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Este trabalho tem por objetivo otimizar o processo construtivo de estruturas
espessas de concreto utilizando um algoritmo genético. No trabalho são descritos os
mecanismos da reação de hidratação do cimento Portland que influenciam o
comportamento do concreto jovem, com ênfase na retração autôgena e na elevação
da temperatura que ocorrem durante este período, bem como no risco de fissuração
que pode ocorrer devido a esses fenômenos. Através de um programa de elementos
finitos tridimensionais baseado no modelo dos acoplamentos termo-químicomecânicos do concreto jovem desenvolvido por Ulm e Coussy, são feitos estudos
paramétricos do processo construtivo de uma laje industrial, aferindo-se o cálculo das
tensões para o concreto durante o endurecimento, visando evitar fissuração. O
processo construtivo de uma laje de concreto, executada em camadas, é otimizado
utilizando-se de um algoritmo genético com objetivo de minimização do custo da
mesma.
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The main objective of this study is to optimize the construction process of
massive concrete elements using a genectic algorithm . In this work, are described the
mechanisms of Portland cement hydration that affect the behavior of concrete at early
ages with special emphasis to the autogenous shrinkage potencial and the increase of
temperature that occur at this moment, as well as, in the cracking risk. Using a threedimensional finite element program based on the couple model developed by Ulm and
Coussy, parametric studies were done to verify the cracking risk of a industrial slab due
to thermal stress and autogenous shrinkage stress at the concrete elements at early ages.
The construction process for a layered massive concrete element is optimized by means
of a genectic algorithm in order to minimize the overall cost of the structure.
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Capítulo 1:
Introdução

Estruturas de concreto massa, tais como barragens, lajes espessas e certos tipos de
fundações, podem estar sujeitas a fissuração do concreto em suas primeiras idades,
sejam estas originadas por tensões térmicas ou por tensões devidas à retração
autógena. Do ponto de vista de engenharia, a fissuração sempre deve ser controlada,
se não evitada.
Várias são as ações que podem ser tomadas para se reduzir os efeitos devidos as
reações de hidratação do concreto jovem, tais como:
(i)

Modificando as características do material, escolhendo composições do material
que gerem baixas taxas de hidratação e/ou limitando o potencial da retração
autógena;

(ii)

Se a estrutura é construída em camadas sucessivas, controlando a espessura
das camadas a serem concretadas, assim como seu cronograma, isto é, o
período de tempo de concretagem entre camadas sucessivas;

(iii)

Reduzindo a temperatura inicial do concreto, seja resfriando seus agregados,
utilizando água gelada no amassamento do mesmo, utilizando gelo em escamas
em substituicão de parte da água de amassamento, ou até mesmo adotando
serpentinas refrigeradas no interior da massa.

Todas estas ações involvem custos e cabe ao engenheiro decidir qual ou quais ações
devem ser tomadas para se evitar a fissuração de determinado elemento estrutural em
suas primeiras idades. Se bem que tradicionalmente este problema de otimização tem
sido resolvido pelo conhecimento prático de profissionais muito experientes, algumas
vezes utilizando modelos numéricos simplificados.
Para analisar este problema o projetista deve dispor de um modelo preciso que possa
ajudá-lo a simular os fenômenos correspondentes à reação de hidratação. A
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simulação do comportamento do concreto jovem é muito complexa e involve
fenômenos acoplados tais como: termo-ativação e exotermicidade da reação de
hidratação; evolução de superfícies plásticas e de constantes elásticas como uma
função da hidratação; fluência do esqueleto; deformações: química, associada à
retração autógena e térmica; etc.
O objetivo deste trabalho é resolver este problema de otimização utilizando: um código
numérico em elementos finitos, baseado no quadro teórico de ULM E COUSSY [1,
2,3], para a simulação dos efeitos das reações de hidratação, e um algorítmo genético
para otimizar o processo executivo de elementos estruturais, bem como o problema da
fissuração do concreto jovem.
As variáveis decisivas no processo de otimização são: caracterização do material
pelas propriedades da hidratação; espessura das camadas; seqüência construtiva;
intervalo de tempo entre camadas consecutivas e temperatura de lançamento do
concreto. O problema da otimização é definido por uma função objetivo, que para o
caso em estudo foi definida como custo, com associação de penalidade, a qual
corresponde à fissuração do elemento.
Esta tese está organizada em capítulos. No capítulo 2 são descritos os aspectos
físicos e físico-químicos da hidratação do cimento. Procurou-se esclarecer conceitos,
muitas vezes, expressos de forma eqüivocada nas literaturas.
No capítulo 3 a questão da fissuração do concreto jovem é revisada, apresentando
todas as questões envolvidas.
No capítulo 4 é descrito o modelo de ULM E COUSSY [1,2,3], estruturado a partir dos
acoplamentos termo-químico-mecânicos do concreto, nos quais a análise apresentada
se baseia. Simulações para um caso real é feita com o objetivo de exemplificar uma
implementação deste quadro teórico no capítulo 5.
No capítulo 6 são descritos os conceitos nos quais os Algoritmos Genéticos se
baseiam. Bem como suas vantagens e limitações.
A otimização com o algoritmo genético de uma estrutura espessa de concreto é
apresentada no capítulo 7. No capítulo 8 são descritas as conclusões sobre as
análises realizadas.
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Capítulo 2:
A hidratação dos materiais à base de cimento

