma vez que a
distribuição das médias xn é normal.
Conforme explicado no Anexo A, a distribuição padrão de W pode ser determinada
pela equação 53.
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zW =

Wi − µW

Equação 53

σw

Já a distribuição padrão da variável X, a qual engloba todo o concreto, é
determinada pela equação 54.
zc =

xi − µ c

Equação 54

σc

Será então calculada a distribuição padrão para o ponto crítico fck, já que a condição
de aceitação é w ≥ fck, conforme equação 52, ponto este que pertence tanto à
distribuição W, como à distribuição X. Considerou-se fck um valor menor do que µW
e, portanto, menor do que µc, resultando em:

zw =

µ w − f ck
σw

zc =

µ c − f ck
σc

Tem-se então:

f ck = µ w − z wσ w

f ck = µ c − z cσ c

Equação 55

Nota-se que quando zwσw representa a distância entre a média do estimador e o
limite de aceitação, zcσc representa a distância entre a média real do concreto e o
limite de aceitação.
Igualando-se as expressões, obtém-se

zw =

z cσ c + µ w − µ c

σw

Aplicando-se, então, as equações 49 e 51, obtém-se:
zw =

z cσ c − k * σ c

σc
n

Portanto,

z w = ( zc − k ) * n
sendo
zw = variável reduzida do estimador W ou probabilidade de aceitação
zc = variável reduzida da variável x ou parcela defeituosa
k = fator de aceitação
n = tamanho da amostra

Equação 56

55
Segundo Fusco (1976) a equação 56 relaciona a probabilidade de aceitação, medida
por zw, com a efetiva fração deficiente zc do concreto produzido em função do
tamanho da amostra n e do fator de aceitação k. Verifica-se que o estimador será
centrado no caso de k ser igual a 1,65, caso em que µw é igual a fck, conforme
verificado na figura 15.
Uma outra forma de se verificar esta condição é que para uma parcela de 5% de
defeituosos, zc será igual a 1,65, e, se, k for igual 1,65, zw será igual a 0, o que
corresponde a uma probabilidade de 50% de aceitação e, consequentemente, 50%
de rejeição, indicando que o estimador estará centrado.
Conforme já explicado (figura 2), verifica-se que para cada nível de segurança
requerido, expresso em porcentagem, há um respectivo z. Isso faz com que a
equação possa ser reescrita não em função de z, mas em função dos quantis.

{

}

Φ −1 {Pa (θ )} = − Φ −1 (Pd (θ ) ) − k * n
Ou, então, a partir da equação 57.

{{
P (θ ) = Φ{− {Φ

}
(P (θ ) ) + k }* n }
}

Pa (θ ) = Φ − Φ −1 (Pd (θ ) ) − k * n
a

−1

d

Equação 57

sendo
Φ
= distribuição normal padrão
-1
= inverso de uma distribuição normal padrão ou z
Φ
Pa

= probabilidade de aceitação, em %;

Pd

= parcela defeituosa, em %;

θ

= porcentual ou quantil requerido;

k

= fator de aceitação (1,65 para estimador centrado no fck);

n

= tamanho da amostra

É importante salientar que a equação 56 foi desenvolvida graficamente e, portanto,
zc e k possuem valores positivos, pois representam uma distância gráfica. A variável
zw é calculada a partir da diferença entre este zc e o k. No caso da equação 57, o
sinal da parcela defeituosa foi alterado, uma vez que uma probabilidade de defeito
de 3% fornece zc igual a –1,88 e, na verdade, deve-se calcular a diferença entre
1,88 e 1,65 para se obter a probabilidade de aceitação, conforme verificado na figura
14.
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estimador W

condição de aceitação
W>=fck

zc*σc
1,88* σc
zw*σw = 0,23σc
1,65* σc
k * σc

zw*σw=zc*σc-1,65*σc
zw=(zc-1,65)*raiz(n)
zw = (1,88-1,65)raiz(n)
zw= 0,23raiz(n)
p/n=6 : zw = 0,56
aceitação = 71,8%

σc = 5,5 MPa
n=6
σw = 5,5/raiz(6)=2,3MPa

fcm_real =35,3 MPa
(concreto com 3% de
defeitos)
aceitação : 71,8%

12,0

22,0
fck=25,0 MPa

32,0

42,0

fcm_cálc=34,1 MPa

52,0
Resistências (MPa)

Figura 14 – Ilustração gráfica de um concreto com 3% de parcela defeituosa, com o estimador
centrado (k= 1,65)

Um outro exemplo pode ser dado para o caso de uma probabilidade de um concreto
com uma parcela defeituosa de 10%. Isto fornece zc igual a –1,28 e, na verdade,
deve-se calcular a diferença entre 1,28 e 1,65 para se obter a probabilidade de
aceitação, conforme verificado na figura 15.
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condição de aceitação
W>=fck

estimador W

zw*σw = 0,37σc

1,28* σc

k*σc

zw*σw=zc*σc-1,65*σc
zw=(zc-1,65)*raiz(n)
zw = (1,28-1,65)raiz(n)
zw = 0,37raiz(n)
p/n=6 : zw = -0,91
aceitação = 18,2%

σc = 5,5 MPa
n=6
σw = 5,5/raiz(6)=2,3MPa

1,65* σc

fcm_real =32,0 MPa
(concreto com 10% de
defeitos)
aceitação :18,2%

12,0

22,0

fck=25,0 MPa

32,0

42,0

fcm_cálc=34,1 MPa

52,0
Resistências (MPa)

Figura 15 – Ilustração gráfica de um concreto com 10% de parcela defeituosa, com o estimador
centrado (k= 1,65)

Essa equação teórica é bastante útil para representar os riscos de aceitação e
rejeição de um concreto no caso de se ter um estimador centrado, por exemplo.
Para isso, deve-se entrar com k igual a 1,65 e verificar para diversas parcelas
defeituosas, as correspondentes probabilidades de aceitação. Com estes dados
obtidos, é possível construir-se a curva de operação do estimador estudado. A
tabela 23 mostra um exemplo da obtenção de valores para o traçado de uma curva
de operação através da equação 57.
Tabela 23 – Dados para o traçado de uma curva de operação : n = 6 e k = 1,65

Parcela
defeituosa

0,50%

1%

Probabilidade 98,9% 95,2%
de aceitação

3%

5%

10%

20%

30%

40%

71,8%

50,0%

18,7%

2,5%

0,3%

0,0%

4.3 Médias x Valores individuais
Em um concreto executado no limite da conformidade, retirando-se um único
exemplar, a probabilidade de que este seja inferior ao valor de fck é de 5%.
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Quando, no entanto, é feita uma estimativa de uma resistência característica,
através do fck,est, um número n de exemplares é selecionado e de cada um deles é
retirado 1,65 unidades de desvio-padrão. Então, se o concreto estiver sendo
produzido de forma estritamente conforme, é como se fosse feita uma transposição
dos valores em torno da média, para valores em torno do fck. Assim como alguns
exemplares estavam acima ou abaixo da média, o mesmo irá ocorrer após a
transposição e alguns ficarão acima e outros abaixo do fck, na mesma proporção,
gerando os 50% de probabilidade de aceitação e 50% de rejeição.
Quando se trabalha com médias, o desvio-padrão deve ser dividido pela raiz de n.
Dessa forma, para se encontrar o fck, est de uma média, não deve ser retiradas 1,65
unidades de desvio-padrão, mas um valor correspondente ao número de
exemplares, conforme verificado na equação 58 e na tabela 24.

f cm = f ck + 1,65 * s d
f cm = f cn + 1,65 *

sd

f cn = f cm − 1,65 *

sd

n

n

Equação 58

sendo:
fcm = resistência média do concreto
fcn = resistência de uma média de n exemplares do concreto
Tabela 24 – Distância de uma média de exemplares e a média da distribuição total do concreto,
em unidades de desvio-padrão.

n

Distância entre fcm e fcn

cálculos

1

fc1 = fcm – 1,65sd

fc1 = (fck+1,65sd) – 1,65sd

Distância entre
fck e fcn
fc1 = fck

3

fc3 = fcm – 0,95sd

fc3 = (fck+1,65sd) – 0,95sd

fc3 = fck+0,70sd

5

fc5 = fcm – 0,74sd

fc5 = (fck+1,65sd)– 0,74sd

fc5 = fck+0,91sd

6

fc6 = fcm – 0,67sd

fc6 = (fck+1,65sd) – 0,67sd

fc6 = fck+0,98sd

8

fc8 = fcm – 0,58sd

fc8 = (fck+1,65sd) – 0,58sd

fc8 = fck+1,07sd

12

fc12 = fcm – 0,48sd

fc12 = (fck+1,65sd) – 0,48sd

fc12 = fck+1,17sd

15

fc15 = fcm – 0,43sd

fc15 = (fck+1,65sd) – 0,43sd

fc15 = fck+1,22sd

18

fc18 = fcm – 0,39 sd

fc18 = (fck+1,65sd) – 0,39sd

fc18 = fck+1,26sd

Conforme pode ser observado na tabela 24, para se fazer uma estimativa de fc3,
deve-se subtrair 0,95 unidades de desvio-padrão de fcm. Assim, retirando-se,
aleatoriamente, uma média de 3 exemplares, a probabilidade desta cair abaixo de fc3
ou (fck+0,7 sd) é de 5%. Se n igual a 1, não há que se falar em média, mas serve
apenas para indicar que para se encontrar fc1 ou fck , deve-se subtrair 1,65 unidades
de desvio-padrão, confirmando a teoria já exposta anteriormente.
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Dessa forma, quando no projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) é
requerido que cada média móveis esteja acima de (fck+0,7sd), é como se houvesse a
requisição de qualquer resultado estar acima de fck. Todavia, do ponto de vista
estatístico, trabalhar com médias de 3 é muito mais representativo. Poder-se-ia
solicitar médias móveis de 6, por exemplo, e requerer que todas as médias móveis
fossem maiores do que (fck+ 0,98 sd).
Diferentemente da NBR 12655 da ABNT (2006) no qual calcula-se um fck,est, no
projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) isso não ocorre. Se isto fosse
solicitado, para se ter um estimador centrado haveria a necessidade de se retirar de
cada média móvel calculada, o valor dado por (fck+0,7 sd). Com isso, iria, então, ser
feita a transposição dessas n médias que estavam em torno de fcm, para o ponto fc3
e, do mesmo jeito que ocorre com o fck, est, haveria a mesma proporção de médias
acima e abaixo de fc3 (fck+0,7sd) e, consequentemente, 50% de probabilidade de
aceitação e 50% de rejeição, tornando o estimador centrado.
Todavia, não é isso que é requerido na essência do método proposto no projeto de
revisão da NBR 12655 da ABNT (2001). A avaliação deve ser feita individualmente
para cada média de 3 e não de um conjunto de médias. A figura 16 auxilia na
visualização deste conceito.

sd = 5,5 MPa
n=3
sd(fc3) = 5,5/raiz(3)=3,2MPa

(distribuição das médias
móveis de 3)

1,65* sd
0,7* sd 0,95* sd

condição de aceitação
fc3 >=fck+0,7sd
ou
fc1 > = fck

fck=25,0 MPa
fcm_real =34,1 MPa
(concreto com 5% de
defeitos: estritamente
conforme)

5%

5%

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

fc3=fck+0,7sd=28,9 MPa

35,0

40,0

45,0

fcm_cálc=34,1 MPa

50,0

55,0

60,0

Resistências (MPa)

Figura 16 – Distribuição de um concreto através de resultados individuais e através de
médias de 3 exemplares.

Verifica-se na figura 16, que a média é a mesma nas duas distribuições, no entanto,
a distribuição das médias móveis possui desvio padrão menor. Na distribuição de
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todos os resultados do concreto, 5% dos valores estão abaixo de fck, ao passo que
na distribuição das médias de 3, 5% estão abaixo de (fck+0,7 sd).
Analisado desta forma, pode ser feita uma analogia com o método desenvolvido
anteriormente, considerando como o estimador de fc3, a curva das próprias médias
móveis. Assim, pode-se utilizar a equação 57 para o traçado das curvas
características de operação. A metodologia só faz sentido quando se utiliza um n
igual a 3, uma vez que se consideraram médias de 3 exemplares. A figura 17 mostra
graficamente estas considerações, indicando também o valor do k a ser adotado.
zw*σw = zc*σc - k*σc
k=0
zw*σw=zc*σc
zwσw=(1,88-0,7)σc
zw = (1,88-0,7)raiz(n)
zw= 1,18*raiz(n)
p/n=3 : zw = 2,04
aceitação = 98,0%

condição de aceitação
fc3>=fck+0,7σc

zc*σc

(distribuição das médias
móveis, analogamente:
estimador W de fc3

1,88* σc

0,7* σc

α

1,18* σc

σc = 5,5 MPa
n=3
σw = 5,5/raiz(3)=3,2MPa

zw*σw

fck=25,0 MPa
fcm_real =35,3 MPa
(concreto com 3% de
defeitos

aceitação: 98%

3%

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

fc3=fck+0,7σc=28,9 MPa

35,0

40,0

45,0

fcm_cálc=34,1 MPa

50,0

55,0

60,0

Resistências (MPa)

Figura 17 – Adaptação da teoria de um estimador centrado para o traçado da curva de
operação de médias móveis de 3 exemplares (concreto com 3% de parcela defeituosa)

Nota-se na figura 17 que o estimador das médias móveis é em torno da resistência
média do concreto. Dessa forma, analogamente à metodologia da equação 57, o
valor de k será igual a 0(zero), uma vez que k*σc que representa a distância entre a
média real e a média do estimador é igual a zero. Além disso, conforme já
mencionado, zw*σw representa a distância entre a média do estimador e o limite de
aceitação quando zc*σc é a distância entre a média do concreto e o limite de
aceitação. Assim, ambos serão iguais já que as médias reais do concreto e do
estimador também são iguais. O valor deles será igual à distância da média real do
concreto até o fck, subtraído de 0,7 unidades de desvio-padrão, conforme verificado
na figura 17.
No caso de um concreto produzido com 3% de parcela defeituosa, a probabilidade
de aceitação de cada média móvel será igual a 98%, caso o limite de aceitação seja
(fck+0,7sd).
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A partir da equação 59 pode-se desenvolver uma equação para o caso particular de
k ser igual a 0 e as distâncias zwσw e zcσc serem dadas em função do fck.

z w = ( zc − k ) * n
k= 0

zw = zc * n

{{

}

Pa (θ ) = Φ − Φ −1 (Pd (θ ) ) + α * n

}

Equação 59

sendo

Φ

= distribuição normal padrão

Φ-1

= inverso de uma distribuição normal padrão ou z

Pa

= probabilidade de aceitação, em %;

Pd

= parcela defeituosa, em %;

θ

= porcentual ou quantil requerido;

α
= distância do fck até o limite a ser considerado em unidades de desviopadrão;
n

= tamanho da amostra

Observa-se que a equação 59 possui a mesma função da equação 57, embora
sejam conceitualmente diferentes, uma vez que a primeira utiliza um valor para k e
na segunda, k = 0 e há o coeficiente α.
Para exemplificar a aplicação desta equação, será feito o cálculo da probabilidade
de aceitação de um concreto produzido no limite, com 5% de parcela não conforme,
analisando-o através de médias móveis de 3 e comparando com o limite (fck+0,7sd),
conforme quadro 3.

{{
} }
P (5%) = Φ{− {− 1,65 + 0,7}* 3}
P (5%) = Φ{+ 0,95 * 3}

Pa (5%) = Φ − Φ −1 (Pd (5%) ) + 0,7 * 3
a

a

Pa (5%) = Φ{1,65}
Pa (5%) = 95%
Quadro 3 - Cálculo da probabilidade de aceitação de uma média de 3 exemplares, utilizando-se
a equação 59, com limite: fck+0,7sd.

A tabela 25 mostra um exemplo da obtenção de valores para o traçado de uma
curva de operação através da equação 59.
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Tabela 25 – Dados para o traçado de uma curva de operação – n = 3 e α = 0,7

Parcela
defeituosa

0,50%

1%

3%

5%

10%

20%

30%

40%

Probabilidade 99,9% 99,8% 98,0% 95,0% 84,4% 59,9% 38,2% 22,1%
de aceitação

Giammusso & Tango (2002) traçaram curvas de eficiência através deste critério. Os
autores fizeram uma análise admitindo como critério de produção as equações que
trabalham com médias móveis e como critério de aceitação aquelas que analisam
cada concreto individualmente. Isso porque, em algumas normas, o critério referente
às médias móveis não rejeita o concreto e apenas serve para indicar se a produção
está dentro dos limites estabelecidos. Se isso ocorrer, há grande probabilidade do
concreto ser aceito quando for feita a verificação dos resultados individuais, todavia
se o concreto não passar pelo critério de produção, deve-se mudar o traço ou tomar
outras providências, pois as probabilidades de rejeição são grandes. A figura 18
mostra as curvas de operação de diversas normas analisadas para o caso de
médias móveis.
Probabilidade de aceitação a cada média móvel (%)

100%

80%

60%

40%
0%

10%

20%

30%

Porcentagem real de defeituosos (%)

Curva "ideal"

Proposta, cada média móvel

Argentina sd = 4 MPa, fck < 17 MPa

Atual. NBR 12655 - lote de 6 exemplares

Argentina sd = 2 MPa, fck > 17MPa

ACI, cada média móvel

Gitahy, IPT bol. 49/1960 (lim=1,07fck), cv=10%

Gitahy, IPT bol. 49/1960 (lim=1,07fck), cv=25%

Figura 18 - Curvas de eficiência de estimadores para intervenção no processo produtivo de
diversas normas ou procedimentos e da proposta de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001)
Fonte: Giammusso & Tango(2002)

Verifica-se que foi traçada uma curva de operação da NBR 12655 da ABNT (2006).
Todavia, esta norma não possui um critério de produção, devendo ser utilizada neste
gráfico para simples comparação com as demais. Além disso, a curva utilizada é de
um estimador teórico, centrado no fck e não aquela que realmente é usada, baseada
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nos dois estimadores propostos nas equações 14 e 15 e que será obtida via
simulação, mais adiante. As curvas traçadas também serão estudadas mais adiante.
Utilizando-se a equação 59, pode-se também traçar curvas de operação para
valores individuais. Considera-se como analogia de um estimador da resistência, a
própria resistência média real. Assim, o valor de k permanece sendo 0 (zero) e, a
distância zw*σw e zc*σc é calculada entre o limite de aceitação e a média real do
concreto. Como feito nas médias móveis, calcula-se a distância até o fck e adicionase um fator α para se chegar até o limite requerido. A particularidade é que n = 1,
uma vez se tratar de uma avaliação individual. A figura 19 auxilia no entendimento
destes conceitos, tendo sido aplicado o limite (fck-2), estabelecido no projeto de
revisão da NBR 12655 da ABNT (2001).

zw*σw=zc*σc-k*σc
k=0
zw*σw=zc*σc
zwσw=1,88σc+2
zw = 1,88*raiz(n)+2/σw
p/ n = 1 e σw = 5,5MPa
zw= 2,24
aceitação = 98,8%

condição de aceitação
fc indiv >=fck -2
2

1,88* σc
zc*σc
zw*σw

σc = 5,5 MPa
n=1
σw = 5,5MPa

fck=25,0 MPa
fcm_real =35,3 MPa
(concreto com 3% de
defeitos

aceitação: 98,8%

3%

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

fcm_cálc=34,1 MPa

50,0

55,0

60,0

Resistências (MPa)

Figura 19 - Adaptação da teoria da utilização de um estimador centrado no fck para a avaliação
através de critérios individuais de verificação de resistência (concreto com 3% de parcela
defeituosa)

No caso de um concreto produzido com 3% de parcela defeituosa, a probabilidade
de aceitação de cada resultado individual será igual a 98,8%, caso o limite de
aceitação seja (fck – 2,0MPa) e o desvio-padrão do processo ser 5,5 MPa. Nota-se
que se fixando um valor constante para o limite, há uma variação de probabilidades
de aceitação em virtude do desvio-padrão. No caso das médias móveis, o próprio
limite adotado é função do desvio-padrão (fck+0,7sd), o que deixa a curva de
operação independente da variabilidade do processo. Por outro lado, há o
inconveniente de o consumidor ser obrigado a conhecer o desvio-padrão do produto
recebido.
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Para exemplificar a aplicação da equação 59 neste caso, será feito o cálculo da
probabilidade de aceitação de um concreto produzido com 20% de parcela não
conforme, analisando-o através do critério de resultados individuais e comparando
com o limite (fck – 2,0MPa), conforme quadro 4.


Pa (20%) = Φ − Φ −1 (Pd (20%) ) − 2  * 1
s
d





{{

Pa (20%) = Φ − − 0,84 − 2

}

5,5

Pa (20%) = Φ{− {− 0,84 − 0,37}}
Pa (20%) = Φ{1,20}
Pa (20%) = 88,6%
Quadro 4 - Cálculo da probabilidade de aceitação de resultados individuais, utilizando-se a
equação 59, com limite: fck-2 e sd = 5,5MPa e α = -2/sd.

A tabela 26 mostra um exemplo da obtenção de valores para o traçado de uma
curva de operação através da equação 59.
Tabela 26 – dados para o traçado de uma curva de operação – n = 1 e α = (-2/5,5)

Parcela
defeituosa

0,50%

1%

Probabilidade 99,8% 99,6%
de aceitação

3%

5%

10%

98,8%

97,8%

95,0%

20%

30%

40%

88,6% 81,3% 73,1%

Giammusso & Tango (2002) também traçaram curvas de eficiência para resultados
individuais. Os autores consideraram como critério real de aceitação o atendimento
aos limites das resistências individuais. Da mesma forma, foram traçadas curvas
para critérios existentes em algumas normas, as quais serão comentados mais
adiante neste trabalho.
A figura 20 mostra as curvas de operação de diversas normas analisadas para o
caso de resultados individuais.
Quando há ponderações entre duas ou mais equações, não se consegue analisar o
que ocorreria com a aplicação destas simultaneamente, como é o caso da NBR
12655 da ABNT (2006), por exemplo.
A norma espanhola que aceita um concreto cujo fck,est é maior ou igual a 0,9 vezes
fck, também é difícil de ser analisada teoricamente. Outra dificuldade é a obtenção
das probabilidades de aceitação no caso da usina possuir um desvio-padrão
superior ao que considera no cálculo, utilizando resistências médias de dosagem
menores do que a necessária. A requisição feita no projeto de revisão da NBR
12655 da ABNT (2001) de se avaliar lotes de concreto desde que todas as médias
móveis ou resultados individuais sejam aceitos, também é difícil de ser explicada
com equações. Neste último caso, assim como no método argentino, a aplicação da
equação permite que se conheça a probabilidade de aceitação de cada média móvel
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ou resultado individual, mas a análise quando se trata de aplicações simultâneas,
seja de várias médias móveis, seja mesclando-se critérios de médias e resultados
individuais, é muito complexa de ser obtida teoricamente.

100%

Probabilidade de aceitação a
cada resultado individual

99%

98%

97%

96%

95%

94%
0%

5%

10%
Porcentagem real de defeituosos

15%

Curva "ideal"

lim.ind = fck

ARG: fck = 20 MPa, sd=4MPa, lim ind = 0,85.fck

ARG: fck = 20 MPa, sd=2MPa, lim ind = 0,85.fck

ACI: sd = 4MPa

ACI: sd = 2 MPa

Nova proposta, s = 5,5 MPa

Nova proposta, s = 2 MPa

20%

Figura 20 - Curvas de eficiência de diversos estimadores para aceitação/rejeição com base em
valores individuais e da proposta de revisão da NBR 12655 da ABNT(2001).
Fonte: Giammusso & Tango (2002)

A solução encontrada para resolver esses problemas é a adoção de simulações dos
critérios de aceitação propostos nas normas, realizando-se verificações conjuntas e
permitindo um entendimento global do que ocorrerá na prática. O método de
simulação que será utilizado é o método de Monte Carlo, o qual foi adaptado para os
estudos com o concreto.
4.4 Método de Monte Carlo
4.4.1 Histórico do Método
O nome do método data de 1944, sendo uma alusão à cidade de Monte Carlo, no
principado de Mônaco, famosa pelos seus cassinos e jogos de roleta, os quais estão
diretamente relacionados com a geração de números aleatórios.
Segundo Pllana (2005) o uso de simulações é relatado desde a segunda metade do
século XIX, quando experimentos foram feitos para a determinação do Pi: 3,14...
Outro marco é a experiência em 1899 de Lord Rayleigh fornecendo soluções
aproximadas para uma equação diferencial parabólica. Em 1931 Kolmogorov
mostrou a relação entre os processos estocásticos de Markov e certas equações
integrais diferenciais.
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Todavia, o desenvolvimento real do método ocorreu a partir da segunda guerra
mundial, tendo sido aprimorado pelos cientistas que desenvolveram a bomba
atômica em 1942. O trabalho envolvia uma simulação direta de problemas
probabilísticos envolvidos com a difusão aleatória dos nêutrons. No começo das
investigações John von Neumann e Ulam refinaram o método. Entretanto, a
sistemática desenvolvida só veio a ser aprimorada por Harris e Herman Kahn em
1948.
Em 1970, com o desenvolvimento das teorias computacionais complexas, passou a
existir mais precisão no emprego do método de Monte Carlo.
A partir daí, diversos estudos foram feitos, nos quais simulações eram empregadas
para estimar resultados de difícil mensuração, servindo de importante ferramenta no
desenvolvimento de projetos e avaliações de riscos.
4.4.2 Aplicações
O método de Monte Carlo consiste no desenvolvimento de um modelo analítico,
através da utilização de um programa de computador, simulando o que ocorreria
com o sistema real. É considerado muito simples e flexível para ser aplicado em
problemas de qualquer nível de complexidade.
Um fator importante na implementação deste método é o uso de um gerador de
números aleatórios confiável.
Atualmente, a metodologia é utilizada nos mais variados setores, podendo-se citar o
uso em análises financeiras, em estudos de viabilidade econômica, em pesquisas
nucleares, em áreas médicas e muitos outros.
Na âmbito do concreto, as simulações também vem sendo utilizadas de forma
bastante eficaz. A norma européia EN 206 – 1 do CEN (2000) possui seus critérios
de conformidade baseados em resultados obtidos a partir de simulações. Aguí &
Maestro (2005) também fazem diversas considerações sobre o controle de aceitação
do concreto na Espanha, utilizando-se o método de Monte Carlo como ferramenta
para o traçado de curvas características.
4.4.3 Programa computacional
Christófolli (2004a) desenvolveu um programa para a simulação da probabilidade de
aceitação de um concreto em função da parcela defeituosa que este apresenta,
utilizando o método de Monte Carlo.
Assim, partindo-se de uma média e um desvio-padrão, pode-se simular resultados
de diversos corpos-de-prova que teriam sido obtidos na prática, considerando-se
uma distribuição Normal, e, a partir disto, tirar conclusões quanto à eficiência do
critério de aceitação adotado.
Estabelece-se, então, o número n de exemplares que irá compor o lote e o programa
calcula, através de diversas iterações, as eficiências dos estimadores utilizados nas
normas NBR 12655 da ABNT (2006) e no seu projeto de revisão NBR 12655 da
ABNT (2001).
Neste trabalho foi feita uma adaptação do programa para outras metodologias
existentes nas normas internacionais que estão sendo estudadas, ou seja, a ACI
318 do ACI (2005) (prática recomendada americana), a EN 206 – 1 do CEN (2000)
(norma européia), EHE da CPH (1999) (norma espanhola) e a IRAM 1666 do IRAM
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(1986)(norma argentina). Além disso, o programa original desenvolvido em
Christófolli (2004b) calcula a probabilidade de aceitação apenas de uma forma
conjunta para os 2 critérios existentes no projeto de revisão da ABNT (2001). Foi
feita uma adaptação pra calcular cada uma das probabilidades de aceitação de uma
forma isolada. Também foram feita modificações para se encontrar as
probabilidades de aceitação no caso de o produtor estar trabalhando com um
desvio-padrão abaixo ou acima do realmente existente no processo.
4.4.3.1

Princípio do método

Considerando-se o concreto com distribuição Normal, adotou-se no programa a
equação 60 como geradora de números aleatórios com média fcm e desvio-padrão
sd.

g = f cm,calc + s d * (−2 * ln( x) * cos(2π * y )

Equação 60

sendo:
fcm,calc = resistência média de dosagem, em megapascal;
sd = desvio-padrão adotado, em megapascal;
x = número gerado aleatoriamente, variando no intervalo 0 ≤ x < 1;
y = número gerado aleatoriamente, variando no intervalo 0 ≤ y < 1;
g = número gerado aleatoriamente dentro de uma distribuição Normal com média
fcm e desvio-padrão sd, em megapascal.
Considera-se como parcela defeituosa a porcentagem de concreto que se encontra
abaixo do limite proposto. Todavia, só devem ser rejeitados concretos que possuam
parcelas defeituosas superiores a 5%, no caso das normas que utilizam o fck. Uma
vez assumindo que a distribuição dos concretos produzidos é Normal, esta parcela
defeituosa pode ser expressa em unidades de desvio-padrão, de acordo com o
quantil de defeituosos a ser aceito.
Dessa forma, inicialmente, o programa computacional desenvolvido em Christófolli
(2004b) calcula o valor da resistência correspondente a cada quantil da média a ser
analisado: 0,5%; 1%; 3%; 5%; 10%; 20%; 30%; 40%. Isto é feito partindo-se da
resistência média de dosagem e retirando-se desta a distância em unidades de
desvio-padrão correspondente a cada quantil. A tabela 27 mostra um exemplo deste
passo.
Tabela 27 – Exemplo de cálculo da resistência correspondente a cada quantil solicitado

Exemplo:

fck = 30MPa

sd = 4,0 MPa

fcm,calc = 36,6 Mpa

Quantis

0,5%

1%

3%

5%

10%

20%

30%

40%

Distância da
média

2,58*sd

2,33*sd

1,88*sd

1,65*sd

1,28*sd

0,84*sd

0,52*sd

0,24*sd

Resistência, em
MPa,
correspondente a
cada quantil

36,6 2,58*4,0

36,6 2,33*4,0

36,6 –
1,88*4,0

36,6 –
1,65*4,0

36,6 –
1,28*4,0

36,6 –
0,84*4,0

36,6 –
0,52*4,0

36,6 –
0,24*4,0

= 26,3

= 27,3

= 29,1

= 30,0

= 31,5

= 33,2

= 34,5

= 35,6
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Nota-se que o quantil de 5% corresponde ao valor do fck.
Utilizando-se a equação 60, simula-se os resultados obtidos para um determinado
lote com n exemplares.
Estes dados são tratados de uma maneira específica, conforme a metodologia
estudada. No entanto, qualquer que seja a norma analisada, o estimador adotado
sempre avalia os n exemplares e chega a um valor considerado característico do
concreto. Este valor é comparado com o da resistência correspondente ao quantil
máximo requerido, calculado na tabela 27. No caso da norma brasileira, a
comparação é feita diretamente com o fck, o qual é o quantil de 5%.
Quanto maior for a resistência característica estimada, mais exigente poderá ser o
método, que mesmo assim o concreto será aceito. No exemplo da tabela 27, um
concreto de fck,est igual a 32,0 MPa seria aceito se o critério fosse o de se selecionar
aqueles que estivessem dentro de um quantil de até 10% em relação à média (figura
2). É importante salientar que o quantil das normas que utilizam o conceito do fck é
de 5%.
Dessa forma, o programa indica, para cada um dos fck,est, o máximo quantil que este
seria aceito em relação à média. É feita, então, uma simulação para
aproximadamente 2000 (dois mil) lotes, com um número n de exemplares
especificado. A seguir, é feita uma ponderação para se saber em quantos casos o
concreto teria sido aceito para cada um dos quantis estudados. A tabela 28 mostra
um exemplo deste passo.

Tabela 28 – Exemplo de verificação do máximo quantil em relação à média que a resistência
característica estimada poderia se enquadrar (9 lotes)

Exemplo:

fck = 30MPa

sd = 4,0 MPa

fcm = 36,6 Mpa

quantis

0,5%

1%

3%

5%

10%

20%

30%

40%

Resistência, em
MPa,
correspondente a
cada quantil

26,3

27,3

29,1

30,0

31,5

33,2

34,5

35,6

fck, est = 32,0 MPa

sim

sim

sim

sim

sim

não

não

não

fck, est = 30,0 MPa

sim

sim

sim

sim

não

não

não

não

fck, est = 29,7 MPa

sim

sim

sim

não

não

não

não

não

fck, est = 28,5 MPa

sim

sim

não

não

não

não

não

não

fck, est = 34,0 MPa

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não

não

fck, est = 35,8 MPa

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

fck, est = 26,9 MPa

sim

não

não

não

não

não

não

não

fck, est = 24,0 MPa

não

não

não

não

não

não

não

não

fck, est = 29,5 MPa

sim

sim

sim

não

não

não

não

não

Soma dos “sim”

8

7

6

4

3

2

1

1

Porcentagem de
aceitação

89%

78%

67%

44%

33%

22%

11%

11%
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É importante salientar que a simulação é feita partindo-se de uma média (fcm) e um
desvio-padrão adotado no processo (sd). Considerando-se que a distribuição seja
Normal, ela terá obrigatoriamente, apenas 5% dos resultados inferiores ao fck, se
analisados um universo de lotes considerável. É por este motivo que o método inclui,
além da análise de 2000 lotes conjuntamente, a realização de mais 24 vezes o
mesmo processo, ou seja, avalia-se 25 conjuntos de 2000 lotes e faz-se a média
entre os resultados obtidos. Após isso, todo o processo descrito é simulado
novamente 10 vezes, isto é, são 10 resultados de 25 conjuntos de 2000 lotes. É
feita, então, a média entre estes 10 resultados obtidos, chegando-se a uma
simulação bastante representativa.
4.5 Limites propostos para as curvas características de operação (CCO)
Como já mostrado, cada norma possui critérios próprios de aceitação/rejeição do
concreto, possuindo estimadores específicos. Com o intuito de nortear a utilização
destes estimadores, o “COMITE EURO-INTERNATIONAL DU BETON “(CEB) em
parceria com outras entidades: CIB, FIP e RILEM, estipularam limites de segurança
e economia, dentro dos quais as curvas de operação deveriam se enquadrar. Tais
limites foram traçados em papel de probabilidade binormal, tornando lineares as
curvas de eficiência inseridas, bem como facilitando as delimitações das zonas,
conforme verificado na figura 21.

99,9%
99,5%
99%

Probabilidade de Aceitação

95%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

Região que pode
compremeter a
segurança

20%
10%
5%

Região
antieconômica

1 %
0,5%
limites das regiões

0,1 %
0,1 %

0,5%

1 %

3%

5%

10 %

20%

30%

40%

50%

Parcela defeituosa

Figura 21 – Limites das regiões de segurança e economia recomendados
(CEB/CIB/FIP/RILEM, 1975)

Considerou-se, na determinação destas fronteiras, que o estimador centrado, cujas
probabilidades de aceitação e de rejeição são de 50% para um produto estritamente
conforme, seria o mais conveniente. Assim, procurou-se fazer com que todos os
estimadores utilizados ficassem enquadrados dentro destes padrões.
Segundo Bucarey et al. (2003), esses limites foram determinados de uma forma
arbitrária e Taerwe (1986) desenvolveu uma delimitação de tais zonas dentro de
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uma base matemática e justificada, encontrando equações que representassem tais
fronteiras, conforme verificado nas equações 61 (limite da região insegura) e 62
(limite da região antieconômica).
Pa =

0,05

Equação 61

θ

Pa = 1 −

θ

Equação 62

0,05

sendo:
θ = parcela defeituosa, em %;
Pa = probabilidade de aceitação, em %.
A representação gráfica dos limites propostos por Taerwe(1986) também foram
traçadas em um gráfico de escala de probabilidade binormal, juntamente com os
limites do CEB (1975), a fim se de facilitar a análise, conforme verificado na figura
22.

99,9%
100,0%
99,5%
99%

antieconômica (TAERWE 1986)
insegura (TAERWE 1986)
limites das regiões (CEB)
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80%
70%
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50%
40%
30%
20%
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antieconômica

5%
1 %
0,5%
0,10,0%
%
0,1 %

0,5%

1 %

3%

5%

10 %

20%

30%

40%

50%

Parcela defeituosa

Figura 22 – Limites das regiões de segurança e economia, TAERWE (1986).

Observa-se que os limites propostos por Taerwe (1986) são ainda mais rígidos dos
que os preconizados pelo CEB (1975). Taerwe (1986) considera antieconômico um
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concreto com 3% de parcela defeituosa e 40% de probabilidade de aceitação ao
passo que o CEB (1975) já considera de altos custos se com 3% de defeitos se tiver
apenas 60% de aceitação.
Quando análise é feita na região da segurança, Taerwe (1986) considera inseguro
um concreto que tenha 10% de parcela defeituosa e 50% de probabilidade de
aceitação, enquanto o CEB (1975) permite que haja entre 60% e 70% de aceitação
para esta mesma parcela de defeitos. Todavia, para maiores parcelas de defeitos, os
limites de Taerwe (1986) estabilizam-se em um mínimo de 10% de probabilidade de
aceitação, ao passo que as fronteiras do CEB (1975) chegam a apenas 1% de
aceitação para uma parcela defeituosa igual a 40%.
A norma européia EN 206 – 1 do CEN (2000) passou a adotar os limites
preconizados pro Taerwe (1986) para orientar a aplicação de seus estimadores.
Neste trabalho serão feitos gráficos com a inserção de ambos os limites sugeridos.
5

ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO DO CONCRETO MÉDIAS MÓVEIS E RESULTADOS INDIVIDUAIS

Será feito um estudo comparativo entre os critérios de médias móveis e de
resultados individuais propostos nas normas estudadas, através da confecção de
curvas características de operação, utilizando-se para traçá-las equações próprias
desenvolvidas para tal ou simulações pelo método de Monte Carlo.
Em todas as análises feitas, utilizaram-se os critérios de aceitação propostos pelas
diversas normas estudadas neste trabalho e já explicados anteriormente.
5.1 Avaliação individual dos critérios de aceitação
A fim de se analisar cada estimador imposto pelas normas estudadas neste trabalho,
foi feita uma análise individual de cada uma delas, ora variando-se o fck, ora o
desvio-padrão, ora o número n de exemplares ensaiados, de acordo com as
peculiaridades de cada norma. Procurou-se estudar o comportamento apresentado
por cada um dos estimadores nas condições estabelecidas.
5.1.1 NBR 12655 da ABNT (2006)
Na atual norma brasileira, não há um critério de produção que visa nortear o
produtor, ou mesmo o consumidor, sobre a questão de a produção estar dentro de
padrões adequados. Dessa forma, a análise limita-se a estudar as equações 14 e 15
propostas para determinar a aceitação/rejeição do concreto, através de simulações
obtidas pelo Método de Monte Carlo, bem como uma comparação com o estimador
centrado teórico obtido através da equação 57. A utilização de simulações se faz
necessária, uma vez que a norma requer que duas equações sejam verificadas
simultaneamente (equações 14 e 15), o que dificulta a elaboração de curvas através
de equações.
Inicialmente foi feita uma análise variando-se o desvio-padrão existente no processo
e verificou-se que as curvas de eficiência praticamente não sofrem alterações,
conforme visto na figura 23. Observa-se ainda que as curvas são bem menos
inclinadas do que o estimador centrado teórico, apesar de também serem centradas
(5% de defeitos igual a 50% de aceitação), o que faz com que entrem na zona de
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insegurança proposta pelo CEB (1975). Aplicando-se os limites propostos por
Taerwe (1986), as curvas são aceitáveis.
A segunda análise considera uma variação de amplitude de fck, mantendo-se
constante o número de exemplares n igual a 6 e um desvio-padrão igual a 4,0 MPa.
Da mesma forma, praticamente, também não se verificam alterações nas curvas
com as variações de resistências, conforme mostrado na figura 24. Este é um ponto
positivo, pois o estimador atua de maneira uniforme, independente da resistência
característica, facilitando a sua aplicação.
NBR 12655 da ABNT (2006) - n = 6 - fck = 30,0MPa

sd = 3,0

99,9%

sd = 4,0

99,5%

sd = 5,5

99%
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segurança
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20%
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5%

Região
antieconômica

1 %
0,5%
0,1 %
0,1 %

0,5%

1 %

3%

5%

10 %

20%

30%

40%

50%

Parcela defeituosa

Figura 23 – Curvas de eficiência do estimador da NBR 12655 da ABNT (2006), variando-se o
desvio-padrão, sendo: fck = 30,0 MPa e n = 6.

Por fim, variou-se o número n de exemplares, mantendo-se constante o fck em 30,0
MPa e um sd igual a 4,0 MPa, conforme verificado na figura 25. Observa-se que há
um melhor desempenho do estimador quando se aumenta o número de exemplares
ensaiados. Este fator incentiva o aumento no número de exemplares retirados por
lote, uma vez que torna maiores as probabilidades de aceitação de um concreto
conforme e menores a de um concreto de baixa qualidade.
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NBR 12655 da ABNT (2006) - n = 6 - sd = 4,0MPa
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Figura 24 – Curvas de eficiência do estimador da NBR 12655 da ABNT (2006), variando-se o fck,
sendo: sd = 4,0 MPa e n = 6.