2.1
Aspectos físicos da hidratação
O concreto, tanto no estado fluido, como no estado endurecido, pode ser considerado
como um material composto por duas fases: uma fase ligante constituída pela pasta
de cimento (água, cimento, ar, aditivos minerais e químicos) e uma fase granular
constituída pelo conjunto de agregados.
O concreto, desde que é misturado até o final de sua vida útil pode apresentar-se sob
dois estados: líquido ou sólido. Do ponto de vista de engenharia, chama-se a fase
líquida de ante-pega, a fase sólida de pós-pega e a passagem de uma fase a outra
chama-se pega.
A figura 2.1 apresenta um esquema do endurecimento do concreto indicando os
fenômenos mais relevantes que ocorrem em cada fase.

Retração autógena
Deformação térmica

Floculação
Segregação
Exsudação
Retraçao de Le Chatelier
Concretagem
0
Ante-pega
Suspensão de grãos

Fluência
Retração por secagem
Evolução de propriedades mecânicas
Pega

Concreto maduro

1-15

t (horas)
Pós-pega
Esqueleto rígido e poroso

Figura 2.1 – Passagem do concreto do estado fresco para o de maturidade completa
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A ante-pega é o período em que o concreto é líquido, isto é ainda não é um sólido.
O concreto nesta fase se apresenta como uma suspensão de grãos diversos (fase
granular) como um líquido visco-plástico. A pasta de cimento se apresenta inicialmente
(logo após a mistura) sob a forma de uma suspensão concentrada (água, cimento,
aditivos, etc.). Suas características são bem precisas: plasticidade e viscosidade. Este
líquido pouco a pouco se estrutura para fazer lugar, no momento da pega, a um
esqueleto rígido.
O fenômeno mais importante durante a ante-pega é a Contração Le Chatelier, que
representa uma diminuição do volume total absoluto, resultado da hidratação do
cimento: o volume de hidratos formado é inferior à soma dos volumes iniciais de
cimento anidro e de água.
Este período de ante-pega pode ser mais ou menos longo (2 a 24 horas) dependendo
do tipo de cimento e aditivos e das condições do meio ambiente (temperatura
ambiente do concreto). A duração deste período de ante-pega, assim como as
características da pasta de cimento no momento de sua confecção podem influenciar
a estruturação da pasta de cimento, e conseqüentemente, suas propriedades
mecânicas e sua durabilidade.
Sob o plano mecânico, percebe-se que a pega da pasta de cimento representa uma
etapa importante porque, neste momento, aparece um esqueleto rígido conferindo à
pasta ou ao concreto propriedades mecânicas: resistência à compressão, módulo
elástico, etc., até então inexistentes.
Fisicamente, a pega representa a passagem da pasta de cimento de uma suspensão a
um esqueleto rígido. ACKER [4], descreve o processo levando à pega pela teoria da
percolação: o estabelecimento de uma ligação mecânica entre dois grãos constitui um
acontecimento elementar; estes aparecem inicialmente de maneira aleatória e isolada
no volume; depois existe a formação de amas, subconjuntos contínuos de grãos
ligados mecanicamente, enfim a aparição do primeiro caminho contínuo de grãos
mecanicamente ligados, ligando uma face do volume à face oposta, conforme pode
ser observado na figura 2.2.
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Figura 2.2 - Representação esquemática das noções de teoria da
percolação, segundo ACKER [4]

A definição do tempo exato em que ocorre o patamar de percolação é importante se
um modelo de hidratação mais sofisticado é utilizado. Assim sendo, em oposição ao
conceito de pega em que existe um período de solidificação, o patamar de percolação
definirá um tempo preciso a partir do qual o material será considerado como um sólido.
A definição deste tempo é fundamental para uma análise de fissuração do concreto a
poucas idades, porque é a partir do patamar de percolação que o concreto é
“fissurável”. Antes deste momento preciso o material é um líquido, e líquidos não
fissuram.
A estrutura do esqueleto rígido (rede porosa), no momento da pega, e o tempo da
pega da pasta de cimento, serão bastante influenciados por:
ü O período da ante-pega (floculação, segregação, exsudação);
ü Relação água-cimento;
ü Temperatura;
ü Natureza e finura do cimento;
ü Aditivos minerais e aditivos químicos.
No período de após-pega, a evolução das propriedades mecânicas do concreto é
muito importante e intimamente ligada ao desenvolvimento do esqueleto poroso da
pasta de cimento endurecida, resultado do prosseguimento da hidratação do cimento
ou dos aditivos minerais. Além da evolução das propriedades mecânicas, durante o
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período de após-pega, se produzem outros fenômenos como a retração autógena e a
retração por secagem que dependerão também da estrutura do meio poroso.
Entende-se por retração por secagem àquela que ocorre devido à difusão da água dos
poros para o meio ambiente. Esta retração é aquela que ocorre devido à água que é
ligada ao cimento anidro formando hidratos na reação de hidratação.
A retração autógena ocorre no período de pós-pega, após o patamar de percolação,
enquanto que a contração de Le Chatelier acontece na ante-pega, enquanto a mistura
ainda é um líquido.
A verificação da retração autógena é feita experimentalmente através de ensaios em
corpos de prova selados, onde a água é impedida de sair pela aplicação de algum tipo
de tratamento na superfície do corpo de prova, como uma camada de alumínio autocolante, pintura com silicone,etc.
O problema experimental para se medir a retração autógena é separá-la da contração
de Le Chatelier. Como a contração de Le Chatelier acontece enquanto a mistura ainda
é um líquido, qualquer movimentação do corpo de prova ocorre na direção da
gravidade. O que se faz na prática é moldar o corpo de prova com maior dimensão
horizontal, sendo as medições de deformação realizadas segundo esta dimensão, de
forma que enquanto só houver deslocamento vertical, apenas a contração de Le
Chatelier estará acontecendo.