Traçaram-se também curvas de operação fazendo-se uma simulação dos
estimadores da NBR 12655 da ABNT (2006) através do método de Monte Carlo e
comparando-as com um estimador centrado teórico encontrado através da aplicação
da equação 57, o que pode ser visto na figura 26.
Nota-se que o estimador real da NBR 12655 da ABNT (2006), obtido por simulações
através do método de Monte Carlo, o qual utiliza simultaneamente os dois
estimadores propostos, é menos eficiente do que o estabelecido através da equação
57 teórica, a qual não é utilizada, pois requer o conhecimento do desvio-padrão pelo
consumidor em cada lote. Assim, na prática, maiores são as probabilidades de
aceitação de um concreto defeituoso e menores são as probabilidades de aceitação
de um concreto conforme. Todavia, em ambas as curvas, os limites preconizados
pelo CEB (1975) e por Taerwe (1986) são atendidos.
Ressalta-se ainda que no método da NBR 12655 da ABNT (2006), há uma variação,
ainda que pequena, nas curvas de operação, em virtude de modificações do desviopadrão existente no processo. O mesmo não ocorre com a curva produzida pela
equação 57, já que esta independe do sd, conforme demonstrado anteriormente.
Em relação à variação no número de exemplares, a curva obtida através da equação
também é mais eficiente quanto maior o valor de n, conforme verificado na figura 27.
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NBR 12655 da ABNT (2006) - fck = 30,0 MPa - sd = 4,0MPa
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Figura 25 – Curvas de eficiência do estimador da NBR 12655 da ABNT (2006), variando-se o
número de exemplares n, sendo: fck = 30,0 MPa e sd = 4,0 MPa.
fck = 30,0 MPa - sd = 4,0MPa - n = 12
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Figura 26 – Comparativo entre equação teórica para determinação de estimador centrado e
estimadores utilizados pela NBR 12655 da ABNT (2006): fck = 30,0 Mpa, sd = 4,0 MPa e n = 12.
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fck = 30,0 MPa - sd = 4,0MPa
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Figura 27 – Curvas de operação traçadas com a equação teórica, variando-se o valor de n e
tendo-se: fck = 30,0 MPa e sd = 4,0 MPa.

Através de simulações pelo Método de Monte Carlo, pode-se analisar também o
desempenho de cada estimador utilizado quando realizada a aceitação pelo critério
da amostragem total do concreto (equação 19), conforme figura 28.
Nota-se que na figura 28 que a curva com n igual a 6 exemplares apresenta um
excelente desempenho, situando-se dentro dos limites propostos por Taerwe (1986),
praticamente tangenciando o limite da insegurança e propiciando ao produtor
trabalhar em uma faixa mais confortável, na qual um concreto com 5% de defeitos
terá aproximadamente 70% de probabilidade de aceitação e não apenas 50%. No
entanto, à medida que se aumenta o número de exemplares, maiores são as
probabilidades de rejeição, uma vez que a avaliação é feita um maior número de
vezes, desestimulando um maior n por lote. Seria mais interessante que houvesse
uma ponderação de acordo com cada valor de n, de forma que as curvas não
tivessem suas probabilidades alteradas.
Outro ponto positivo do método é que variações no desvio-padrão ou no fck, não
alteram as probabilidades de aceitação/rejeição.
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NBR 12655 da ABNT (2006) - amostragem total: fck,est = f1
fck = 30,0 MPa - sd = 4,0MPa
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Figura 28 – Curvas de operação traçadas quando utilizado o critério da amostragem total
(fck,est = f1), e tendo-se: n = 6; fck = 30,0 MPa e sd = 4,0 MPa.

Em uma última análise da norma brasileira vigente, há uma corrente que defende a
idéia de o concreto ser aceito desde que o fck,est seja maior ou igual a 0,95 vezes fck,
reduzindo, portanto, o rigor, com a justificativa que o concreto já é produzido com
elevados coeficientes de segurança, os quais permitiriam essa ponderação. Será
visto mais adiante na análise da norma espanhola que esta consideração é muito
prejudicial para o método, além de ser arbitrada sem um embasamento técnico.
Traçaram-se as curvas características de operação para este caso, apenas para
ilustrar como as curvas tornam-se muito mais brandas e inseguras, conforme
verificado nas figuras 29 e 30.
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NBR 12655 da ABNT (2006) adaptada : n = 6 - fck = 30,0 MPa
(situação: fck,est >= 0,95*fck)
99,9%

sd = 3,0 MPa
sd = 4,0 MPa
sd = 5,5 MPa

99,5%
99%

Probabilidade de Aceitação

95%

Região que pode
compremeter a
segurança

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
5%

Região
antieconômica

1 %
0,5%
0,1 %
0,1 %

0,5%

1 %

3%

5%

10 %

20%

30%

40%

50%

Parcela defeituosa

Figura 29 - Curvas de eficiência do estimador da NBR 12655 da ABNT (2006) - adaptada,
variando-se o desvio-padrão, sendo: fck = 30,0 MPa e n = 6; critério fck,est ≥ 0,95*fck

Nota-se nas figuras 29 e 30 que as alterações nos critérios fazem com que a zona
de insegurança seja ultrapassada para diversas parcelas defeituosas Além do mais,
variando-se o desvio-padrão e a resistência, passam a existir diferenças nas curvas
o que não ocorre com o método original, conforme já mostrado. Dessa forma, é
melhor que haja uma real mudança nos métodos propostos ao invés de uma simples
adaptação dos já existentes, as quais podem levar a conseqüências indesejáveis
nos critérios.
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NBR 12655 da ABNT (2006) adaptada : n = 6 - sd = 4,0MPa
(situação: fck,est >= 0,95*fck)
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Figura 30– Curvas de eficiência do estimador da NBR 12655 da ABNT (2006)- adaptada,
variando-se o fck, sendo: sd = 4,0 MPa e n = 6; critério fck,est ≥ 0,95*fck

5.1.2 Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001)
No projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) há a inclusão de um critério de
intervenção no processo (fc3 ≥ fck+0,7sd). Através da aplicação deste, pode-se
acompanhar o desempenho das resistências do concreto de uma forma mais
expressiva, através de médias. A confecção de cartas de valores individuais, de
resistências do concreto recebido, quando traçadas conjuntamente com as
respectivas médias móveis, torna-se muito mais efetiva e propicia tomada de
decisão de intervenção no processo mais embasada, por parte do consumidor. Do
ponto de vista de uma obra, este tipo de decisão serve tanto para justificar
mudanças de usina fornecedora de concreto como para dar maior suporte ao
calculista para proposição de soluções de reforços estruturais.
Com o limite estabelecido para as médias móveis, há, conforme já mostrado, a
probabilidade de cada média com 5% de parcela defeituosa, possuir 95% de
probabilidade de aceitação. Já para os resultados individuais, a probabilidade de
aceitação para o limite é ainda maior, conforme visto na tabela 11. Assim, as curvas
características de operação, caso o concreto fosse analisado globalmente, seriam as
expostas na figura 31. Verifica-se que alterações no fck não influem no
comportamento das curvas.
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Esta análise expressa um controle executado nos padrões de produção americano e
europeu, no qual toda a produção estaria não conforme caso tais limites não fossem
atingidos. Observa-se ainda que, conforme já previsto, as curvas das médias móveis
não se alteram com alterações no desvio-padrão, uma vez que este entra
diretamente na equação. Salienta-se que a figura 31 foi traçada utilizando-se a
equação 59 e os critérios das equações 23 e 25. Para as médias móveis, α é igual a
0,7 e para os resultados individuais, α é igual a (-2/sd).
Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) cada média móvel e cada resultado individual
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sd = 3,0: cada resultado individual
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cada média móvel
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Figura 31 – Curvas de operação dos critérios do projeto de revisão da NBR 12655 da
ABNT(2001), analisados de forma independente.

Ressalta-se, todavia, que, por ser uma norma voltada para o recebimento do
concreto, se faz necessário um critério mais efetivo de qual produto estaria
realmente rejeitado na obra. Dessa forma, manteve-se a divisão da estrutura em
lotes e aplicam-se os critérios concomitantemente para cada lote avaliado.
Um lote com n igual a 6, por exemplo, terá 4 médias móveis: µ(1,2,3);
µ(2,3,4); µ(3,4,5) e µ(4,5,6). Cada uma dessas possui 95% de probabilidade de
aceitação com 5% de parcela defeituosa. No entanto, é necessário que se saiba
como estas se comportam quando analisadas conjuntamente, isto é, todas tendo
que ultrapassar o limite requerido. Considerou-se que o critério das médias seria
apenas para que se fizesse uma intervenção no processo, logo o critério dos
resultados individuais, o qual efetivamente reprova o concreto, deve também ser
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analisado conjuntamente, isto é, verificar quais as probabilidades de todos os
exemplares,1,2,3,4,5 e 6, situarem-se acima do limite estabelecido para os
resultados individuais. Não é necessário, todavia, o estabelecimento de uma curva
que mescle as probabilidades de médias e resultados individuais, já que os critérios
atuam praticamente isolados, sendo o primeiro de alerta e o segundo de reprovação.
Apesar disto esta hipótese também foi considerada. Nota-se que o valor de n irá
interferir diretamente nas probabilidades de aceitação/rejeição do concreto. A figura
32, obtida por meio de simulações com o Método de Monte Carlo, traz estas
considerações.
n = 6: indiv
n = 6: medmovel
n = 6: conjuntamente
n = 12: indiv
n = 12: medmovel
n = 12: conjuntamente
n = 18: indiv
n = 18: medmovel
n = 18: conjuntamente

Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) fck = 30,0MPa - sd = 4,0MPa
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99%
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Figura 32 – Curvas de operação dos critérios do projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT
(2001) , aplicando-se separadamente o critério para as médias móveis e resultados individuais
e também de uma forma conjunta

Verifica-se que, conforme previsto, o critério das médias móveis tem maior
probabilidade de rejeição à medida que se aumenta n, já que mais vezes são feitas
as comparações com os limites propostos. O mesmo ocorre com o critério dos
resultados individuais. Como o critério das médias é mais restritivo, a tendência do
critério conjunto é acompanhá-lo. Nota-se, todavia, que o critério dos resultados
individuais é muito brando, inclusive entrando em demasia na zona de insegurança,
o que faz com que, caso as médias móveis sirvam apenas para “alertas”, é possível
que não se altere o concreto, pois se sabe que este dificilmente será rejeitado pelo
critério dos resultados individuais, o qual realmente reprova o produto.
Fez-se uma análise semelhante, variando-se o fck e mantendo-se constantes o sd e o
n. Fazendo-se uma análise das curvas de operação geradas por este critério quando
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existem variações do fck, verifica-se através da figura 33 que não existem diferenças
dos estimadores com as alterações nas resistências de projeto, o que é um ponto
positivo da metodologia. Fixou-se o desvio-padrão de dosagem em 4,0 MPa e
adotou-se o mesmo desvio-padrão na avaliação do concreto (critério de produção).
O número de exemplares foi fixado em n igual a 6.
fck = 20,0:
fck = 20,0:
fck = 20,0:
fck = 30,0:
fck = 30,0:
fck = 30,0:
fck = 50,0:
fck = 50,0:
fck = 50,0:

Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001)
- n = 6 - sd = 4,0MPa

indiv
medmovel
conjuntamente
indiv
medmovel
conjuntamente
indiv
medmovel
conjuntamente

100%
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Aceitação

80%
70%
60%
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40%
30%
20%
10%
0%
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25%

30%

35%

40%
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Figura 33– Curvas de eficiência dos estimadores do projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT
(2001), tanto dos critérios para intervenção no processo (médias móveis) como dos critérios
para aceitação/rejeição do concreto (resistências individuais), variando-se o fck, sendo: sd_dosagem = sd_aceitação= 4,0 MPa e n = 6.

5.1.2.1

Variação no desvio-padrão

Na proposta de 2001 é importante o estudo da existência da variável desvio-padrão
no controle de aceitação. Isso faz com que seja necessário, tanto ao produtor, como
ao consumidor, conhecer o efetivo desvio-padrão existente no processo, a fim de se
evitar falhas nos “avisos” que as médias móveis propiciam ao controle.
Uma adoção errônea no desvio-padrão adotado, causa modificações nas
probabilidades de aceitação do concreto. Se for adotado um desvio menor do que o
existente, há um aumento do risco do consumidor aceitar um concreto nãoconforme. Já se for adotado um menor, o critério torna-se mais rigoroso do que o
requerido, conforme verificado na figura 34.
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σc = 5,5 MPa
n=3
σw = 5,5/raiz(3)=3,2MPa

condição de aceitação
fc3>=fck+0,7c

zc*σc

(distribuição das médias
móveis, analogamente:
estimador W de fc3

1,88* σc

σadot=4,0 MPa
menor do que o real
limite vai para esquerda:
> prob de aceit.

0,7* σc

1,18* σc

zw*σw=zc*σc-k*σc
k=0
zw*σw=zc*σc
zwσw=1,88σc - 0,7σadot
zw = 1,88*raiz(n) -0,7σadot*raiz(n)/σc
p/ n = 3 e σc = 5,5MPa
σadot = 4,0: zw= 2,37: aceit = 99,1%
σadot = 5,5: zw= 2,04: aceit = 98,0%
σadot = 7,0: zw= 2,87: aceit = 95,7%

zw*σw

σadot=7,0 MPa
maior do que o real
limite vai para direita:
< prob de aceit.

fck=25,0 MPa

fcm_real =35,3 MPa
(concreto com 3% de
defeitos

3%

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

fc3=fck+0,7σc=28,9 MPa

40,0

45,0

fcm_cálc=34,1 MPa

50,0

55,0

60,0

Resistências (MPa)

Figura 34 – Adoção de um desvio-padrão diferente do real no controle de aceitação do
concreto – critério de aceitação das médias móveis: fc3 ≥ fck+0,7σ
σc

Pode-se adaptar a equação 59 teórica desenvolvida, para o caso de se variar o
desvio-padrão adotado em relação ao real, obtendo-se a equação 63.
 

C * s adotado 
Pa (θ ) = Φ − Φ −1 (Pd (θ ) ) +
* n
sd
 



Equação 63

sendo

Φ

= distribuição normal padrão

Φ-1

= inverso de uma distribuição normal padrão ou z

Pa

= probabilidade de aceitação, em %;

Pd

= parcela defeituosa, em %;

θ

= porcentual ou quantil requerido;

C

= constante adotada (no projeto da NBR 12655 da ABNT (2001): C = 0,7);

sadotado = desvio-padrão adotado no processo
sd

= desvio-padrão real do processo

n

= tamanho da amostra

83
O projeto de norma informa que este desvio pode ser adotado conforme o tipo de
condição de produção existente, A, B ou C. Então, se uma usina de concreto possuir
um processo produtivo que lhe permite ser classificada com a condição A, será
adotado um desvio-padrão sd igual a 3,0 (tabela 4). No entanto, se o desvio-padrão
real do processo for 5,5 MPa, por exemplo, fará com que o critério de aceitação seja
falho, aumentando os riscos do concreto ser rejeitado, sem que “avisos” das médias
móveis tenham sido dados.
Confeccionaram-se, utilizando-se o modelo teórico desenvolvido, curvas de
operação, indicando-se o desvio-padrão real do processo e variando-se o desviopadrão adotado, conforme pode ser visto na figura 35.
Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001)
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Região
antieconômica
sd real = 5,5 --- sd adot = 4,0 -- crit med moveis
sd real = 5,5 --- sd adot = 3,0 -- crit med moveis
sd real = 5,5 --- sd adot = 5,5 -- crit med moveis
sd real = 5,5 --- crit resultados individuais
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Figura 35 – Curvas de operação dos critérios do projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT
(2001), analisados de forma independente: sd real = 5,5MPa.

Nota-se na figura 35 que o critério de aceitação de cada média móvel é mais rígido
do que o de cada resultado individual, conforme já explicado anteriormente. Com 5%
de parcela defeituosa, as médias móveis possuem 95% de probabilidade de
aceitação, ao passo que o critério dos resultados individuais aceita 97,8% dos
concretos.
Um ponto importante da eficácia desta metodologia é a adoção de um desvio-padrão
coerente. A figura 35 mostra que se usando um sd menor do que o real ocorre um
aumento nas probabilidades de aceitação do concreto em quase 20%. Assim, um
concreto que possui sd,real igual a 5,5 MPa e adota-se sd,adot igual a 3,0 MPa, passa a
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ter uma probabilidade de aceitação 20% maior, qualquer que seja a parcela
defeituosa, já que as curvas ficam praticamente paralelas.
Dessa forma, seria interessante que nas condições iniciais de recebimento em uma
obra, a variável sd fosse imposta e somente depois de alguns resultados já obtidos,
passar a se utilizar o desvio no critério. Sabe-se que após algumas concretagens
executadas e mantidas as condições de fornecimento do produto, o desvio-padrão
vai sendo ajustado e os erros tendem a diminuir. A fim de, justamente, evitar esta
dependência de controle sistemático do processo, exigindo um maior rigor no
acompanhamento das concretagens, algumas normas internacionais estudadas
neste trabalho fixaram os limites das médias móveis. Adiciona-se uma constante
pré-estabelecida ao fck, não importando a variabilidade existente no processo. Isso
será visto oportunamente nas análises das curvas de operação de cada uma delas.
Quando o desvio-padrão do processo é menor, sendo de 4,0 MPa, adotar desvios
maiores gera menores probabilidades de aceitação, ao passo que adoção de
desvios menores torna a curva mais rígida, conforme pode ser visto na figura 36.
Assim, quando não se tem certeza do desvio-padrão existente no processo, é
recomendável que se estime um desvio elevado, em prol da segurança.
Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001)
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Figura 36 – Curvas de operação dos critérios do projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT
(2001), analisados de forma independente: sd real = 4,0MPa.

Porém, no caso de se possuir um desvio-padrão baixo, da ordem de 3,0 MPa, a
adoção de desvios elevados reduz as probabilidades de aceitação das médias
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móveis muito além do preconizado se adotado o desvio correto, punindo o produtor
que trabalha com uma pequena variabilidade. Assim, diminui-se o risco do
consumidor, mas há uma rigidez excessiva no método, conforme verificado na figura
37.
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Figura 37 - Curvas de operação dos critérios do projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT
(2001), analisados de forma independente: sd real = 3,0MPa.

Considerando-se que o desvio-padrão tenha sido adotado de forma correta, isto é,
sd,real = sd,adot, fixou-se o fck e o número n de exemplares e variou-se o desvio-padrão
existente no processo. Então, utilizando-se as simulações pelo Método de Monte
Carlo, traçou-se o gráfico da figura 38.
Analisando-se as CCO, verifica-se que o critério de intervenção no processo (médias
móveis) não se modifica com alterações no desvio-padrão adotado. Além disso, em
todos os casos estudados, as curvas do critério de produção estão sempre abaixo
das de aceitação, o que permite que quase sempre existam “avisos” ao produtor,
antes do concreto ser rejeitado. Pode-se destacar ainda um outro ponto positivo
quanto ao critério de aceitação de resultados individuais já que, quanto maior o
desvio-padrão existente no processo, menores são as probabilidades de se aceitar o
concreto, o que estimula a diminuição da variabilidade da produção.
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sd = 3,0: indiv
sd = 3,0: medmovel
sd = 3,0: conjuntamente
sd = 4,0: indiv
sd = 4,0: medmovel
sd = 4,0: conjuntamente
sd = 5,5: indiv
sd = 5,5: medmovel
sd = 5,5: conjuntamente
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Figura 38 – Curvas de eficiência dos estimadores do projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT
(2001), tanto dos critérios para intervenção no processo (médias móveis) como dos critérios
para aceitação/rejeição do concreto (resistências individuais), sendo: fck = 30,0 MPa e n = 6.

Nota-se, porém, que há uma grande probabilidade de aceitação para elevados
porcentuais de defeitos, tornando a metodologia insegura, sobretudo quando apenas
os resultados individuais reprovarem o concreto.
Quanto ao problema da adoção errônea do desvio-padrão, este é majorado quando
na avaliação do lote, nos quais várias médias móveis são analisadas
simultaneamente, conforme verificado na figura 39, obtida por simulação pelo
Método de Monte Carlo.
Analisando-se a figura 39, pode-se perceber que se não houver uma prévia
comunicação entre o produtor e o consumidor, este último pode estar fazendo
considerações distorcidas a respeito do concreto recebido e não consegue apurar a
existência de problemas reais, uma vez que estava considerando um desvio-padrão
(3,0MPa) menor do que o realmente existente (5,5MPa), gerando médias móveis
que só fornecem “avisos” quando o concreto já estaria sendo rejeitado.
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Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) n = 6 - fck = 30,0MPa
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Figura 39 – Curvas de eficiência dos estimadores do projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT
(2001), fck = 30,0 MPa e n = 6, sendo a do critério para controle de aceitação (resistências
individuais) traçada para um concreto com sd efetivo do processo igual a 5,5 MPa. Foram
traçadas duas curvas para controle de produção (médias móveis), a primeira adotando-se um
sd = 5,5 MPa e a segunda um sd = 3,0 MPa.

É importante salientar que os critérios de controle de intervenção de processo
acabam sendo realmente aplicados pelo consumidor, uma vez que a divisão do
concreto em lotes é feita por este. Na metodologia brasileira, a usina faz um controle
baseado apenas na NBR 7212 da ABNT (1984), verificando o seu próprio desviopadrão através da aplicação de um fator de correlação para os diversos concretos
utilizados em todas as obras a que atende. Dessa forma, é no controle feito na obra
que serão traçadas curvas com as médias móveis e, a partir do acompanhamento
destas, permitir que o concreto seja mantido nas condições em que está, ou
requisitar alterações nos traços.
Este é um fator prejudicial do critério, uma vez que mudanças nos processos
produtivos da usina ou mudança da filial da usina que forneça o concreto, deveriam
ser prontamente comunicadas a cada uma das obras, de forma a se fazer ajustes
nos critérios de intervenção do processo. Logicamente, este é um fator que pode
gerar problemas e desentendimentos no transcorrer das concretagens. No entanto,
controlando-se constantemente o desvio-padrão existente, o método apresenta a
possibilidade de adaptação dos limites de acordo com cada produção.
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5.1.3 Prática recomendada (ACI 318 do ACI (2005))
A metodologia do ACI é precursora da utilização das médias móveis no controle de
produção do concreto. No entanto, o critério do ACI utiliza o quantil de 1%, seja nas
médias móveis, seja nos resultados individuais. A metodologia do ACI prevê que
cada uma das médias móveis seja analisada de forma isolada, bem como os
resultados individuais.
Conforme explicado anteriormente, a resistência característica do método americano
é o f’c. A forma como é calculada a resistência média de dosagem no ACI, faz com
que o concreto produzido no limite possua apenas 1% de parcela defeituosa.
Considerando-se a variável fictícia, f’ACI, criada especificamente para auxiliar no
entendimento desta metodologia, como sendo a resistência característica de projeto
para um resultado individual almejada nos projetos americanos, pode-se traçar o
gráfico da figura 40.

condição de aceitação
f'i >=f'c -3,5 MPa

zw*σw = zc*σc - k*σc
k=0
zw*σw=zc*σc
zwσw=(1,65-0,99)σc+3,5
zw = (1,65-0,99+(3,5/σc))raiz(n)
zw= 1,66*raiz(n)
p/n=1 : zw = 1,66
aceitação = 95,0%

zw*
σ
zc* σc
1,65* σc
0,99* σc

f'ACI =21,5 MPa

σc = 3,5 MPa
n=3
σc(f c3) = 3,5/raiz(3)=2,0

3,5MPa

f cr_real =27,3 MPa
(concreto com 5% de
defeitos)

5%

15,0

20,0
25,0
f'c=25,0 MPa

30,0
f cr_cálc=29,7 MPa

35,0
40,0
Resistências (MPa)

Figura 40 - Resistência característica (f’c) e resistência média (fcr,cálc) de uma distribuição de
exemplares de um concreto feito no limite, com 1% de parcela defeituosa. Metodologia do ACI.

Nota-se que o concreto é considerado conforme quando 99% da distribuição das
médias móveis encontra-se acima do f’c. Ainda sendo considerados valores
individuais, também seria o mesmo que requisitar que 99% da distribuição do
concreto estivesse acima de f’ACI. Todavia, f’ACI é uma variável fictícia e a
metodologia do ACI requer que os resultados individuais estejam acima de (f’c – 3,5
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MPa), o que, para uma distribuição cujo desvio-padrão é igual a 3,5 MPa, resultaria
no limite (0,99sd) representado na figura 40.
Assim, no método do ACI, o concreto é fabricado de forma a apresentar apenas 1%
de parcela defeituosa. O critério de aceitação permite, então, com 99% de
probabilidade, que um concreto produzido no limite seja aceito. Já, o projeto de
revisão da norma brasileira tolera que o concreto seja produzido com 5% de parcela
defeituosa (resultados abaixo de fck).
Devido às diferenças conceituais, não serão traçadas CCO para este método, pois
as zonas de segurança e economia não se aplicam neste caso. O mais importante é
o entendimento dos conceitos implícitos na metodologia, os quais são muito
proveitosos para o aprimoramento dos controles adotados nas normas brasileiras.
5.1.4 Norma européia (EN 206 – 1do CEN (2000))
A norma européia também trabalha com as médias móveis e com um critério de
aceitação para resultados individuais. Todavia, é uma norma voltada para a
produção em usina e, as médias móveis não são retiradas por amostras de
concretos da obra, mas para todos os concretos fornecidos pela usina, desde que
estes pertençam à mesma família. Assim, conforme já explicado, correlações são
feitas entre os concretos de forma a uniformizá-los e, então, é feita a associação das
resistências de três em três, obtendo-se as médias móveis.
No entanto, a norma permite a transposição de resultados para se fazer a avaliação
das médias móveis, mas impede que esta seja feita quando na avaliação de
resultados individuais, ou seja, cada exemplar deve ser avaliado levando-se em
consideração o fck adotado na confecção deste, sem que transposições sejam
realizadas.
Logo, embora a norma imponha que o concreto seja rejeitado caso qualquer um dos
critérios não for atendido, torna-se claro que as médias móveis servem para se fazer
um controle da produção, com os diversos concretos produzidos sendo
correlacionados através de fatores e avaliados conjuntamente. Já o real controle de
aceitação é dado pela adequação ao critério dos resultados individuais, o qual só
pode ser aplicado sobre resultados originais.
A norma européia tem a sua produção dividida em inicial e contínua. Será visto,
separadamente, como se comportam as curvas de operação de cada uma delas.
5.1.4.1

EN 206 – 1 do CEN (2000) – produção inicial

Para o traçado das curvas de operação do critério das médias móveis na produção
inicial, utiliza-se a equação 59, sendo α igual a (4,0/sd).
A figura 41 auxilia no entendimento da obtenção da curva de operação para as
médias móveis.
Já para o traçado das curvas de operação dos resultados individuais, adotou-se
novamente a equação 59, utilizando-se α igual a (- 4,0/sd).
Foram traçadas, então, as CCO relativas ao critério de produção inicial da EN 206 –
1 do CEN (2000), representando-as na figura 42.
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zw*σw = zc*σc - k*σc
k=0
zw*σw=zc*σc
zwσw=1,88σc - 4
zw = (1,88 - 4/σc) raiz(n)
p/n=3 e σc = 5,5MPa
zw = 1,99
aceitação = 97,7%

condição de aceitação
fc3>=fck+4,0MPa

zc*σc

(distribuição das médias
móveis, analogamente:
estimador W de fc3

1,88* σc

4

1,15* σc

α

zw*σw

σc = 5,5 MPa
n=3
σw = 5,5/raiz(3)=3,2MPa

fck=25,0 MPa
fcm_real =35,3 MPa
(concreto com 3% de
defeitos

aceitação: 97,7%

3%

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

fc3=fck+4=29,0 MPa

35,0

40,0

45,0

fcm_cálc=34,1 MPa

50,0

55,0

60,0

Resistências (MPa)

Figura 41 - Adaptação da teoria de um estimador centrado para o traçado da curva de
operação de médias móveis de 3 exemplares da EN 206 – 1 do CEN (2000)- produção inicial
(concreto com 3% de parcela defeituosa)

Conforme os gráficos traçados na figura 42, o critério das médias móveis é muito
mais restritivo e o concreto quase sempre que for rejeitado pelo critério dos
resultados individuais, já terá sido rejeitado pelo das médias móveis.
No entanto, é importante salientar o fato da norma européia utilizar correlações entre
concretos de uma mesma família, para encontrar o valor do exemplar a ser utilizado
na confecção das médias móveis. Isto leva a uma insegurança por parte de quem
controla o produto. Por se tratar de um material heterogêneo e composto por
diversos materiais, cada qual com seus coeficientes de variabilidade, tais
correlações adotadas nem sempre são confiáveis. Dessa forma, aparentemente, o
controle de aceitação fica por conta do critério dos resultados individuais, o qual é
aplicado sobre os valores originais, sem haver necessidade de se aplicar
coeficientes nos produtos executados.
Assim, o critério das médias móveis seria mais para dar uma noção ao produtor de
que os concretos produzidos encontram-se dentro de limites aceitáveis,
configurando um critério de intervenção no processo.
Analisando-se a figura 42, nota-se que o aumento do desvio-padrão propicia uma
diminuição das probabilidades de aceitação dos resultados individuais, o que é
benéfico ao método. Todavia, no critério das médias móveis ocorre justamente o
contrário, havendo um aumento da probabilidade de aceitação para maiores
variabilidades. No entanto, neste último caso, isso não quer dizer que esteja se
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favorecendo o produtor que tenha maior desvio-padrão, conforme será visto mais
adiante.
EN 206-1 do CEN (2000) - produção inicial
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Figura 42 –Curvas de operação da EN 206 – 1 do CEN (2000) – produção inicial para diversos
desvios-padrão: critério de médias móveis e resultados individuais.

Cabe salientar que a norma européia realiza uma avaliação global do concreto. As
probabilidades de aceitação para uma parcela defeituosa, representadas no gráfico
da figura 42, são para cada média móvel e para cada resultado individual. Como não
há o conceito de lotes, mesmo porque a norma é mais voltada à produção, não há
uma definição de um valor de n exemplares que seriam avaliados conjuntamente
pelo método, o que geraria uma composição de probabilidades, deixando as curvas
dentro de uma zona muito mais segura.
5.1.4.2

EN 206 – 1do CEN (2000) – produção contínua

O critério proposto na produção contínua para resultados individuais é o mesmo da
produção inicial.
Para a avaliação das médias móveis, é proposto um critério diferente, o qual leva em
consideração o desvio-padrão dos últimos 35 exemplares, desvio este obtido
durante a produção inicial. A norma exige que a avaliação seja feita sobre médias de
15 exemplares pelo menos. Segundo Harrison et al. (2000) este fato leva a autocorrelações entre os resultados, e as curvas de operação que expressam o critério
de conformidade dado pela equação 39 (fcn ≥ fck+1,48sd), são dadas na figura 43.

92
Observa-se que a existência das auto-correlações entre as médias calculadas
tornam as curvas de operação menos eficientes.
Auto-correlação significa que sucessivos resultados de uma série de testes de
resultados estão correlacionados. Assim, se um resultado é maior do que a média da
série, o próximo resultado tem maior probabilidade de também ser maior do que a
média do que ser menor. Logo, os valores das resistências não são completamente
independentes uns dos outros e isso influi no cálculo das médias móveis, as quais
são calculadas através de resultados consecutivos.
Taerwe (1987, apud HARRISON et al.,2000) examinou séries de testes de
resultados de concreto e concluiu que os resultados poderiam ser modelados pela
equação 64, isto é, com coeficientes 0,4 e 0,2.

( X n − µ ) = 0,4( X n −1 − µ ) + 0,2( X n − 2 − µ ) + ε

Equação 64

µ

= média dos testes de resultados

X1,X2,X3, ..., Xn

= são sucessivos testes de resultados

εn

= são desvios randômicos (normalmente distribuídos com média
zero e constante variação)

Utilizando-se, então, estes coeficientes, construiu-se as curvas auto-correlatadas, a
partir das curvas independentes (figura 43).

Figura 43 – Curvas características de operação do critério das médias móveis da EN 206 – 1 do
CEN (2000), considerando-se a presença ou não das auto-correlações
Fonte: Harrison et al. (2000)
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Assim, conforme verificado, as curvas de eficiência das médias móveis encontramse dentro dos limites estabelecidos por Taerwe (1986), justificando a aplicação do
critério. Verifica-se que quanto maior o número de exemplares que compõem a
média, maior é a eficiência da CCO.
Observa-se também pelas características do método proposto, que só não há
variação das curvas em virtude de mudanças no desvio-padrão, caso o desvio
adotado na aceitação seja o mesmo do realmente existente no processo, conforme
já fora visto no projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001). Este fato é típico
de normas que utilizam a variável desvio-padrão no critério de aceitação.
A figura 44 mostra as curvas de eficiência traçadas através da equação 59,
utilizando-se α igual a 1,48 , adotando-se um desvio-padrão igual ao realmente
existente no processo e variando-se o número n de exemplares. A existência das
auto-correlações não foi considerada na abordagem feita.
EN 206-1 do CEN (2000) - produção contínua - critério médias móveis sd adot = sd proc (sem consideração de auto-correlações)
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Figura 44 – Curvas de operação do critério de aceitação das médias móveis da EN206-1/00 –
produção contínua, considerando-se sd adot = sd processo.

Observa-se que as curvas obtidas são bastante semelhantes às traçadas em
Harrison et al. (2000), comprovando a eficácia da metodologia utilizada para a sua
confecção. O critério proposto torna as curvas bastante inclinadas, e assim, mais
eficientes, sendo a probabilidade de aceitação semelhante a 74% para 15
exemplares e 84% para média de 35 exemplares. Isso só se torna possível devido
ao grande número de exemplares envolvidos em cada média móvel (acima de 15) e
também à presença do sd na equação.
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5.1.5 Norma espanhola (EHE da CPH (1999))
O controle de aceitação do concreto da norma espanhola é bastante semelhante ao
da atual NBR 12655 da ABNT (2006) vigente no Brasil, sobretudo quando o número
de exemplares retirados por lote é maior ou igual a 6. A norma, portanto, possui em
sua teoria estimadores centrados, os quais produzem uma probabilidade de 50% de
aceitação e rejeição para concretos estritamente conformes. No entanto, o critério de
aceitação foi modificado e passou-se a aceitar fck,est maiores do que apenas 0,9
vezes fck, ao invés de fck,est maior ou igual a fck. Isso fez com que houvesse
modificações significativas na metodologia, sobretudo com a elevação das CCO,
gerando maiores probabilidades de aceitação para um concreto produzido no limite
da conformidade.
Este tipo de decisão pode estar relacionado às probabilidades muito grandes de
rejeição que as usinas de concreto têm, mesmo produzindo concretos em total
consonância, pois não é possível para a usina trabalhar com a possibilidade de 1 a
cada 2 caminhões de concretos que forem enviados à obra serem rejeitados (50%
de rejeição). Assim, ou a usina não deve trabalhar produzindo concretos no limite, ou
as normas devem ser mais brandas, como ocorreu com a norma espanhola.
Tentou-se, dessa forma, diminuir as probabilidades de rejeição, deixando o critério
um pouco mais ameno. Isso, no entanto, causa algumas alterações nas curvas de
operação quando se varia o desvio-padrão e o fck, o que não ocorria na aplicação
original do método, já analisado no item da NBR 12655 da ABNT (2006), na qual as
curvas de eficiência mostram-se constantes independentemente do desvio-padrão
ou da resistência adotada.
Quando a variação é feita no desvio-padrão, nota-se na figura 45 que quando mais
este aumenta, menores são as probabilidades de aceitação, o que incentiva os
produtores a melhorarem a sua variabilidade. Considerou-se uma condição de
produção do tipo A e com selo ou marca de qualidade.
Quando a variação é feita no fck, observa-se na figura 46 que se aumentando o valor
da resistência característica, diminuem-se as probabilidades de rejeição do concreto,
o que é um ponto negativo. Nota-se que concretos com maiores fck, cuja
responsabilidade deve ser ainda maior, possuem maior probabilidade de aceitação
para a mesma parcela defeituosa, o que é muito ruim para o método.
Quando a variação é feita no número de exemplares, verifica-se na figura 47 que,
apesar das curvas de eficiência estarem mais elevadas do que as da NBR 12655 da
ABNT (2006), as conclusões são semelhantes. Logo, há uma maior eficiência do
estimador quanto maior for o número de exemplares ensaiados, o que é um
importante ponto positivo do método. Dessa forma, concretos de baixa qualidade
têm uma maior probabilidade de ser rejeitado em lotes com maior número de
exemplares.
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EHE da CPH (1999) - n = 6 - fck = 30,0MPa
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Figura 45 – Curvas de eficiência do estimador da EHE da CPH (1999), variando-se o desviopadrão, sendo: fck = 30,0 MPa e n = 6 e considerando-se o critério: fck,est ≥ 0,9*fck.
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Figura 46 – Curvas de eficiência do estimador da EHE da CPH (1999), variando-se o fck, sendo:
sd = 4,0 MPa e n = 6 e considerando-se o critério: fck,est ≥ 0,9*fck.
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EHE da CPH (1999) - fck = 30,0 MPa - sd = 4,0MPa
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Figura 47 – Curvas de eficiência do estimador da EHE da CPH (1999), variando-se o n, sendo:
fck = 30,0 MPa e sd = 4,0 MPa, considerando-se o critério: fck,est ≥ 0,9*fck.

Conclui-se que a metodologia de uma forma geral é falha. As curvas de eficiência
acabam elevando-se em demasia e amplia-se muito o risco do consumidor aceitar
um concreto não conforme. Além disso, aumentos no fck produzem maiores
probabilidades de aceitação do concreto, o que é muito ruim. As curvas deveriam ser
constantes com a variação da resistência ou na pior das hipóteses, deveria haver
maior rigidez no controle de concretos de maior magnitude, mas ocorre justamente o
contrário.
5.1.6 Norma argentina (IRAM 1666 do IRAM (1986))
A norma argentina utiliza tanto os critérios de médias móveis, como critérios de
aceitação através de resultados individuais, devendo ambos ser atendidos para que
o concreto seja aprovado. Todavia, da mesma forma que na norma européia, o
critério das médias móveis é muito mais rígido do que o dos resultados individuais, o
que faz com que uma análise individual dos critérios seja necessária, a fim de se
analisá-los separadamente, considerando-se o das médias móveis como de
intervenção no processo produtivo e o das resistências individuais o real controle de
aceitação.
Para o traçado das curvas de operação do critério das médias móveis, utiliza-se a
equação 59, sendo α igual a (3,0/sd).
Já para o traçado das curvas características de operação dos resultados individuais,
adotou-se novamente a equação 59, utilizando-se α igual a -(fck – 0,85*fck)/sd. A
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figura 48 auxilia na visualização do critério dos resultados individuais da norma
argentina.
condição de aceitação
fc indiv >=0,85* fck

σc = 5,5 MPa
n=1
σw = 5,5MPa

zw*σw=zc*σc-k*σc
k=0
zw*σw=zc*σc
zwσw=1,88σc+(fck-0,85fck)
zw = (1,88+(fck-0,85fck)/σc)*raiz(n)
p/ n = 1 e σc = 5,5MPa
zw= 2,56
aceitação = 99,5%

1,88* σc

fck -0,85*fck

zc*σc
zw*σw

fck=25,0 MPa
fcm_real =35,3 MPa
(concreto com 3% de
defeitos

0,85*fck =21,2 MPa
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Figura 48 - Adaptação da teoria de um estimador centrado para o traçado da curva de
operação de resultados individuais da IRAM 1666 do IRAM (1986) (concreto com 3% de
parcela defeituosa).

Foram traçadas, então, as curvas de operação relativas ao critério de médias móveis
e de resultados individuais da norma IRAM 1666 do IRAM (1986), representando-as
nas figuras 49 e 50.
Analisando-se a figura 50, nota-se que o critério de aceitação para resultados
individuais é muito brando, aceitando-se concretos com 20% de parcela defeituosa
com pelo menos 90% de probabilidade.
Variando-se o desvio-padrão, observa-se que à medida que este aumenta,
diminuem as probabilidades de aceitação, incentivando a melhora da variabilidade.
Todavia, concretos com baixos sd possuem índices muito baixos de rejeição, o que
torna o método inseguro. Percebe-se também que variações no fck interferem
bastante nas curvas de operação, o que é um fator bastante negativo do método.
Um concreto com fck igual a 50,0 MPa, por exemplo, e com baixo desvio-padrão, da
ordem de 3,0 MPa, praticamente não teria rejeição. É importante salientar que a
norma argentina só possui especificações de concretos até 30,0 MPa, não
especificando classes de concreto acima desta magnitude. Ainda assim, mesmo
para concretos de resistências entre 20 e 30 MPa, as curvas apresentam-se pouco
eficientes quanto ao critério dos resultados individuais.
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Figura 49 - Curvas de operação da norma argentina IRAM 1666 do IRAM (1986) do critério de
aceitação através das médias móveis - variando-se o sd.