O deslocamento passará a acontecer também na

direção horizontal, quando o esqueleto já estiver formado e a retração autógena será
então medida.

2.2
Aspectos físico-químicos da hidratação

O cimento Portland é formado de clínquer triturado, adicionado de algumas frações de
gesso. Na tabela 2.1 são apresentadas as siglas utilizadas normalmente pela
comunidade que estuda a química do cimento para os componentes químicos.
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Tabela 2.1 – Componentes do Cimento Portland e suas nomenclaturas populares
Nome

Fórmula

Nome Popular

Sigla

Óxido de cálcio

CaO

Cal

C

Óxido de silício

SiO 2

Sílica

S

Óxido de alumínio

Al2O3

Alumina

A

Óxido de ferro

Fe2O3

Óxido de Ferro

F

Água

H2O

Água

H

A composição de um cimento Portland é mostrada na tabela 2.2.

Tabela 2.2 – Composição do Cimento Portland

Clínquer
Silicato Tricálcico
Silicato Bicálcico
Aluminato Tricálcico
Outros Componentes
Gesso
Sulfato de Cálcio

Fórmula
3CaO.SiO2
2CaO.SiO2
3CaO.Al2O3
Fórmula
CaSO4.2H2O

Sigla
C3S
C2S
C3A
Sigla
-

Porcentagem
40 a 70%
10 a 40%
5 a 10%
Aproximadamente 10%

Porcentagem
1 a 4%

A hidratação do cimento Portland é uma soma de hidratações de cada componente
individualmente. As várias reações de hidratação ocorrem simultaneamente,
interagindo uma com as outras. Estas reações interdependentes, com cinéticas
diferentes vão ocorrendo de forma que os grãos de cimento anidro iniciais vão sendo
progressivamente dissolvidos dando origem a uma estrutura que incorpora as
moléculas de água. Este complexo processo é afetado pela presença de álcalis e
sulfatos na mistura, os quais influenciam a taxa de hidratação dos principais minerais.
O progresso da hidratação do cimento pode ser observado nas curvas de evolução de
calor das pastas de cimento durante a pega e o período inicial de endurecimento,
registrados por LERCH [5], como mostra a figura 2.3.
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Figura 2.3 – Reações químicas na pasta de cimento ao longo do tempo

Dois picos principais podem ser observados. O primeiro, ascendente, ocorre em um
curto período de tempo, logo que a água é introduzida na mistura, corresponde ao
calor de dissolução de aluminatos e sulfatos. Esta evolução de calor inicial termina
rapidamente, quando a solubilidade dos aluminatos é reduzida na presença de
sulfatos em solução, uma alta taxa de calor é liberada. O ciclo seguinte de evolução de
calor, culminando no segundo pico depois de aproximadamente quatro ou oito horas
de hidratação para a maioria dos cimentos Portland, representa a formação da
etringita. A menos que a reação rápida de hidratação dos aluminatos, na presença de
sulfatos em solução seja de alguma forma desacelerada, o cimento Portland não terá
utilidade para a maioria dos propósitos de construção. Isto geralmente é conseguido
por adição de gipsita.
A fim de se entenderem as mudanças físicas e químicas durante a hidratação do
cimento Portland, serão descritas separadamente as reações de hidratação dos
silicatos, dos aluminatos e dos ferro-aluminatos nos parágrafos que se seguem:
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•

Hidratação dos silicatos

Ao entrar em contato com a água os silicatos se dissolvem (os silicatos tricálcicos mais
rapidamente que os silicatos bicálcicos) precipitando os primeiros hidratos. A
hidratação dos silicatos pode ser esquematizada sob a forma descrita na equação 2.1.

C3S

CSH

Ca(OH) 2
(2.1)

C2S

+ H2O

→

(Silicatos de cálcio hidratado)

+

(cal hidratada)

exotérmica

A denominação CSH (do inglês Calcium Silicate Hydrates) faz referência a uma família
de fases sólidas, de estrutura cristalina imprecisa e de composição química
extremamente variada, ainda sob investigação. Segundo o modelo de FELDMAN E
SEREDA [6], figura 2.4, os CSH estão estruturados em camadas provenientes de um
arranjo irregular de filetes cristalizados que criam espaços interfoliares na medida que
se aproximam. Dessa forma, tais espaços não possuem dimensões nem volume total
fixos. Dentro do quadro deste modelo os filetes são capazes de um movimento relativo
reversível e também são possíveis movimentos de entrada e saída de água nos
espaços interfoliares.