O critério de aceitação das médias móveis (figura 49) é mais rígido, rejeitando-se
concretos não-conformes com maiores probabilidades. Apesar disso, ainda assim,
ultrapassa bastante as zonas de insegurança propostas pelo CEB (1975) e por
Taerwe (1986), à medida que o desvio-padrão aumenta.
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Figura 50 – Curvas de operação da norma argentina IRAM 1666 do IRAM (1986) do critério de
aceitação dos resultados individuais, variando-se o fck e o sd.

5.1.6.1

Critério de aceitação/rejeição do concreto

Por se tratar de uma norma voltada ao controle de recebimento em uma obra e não
haver o conceito da divisão da estrutura em lotes estabeleceu-se um critério para a
avaliação do concreto recebido baseado nas próprias médias móveis e nos
resultados individuais. Tal metodologia acaba se assemelhando ao conceito de um
lote constituído por uma média móvel e três resultados individuais.
Seja na figura 51, (B) os caminhões-betoneira que chegam à obra, e (E) os
exemplares retirados, eventualmente, de acordo com critérios de volume máximo de
concreto requerido, define-se duas considerações para a aceitação/rejeição do
concreto, conforme será verificado.
B1

B2

B3

E1

B4

B5

B6

E2

E3

B7

B8

B9

E4

B10

B11

B12

E5

Figura 51 – Quantidade de exemplares (E) extraídos de caminhões betoneiras (B) que chegam
à obra .
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No caso de obras cuja produção é feita no próprio canteiro com betoneiras de
pequeno porte, o critério é semelhante, devendo-se apenas a retirada de
exemplares ser mais esparsa, já que o volume produzido por betonada é menor.
5.1.6.1.1 1ª Consideração
Se mais de um dos resultados individuais de uma série de 3 exemplares não cumpre
com o critério para resultados individuais ou se a média de uma série qualquer de 3
exemplares consecutivos não cumpre com o critério para as médias móveis, será
considerado que o concreto correspondente às betonadas das quais se extraíram os
3 exemplares, assim como o concreto de todas as demais betonadas
compreendidas entre os 3 exemplares utilizados no cálculo da média, não cumpre
com a resistência especificada.
Analisando-se a figura 51, se por exemplo, a média µ(E2,E3,E4) não cumprir com o
limite especificado, estarão rejeitados os concretos: B5,B6,B7,B8 e B9. Da mesma
forma, se E2 e E3 não cumprirem com o limite individual, mesmo que a média
µ(E2,E3,E4) cumpra o seu critério, também estarão rejeitados os mesmos
caminhões citados.
5.1.6.1.2 2ª Consideração
Se apenas um dos resultados dentro de uma série de 3 exemplares não cumpre com
o critério dos resultados individuais e sempre que a média de tal série cumpre o
limite das médias móveis, será considerado que:
Somente o concreto correspondente a este exemplar estará rejeitado.
Analisando-se a figura 51, se por exemplo, a média µ(E3,E4,E5) atende ao limite
preconizado para as médias móveis, mas apenas o exemplar E4 possuir resistência
abaixo do limite dado para valores individuais, somente será rejeitado o concreto B9.
5.1.6.2

Análise do critério

Visto que, para uma mesma parcela defeituosa, as probabilidades de aceitação para
resultados individuais são muito maiores do que para as médias móveis, quando se
faz a avaliação de forma conjunta, as curvas resultantes são as próprias curvas das
médias móveis, ou seja, do critério mais restritivo. Dessa forma, para desvios
menores a metodologia enquadra-se dentro dos limites de segurança estabelecidos,
o que não ocorre para desvios elevados que possuem elevadas probabilidades de
aceitação para parcelas defeituosas acima de 5% de defeitos. Assim, a metodologia
é considerada falha.
Quanto à possibilidade de ocorrer a condição da 2ª consideração, ou seja, de um
resultado individual ser reprovado e a média móvel aprovada, salienta-se que é
extremamente difícil de ocorrer.
5.2 Análises complementares
5.2.1 CCO traçadas conjuntamente
Com o intuito de facilitar a comparação entre as curvas de operação das normas
estudadas neste trabalho foram traçadas em um mesmo gráfico as diversas curvas
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de eficiência estudadas, para um fck de 30,0 MPa e utilizando-se um desvio-padrão
de 4,0 MPa.
As figuras 52 e 53 expressam essas CCO. Não foram feitas análises específicas
utilizando todas as curvas, mesmo porque a visualização iria se tornar muito difícil.
As figuras são importantes para ilustrar o comportamento de diversas CCO em um
mesmo sistema de coordenadas.
fck 30 MPa - sd = 4,0 MPa
100%

Probabilidade de aceitação

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

NBR 12655 da ABNT (2006) - n = 6 Parcela defeituosa
Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) - n = 6 - crit result indiv
Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) - n = 6 -crit médias móveis (sd adot = sd proc)
EN 206-1 do CEN (2000) -produção inicial -critério médias móveis
EN 206-1 do CEN (2000) -produ inicial ou cont -crit result indiv
EN 206-1 do CEN (2000) - n =15 - prod contínua - crit médias móveis (sd adot = sd proc)
IRAM do IRAM (1986) - crit médias móveis
IRAM do IRAM (1986) - crit result indiv
EHE da CPH (1999) - n = 6

Figura 52 – Curvas de eficiência de diversos estimadores de normas analisadas, tanto dos
critérios para intervenção no processo (médias móveis) como dos critérios para
aceitação/rejeição do concreto (resistências individuais), sendo: fck = 30,0 MPa e sd = 4,0 MPa.
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fck = 30,0 MPa - sd = 4,0 MPa
NBR 12655 da ABNT (2006) - n = 6

Projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) - n = 6 - crit result indiv
Projeto de rev da NBR 12655 da ABNT (2001) - n = 6 - crit médias móveis(sd_adot = sd_proc)
EN 206 - 1 do CEN (2000) - produção inicial - crit médias móveis
EN 206 - 1 do CEN (2000) - prod inicial ou contínua - crit resul indiv
EN 206 - 1 do CEN (2000) - n=15 - prod contínua - crit médias móveis (sd adot = sd proc)
EHE da CPH (1999) - n=6
IRAM/86 - crit resul indiv
IRAM/86 - crit médias móveis

99,9%
99,5%
99%

Probabilidade de Aceitação

95%
90%

Região que pode
compremeter a
segurança

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Região
antieconômica
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5%
1 %
0,5%
0,1 %
0,1 %

0,5%

1 %

3%

5%

10 %

20%

30%

40%

50%

Parcela defeituosa

Figura 53 – Curvas de eficiência de diversos estimadores de normas analisadas, tanto dos
critérios para intervenção no processo (médias móveis) como dos critérios para
aceitação/rejeição do concreto (resistências individuais), sendo: fck = 30,0 MPa e sd = 4,0 MPa,
traçadas em gráfico de escala de probabilidade binormal.

5.2.2 Limite flutuante x Limite fixo
O critério de intervenção no projeto da NBR 12655 da ABNT (2001) compara as
médias móveis obtidas com um limite que varia conforme o desvio-padrão do
processo. Dessa forma, pode-se considerar que o limite estabelecido é flutuante e
varia de acordo com a variabilidade da produção. No entanto, qual a vantagem da
aplicação desta metodologia?
Para o produtor consciente, que sabe que o seu desvio é maior, já estará sendo
utilizada uma resistência média de cálculo proporcional ao desvio existente, e as
probabilidades de aceitação para cada média móvel serão iguais a 95% qualquer
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que seja a variabilidade, conforme verificado na figura 54. Quando o limite é variável,
quanto maior o desvio-padrão do processo, maior também deverá ser a média de 3
exemplares consecutivos, de modo a se atender um limite que estará mais para a
direita do gráfico.

distribuição das médias
móveis de 3
limite fixo: fc3>=fck+2,5

fcm_real =30,0 MPa (concreto
com sd = 3,0 MPa e 5% de
defeitos)

limite flutuante:
fc3>=fck+0,7sd

fcm_real =31,6 MPa (concreto
com sd = 4,0 MPa e 5% de
defeitos)

fcm_real =34,1 MPa
(concreto com sd = 5,5MPa e
5% de defeitos)

limite fixo: fi>=fck-2

12,0

22,0
fck=25,0 MPa

32,0

42,0

52,0
Resistências (MPa)

Figura 54 – Limites flutuantes e limites fixos utilizados para a aceitação das médias móveis de
3 exemplares consecutivos, em distribuições com sd = 3,0; 4,0 e 5,5 MPa.

Todavia, conforme já é sabido, quanto maior a resistência, maiores são os custos de
um concreto (figura 55) e, portanto, o produtor estará sendo punido por ter tido que
aumentar a resistência de dosagem para continuar com as mesmas probabilidades
de aceitação. Assim, o critério não discrimina a usina que possui maior variabilidade,
apenas exige que esta apresente resistências médias de dosagem compatíveis com
o seu desvio-padrão.
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Custo total em função da resistência fcj e da idade j - obtido do modelo Tango

Custo total de materiais
(R$/m3 de concreto)

140,00
3 dias

130,00
120,00

7 dias

110,00

28 dias

100,00

91 dias

90,00
80,00

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0

75,0

85,0

Resistência média requerida fcj (MPa)
Figura 55 – Custo total de materiais em R$/m³ de concreto, em virtude da resistência à
compressão almejada, variando-se também a idade requerida.
Fonte: Saad (2000)

Trabalhando desta forma, os “avisos” dados pelas médias móveis ficam coerentes
com as probabilidades de aceitação ou rejeição através dos resultados individuais.
Conclui-se que a utilização de um critério flutuante para as médias móveis é
bastante interessante seja para se utilizar o critério para se fazer uma intervenção no
processo produtivo, seja para atuar como um critério efetivo de aceitação/rejeição. O
grande problema da metodologia é a dependência de se conhecer o real desviopadrão existente no processo, bem como ir controlando esta variável no decorrer
das concretagens. A aplicação de limites mais elevados por parte do consumidor,
pode gerar conflitos com a usina, uma vez que o concreto terá maior probabilidade
de ser reprovado. Problemas do ponto de vista comercial podem surgir, uma vez que
existirão discussões entre qual desvio adotar.
Quando se avalia através de um limite fixo, por exemplo, fc3 ser maior ou igual a fck
somado a 2,5 MPa, o produtor com maior variabilidade estará sendo aparentemente
favorecido, sendo maior a probabilidade de aceitação do produto para uma mesma
parcela defeituosa, no critério das médias móveis. Todavia, conforme verificado na
figura 56, no critério dos resultados individuais as probabilidades de aceitação
continuam a ser semelhantes, inclusive favorecendo um pouco os concretos de
menores desvios. Se o critério for resultados individuais maior ou igual a fck, as
probabilidades de aceitação serão as mesmas para ambos os desvios.
Se o limite das médias móveis fosse (fck+2,1MPa) para um concreto de sd igual a
3,0MPa estaria se garantindo que 95% dos resultados individuais estariam acima do
fck, o que é considerado um produto em conformidade. Para um limite um pouco
superior, igual a (fck+2,5 MPa), garante-se um concreto ainda mais em
conformidade.
Conforme verificado na figura 56, para limite fixo, concretos de elevados desviospadrão tem os “avisos” de mudanças de traço dados pelas médias móveis
diminuídos, sendo que as probabilidades de rejeição para resultados individuais
aumentadas (para o limite fi ≥ fck-2). Se as médias móveis forem utilizadas apenas
para se fazer uma intervenção no processo produtivo, fixando-se o limite, os “avisos”
tornam-se falhos. Todavia, quando se utiliza um critério que requer que as médias
móveis e os resultados individuais sejam atendidos, a metodologia funciona melhor.
Isso porque, fixado o limite das médias móveis para (fck+2,1), estará se
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considerando que um concreto de sd igual a 3,0 tenha 95% da distribuição das
médias móveis acima deste limite e, portanto, 95% da distribuição dos resultados
individuais também acima deste limite, estando o produto conforme. Caso o desvio
suba, o limite das médias móveis vai sendo mais fácil de ser superado, aumentandose a probabilidade de aceitação. No entanto, o limite dos resultados individuais
torna-se mais rigoroso e aumentam-se as probabilidades de rejeição do concreto por
este critério. Para o produtor de elevada variabilidade, além de ter que gastar mais
produzindo concretos de maior resistência de dosagem, há maiores probabilidades
de ver o seu concreto rejeitado no critério dos resultados individuais. Já aquele que
trabalha com baixos desvios gasta menos para produzir concretos de resistências
médias de dosagem menores e ainda possui maiores probabilidades de aceitação,
após aplicados os 2 critérios.

distribuição das médias
móveis de 3

fcm_real =30,0 MPa
(concreto com sd = 3,0 MPa e
5% de defeitos)

limite fixo: fc3>=fck+2,5

fcm_real =34,1 MPa
(concreto com sd = 5,5MPa e
5% de defeitos)

limite flutuante:
fc3>=fck+0,7sd
distribuição dos
resultados individuais
limite fixo: fi>=fck-2

12,0

22,0

32,0
fck=25,0 MPa

42,0

52,0
Resistências (MPa)

Figura 56 – Limites flutuantes e limites fixos utilizados para a aceitação das médias móveis de
3 exemplares consecutivos e de resultados individuais, em distribuições com sd = 3,0 e 5,5
MPa.

No caso do produtor que pensa que seu desvio-padrão é da ordem de 3,0 MPa, mas
que na verdade é da ordem de 5,5MPa, maiores serão as probabilidades de ter o
concreto rejeitado no critério das médias móveis e dos resultados individuais, seja o
limite fixo ou flutuante, conforme verificado na figura 57. Isso mostra que qualquer
um dos critérios pune com igualdade produtores que produzem concretos com
grande variabilidade e baixas resistências de dosagem.
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distribuição das médias
móveis de 3

limite fixo: fc3>=fck+2,5

fc3>=fck+0,7sd
sd = 3,0 MPa

fcm_cálc=30,0 MPa (concreto
considerado com sd = 3,0

limite fixo: fi>=fck-2

12,0

22,0

32,0
fck=25,0 MPa

42,0

52,0
Resistências (MPa)

Figura 57 - Limites flutuantes e limites fixos utilizados para a aceitação das médias móveis de
3 exemplares consecutivos, para produtores que possuem desvios maiores do que os
adotados, utilizando resistências médias de dosagem incompatíveis.

5.2.3 Adoção de limites atrelados a constantes (fck ± cte) ou %* fck
Outro conceito que se diferencia entre as normas estudadas é a adoção de limites
de aceitação calculados através da soma ou subtração de uma constante em
relação ao fck, ou então calculados a partir de um porcentual deste. No projeto de
revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) e na EN 206-1 do CEN (2000), por exemplo,
adota-se limites de soma e subtração, sendo estes (fc3+0,7sd e fck-2) e (fcn+1,48sd e
fck-4), respectivamente. Já na norma argentina e na norma espanhola adota-se
limites calculados através de porcentuais, sendo estes (0,85*fck) e (0,9*fck),
respectivamente. Conforme verificado nas CCO mostradas, neste segundo caso
ocorrem diferentes probabilidades de aceitação das curvas quanto maior o fck. Esse
fenômeno acontece pois, quando se aplica um porcentual do fck na aceitação, está
utilizando-se critérios incompatíveis entre o cálculo da resistência média (fcm,cálc) e o
critério de aceitação do produto.
Todas as normas estudadas consideram que a distribuição Normal é a que melhor
representa a distribuição do concreto e assim, esta é a adotada. Dentro deste
conceito matemático, conhecido o desvio-padrão, a diferença entre o fck e o fcm,cálc é
a mesma, qualquer que seja o fck requisitado. Assim, um concreto com fck igual a
30,0 MPa e sd igual a 4,0 MPa terá sua resistência média de cálculo obtida através
da equação 2, isto é, somando-se 6,6 MPa (1,65*4,0) e obtendo-se fcm,cálc igual a
36,6 MPa. Da mesma forma, um concreto com fck igual a 50,0 MPa e com os
mesmos sd igual a 4,0 MPa , também terá o seu fcm, cálc obtido somando-se 6,6 MPa
e obtendo-se uma resistência média de cálculo de 56,6 MPa. Nota-se que dentro do
conceito estatístico utilizado, em ambos os caso é feita apenas uma soma para se
atingir a média e utilizando-se o mesmo valor, uma vez que o sd é igual, não
importando o fck que possuem.
Quando se faz a verificação da aceitação, também é importante que se mantenha o
critério de soma e subtração. Do contrário, o valor de fck, passa a interferir nas
probabilidades. Logicamente, um porcentual sobre um número menor dá um valor
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menor do que esse mesmo porcentual aplicado sobre um número maior. Assim,
calculando-se o limite 0,95 vezes fck, por exemplo, tem-se que se este fck for de 30,0
MPa, o valor obtido será de 28,5 MPa. Já se fck igual a 50,0 MPa, o valor obtido será
igual a 47,5 MPa. Nota-se, então, que a diferença no primeiro caso, entre a média e
o limite, é de 8,1 MPa (36,6 – 28,5), ao passo que no segundo caso esta diferença é
maior, sendo de 9,1 MPa (56,6 – 47,5). Dessa forma, o limite passa a ser mais
brando à medida que o valor de fck for maior, conforme pode ser verificado na figura
58, tornando a metodologia ineficaz.

f cm,calc=36,6 MPa

f cm,calc=56,6 MPa

sd = 4,0MPa

0,95fck=47,5 MPa

2,28sd
9,1MPa

2,03sd
8,1MPa
0,95f ck=28,5 MPa

rejeição

10,0

20,0
fck=30,0 MPa

1,65sd
6,6MPa

1,65sd
6,6MPa

30,0

40,0

50,0

f ck=50,0 MPa

60,0

70,0

80,0

Resistências (MPa)

Figura 58 – Limite de aceitação baseado em porcentual de fck: 0,95*fck

Somente limites calculados através de soma e subtração de constantes são
adequados ao modelo de distribuição Normal proposto, pois mantém a mesma
probabilidade de aceitação, independente do fck.
Isso não quer dizer que não se deve ter mais cuidados com concretos de maior
resistência. O produtor pode achar mais prudente ampliar a resistência média de
cálculo, mesmo que saiba que seu desvio-padrão permite que se trabalhe com
valores menores. Há ainda uma corrente que diz que o concreto de elevada
resistência possui comportamento diferente dos de fck inferiores. No entanto, para
que isto seja aplicado, é necessário que se altere toda a metodologia proposta nos
casos destes concretos de alta resistência. A equação de cálculo da resistência
média nestes casos também precisa ser em função do porcentual de fck, para que
possa se alterar o limite de aceitação para um porcentual de fck. Do contrário, a
incompatibilidade só faz com que concretos de maior responsabilidade, isto é, com
maiores fck, fiquem com maiores probabilidades de aceitação.
5.3 Novo Critério proposto
Após analisar as vantagens e desvantagens dos estimadores das diversas normas
estudadas neste trabalho, propõe-se um novo critério a ser utilizado no controle do
concreto estabelecido pela NBR 12655 da ABNT.

108
O objetivo na criação de um novo critério é a obtenção de um método eficiente, que
possua probabilidades de aceitação superiores a 50% para um concreto
estritamente conforme, mas que não ultrapasse a zona de segurança. A facilidade
da sua utilização também é muito importante.
5.3.1 Lotes e Exemplares
Manteriam-se os mesmo critérios para a retirada de exemplares e formação dos
lotes propostos no projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) e já expostos
neste trabalho, sendo estes:
a) um andar;
b) a cada 100 m³ de concreto, sendo 50 m³ quando aplicado em pilares;
c) a cada 450 m² de área de lajes ou paredes;
d) uma semana.
5.3.2

Critérios a serem adotados

A utilização do critério de médias móveis no controle do concreto é uma tendência
mundial e a introdução deste conceito na norma brasileira é bastante importante e
conveniente, facilitando, inclusive, as relações comerciais do Brasil com outros
países.
É importante, no entanto, que sejam aplicados de forma conjunta os critérios dos
resultados individuais e das médias móveis, conforme já mostrado, para que se
tenha um controle eficiente. Isso porque as médias móveis norteariam as curvas de
operação estabelecidas quando o desvio-padrão for pequeno. Já para o caso de
elevados desvios, o critério dos resultados individuais atua impedindo que concretos
de baixa qualidade sejam aceitos, uma vez que impede a aceitação de produtos com
médias móveis dentro dos limites, mas com diversos valores espúrios.
5.3.2.1

Produção Inicial

Considerando-se os problemas advindos do uso de um desvio-padrão impróprio,
sobretudo quanto às distorções nas probabilidades de aceitação, é conveniente que
o controle de recebimento divida-se em inicial e contínuo, tal qual a norma européia.
Até que se tenha, de um mesmo produto, ao menos 30 resultados de ensaios de
resistência à compressão aos 28 dias de idade, adota-se as equações 65 e 66.
Define-se como produto, neste caso, o concreto com mesmo fck, tipo de cimento,
brita, agregados, abatimento e aplicação.
Os critérios estabelecidos baseiam-se em simulações obtidas pelo Método de Monte
Carlo. Procurou-se obter curvas características de operação que não fossem tão
rigorosas, mas que também não invadissem a zona de insegurança. A curva
considerada de maior eficiência é aquela que tangencia a zona de insegurança, uma
vez que se situa dentro dos limites de segurança, e apresenta maiores
probabilidades de aceitação.
Para cada valor de n, muda-se o critério de aceitação, de forma que as
probabilidades de aceitação não sejam reduzidas pelo fato de se retirar mais
exemplares.
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O limite para as médias móveis seria o expresso na equação 65.

f c 3 ≥ f ck + α

Equação 65

Já para os resultados individuais seria utilizado o critério expresso na equação 66.

f i ≥ f ck − β

Equação 66

sendo:
fc3

= médias móveis a cada três exemplares consecutivos;

fi

= resistência de cada resultado individual;

fck

= resistência característica do concreto à compressão

α e β = constantes tabeladas conforme o número n de exemplares (tabela 29)
Tabela 29 – Valores das constantes α e β de acordo com o número n de exemplares, obtidos a
partir da figura 59.

n
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

α
1,9
1,7
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6

β
-1,8
-1,0
-0,5
-0,2
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,1
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A utilização de limites fixos facilita bastante a aplicação dos critérios por parte do
consumidor que está verificando a conformidade do produto. Por outro lado,
aplicando-se ambos os critérios conjuntamente, tenta-se garantir uma melhor
eficiência do controle.
Conforme verificado em análise anterior, limites flutuantes possuem um desempenho
melhor perante a variabilidade existente no processo, mas por outro lado, geram
problemas na adoção de um desvio-padrão coerente. Para a usina, ter uma
variabilidade maior provoca um aumento de custos e assim, não há o risco de
incentivo a maiores desvios-padrão, com a utilização do limite fixo.
Por outro lado, propõe-se neste trabalho, um maior rigor do critério dos resultados
individuais, requisitando que as resistências fiquem mais próximas do fck, no caso de
um baixo valor de n. À medida que n cresce, as probabilidades de se obter valores
abaixo do fck são maiores, já que existem mais médias móveis e resultados
individuais para superarem o critério, então, diminuem-se os limites a serem
atendidos de forma a se ter probabilidades de aceitação dentro de faixas coerentes,
não invadindo a zona de insegurança e incentivando maiores retiradas de
exemplares, o que não ocorria no projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001).
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Figura 59 – Valores de α e β

As curvas da figura 60 indicam as probabilidades de aceitação utilizando-se os
valores α e β (tabela 29), nos critérios de aceitação para 4,6,12,18 e 25 exemplares
e para um desvio-padrão de 3,5MPa.
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Nova proposta - Produção Inicial - sd = 3,5 MPa
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Figura 60 – Novos critérios propostos - produção inicial (sd = 3,5 MPa).

Analisando-se as figuras 60 a 62 verifica-se que em nenhum caso as curvas de
operação adentraram a zona de insegurança, seja para desvios abaixo de 2,0 MPa
ou para elevados da ordem de 5,5 MPa. Todavia, para o caso de poucos
exemplares, os limites são muito rígidos, sendo melhor para o produtor retirar um
maior número de exemplares, já que os limites tornam-se mais brandos. Para o caso
de 4 exemplares, os valores individuais precisam ser maiores do que o fck mais 1,8
MPa, já para n igual a 12, aceita-se valores que estejam até 1,0 MPa abaixo do fck.
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Nova proposta - Produção Inicial - sd = 2,0 MPa
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Figura 61 – Novos critérios propostos - produção inicial (sd = 2,0 MPa).
Nova proposta - Produção Inicial - sd = 5,5 MPa
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Figura 62 - Novos critérios propostos - produção inicial (sd = 5,5 MPa).
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5.3.2.2

Produção Contínua

Após a obtenção de 30 resultados de ensaios e, mantendo-se as condições de
produção, bem como o produto fornecido, já é possível para a obra ter uma
estimativa precisa do desvio-padrão do concreto recebido. Assim, passa-se a utilizar
os limites propostos por limites que levam em consideração o conhecimento deste
desvio.
O limite para as médias móveis seria o expresso na equação 67.

f c 3 ≥ f ck + γ * sd

Equação 67

Já para os resultados individuais seria utilizado o critério expresso na equação 68.

f i ≥ f ck − λ

Equação 68

sendo:
fc3

= médias móveis a cada três exemplares consecutivos;

fi

= resistência de cada resultado individual;

fck

= resistência característica do concreto à compressão;

sd

= desvio-padrão obtido;

γ e λ = constantes tabeladas conforme o número n de exemplares (tabela 30)
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Figura 63 – Valores de γ e λ
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Tabela 30 – Valores das constantes γ e λ de acordo com o número n de exemplares

n
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

γ
1,20
0,97
0,85
0,77
0,71
0,65
0,61
0,57
0,55
0,51
0,48
0,46
0,44
0,42
0,40
0,39
0,38
0,37
0,35
0,34
0,33
0,33
0,32
0,31
0,30
0,29
0,29

λ
1,0
1,1
1,5
1,8
2,1
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,7
3,8
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,0
5,1

As curvas da figura 64 indicam as probabilidades de aceitação utilizando-se os
valores γ e λ , obtidos a partir da figura 63, nos critérios de aceitação para 4,6,12, 18
e 25 exemplares e para um desvio-padrão de 3,5MPa.

115

Nova proposta - Produção Contínua - sd = 3,5 MPa
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Figura 64 - Novos critérios propostos - produção contínua: sd = 3,5 MPa.

Observa-se que uma vez conhecidos os desvios-padrão, as curvas tornam-se mais
eficientes, regendo-se mais pelas médias móveis do que pelos resultados
individuais. Para o produtor, os limites ficam mais brandos, tanto das médias móveis
como dos valores individuais a serem aceitos abaixo do fck. Apesar disso, para o
consumidor não há uma diminuição da qualidade do produto recebido, uma vez que
se sabendo o desvio-padrão do concreto, é possível adotar limites menos rígidos e
até mais eficientes.
Se houver dúvida sobre o desvio ou mudança de usina ou de produto utilizado, o
consumidor deve fazer a avaliação novamente através da produção inicial, até que
possua novamente 30 exemplares que permitam a adoção de um sd confiável.
Da mesma forma que na produção inicial, analisando-se as figuras 64 a 66 verificase que em nenhum caso as CCO adentraram a zona de insegurança, seja para
desvios baixo de 2,0 MPa ou para elevados da ordem de 5,5 MPa.
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Nova proposta - Produção Contínua - sd = 2,0 MPa
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Figura 65 - Novos critérios propostos - produção contínua: sd = 2,0 MPa.
Nova proposta - Produção Contínua - sd = 5,5 MPa
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Figura 66 - Novos critérios propostos - produção contínua: sd = 5,5 MPa.
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6

PARTE PRÁTICA

6.1 Estudo de caso de uma obra através da aplicação de alguns critérios de
controle de aceitação propostos nas normas
Foram levantados ensaios feitos em um controle de aceitação de concreto de uma
obra realizada na cidade de São Paulo. Todas as concretagens foram executadas
pela mesma usina de concreto, tratando-se de valores de resistências de um mesmo
produto fornecido, isto é, mesmo fck, abatimento, materiais,etc.
A análise dos dados constituiu-se no traçado de cartas de valores individuais de
resistências. Aplicaram-se, então, os critérios recomendados por cada norma
estudada neste trabalho, de forma a compará-los. Inicialmente, foram colocados, em
uma mesma carta de valores individuais, todas as metodologias analisadas, a fim de
se poder ter uma noção conjunta dos critérios. Após isto, foram feitas algumas
avaliações separadamente.
Para atender os critérios da NBR 12655 da ABNT (2006) – amostragem parcial, da
norma espanhola EHE da CPH (1999) e também do critério proposto no projeto de
revisão da NBR 12655 da ABNT (2001), dividiram-se as diversas concretagens
realizadas na obra em lotes, levando-se em conta, sobretudo, o período de 1 lote por
semana. No entanto, quando em determinada semana o volume excedesse os 100
m³, a semana passava a apresentar 2 ou mais lotes, de modo a impedir que o
volume de concreto fosse exagerado em cada um deles.
O fck solicitado na obra estudada é de 25,0 MPa, com abatimento (10 ± 2cm), a brita
1 é a dimensão máxima do agregado graúdo, sendo um traço bombeável, utilizado
na concretagem de vigas, pilares e lajes.
A tabela 31 fornece os valores das resistências obtidas aos 7, 28 e 63 dias de idade,
contendo ainda os respectivos dias, volumes de concretagem e divisão dos lotes.
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Tabela 31 – Resistências obtidas aos 7,28 e 63 dias de idade, de exemplares retirados de uma
obra na cidade de São Paulo.
Lote

DATA
15-jan-05

1

22-jan-05

27-jan-05
31-jan-05
2
02-fev-05

3

09-fev-05

10-fev-05

4

17-fev-05

21-fev-05
5

22-fev-05
24-fev-05

6

01-mar-05

03-mar-05

SÉRIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

m³
7,5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
5
6
6
6
6
8
7

fc7
22,9
28,9
25,5
31,3
31,2
25,1
26,5
24,2
27,0
21,0
16,4
15,3
22,9
21,6
19,1
18,7
18,5
18,1
18,7
15,0
16,7
18,2
16,2
17,1
13,0
19,1
17,1
19,9
19,1
19,2
21,5
19,5
22,0
19,9
21,0
20,2
19,5
19,3
20,5
22,4
19,4
22,5
20,1
16,6
19,9
18,5
20,4
21,0
22,7
19,5
18,8
17,3
18,0
21,4
21,6
19,7
18,6
19,1

fc28
32,5
40,7
35,3
40,2
35,8
37,7
36,3
32,1
35,7
28,4
22,0
20,6
32,1
30,7
24,7
25,8
24,6
23,6
23,7
22,8
25,1
24,4
22,8
24,2
25,0
29,0
25,7
27,2
23,4
27,1
27,1
30,0
29,8
26,6
32,5
28,4
27,0
26,9
29,8
27,5
27,3
24,1
28,8
23,8
25,8
25,7
27,2
26,2
27,8
26,5
24,8
28,0
23,3
32,0
31,4
28,6
31,1
26,6

fc63
33,8
40,8
37,2
43,5
40,5
38,2
36,9
33,0
36,6
32,2
24,8
25,3
32,3
31,6
26,5
26,5
29,3
25,5
25,2
23,8
26,2
26,7
23,0
25,6
26,1
29,4
26,2
28,0
26,2
32,3
28,5
30,3
33,1
30,3
32,9
31,8
28,0
28,8
30,9
32,3
29,9
31,8
32,0
26,7
27,8
29,8
31,8
28,2
28,8
29,3
25,7
29,7
25,5
32,6
32,6
29,5
32,5
35,0

Lote

DATA

6

04-mar-05

7

05-mar-05

8

09-mar-05

10-mar-05

9
12-mar-05

15-mar-05
10
16-mar-05
17-mar-05
18-mar-05

11

19-mar-05

SÉRIE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

m³
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
7
7
7
8
8
8
6
8
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
3
7
7
7
7
7
5
4
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
6
4

fc7
23,3
21,0
24,4
23,0
25,5
22,9
20,8
23,3
21,6
21,3
25,3
23,4
22,3
22,3
20,8
19,6
25,0
28,9
26,0
26,7
23,2
24,0
23,8
25,7
24,1
25,4
21,1
24,3
29,1
28,1
29,7
30,3
28,6
26,1
33,1
28,9
27,8
25,5
23,9
28,4
28,3
26,5
28,7
27,8
24,3
29,4
26,7
27,1
23,9
23,4
30,6
30,9
24,2
28,0
26,9
23,3
21,6
23,7
24,2

fc28
31,2
29,5
33,4
30,6
33,1
29,3
28,9
30,6
26,9
31,6
34,4
29,8
33,1
28,9
29,0
28,4
36,9
42,8
39,1
39,2
31,1
36,8
30,2
37,8
40,8
37,2
29,4
35,7
42,5
41,0
45,2
32,2
32,0
36,9
39,5
40,1
36,8
32,0
32,6
35,9
37,6
30,2
36,3
35,1
28,4
40,1
43,0
42,5
36,9
29,2
36,9
35,1
31,6
35,1
34,9
29,4
29,4
27,9
33,0

fc63
31,8
30,1
35,0
31,6
33,5
30,4
29,5
32,5
27,6
33,2
34,7
30,9
34,3
29,6
32,1
29,5
37,5
44,9
41,1
41,4
31,8
37,6
33,8
39,1
41,8
38,8
31,4
43,9
43,7
41,9
47,2
36,1
34,1
38,1
40,2
43,1
39,9
36,4
34,8
38,2
40,0
38,7
38,5
43,3
36,9
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Tabela 31 (continuação) – Resistências obtidas aos 7,28 e 63 dias de idade, de exemplares
retirados de uma obra na cidade de São Paulo.
DATA
21-mar-05
23-mar-05

12
26-mar-05

13

14

28-mar-05

29-mar-05

30-mar-05
31-mar-05
01-abr-05
15
02-abr-05

06-abr-05

07-abr-05
16

09-abr-05

SÉRIE
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

m³
4
7
7
7
5
7
7
7
7
7
5
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
7
8
8
8
8
8
7
7
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
3
7
7
7
7
7
7
7
7
5

fc7
31,3
19,9
19,9
20,1
21,0
22,0
13,4
21,3
17,3
24,7
18,6
20,6
22,0
26,5
24,3
34,6
29,3
27,5
21,5
31,8
25,1
17,2
20,8
19,2
21,5
18,2
18,1
20,0
18,5
18,5
16,0
21,4
21,9
20,9
21,6
21,6
27,4
21,0
27,8
24,2
25,5
23,3
24,6
19,9
24,8
22,3
22,5
20,8
32,5
29,3
28,5
30,2
26,5
28,0
29,9
26,7
27,7
30,0
29,0
27,4

fc28 fc63
32,9
28,0
28,0
26,1
29,3
31,1
30,3
25,9
34,6
28,0
26,7
32,5
30,6
33,4
36,9
41,0
46,3
36,3
29,9
36,4
39,2
24,6
22,0
26,2
26,5
26,5
27,5
28,4
26,9
28,0
22,9
27,0
29,7
36,2
28,8
28,3
34,0
32,6
33,4
29,2
33,4
31,8
33,2
31,7
33,0
29,7
26,9
25,7
41,1
43,7
42,7
37,8
38,2
34,8
37,3
35,6
34,9
40,6
39,3
32,8

DATA

17

11-abr-05

12-abr-05
13-abr-05

18
15-abr-05

16-abr-05
19-abr-05

19
20-abr-05

SÉRIE
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

m³
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

fc7
25,1
20,9
13,8
22,7
22,5
19,7
25,3
23,8
21,4
18,6
18,5
18,1
22,9
18,3
19,1
19,9
28,0
26,5
33,4
31,8
29,4
28,6
31,3
30,3
31,1
28,0
27,8
24,8
22,5
24,2
27,4
24,7
28,0
25,7
23,6
27,8
27,1
27,4
28,1
26,9
24,2
22,0
24,8

fc28 fc63
37,3
33,7
35,0
30,3
31,2
34,8
36,4
36,4
32,5
25,5
27,4
21,3
30,0
24,3
25,1
25,5
34,4
35,9
46,2
42,3
34,5
31,4
40,7
37,2
40,9
36,5
41,3
36,4
31,8
31,7
33,7
34,5
42,7
38,6
34,6
37,2
33,4
35,0
33,6
31,7
26,9
27,8
29,7

A figura 67 mostra a carta de valores individuais traçada, com diversos estimadores
utilizados.
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Figura 67 – Carta de valores individuais de uma obra real, traçada para resistências obtidas
aos 28 dias de idade, e com limites de médias móveis e resultados individuais das diversas
normas brasileiras e internacionais estudadas.
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Observa-se na figura 67 que as resistências encontravam-se no primeiro lote dentro
de uma margem segura, com resistências médias da ordem de 35,5 MPa e uma
variabilidade controlada. As médias móveis, por conseqüência, seguiam o mesmo
padrão. Dessa forma em qualquer das metodologias analisadas, o concreto
encontrava-se dentro dos requisitos solicitados.
Já nos lotes 2 e 3 seguintes ocorrem distúrbios nas resistências e as médias móveis
passam a dar “avisos” de mudanças de traço. O projeto de revisão da NBR 12655 da
ABNT (2001) indica várias médias móveis abaixo dos valores recomendados e como
conseqüência há 4 ocorrências de resultados individuais abaixo do limite fck menos
2,0MPa, rejeitando-se ambos os lotes. Verifica-se que o critério da NBR 12655 da
ABNT (2006) – amostragem parcial - também rejeita ambos os lotes, uma vez que
os fck,est estão abaixo do fck. Da mesma forma, aplicando-se os critérios de todas as
normas internacionais utilizadas neste trabalho, também há rejeições de concreto.
A norma espanhola EHE da CPH (1999), no entanto, apresenta rejeição apenas do
lote 2, uma vez que no lote 3 o fck, est encontra-se acima do limite estabelecido. Notase que, graficamente, a diferença entre a linha de fck e de 0,9 vezes fck é muito
grande, fazendo com que ao longo das concretagens executas nesta obra, diversos
concretos que seriam rejeitados acabem passando na avaliação, conforme já havia
sido previsto nas curvas de operação desenvolvidas anteriormente.
Na análise através da norma da união européia EN 206 – 1 do CEN (2000)
utilizaram-se os critérios da produção inicial até se obter resultados de 45
exemplares, quando se passou a utilizar os critérios da produção contínua. A norma
se mostrou um pouco inadequada ao controle uma vez que no critério das médias
móveis, o concreto dos lotes 2 e 3 mostra-se bastante “ruim”, sendo rejeitado. Já nos
critérios dos resultados individuais, há apenas um ponto em que se ultrapassa o
limite estabelecido: (fck - 4,0). Assim, o critério que controla as médias móveis é
muito mais rigoroso que o dos resultados individuais. A norma, no entanto, não
utiliza esse primeiro critério como controle e sim para realmente rejeitar o concreto.
Isso faz com que a metodologia para aceitação através de critérios individuais tornase praticamente dispensável, também conforme fora verificado nas curvas de
operação analisadas. Por outro lado, se for feito a análise separadamente dos
critérios, os limites de resultados individuais seriam muito brandos e praticamente
não haveria rejeições, aceitando-se diversos concretos não-conformes.
Nota-se que se aplicando os critérios da NBR 12655 da ABNT (2006) – amostragem
parcial - nos lotes 4 e 5, o concreto novamente estaria rejeitado, o que não ocorreria
se fossem aplicados os critérios do projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT
(2001). Neste último, as médias móveis indicariam mudanças de traço por se tratar
de uma região perigosa para se trabalhar, mas nenhuma ocorrência abaixo do limite
da aceitação foi verificada.
Neta etapa da obra, passados 45 dias da primeira concretagem, vários resultados de
ensaio já começam a existir, modelos de previsão de resistências podem ser
estabelecidos e parece que isto gera uma mudança de traço no concreto enviado à
obra. Observa-se um nítido aumento das resistências dos lotes 6 ao 8 e a
manutenção deste patamar nos subseqüentes lotes 9 e 10. Novamente, o concreto
passa a ser aprovado nas diversas metodologias aplicadas.
É importante salientar a importância das médias móveis no controle do concreto.
Verifica-se que nos lotes 6 a 10 há uma grande variabilidade, ora com exemplares
com resistências elevadas, ora com valores menores, apesar de se encontrarem
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dentro dos limites estabelecidos. Quando se aplica o desvio-padrão nos 55
exemplares que compõem estes lotes citados, verifica-se que sd igual a 5,0 MPa. Já,
as médias móveis fornecem um desvio-padrão menor, da ordem de 4,0 MPa. Assim,
os picos de resistência são eliminados e consegue-se visualizar a produção de uma
forma mais homogênea, evitando-se assim a tomada de decisões de mudanças de
traço baseada em resultados espúrios.
6.1.1 Análise da obra citada utilizando-se apenas os critérios da NBR 12655 da
ABNT (2006) - amostragem parcial e do projeto de revisão da NBR 12655
da ABNT (2001)
O concreto desta obra em análise teve suas condições de recebimento verificadas
de acordo com os critérios da NBR 12655 da ABNT (2006)10, atualmente vigente.
Todavia, será feita uma análise como se o concreto tivesse sido analisado pelo
projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001). Serão avaliados tanto os critérios
de intervenção no processo propiciado pela avaliação das médias móveis, bem
como a aceitação final pelos resultados individuais (figura 68).
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Figura 68 – Estudo de caso de controle de intervenção no processo e aceitação de concreto,
utilizando-se os critérios propostos no projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001).