Figura 2.4 – Tipos de água associados ao silicato de cálcio hidratado
Fonte: R.F. Feldman e P.J. Sereda, Eng. J., Canadá, Vol. 53, n0 8/9, 1970
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•

Hidratação dos aluminatos

A reação da água e do C3A seria quase instantânea e violenta se esta não fosse
retardada pela adição do gesso, isto é do sulfato de cálcio, conforme descrito na
equação 2.2.

C3A + 3(CaSO4 , 2H2O) + 26 H2O

→

C3A, 3 CaSO4, 32 H2O

(2.2)

exotérmica

O produto obtido é o trisulfato-aluminato de cálcio hidratado que cristaliza sob forma
de agulhas, em forma de raios em volta dos grãos de cimento anidro. Em caso de
excesso de C3A em relação ao gesso, o trisulfato-aluminato de cálcio hidratado reage
com o C3A para formar monosulfo-aluminatos de cálcio hidratado, cristalizando sob a
forma de plaquetas hexagonais, que serão dissiminadas nas fibras de CSH.

•

Hidratação dos ferro-aluminatos

Semelhante à reação dos aluminatos pode ser descrita como representada na
equação 2.3.

C4AF + 3(CaSO4 , 2H2O) + 26 H2O

→

C3AF, 3 CaSO4, 32 H2O

(2.3)

exotérmica

2.3
Grau de Hidratação ( ξ )
O grau de hidratação é um parâmetro muito utilizado para caracterizar a maturidade
do concreto. Conforme mencionado no item 2.2 a hidratação do cimento é constituída
de diversas reações químicas simultâneas, de cinéticas variadas e interdependentes.
Cada uma destas reações poderia ser expressas por um grau de hidratação diferente.
No entanto, no caso do concreto, a adoção de um grau global de hidratação para
todas as reações é suficientemente representativo, uma vez que o calor de hidratação
do cimento é uma propriedade aditiva.
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O grau de hidratação pode ser definido como a relação entre a massa de cimento
hidratado e a massa total de cimento envolvido na reação.

ξ=

Massa de cimento hidratado
,
Massa total de cimento

ξ ∈ [0,1]

(2.4)

A quantidade de cimento hidratado é uma grandeza difícil de ser caracterizada.
Entretanto, é possível, por meio de uma análise de raio-X, a determinação da
quantidade de cimento não hidratado porque o clínquer tem uma estrutura cristalina.
Assim pode-se obter o grau de hidratação, a partir da quantidade de cimento não
hidratado, conforme expresso em 2.5.

ξ =1−

Quantidade de cimento não hidratado
, ξ ∈ [0,1]
Quantidade total de cimento

(2.5)

De forma análoga, pode-se obter o grau de hidratação pela relação:

ξ=

Wn (t )
Quantidade de água ligada no tempo t
=
, ξ ∈ [0,1]
Quantidade de água ligada no tempo t = ∞ Wn (t = ∞ )

(2.6)

Um valor aproximado de Wn (t = ∞) , relatado por BYFORS, J., [7], é dado por:

Wn (t = ∞) =0,25 * Quantidade total de cimento

(2.7)

É impossível extrair-se apenas a água ligada de um corpo de prova. Associa-se a
água ligada então à água não evaporável, que pode ser extraída do corpo de provas
quando este é submetido a uma análise termogravimétrica por aquecimento entre 105
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e 1050 oC, esta análise pode ser feita pesando-se continuamente um corpo de prova
submetido a uma temperatura crescente, geralmente linear, no tempo.
As diferentes variações de massa que se produzem durante a análise são assim
afetadas às diversas reações que se produzem no corpo de prova permitindo o acesso
às quantidades de água ligadas sob suas diferentes formas, conforme expresso na
tabela 2.3.

Tabela 2.3 – Água em decomposição conforme temperatura de
exposição na pasta de cimento
Intervalos de T (oC)

Produto em decomposição
Água Evaporável

... – 105
105 - 380

Água dos hidratos de silicatos e de aluminatos

380 – 600

Água de cal hidratado

600 – 750

Descarbonatação da calcita

750 – 1000

Produtos secundários da hidratação

O calor exalado pelas reações de hidratação pode ser utilizado para a determinação
do grau de hidratação. As reações de hidratação do cimento, sendo fortemente
exotérmicas, o calor exalado torna-se um parâmetro significativo para descrever a
evolução do grau de hidratação. Assim o grau de hidratação pode também ser escrito
como:

ξ=

Quantidade de calor exalado no tempo t
Q( t)
=
, ξ ∈ [0,1]
Quantidade de calor exalado no tempo t = ∞ Q (t = ∞ )

(2.8)

No que diz respeito à relação entre resistência à compressão e hidratação, pode-se
dizer que existe uma relação não linear no começo da hidratação, mas que se torna
logo em seguida linear.