Analisando-se todos os lotes, verifica-se que se aplicando o critério da NBR 12655
da ABNT (2006), 6 dos 19 lotes são rejeitados (32%), ao passo que no critério no
projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) apenas 4 não são aceitos pelo
critério dos resultados individuais que realmente rejeita o concreto (21%). Pelo
critério das médias móveis, ter-se-ia 13 lotes com avisos de intervenção no
processo, configurando 68% de não-conformidade. Fazendo-se a análise
isoladamente para cada média móvel, nota-se que dos 220 exemplares ensaiados,
56 médias móveis ficaram abaixo do limite (fck + 0,7sd), o que dá, aproximadamente,
10

Avaliação, na realidade, feita pela NBR 12655 da ABNT (1996), que possui os mesmos critérios da
norma de 2006.
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25% de não-conformidade. No critério dos resultados individuais, há apenas 7
ocorrências e, portanto, 3% de rejeição.
Pode-se verificar ainda, que no projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001), a
avaliação através dos resultados individuais forneceu uma rejeição muito pequena
(21%), para um concreto que notoriamente não possuía um comportamento ideal.
Assim, índices muito baixos de rejeição, acabam por estimular produções
deficientes. Sabendo-se que o concreto não será efetivamente rejeitado, pode haver
uma acomodação das usinas de concreto, não realizando alterações quando os
“avisos” das médias móveis forem dados .
Observa-se ainda que se as médias móveis realmente utilizadas nos cálculos só
passam a ser consideradas a partir do terceiro exemplar do lote, quando se obtém a
primeira média. Todavia, a fim de evitar descontinuidades, é recomendável que a
carta de valores contenha todas as médias móveis de uma forma contínua,
facilitando o acompanhamento do processo como um todo. A figura 69 mostra uma
carta de valores com as descontinuidades, apenas a título de exemplo.
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Figura 69 – Médias móveis traçadas conforme o projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT
(2001)

Para a aplicação dos critérios propostos no projeto de revisão da NBR 12655 da
ABNT (2001), inicialmente é necessário que os responsáveis pelo controle de
aceitação do concreto na obra adotem um desvio-padrão para o processo.
A estimativa do sd é necessária no critério de intervenção no processo e, uma vez
não tendo resultados preliminares e sabendo-se que se trata de um produto trazido
por uma usina de concreto, pode-se adotar um sd igual a 3,0 MPa, recomendado
pelo projeto de norma para a condição de produção A. As concretagens da citada
obra se iniciaram em 15 de janeiro de 2004. Finalizada a concretagem do dia 10 de
fevereiro foram extraídos 32 exemplares, número suficiente para se fazer uma
estimativa mais real do desvio-padrão existente, já que a norma recomenda pelo
menos 30.
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Passados 7 dias do último ensaio realizado, já se pode aplicar modelos de previsão
de resistência confiáveis e fazer uma previsão do desvio-padrão existente no
processo. No dia 17 de fevereiro, pôde-se calcular um novo sd igual a 5,7 MPa.
Verifica-se que esta variabilidade é muito maior do que a suposta. Tal variação nos
limites de aceitação das médias móveis pode ser verificada na figura 68. A
resistência média obtida é de 28,6 MPa e o coeficiente de variação vc igual a 20%.
Neste dia há uma concretagem, então, como o critério das médias móveis é apenas
para se realizar uma intervenção no processo, o limite destas deve ser prontamente
ajustado. No caso deste critério rejeitar o concreto, poderia haver um
desentendimento com a usina, uma vez que esta estaria enviando o mesmo
concreto à obra e este passou a ser rejeitado. Conforme já explicado, o limite
flutuante apesar de mais correto, torna o critério bastante subjetivo e polêmico,
gerando atritos entre fornecedor e consumidor.
No lote 4 e 5, verifica-se, então, que quase todas as médias móveis estão abaixo
dos limites recomendados e se faz necessária uma mudança significativa no traço. O
controle que estava sendo utilizado na obra também detectou as baixas resistências
e no fornecimento do dia 01 de março, um concreto de maior resistência é enviado à
obra. Mesmo assim, “avisos” de mudanças de traço continuaram a ser dados pelo
critério das médias móveis e, provavelmente, no controle feito pela obra também se
observou a necessidade de um aumento ainda maior nas resistências. O lote 8 foi
entregue com um concreto com uma resistência ainda mais elevada. Tal resistência
é mantida e os concretos dos lotes 8 a 11 apresentam uma resistência média de
35,7 MPa, bem acima do fck igual a 25,0 requerido, mas próxima da resistência
média de dosagem que deveria ser calculada em torno de 34,4 MPa (25+1,65*5,7).
Procede-se um novo cálculo do desvio com os 43 exemplares obtidos dos lotes 8 a
11, passando-se a ter um sd igual a 4,6 MPa. Tal desvio pode ser calculado apenas
no dia 26 de março, 7 dias após a última concretagem do lote 7. O coeficiente de
variação obtido é vc igual a 13%.
Nota-se no lote 12 que há apenas dois avisos de médias móveis ruins, o que seria
suficiente para deixar o lote não-conforme. Todavia, não há nenhum valor muito
baixo de resistência, o que faz com que o concreto não seja rejeitado. No lote 14, no
entanto, parece ter havido um descontrole da usina. Talvez por tentar produzir um
concreto mais próximo do solicitado, e confiante em um sd menor, há uma brusca
redução das resistências. Já nos lotes 15 e 16, parece que a usina constatara o erro,
enviando um concreto melhor, todavia há um valor de fck abaixo do limite dos
resultados individuais (fck – 2), rejeitando-se o lote 14.
Pode-se calcular um novo sd para os 28 exemplares dos lotes 15 ao 16. O resultado
teve de ser multiplicado pelo fator 1,018 conforme tabela 3 para cálculo de sd abaixo
de 30 exemplares. Encontrou-se um sd igual a 4,9 MPa, sendo um pouco superior ao
anterior. O vc obtido foi de 14%, com resistência média de 34,3 MPa, acima da
resistência de cálculo teórica, estipulada em 33,1 MPa (25+1,65*4,9). Novamente os
limites das médias móveis devem ser alterados, passando-se a 28,4 MPa
(25+0,7*4,9). Mais uma vez existe no lote 17, concretos cujas médias móveis ficam
abaixo do especificado e nos lotes 18 e 19 há uma melhora das resistências sem
que haja recusas de concreto e com apenas a última média móvel mostrando-se
abaixo do limite estipulado.
Em toda esta análise das concretagens utilizando-se o projeto de revisão da NBR
12655 da ABNT (2001), é importante se destacar que foi feita uma adaptação para
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os critérios propostos na revisão da norma, mas na realidade os resultados foram
controlados através da NBR 12655 da ABNT (2006) vigente. Assim, se tais “alertas”
tivessem sido dados com tamanha intensidade, talvez as resistências não tivessem
sido reduzidas após se ter alguns resultados mais altos. Verifica-se também que o
desvio padrão é elevado o que dificulta as mudanças nos traços, conforme
verificado.
É importante ainda destacar a facilidade de aplicação dos critérios do projeto de
revisão da NBR 12655 da ABNT (2001). Basta olhar para as cartas de
acompanhamento e logo se saberá se algum está abaixo do limite da aceitação dos
resultados individuais (fck – 2,0) ou das médias móveis (fck+0,7sd). A aplicação do
estimador espanhol requer a execução de alguns cálculos que dificultam um pouco o
controle.
Ressalta-se também que a aplicação do critério com limite flutuante das médias
móveis é mais difícil de ser aplicado do que quando o limite é fixo, devendo haver
uma adaptação contínua conforme a produção, o que não ocorre com as outras
normas internacionais estudadas. Porém, este quesito faz com que os limites
possam ser variados conforme a análise da produção, aumentando-se ou
diminuindo-se o rigor, conforme a variabilidade existente.
6.1.2 Análise através do novo critério proposto
Realizou-se também uma análise do concreto recebido na obra (tabela 31)
empregando-se os critérios propostos no item 5.3.
A figura 70 possui os limites das médias móveis e dos resultados individuais
empregados, sendo que o critério requer que ambos sejam atendidos, rejeitando o
concreto caso contrário.
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Nas primeiras concretagens, a obra não possui histórico sobre o concreto fornecido,
assim, o acompanhamento das resistências deve ser feito utilizando-se os critérios
da produção inicial. De acordo com o número n de exemplares de cada lote,
encontra-se um α e um β, respectivamente para o critério das médias móvéis e dos
resultados individuais. No primeiro lote, por exemplo, o valor de n é igual a 10.
Então, usando-se a tabela 29 encontra-se α igual a 1,1 e β igual a 0,6. De posse
destes valores, calcula-se os limites para as médias móveis (equação 65) e
resultados individuais (equação 66), chegando-se a: (fc3 ≥ fck + 1,1MPa) e (fi ≥ fck 0,6MPa) . Logo, (fc3 ≥ 26,1 MPa) e (fi ≥ 24,4MPa), uma vez que o fck é igual a 25,0
MPa.
Encontrados os limites, faz-se a verificação com todas as médias móveis do lote, no
caso 8 médias, e a verificação com todos os resultados individuais. Uma vez que
todas as análises feitas estão dentro dos critérios estabelecidos, aceita-se o lote.
A análise dos lotes 2 e 3 é idêntica à do lote 1, utilizando-se os coeficientes de
acordo com o número de exemplares. Todavia, em ambos os caso, conforme já
esperado, ocorrem reprovações de concreto, fazendo com que os dois lotes sejam
rejeitados.
Encerrada esta concretagem, já há a disposição da obra 32 exemplares e, portanto,
já se pode fazer um cálculo do desvio-padrão existente. Calculado o desvio
(5,7MPa), passa-se agora a utilizar os critérios para a produção contínua, conforme
equações 67 e 68. Encontra-se, então, o γ (0,51) e o λ (3,2) para o lote 4, o qual
possui 13 exemplares. De posse destes valores, calcula-se os limites para as
médias móveis (equação 67) e resultados individuais (equação 68), chegando-se a
(fc3 ≥ fck + 5,7 *0,51) e (fi ≥ fck - 3,2). Logo, (fc3 ≥ 27,9 MPa) e (fi ≥ 21,8MPa).
As verificações são feitas e observa-se que os lotes 4 e 5 são reprovados.
É importante salientar, que o ideal é ajustar o desvio-padrão de acordo com os
últimos exemplares recebidos na obra. Dessa forma, a cada lote recebido,
consideraram-se os últimos 30 exemplares mais recentes e calculou-se um novo
desvio-padrão, o qual será adotado na análise do próximo lote. Na verdade, optouse por utilizar todos os exemplares de um lote, assim, após ter os resultados do lote
4, calculou-se o desvio-padrão somando-se os seus 13 exemplares e mais os 15
exemplares do lote 3 e ainda os 7 do lote 2, totalizando 35 exemplares no cálculo do
desvio. Todavia, a forma como o desvio-padrão vai sendo ajustado depende das
condições de cada obra e do tempo entre uma e outra concretagem.
O processo continua da mesma forma até o lote 19.
Nota-se que apesar da metodologia possuir em média maiores probabilidades de
aceitação do que a metodologia atual da NBR 12655 da ABNT (2006), no caso deste
concreto também houve rejeição de 6 lotes, igual à norma atualmente vigente.
Quando é feita uma simulação utilizando-se o critério de amostragem total
(equações 16 e 19), nota-se que se teria os mesmos lotes rejeitados do que o
critério adotado, com exceção do lote 6 que também seria rejeitado. Isso se deve à
presença de um valor inferior ao fck, que na ponderação dada pelo novo critério
proposto, dado a elevada quantidade de exemplares do lote, permite que este seja
aceito.
Todavia, este é apenas um estudo de caso de concretagem, e as conclusões não
podem ser generalizadas. Para se fazer isso, é necessário a análise das curvas
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características de operação de cada método. No entanto, mostrou-se com o estudo
que a aplicação dos novos critérios propostos é perfeitamente possível, sendo
razoavelmente simples de ser aplicada, e possuindo um nível de rigor dentro dos
parâmetros de segurança e economia.
A metodologia é mais adaptada aos diferentes números de exemplares de cada lote,
além de utilizar o artifício das médias móveis, as quais são parâmetros importantes
nas tomadas de decisões quanto à necessidade ou não de reforços estruturais.
6.2 Estudo da resistência do exemplar a adotar
Realizou-se também um estudo prático quanto à metodologia de determinação do
valor do exemplar, conforme já citado, de forma a se comparar a adoção do maior
valor ou da média entre os corpos-de-prova. Para a realização do estudo,
consideraram-se dados reais de concretagens.
No cálculo da resistência do exemplar utilizou-se tanto o critério tradicional usado na
metodologia brasileira, sendo a resistência o maior valor dentre os dois corpos-deprova ensaiados, como o critério da adoção da média, proposto no projeto de
revisão da NBR 12655 da ABNT (2001). Na aplicação deste último, levou-se em
conta ainda as ressalvas propostas no projeto de norma, adotando-se o valor mais
alto, no caso de se ter uma diferença entre os dois corpos-de-prova superior a 2,5
MPa ou 8% da média.
Salienta-se que quando se calcula a média entre os corpos-de-prova, é importante
conhecer o desvio-padrão que existe pela própria operação de moldagem e ensaios
de resistências. Assim, conhecido o sd (desvio-padrão total), pode-se retirar o
desvio-padrão das operações de ensaio (se) e descobrir o desvio exclusivo da
produção (sp). Com esses dados fica mais fácil para a usina e para a obra encontrar
as causas das irregularidades que porventura ocorrerem, tornando mais eficazes as
medidas corretivas. No caso de elevados desvios na produção, deve-se focar em
medidas corretivas nos traços e formas de execução do concreto, já para elevados
desvios de operação de ensaios, o foco deve ser dado no treinamento dos técnicos
responsáveis pelas moldagens, bem como na aferição dos equipamentos de
medição.
A NBR 7212 da ABNT (1984), baseada em antigas versões da metodologia do ACI
214 do ACI (2002), fornece parâmetros para o cálculo do coeficiente de variação
dentro do ensaio, através da equação 69.
 x máx − x mín
d2
i =1 
n

∑ 
se =





n

Equação 69

sendo:
se

= desvio – padrão dentro do ensaio, em megapascals

xmáx

= maior valor dentre os corpos-de-prova de um exemplar, em megapascals

xmín

= menor valor dentre os corpos-de-prova de um exemplar, em megapascals

fmédia = média dentre todos os resultados ensaiados, em megapascals
n

= número de corpo-de-prova do exemplar
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d2

= constante adotada de acordo com a quantidade de corpos-de-prova por
exemplar, de acordo com uma tabela. Para n = 2, d = 1,128.

Uma vez encontrado desvio-padrão, sd, decorrente do próprio processo de produção
do concreto e das operações de ensaio e também o desvio-padrão, se, decorrente
apenas das operações de ensaio, pode-se calcular o desvio-padrão, sp, exclusivo do
processo de produção, conforme verificado na equação 70.
s 2 = s p + se
2

2

s p = s d2 − s e2

Equação 70

sendo:
sp = desvio-padrão do processo de produção, em megapascals
se = desvio-padrão das operações de ensaio, em megapascals
sd

= desvio-padrão total do processo de produção e ensaio do concreto, em
megapascals

As tabelas 32 a 34 mostram o estudo realizado
Tabela 32 - Determinação do valor do exemplar: concreto com fck 20,0 MPa
Produto:

fck 20MPa - convencional - brita 1e 2 - abatimento 5+/- 1
R
µ
verificação
R
corrigido
|x2-x1|
8% µ
n
x1
x2
.+alto
média
|x2-x1| > 8%µ
µ ou > 2,5
média
|x2-x1|
1 18,3 20,4
20,4
2,1
19,4
1,5 sim adotar +alto
20,4
2 18,1 18,6
18,6
0,5
18,4
1,5 não adotar média
18,4
0,5
3 19,1 21,1
21,1
2,0
20,1
1,6 sim adotar +alto
21,1
4 20,4 19,9
20,4
0,5
20,2
1,6 não adotar média
20,2
0,5
5 27,2 27,5
27,5
0,3
27,4
2,2 não adotar média
27,4
0,3
6 27,2 28,3
28,3
1,1
27,8
2,2 não adotar média
27,8
1,1
7 24,8
24,8
24,8
24,8
2,0 sim adotar +alto
24,8
8 25,0 25,2
25,2
0,2
25,1
2,0 não adotar média
25,1
0,2
9 26,7 27,2
27,2
0,5
27,0
2,2 não adotar média
27,0
0,5
10 22,7 23,7
23,7
1,0
23,2
1,9 não adotar média
23,2
1,0
11 14,8 16,6
16,6
1,8
15,7
1,3 sim adotar +alto
16,6
12 18,6 18,8
18,8
0,2
18,7
1,5 não adotar média
18,7
0,2
média
22,7
22,5
0,54
sd
3,92
sd (recalculado)
3,83
desvio - padrão das operações de ensaio
se : média [|x2-x1|/1,128]
0,48
2
2
desvio - padrão do processo de produção
sp : raiz(sd - se )
3,81

Nota-se nas tabelas 32 a 34 que, após a verificação de qual valor a se utilizar, a
média ou o maior, calculou-se uma nova média e um novo desvio-padrão total, os
quais passaram a representar o lote. Para o cálculo do desvio-padrão das operações
de ensaio, eliminaram-se os valores dos exemplares nos quais se adotou o valor
mais alto, seja porque era impossível fazer este cálculo, pois um dos corpos-deprova se perdera, seja porque a excessiva discrepância dos corpos-de-prova
levariam a distúrbios no cálculo do desvio. Na verdade, quando a diferença é muito
elevada entre dois corpos-de-prova do mesmo exemplar, na maioria dos casos, esta
não se deve a uma excessiva heterogeneidade do concreto e sim a algum problema
na execução do ensaio. Optou-se, desta forma, por descartar o valor.
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Tabela 33 - Determinação do valor do exemplar: concreto com fck 30,0 MPa
Produto:

fck 30MPa - bombeável - brita 1e 2-abatimento 8+/- 1
R
R
corrigido
verificação
µ
|x2-x1|
8% µ
µ ou > 2,5
n
x1
x2
.+alto
média
média
|x2-x1|
|x2-x1| > 8%µ
1 34,6 35,4
35,4
0,8
35,0
2,8 não adotar média
35,0
0,8
2 31,8 32,1
32,1
0,3
32,0
2,6 não adotar média
32,0
0,3
3 30,6 31,8
31,8
1,2
31,2
2,5 não adotar média
31,2
1,2
4 31,8 32,6
32,6
0,8
32,2
2,6 não adotar média
32,2
0,8
5 36,9 38,2
38,2
1,3
37,6
3,0 não adotar média
37,6
1,3
6 30,6 33,4
33,4
2,8
32,0
2,6 sim adotar +alto
33,4
7 34,9 35,7
35,7
0,8
35,3
2,8 não adotar média
35,3
0,8
8 38,2 39,5
39,5
1,3
38,9
3,1 não adotar média
38,9
1,3
9 32,8 33,4
33,4
0,6
33,1
2,6 não adotar média
33,1
0,6
10 39,7 41,3
41,3
1,6
40,5
3,2 não adotar média
40,5
1,6
11 28,5 29,5
29,5
1,0
29,0
2,3 não adotar média
29,0
1,0
12 32,0 35,4
35,4
3,4
33,7
2,7 sim adotar +alto
35,4
13 31,8 31,8
31,8
0,0
31,8
2,5 não adotar média
31,8
0,0
14 29,3 29,8
29,8
0,5
29,6
2,4 não adotar média
29,6
0,5
15 34,4 34,6
34,6
0,2
34,5
2,8 não adotar média
34,5
0,2
16 37,2 39,0
39,0
1,8
38,1
3,0 não adotar média
38,1
1,8
17 37,7 37,9
37,9
0,2
37,8
3,0 não adotar média
37,8
0,2
18 36,9 37,7
37,7
0,8
37,3
3,0 não adotar média
37,3
0,8
19 34,1 28,0
34,1
6,1
31,1
2,5 sim adotar +alto
34,1
20 40,0 41,5
41,5
1,5
40,8
3,3 não adotar média
40,8
1,5
21 39,5 41,6
41,6
2,1
40,6
3,2 não adotar média
40,6
2,1
22 34,9 36,2
36,2
1,3
35,6
2,8 não adotar média
35,6
1,3
23 32,3 32,5
32,5
0,2
32,4
2,6 não adotar média
32,4
0,2
média
35,4
35,0
0,92
sd
3,63
sd (recalculado)
3,44
desvio - padrão das operações de ensaio
se : média [|x2-x1|/1,128]
0,81
2
2
desvio - padrão do processo de produção
sp : raiz(sd - se )
3,34