Existe um grau de hidratação crítico, abaixo do qual o

concreto não apresenta nenhuma resistência. Este patamar pode ser descrito pela
teoria da percolação, conforme descrito em 2.1.
Outros métodos indiretos permitem a determinação do grau de hidratação a partir de
propriedades macroscópicas, como resistência à compressão, calor liberado, módulo
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de elasticidade, etc, cuja determinação é relativamente fácil e cujo emprego é usual no
estudo do concreto. Todas estas propriedades estão relacionadas à evolução do grau
de hidratação.
2.4
Modelos que relacionam o grau de hidratação às propriedades do concreto
2.4.1
Resistência à compressão

O modelo adotado para resistência à compressão é linear e corresponde à figura 2.5.

f c (ξ )
fc ( ξ =1)

0
0

ξ0

1

ξ

Figura 2.5 – Modelo adotado que relaciona resistência à
compressão com grau de hidratação

f c (ξ ) = f c (ξ = 1) ⋅

ξ − ξ0
1 − ξ0

(2.9)

Onde:
fc ( ξ ) é a resistência à compressão para o grau de hidração ξ ;
fc ( ξ =1) é a resistência a compressão para o grau de hidração ξ =1;

ξ 0 é o limiar da hidratação;
ξ é um parâmetro que pode variar de 0 a 1.
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O parâmetro ξ 0, limiar da hidratação, foi tomado como sendo igual a 0,1, baseado em
resultados experimentais de TORRENTI [8], definido segundo a Teoria da Percolação
apresentada no item 2.1, desta tese.
2.4.2
Módulo de elasticidade
A relação entre

o módulo de elasticidade e o grau de hidratação adotada foi a

sugerida por BYFORS [7], numa equação dependente do módulo de elasticidade final
e do limiar da hidratação ( ξ 0 ) , dada pelas equações (2.10) a (2.14):

E (ξ ) = E (∞) ⋅ f (ξ)

(2.10)

1 + 1,37 ⋅ Rc (∞ )
f (ξ ) =
2 , 204
1 + 1,37 ⋅ Rc (ξ )

2 , 204

 Rc (ξ ) 


 Rc (∞ ) 

2 , 675

(2.11)

1

 E (∞ )  0, 471
Rc (∞ ) = 

 7250 

(2.12)

ξ ⋅ Rc 0 ,
seξ ≤ ξ0




Rc (ξ) = (R (∞ ) − R ) ξ − ξ0 + R ,

se
ξ
>
ξ
c0
c0
0
 c

1 − ξ0

(2.13)

Rc 0 = ξ ⋅ Rc (∞ )

(2.14)

Onde:

E (∞) é o módulo de elasticidade final do concreto (MPa);
Rc (∞ ) é a resistência à compressão do material endurecido (MPa);
Rc (ξ ) descreve a evolução da resistência à compressão em função do grau de
hidratação.
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2.4.3
Retração autógena

O modelo adotado para retração autógena é linear e corresponde à figura 2.6.

εa ( ξ )
ε a ( ξ =1)

0
0

ξ0

1

ξ

Figura 2.6 – Modelo adotado que relaciona a retração autógena com o
grau de hidratação
Pode ser expresso pela equação (2.15):

ε a (ξ ) = ε a (ξ = 1) ⋅

ξ − ξ0
1 − ξ0

(2.15)

Onde:

ε a (ξ ) é a retração autógena para o grau de hidratação ξ ;
ε a (ξ = 1) é a retração autógena para o grau de hidratação ξ =1;
ξ 0 é o limiar da hidratação;
ξ é um parâmetro que pode variar de 0 a 1.
Os valores (assintóticos da retração autógena) de ε a (ξ = 1) são descritos segundo os
modelos de DE LARRARD, et al., [9] e TAZAWA, E., MIYAZAWA, S. E SATO, T. , [10]
nos item a seguir.
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2.4.3.1
Modelo de De Larrard, et al.

Baseados nos estudos de F. DE LARRARD, et al., [9], a retração autógena, para
concretos de alta resistência (40 MPa ≤ f ck ≤ 80 MPa ) é modelada como uma relação
com a resistência à compressão, da seguinte forma:
Para t<28 dias:

Se

f c (t )
for menor que 0.1 → ε as (t , f c 28 ) = 0
f c 28

(2.16)

Se

f c (t )
≥ 0 .1
f c 28

(2.17)



Então ε as (t , f c 28 ) = ( f c 28 − 20 ) 2.2




f c (t )
− 0.2 10− 6 m
f c 28


(2.18)

Caso o desenvolvimento da resistência à compressão no tempo não seja conhecido,
este pode ser estimado pela equação (2.19).

f c (t ) =

t
f c 28
1.40 + 0.95t

(2.19)

Para t>28 dias:

ε as (t , f c 28 ) = ( f c 28 − 20 )[2.8 − 1.1exp (− t / 96)]⋅ 10 −6 m

(2.20)

De acordo com este modelo 97% da retração autógena ocorre antes dos três meses.
A validade deste modelo é limitada a concretos contendo uma concentração de
agregados maior que 67%.
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2.4.3.2
Modelo de Tazawa, E., et al.

TAZAWA, E., MIYAZAWA, S. E SATO, T. , [10], sugere a estimativa da retração
autógena, conforme equação (2.21), relacionando este valor as quantidades de
componentes minerais dos vários tipos de cimentos Portland.

ε as (t ) = − 0 ,12 • ξ C 3 S (t )(% C 3 S ) − 0 , 070 • ξ C 2 S (t )(% C 2 S ) +
+ 2 , 256 • ξ C 3 A (t )(% C 3 A ) + 0 ,859 • ξ C 4 AF (t )(% C 4 AF

(2.21)

)

onde,

ε as (t ) é a retração autógena no tempo “t”;

ξmineral (t ) é o grau de hidratação de cada mineral no tempo “t”;
(%mineral) é o percentual de cada mineral no cimento utilizado para a fabricação
da pasta.
Esta equação só tem validade para pastas de cimento com taxa água/cimento de 0,3.
Pode-se notar a grande influência do C3A e do C4 AF, na retração autógena.
Para se obter o grau de hidratação de cada um dos minerais para uma temperatura
constante, pode-se utilizar dos resultados da pesquisa de MAEKAWA, K., CHAUBE,
R. E KISHI, T., [11], onde as taxas de hidratação de cada um dos minerais foi medido,
ao longo do tempo, por difração de raio-X, para Cimentos tipo Portland Comum (Figura
2.7).

Taxa de Hidratação x Tempo
1,00E+02

Grau de Hidratação (%)

9,00E+01
8,00E+01
7,00E+01

C3 A
C3 S

6,00E+01
5,00E+01

C 4AF

4,00E+01

C 2S

3,00E+01
2,00E+01
1,00E+01
0,00E+00

1,00

6,00

11,00

16,00

21,00

26,00

t (dias)

Figura 2.7 – Desenvolvimento do grau de hidratação do principais componentes
minerais do cimento com o tempo. De acordo com [11].
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A inclusão do agregado na pasta de cimento, para se obter o concreto, tende a
reduzir a retração autógena, devido a redução do conteúdo de pasta na nova mistura e
devido a deformação elástica do agregado, o qual confina parcialmente a deformação
por retração da pasta.
Uma vez obtida a retração para a pasta de cimento, pode-se então obter a retração
autógena para o concreto, utilizando-se o MODELO DE HOBBS,[12], descrito pela
equação 2.22.

εc

as

ε p as

=

(1 − Va) Ka + 1

 Kp 
 Ka 
Ka
1+
+ Va
− 1
Kp
 Kp 

(2.22)

onde,

εc

as

εp

é a retração autógena do concreto;

as

é a retração autógena da pasta de cimento;

Va é a concentração de volume de agregado;
Eagreg é o módulo de elasticidade do agregado;
Ep é o módulo de elasticidade da pasta de cimento;

Ka =

Eagreg

Kp =

Ep

3
3

(1 − 2ν )

(1 − 2ν )

,

sendo ν o coeficiente de Poisson.

2.4.3.2.1
Exemplo do Modelo de Tazawa, E., et al.
Foi utilizado um concreto para exemplificar a avaliação da retração autógena,
conforme descrito em 2.4.3.2: dosado e caracterizado por CARVALHO, A.,[13],
conforme tabela 2.4.
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Tabela 2.4a – Caracterização do concreto de Carvalho, ref [13]
Marca
Cimento
Tocantins
Obs.: Cimento Portland CP II - F 32

Tipo
CP II

resíduo na peneira 200 (%)
resíduo na peneira 325 (%)

Finura

2

Tempo de Pega
(hh:min)
Água de Consistência
Resistência à compressão
(MPa)

Componentes químicos
(%)

3

M. Específica (Kg/m )
3001
Resultado
Limite
do ensaio NBR 5735
2,7
<=8,0
7,2
***

área específica (cm /g)
Início
Fim
Pasta (%)
3 dias
7 dias
28 dias
perda ao fogo
resíduo insolúvel
trióxido de enxofre (SO3)
óxido de magnésio (MgO)
dióxido de silício (SiO2)

***
02:20
04:10
25,6
21,8
26,1
30,6
5,73
1,13
3,11
4,18
25,81

>=10,0
>=20,0
>=32/<=49
<=4,5
<=1,5
<=4,0
***
***

óxido de ferro (Fe2O3)

2,94

***

óxido de alumínio (Al2O3)
óxido de cálcio (CaO)
óxido de cálcio livre (CaO)
óx. de sódio (Na2O)
Álcalis totais óx. de potássio(K2O)

3,59
59,21
1,79
0,24

***
***
***
***

0,81
0,77
0,14
0,74
0,63
5,29

***
***
***
***
***
***

equiv. alcalino
Álcalis solúveis óx. de sódio (Na2O)
em
óx. de potássio (K2O)
água
equiv. alcalino
sulfato de cálcio

***
>=01:00
<=12:00

Tabela 2.4b- Caracterização do concreto de Carvalho, ref [13]
Composição Silicato Tricálcico (C 3S)

65,47

Potencial

Silicato Dicálcico (C2S)

0,07

Método

Aluminato Tricálcico (C3A)

4.539

Ferro Aluminato Tetracálcico (C4AF)

8.946

Bogue (%)