Tabela 34 - Determinação do valor do exemplar: concreto com fck 40,0 MPa
Produto:

fck 40 MPa - bombeável - brita 1 - abatimento 12+/- 2
R
R
verificação
µ
corrigido
|x2-x1|
8% µ
n
x1
x2
.+alto
média
|x2-x1| > 8%µ
µ ou > 2,5
média
|x2-x1|
1 45,6 47,1
47,1
1,5
46,4
3,7 não adotar média
46,4
1,5
2 44,6 49,4
49,4
4,8
47,0
3,8 sim adotar +alto
49,4
3 42,0 46,9
46,9
4,9
44,5
3,6 sim adotar +alto
46,9
4 41,3 41,5
41,5
0,2
41,4
3,3 não adotar média
41,4
0,2
5 48,4
48,4
48,4
48,4
3,9 sim adotar +alto
48,4
6 40,0 42,4
42,4
2,4
41,2
3,3 não adotar média
41,2
2,4
7 49,2 51,0
51,0
1,8
50,1
4,0 não adotar média
50,1
1,8
8 41,0 43,1
43,1
2,1
42,1
3,4 não adotar média
42,1
2,1
9 53,2 54,0
54,0
0,8
53,6
4,3 não adotar média
53,6
0,8
10 48,4 50,2
50,2
1,8
49,3
3,9 não adotar média
49,3
1,8
11 39,5 42,0
42,0
2,5
40,8
3,3 sim adotar +alto
42,0
12 40,7 42,3
42,3
1,6
41,5
3,3 não adotar média
41,5
1,6
13 38,9 39,7
39,7
0,8
39,3
3,1 não adotar média
39,3
0,8
14 37,9 39,0
39,0
1,1
38,5
3,1 não adotar média
38,5
1,1
15 39,1 40,2
40,2
1,1
39,7
3,2 não adotar média
39,7
1,1
16 50,7 51,4
51,4
0,7
51,1
4,1 não adotar média
51,1
0,7
45,5
45,0
1,33
média
sd
4,80
sd (recalculado)
4,85
desvio - padrão das operações de ensaio
se : média [|x2-x1|/1,128]
1,17
desvio - padrão do processo de produção
sp : raiz(sd2 - se2)
4,71
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Verifica-se que nos casos do concreto com fck igual a 20,0 e 30,0 MPa, houve uma
redução do desvio-padrão, quando se utiliza o critério da média. No caso do fck igual
a 40,0 MPa, houve um aumento do valor. Todavia, as variações para mais ou para
menos ocorrem ao acaso, não se podendo prever se este aumentará ou diminuirá
de acordo com o critério utilizado. Logicamente, a média geral será sempre menor,
pois os valores dos exemplares são iguais ou menores do que quando se realiza o
método do valor mais alto. O mais importante, no entanto, é que em nenhum caso,
a diferença foi muito significativa. A figura 71 traz uma carta de valores individuais
das resistências dos lotes das tabelas 32 a 34.
fck
fck
fck
fck
fck
fck

60,0

55,0

Resistência à compressão (MPa)

50,0

20: R(+alto)
20: R(média)
30: R(+alto)
30: R(média)
40: R(+alto)
40: R(média)

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0
0

5

10

15

20

25

Número de exemplares(n)

Figura 71– Carta de valores individuais: comparativo da resistência do exemplar adotando-se o
valor mais alto ou a média (com critério) entre eles.

Conforme já exposto, a média fornece um valor mais real do exemplar, dando maior
representatividade ao resultado obtido. Além disso, há a possibilidade da análise em
separado dos desvios relativos à produção e às operações de ensaio. A
desvantagem fica por conta dos maiores cálculos necessários para se chegar a
resultados, os quais todavia são minimizados com o advento das planilhas
eletrônicas.
Conclui-se que a metodologia é eficaz de uma maneira geral, uma vez que torna os
resultados dos exemplares mais expressivos e possui critérios que impedem que o
seu uso cause relevantes mudanças nos valor do exemplar e do desvio-padrão no
caso de problemas com um dos corpos-de-prova do ensaio.
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CONCLUSÃO

Analisaram-se, neste trabalho, diversas metodologias para o controle de aceitação
do concreto.
Verificou-se que os estimadores da atual NBR 12655 da ABNT (2006) - amostragem
parcial - atuam de maneira diferente do estimador centrado teórico, mas que mesmo
assim situam-se dentro das zonas de segurança e economia preconizadas por
Taerwe (1986). Nota-se ainda que os critérios vigentes são rigorosos, beneficiando o
consumidor, mas punindo o produtor que trabalha em conformidade. Assim, as
excessivas reprovações dos lotes fazem com que sejam criados, informalmente,
mecanismos de aceitação de concretos que foram rejeitados. Coeficientes são
arbitrados sem a devida constatação da eficácia e segurança de sua aplicação. Este
fato reforça a hipótese que é preferível ter CCO que sejam mais amenas, embora
continuem dentro dos limites de segurança, e que sejam respeitadas pelo meio
técnico, do que simplesmente haver uma metodologia muito rígida que dificulte o seu
cumprimento, criando alternativas pouco confiáveis.
O método deve ser definitivo, aprovando ou não o concreto. Logicamente que em
caso de recusa do produto, o projetista será consultado para verificar os motivos da
reprovação. Através do mapeamento da concretagem, poderá propor a extração de
testemunhos, realização de reforços se necessário, entre outras medidas, de forma
a assegurar a capacidade da estrutura.
Analisando-se a metodologia de amostragem total existente na mesma NBR 12655
da ABNT (2006), constatou-se que se avaliando 6 exemplares, o desempenho da
CCO é bastante satisfatório, todavia o mesmo não ocorre para outros valores. Não
há uma ponderação e isso é ruim para o método. Também não há um critério de
médias, tornando-o um pouco ineficaz na tomada de decisões, além de permitir que
resultados espúrios provoquem rejeição de todo o lote.
Quanto à prática recomendada americana (ACI 318 do ACI (2005)) e a norma
européia (EN 206 – 1 do CEN (2000)), conclui-se que elas possuem importantes
ferramentas de controle, sobretudo em relação ao uso de médias móveis, todavia,
devem ser devidamente adaptadas para o uso no controle de aceitação do concreto
nas obras, uma vez que se mostram mais adequadas ao controle de produção de
usinas.
A norma argentina IRAM 1666 do IRAM (1986) possui um critério cujas curvas
características de operação mostraram-se muito brandas, sobretudo em relação ao
critério dos resultados individuais. Há diferentes probabilidades de aceitação em
virtude de mudanças no fck, o que também é ruim para o método. As médias móveis
acabam sendo responsáveis por quase toda a rejeição, não havendo nos casos de
elevados desvios um controle que impeça que concretos com elevada parcela
defeituosa tenham probabilidades de aceitação fora do limite de segurança.
A norma espanhola mostrou-se também pouco eficiente aceitando-se concretos com
fck,est maior ou igual a 0,9 vezes fck. O uso desse fator trouxe alterações significativas
nas curvas de operação e passou a haver diferentes probabilidades de aceitação de
acordo com o fck. Além disso, as CCO passaram a invadir em demasia a zona de
insegurança, tornando o método pouco confiável. A tentativa de adaptação do uso
do estimador espanhol, apesar de permitir uma maior probabilidade de aceitação
para concretos em conformidade, trouxe diversos efeitos indesejáveis, tornando o
método falho, de uma maneira geral.
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O projeto de revisão da NBR 12655 da ABNT (2001) teve em vista trazer para o
Brasil uma metodologia semelhante ao método americano, de forma adaptada.
Constituiu-se em um importante passo de modernização do método brasileiro, porém
a possibilidade de adoção de um desvio-padrão incoerente torna-o inseguro,
diminuindo ou potencializando os sinais de alertas das médias móveis. Não há
também uma ponderação de acordo com o número de exemplares retirados por lote,
o que faz com que aumentem as probabilidades de rejeição de lotes com números
grandes de exemplares. O critério dos resultados individuais, considerado controle
efetivo de rejeição do concreto, mostrou-se muitas vezes ineficiente, ultrapassando
o limite de segurança.
Efetuou-se um estudo de caso, a fim de comprovar na prática o que as curvas
características indicavam, obtendo-se resultados satisfatórios. De uma maneira
geral, a aceitação se mostrou condizente com a teoria apresentada. Cabe salientar
que em um estudo estatístico como este, a avaliação de um caso particular não
serve de parâmetro para retirada de conclusões. Comparações devem ser feitas
entre as CCO, servindo a aplicação prática apenas para demonstrar a aplicabilidade
dos métodos e facilidade na visualização dos limites propostos e resistências
obtidas.
Após a análise de diversas metodologias, propôs-se no final deste trabalho novos
critérios para o controle de aceitação do concreto, baseado em simulações através
da aplicação do método de Monte Carlo. Obtiveram-se curvas que se situam dentro
dos limites de segurança, mas que fornecem maiores probabilidades de aceitação
dos que a norma atualmente vigente, uma vez que as CCO possuem, em média,
maiores probabilidades de aceitação para uma mesma parcela defeituosa. Procurouse equacionar uma metodologia eficaz e de simples aplicação pelos consumidores,
inclusive demonstrando a sua aplicação no caso prático apresentado.
Observa-se que o método, dada a sua fácil aplicação, possibilita a fácil visualização
de conformidade pelo engenheiro da obra e também pelo projetista, não sendo sua
análise restrita aos especialistas do setor. Assim, havendo um maior número de
pessoas capazes de verificar o concreto, ou pelo menos saber minimamente os
limites mínimos que as resistências à compressão não podem ultrapassar, há um
melhor controle de qualidade do produto. Nota-se também que a adoção do desviopadrão é feita apenas após o consumidor possuir mais de 30 resultados de ensaios
do produto requerido (produção contínua), dando maior confiabilidade ao método.
Do contrário, a variável desvio-padrão não entra nos cálculos (produção inicial),
sendo considerada apenas de forma indireta e apresentando um maior rigor na
aprovação. Destaca-se ainda a ponderação feita de acordo com o número n de
exemplares retirados, favorecendo uma maior retirada destes, já que as
probabilidades de aceitação não são reduzidas, além das CCO ficarem mais
eficazes.
Ressalta-se que a técnica elaborada só poderá ser devidamente testada e adaptada
após a sua utilização em diversas concretagens, nas quais correções serão
executadas à medida que se verifiquem possíveis problemas com o seu emprego e
sugestões sejam dadas para o seu aprimoramento. Dessa forma, sugere-se que os
estudos nesta área continuem, de forma a aperfeiçoar o método proposto ou,
utilizando-se de algumas metodologias já em uso, e já analisadas neste trabalho,
para a proposição de outros critérios que atendam à realidade brasileira.
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Além disso, é fundamental que se desenvolvam estudos da aplicação de médias
móveis dentro do controle de produção do concreto das usinas, pois a técnica é
perfeitamente adaptável, necessitando apenas alguns ajustes. A NBR 7212 da
ABNT (1984), que trata dos concretos dosados em centrais, possui um sistema de
resistências transpostas, as quais poderiam ser controladas por meio de médias
móveis, tornando a tomada de decisões mais eficaz. Por fim, sugere-se a
continuidade do estudo em temas relacionando médias móveis com previsão de
resistência antecipada do concreto, pois o seu uso correlacionado torna a
metodologia muito mais interessante.
Quanto ao estudo da determinação do valor do exemplar, concluiu-se que a
utilização da média com critérios ao invés do maior valor é uma maneira interessante
de se dar maior representatividade ao cálculo, sem causar grandes distorções. Os
resultados tornam-se mais expressivos e há a possibilidade de análise, em
separado, da variabilidade das operações de ensaio e da produção. Além disso, o
método é mais adaptado às novas tendências de uso de agregados reciclados no
concreto, para os quais o uso da média, na determinação da resistência do
exemplar, vislumbra-se como mais adequado. Da mesma forma, sugere-se também
estudos nesta área, de forma a se comprovar a eficácia da metodologia sugerida.
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ANEXO A : FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA
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1

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Serão feitas algumas considerações estatísticas básicas apenas sobre conceitos
correlacionados com o controle estatístico de produção e aceitação do concreto,
considerações estas apenas para propiciar o entendimento de pontos relevantes
para a abordagem dada.
A distribuição Normal é uma das mais importantes distribuições de probabilidades
conhecidas. Isso porque além dos recursos que ela própria oferece, muitas outras
distribuições de probabilidades convergem para ela. É uma distribuição de
probabilidade contínua, sendo aplicada a inúmeros fenômenos e utilizada para o
desenvolvimento teórico da estatística. É também conhecida como distribuição de
Gauss, Laplace ou Laplace-Gauss.
Seja x uma variável aleatória contínua, x terá distribuição normal se:

f ( x) =

1

σ 2π

*e

1  x−µ 
− 

2 σ 

2

, − ∞ < x< + ∞

eq 1

sendo:
µ

=

média da distribuição

σ

=

desvio-padrão da distribuição

O gráfico da distribuição normal pode ser representado pela figura 1

Fig 1 – Distribuição normal da variável x
Fonte: Fonseca & Martins (1996)

A fim de se trabalhar com um desvio-padrão unitário e uma média centrada no ponto
zero da distribuição, facilitando-se cálculos e a aplicação de equações, pode-se
fazer uma mudança de variável, obtendo-se desta forma a distribuição padronizada
ou reduzida.
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1.1 Distribuição Normal Padrão
Considerando-se z uma variável aleatória conforme a equação 2.
zi =

xi − µ

eq 2

σ

Sendo, x é uma variável normal de média µ e variância σ², a média e a variância de
z serão dadas pelas equações 3 e 4, respectivamente:
E( z) = E(

Var ( z ) = Var (

x−µ

σ

x−µ

σ

)=

)=

{E ( x) − E ( µ )} = 1 {µ − µ } = 0

1

σ

{Var ( x) − Var (µ )} =
2

1

σ

eq 3

σ

{Var ( x)} = σ 2
2
2

1

σ

σ

=1

eq 4

Assim, a função densidade de z será dada pela equação 5.

f ( z) =

1
2π

*e

1
− z2
2

, − ∞ < z< + ∞

eq 5

Utilizando-se deste artifício, a variável z possui média igual a 0 e a variância igual a
1. Isto faz com que as probabilidades, as quais são as áreas sob o gráfico, possam
ser calculadas e tabeladas.
1.2 Propriedades da Distribuição Normal
1.2.1 1ª propriedade
A curva Normal é simétrica com relação à perpendicular no ponto que coincide com
a média aritmética, possuindo uma forma gráfica semelhante a um sino. Como
particularidade, a média, a mediana e a moda também são iguais. Assim, f(x) e f(z)
são simétricas em relação à origem, x = µ e z = 0, respectivamente.
A moda de um conjunto de números é o valor que ocorre com maior freqüência. A
mediana é o valor que se encontra situado na posição central da distribuição,
quando os valores são colocados em ordem crescente ou decrescente. A média
aritmética é igual ao somatório dos dados observados dividido pelo número de
elementos, conforme verificado na figura 2.

Fig 2 – Características visuais de uma curva Normal de uma variável x
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1.2.2 2ª propriedade
A função f(x) tende a 0 quando x tende para ± ∞, o mesmo acontecendo para f(z)
quando z tende a ± ∞. Pode-se concluir que x e z são assíntotas de f(x) e f(z),
respectivamente.
1.2.3 3ª propriedade
A função f(x) tem 2 pontos de inflexão cujas abscissas valem (µ+σ) e (µ – σ), e f(z)
tem 2 pontos de inflexão cujas abscissas valem +1 e –1, conforme verificado na
figura 3.

Fig 3 – Desvio-padrão das funções f(x) e f(z)
Fonte: Fonseca & Martins (1996)

1.3 População x Amostra - terminologia
Considerando-se uma variável com distribuição normal, tem-se µ como a média
aritmética da população e σ o seu desvio padrão . Quando se trata de uma amostra
desta população, a notação utilizada passa a ser x para a média e s para o desvio
padrão da amostra. Dessa forma, σ² e s² são as variâncias da população e da
amostra, respectivamente.
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1.4 Análise de uma distribuição normal padrão
Uma forma abreviada de indicar que uma variável se distribui normalmente, ou tem
distribuição Normal, é escrever N (µ;σ²), sendo µ e σ² os parâmetros fundamentais.

Fig 4 – Transformação de x em z
Fonte: Costa (1992)

Pode-se expressar graficamente, por exemplo, os valores, x’ igual a 34 e x” = 38,
ambos pertencentes a uma população que possui média igual a 30 e variância igual
a 16, através da figura 4.
No exemplo da figura 4, verifica-se que se a média é 30 e se o valor de xi for 34,
pode-se construir uma distribuição normal reduzida utilizando-se a equação 2.
Desta forma, tem-se:
Zi =

xi − µ

σ

=

34 − 30
16

=

4
=1
4

Da mesma forma, se o valor de xi for igual a 38, a distribuição normal reduzida seria:
Zi =

xi − µ

σ

=

38 − 30
16

=

8
=2
4

A transformação feita faz com que zi venha expresso em unidades de desvios
padrões. Isso é de grande importância, pois as infinitas distribuições normais
reduzem-se a apenas uma N(0,1), na qual µ = 0 e σ² = 1.

1.5 Tabela de distribuição normal padrão
Existem vários tipos de tabelas que correlacionam as probabilidades, as quais são
as áreas sob a curva normal, com os valores de zi. Uma das mais utilizadas é a
tabela de faixa central, a qual fornece a área sob a curva normal padrão entre z igual
a 0 e qualquer valor positivo de z. As áreas para os valores negativos de z são
obtidas por simetria. A figura 5 mostra a consideração feita por esta tabela.
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Fig 5– Consideração feita para a confecção da tabela de faixa central
Fonte: Fonseca & Martins (1996)

Assim, a partir desta tabela de faixa central, pode-se estabelecer a distribuição
normal reduzida para um intervalo de confiança, isto é, obter o valor de zi
correspondente a cada um dos níveis de segurança requeridos, conforme verificado
na figura 6.

DISTRIBUIÇÃO NORMAL
50%
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20%
N (0,1)

10%
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-3,0

-2,0
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0,0
0,25

1,0

2,0

3,0

4,0

Variável Reduzida

0,52
0,84
1,28
1,65
1,88
2,33

Fig 6 – Valores de z em função do porcentual de resultados pertencentes a uma distribuição
normal padrão, com média 0 e desvio-padrão 1

Utilizando-se a figura 6, conclui-se que a probabilidade de se ter um z menor do que
–2,33 (ou maior do que +2,33) é de 1%, por exemplo.
2

VARIÂNCIA E DESVIO-PADRÃO

A variância é uma medida de dispersão. O desvio-padrão é, por definição, a raiz
quadrada da variância. A equação 6 define a forma de cálculo do desvio-padrão.
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n

∑ (x
s=

i

− x)

2

i =1

eq 6

n −1

sendo:
s = desvio-padrão, em megapascal;
xi = é o valor de resistência de cada exemplar, em megapascal;
x = é a média aritmética dos valores de resistência dos exemplares, em megapascal;
n = é o número de exemplares consecutivos.

3

DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DAS MÉDIAS

Considerando-se todas as possíveis amostras de tamanho n que podem ser
extraídas de determinada população, se para cada uma delas se calcular um valor
do estimador, tem-se a distribuição amostral deste estimador. Como o estimador é
uma variável aleatória, pode-se determinar suas características, isto é, encontrar sua
média, variância e desvio-padrão, por exemplo.
3.1 Teorema 1
A média da distribuição amostral das médias, denominada µ(x) é igual à média
populacional µ, conforme indicado na equação 7.
_

_

E[ x ] = µ ( x ) = µ

eq 7

sendo:

µ (x) = média da distribuição amostral das médias
µ

= média da população

Assim, a média das médias amostrais é igual à média populacional
3.2 Teorema 2
Se a população é infinita, ou se a amostragem é com reposição, então a variância
da distribuição amostral das médias, denominada σ²(x) é determinada pela equação
8.
_

_

E[( x − µ ) 2 ] = σ 2 ( x) =

σ2
n

sendo:

σ² (x) = variância da distribuição amostral das médias
σ²

= variância da população

n

= tamanho da amostra

eq 8
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Dessa forma, segundo Fonseca & Martins(1996), pode-se afirmar que, para
populações infinitas, ou amostragens com reposição, a variância da distribuição das
médias é igual à variância da população dividida pelo tamanho da amostra. As
distribuições padronizadas passam a ser obtidas a partir da equação 9.

zi =

xi − µ

σ

n
sendo:

µ

= média da população

σ²

= variância da população

n

= tamanho da amostra
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