Tabela 2.4c – Composição do concreto de Carvalho, ref [13]
Água
Aglomerante (CP II F - 32)
Relação Água / Aglomerante
Agregado graúdo
Agregado miúdo
Ar aprisionado (%)
Massa Unitária (Kg/m3 )

184
350
0,5257
1023
795
1,90
2400

19

Retração Autôgena
200,00

180,00
160,00

140,00

x 10-6m

120,00

100,00
80,00

60,00
40,00

20,00
0,00
0

5

10

15

20

t (dias)

Figura 2.8 – Valor de retração autógena calculada para concreto [13], caracterizado na
tabela 2.4, pela modelagem de Tazawa, E., Miyazawa, S. e Sato, T., [10]

Utilizando a modelagem sugerida em TAZAWA, E., MIYAZAWA, S. E SATO, T. [10],
combinada com o MODELO DE HOBBS[12], obtem-se a curva, descrita na figura 2.8.
Percebe-se que o valor máximo de deformação autógena, assíntota da curva, é de
ε= –155x10-6m.

Apesar de a modelagem de TAZAWA, E., MIYAZAWA, S. E SATO, T. [10], calcular o
valor da retração autógena para a pasta de cimento, com relação a/c de 0,30, o
MODELO DE HOBBS [12], permite se obter o valor da retração autógena para um
concreto com qualquer relação a/c.
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Capítulo 3:
Fissuração do concreto em suas
primeiras idades

As estruturas de concreto massa tendem a fissurar, em suas primeiras idades, como
resultado do desenvolvimento das tensões térmicas e das tensões devidas à retração
autógena, que ocorrem no elemento estrutural e que nem sempre acompanham o
desenvolvimento de sua resistência à tração. Ocorrerão fissuras no concreto sempre
que a tensão por tração a qual este estiver submetido exceder a sua resistência.
No passado, o controle da fissuração do concreto jovem se resumia em se limitar o
crescimento da temperatura no interior da massa de concreto, devido à hidratação do
mesmo. O grau de restrição a qual o concreto jovem pudesse estar submetido, era
considerado apenas de uma maneira qualitativa: na seqüência construtiva e nas juntas
de concretagem idealizadas. Nas últimas décadas têm se tornado prática comum para
se evitar fissuração: controle da diferença de temperatura entre a de lançamento do
concreto e a temperatura do meio externo ou em relação ao membro estrutural antigo
que fará parte da ligação. Em alguns casos, ainda se restringe a temperatura máxima
do concreto ao longo das reações de hidratação.
Hoje em dia, o grau de restrição as deformações a qual o concreto em suas primeiras
idades está submetido, bem como as transições das propriedades mecânicas do
mesmo,

são

reconhecidas

e

consideradas.

Os

fenômenos

envolvidos

no

comportamento do concreto jovem são justificados e entendidos por teorias
relativamente recentes e prever o risco de fissuração do concreto jovem, através de
ferramentas computacionais, se tornou factível para o desenvolvimeto dos projetos
estruturais.
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3.1
Retração do concreto em suas primeiras idades

O concreto, em suas primeiras idades, se retrai devido a perda de água da sua
mistura, seja ela utilizada nas reações de hidratação do cimento anidro, associada a
retração autógena ou evaporada para o meio ambiente, associada a retração por
secagem ou perdida por exsudação.
O elemento estrutural estando restringido, desenvolverá um estado de tensões, que
poderá levá-lo ao aparecimento de fissuras, caso seja excedido sua resistência à
tração (figura 3.1).

Figura 3.1 – Resistência à tração no concreto x tensões devidas às restrições

A exsudação, de acordo com METHA, et al. [14], é uma forma de segregação porque
os sólidos em suspensão, na mistura de concreto no estado fluido, tendem a se
sedimentar sob a ação da força da gravidade. Parte da água de exsudação sobe a
superfície, outra parte fica retida embaixo dos agregados maiores e das barras de
armadura. O fenômeno, e as fissuras que podem ocorrer devido à exsudação, são
mostrado na figura 3.2.
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Figura 3.2 – a) Exsudação da água em concreto recém-lançado; b) e c) Fissuras que
podem ocorrer devido à exsudação

O concreto pode retrair livre ou restringido. A retração livre é uma propriedade do
material dependente de como a mistura é feita, do tipo de cimento usado, do fator
água/cimento, etc., na prática irá ocorrer somente enquanto o concreto for
suficientemente fluido. O elemento estrutural, de concreto, após o patamar de
percolação, sempre estará restringido seja por outro elemento estrutural, seja por
engastamento de sua base, seja por restrições internas.
A maioria das estruturas de concreto como edifícios, túneis, pontes, etc. são
construídas em estágios sucessivos, onde as diversas partes (sapatas, cintas, lajes,
pilares,etc) são executadas em diferentes etapas, de forma que muitas vezes
determinados elementos que já foram concretados,

serão a própria restrição à

retração dos outros elementos adjacentes. Os elementos espessos de concreto
diretamente apoiados em rocha, têm sua base restringida, funcionando como um
engaste para o elemento estrutural. Esta situação pode apresentar um quadro de
fissuração, com certas particularidades, onde as fissuras respeitam uma certa
regularidade em espaçamento, como estudado por diversos pesquisadores, como
HOLMBERG AND LIDGREN [15], e JACCOUD AND CHARIF [16].
A figura 3.3 representa os casos extremos de restrição de um elemento estrutural. Na
prática podem existir situações intermediárias.
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Figura 3.3 – Casos extremos de restrição de um elemento estrutural

A retração autôgena é formada pela retração química mais os vazios gerados pela
reação de hidratação do cimento.
Retração química é o fenômeno no qual o volume absoluto dos produtos de hidratação
é menor do que o volume total do cimento anidro e da água antes da hidratação. Pode
ser descrita pela equação 3.1.

Shy =

(Vc + Vw ) − Vhy
Vci + Vwi

* 100

(3.1)

Onde:
Shy é a taxa de retração química;
Vci é o volume de cimento antes de ser misturado;
Vc é o volume de cimento hidratado;
Vwi é o volume de água antes da mistura;
Vw é o volume de água utilizado na reação de hidratação;
Vhy é o volume de produtos de hidratação.
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A figura 3.4 esquematiza a relação entre a retração química e a retração autógena
para um elemento plano.

Figura 3.4 – Relação entre retração química e retração autógena

3.2
Tipos de fssuras
BERNANDER, et al. [17] classifica as fissuras que podem ocorrer no concreto como
fissuras que ocorrem na fase de aquecimento, ou seja em suas primeiras idades, e
fissuras que ocorrem na fase de resfriamento.

As primeiras estão associadas a

expansão do volume da massa de concreto, normalmente são fissuras superficiais,
ocasionadas por diferença de temperaturas internas e externas à massa de concreto.
As fissuras que ocorrem na fase de resfriamento, estão associadas a contração da
massa de concreto, que ocorre após a expansão, são fissuras que podem,
dependendo das dimensões do elemento, atravessar sua seção.
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De acordo com o CEB [18] vários são os mecanismos que podem causar fissuras no
concreto jovem. Na figura 3.5, podemos observar os vários tipos de fissuras relatadas.
De (A) a (F) exemplificamos os objetos deste estudo: fissuras que aparecem nas
primeiras idades do concreto.

As fissuras

(A) , (B) e (C) são fissuras por

assentamento plástico, que ocorrem acima das armaduras normalmente em seções
profundas ou quando há mudança de seção, podem aparecer de dez minutos à até
três horas após a concretagem. As fissuras (D), (E) e (F) são fissuras por retração
autógena ou por retração térmica, que podem ocorrer diagonalmente, randomicamente
ou sobre a armadura, em grandes elementos planos, aparecem, de trinta minutos à
seis horas após a concretagem.

Figura 3.5 – Tipos de fissura de acordo com o CEB [18]
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Capítulo 4:
Acoplamentos termo-químico-mecânicos:
Modelo de Ulm e Coussy para o concreto jovem

O quadro teórico que se segue é baseado nos estudos apresentados por ULM e
COUSSY[1,2,3], no qual o concreto é modelado como meio poroso quimicamente
reativo exotérmico e termoativado. Um sistema elementar deste quadro é apresentado
na figura 4.1.

Figura 4.1 – Meio poroso utilizado na modelagem do concreto jovem
A fase fluida é constituída de água livre, enquanto que o esqueleto é constituído de
cimento não hidratado e hidratos. Conforme a água reage com o cimento, a massa de
água livre diminui e a massa de esqueleto aumenta na mesma proporção. Desta
forma a resistência e a rigidez observáveis aumentam proporcionalmente ao montante
de produtos da hidratação. Entretanto, estas propriedades ao nível micro da matéria,
não conhecem nenhuma mudança.
Neste modelo a reação de hidratação do cimento é modelada pela consideração do
aumento da massa sólida de hidratos e conseqüente diminuição da massa de água
livre nos poros do meio poroso.
Nos itens a seguir serão apresentados, em detalhe: o quadro teórico termodinâmico,
os acoplamentos elasto-químicos, termo-químicos, plasto-químicos, a cinética da
hidratação e como se obter valores de afinidade em função do grau de hidratação, a
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partir de ensaios de elevação adiabática e a partir de ensaios de resistência à
compressão.
4.1
A segunda Lei da Termodinâmica: Dissipação e Energia Livre

De acordo com a segunda Lei da Termodinâmica, em um sistema fechado (sem troca
de massa com a vizinhança), e isolado (sem troca de energia com a vizinhança), a
variação da entropia, S, com o tempo, t, pode ser expressa por:

dS Q
≥
dt T

(4.1)

onde:
Q é o calor trocado com o exterior;
T é a temperatura do sistema.
A entropia é uma forma de energia que não pode ser transformada em trabalho, ou
seja, o sistema não pode transformar entropia em energia utilizável. O sistema pode
somente “produzir” entropia dissipando energia livre, utilizável. A desigualdade
descrita acima é devida a esse fenômeno interno dissipativo.
Considerando a taxa de dissipação de energia intrínseca, ϕ , pode-se reescrever a
desigualdade comoexpresso em 4.2.

T

dS
=Q+ϕ
dt
onde:

(4.2)

ϕ ≥ 0 sempre.

Essa dissipação intrínseca é atribuída a deformações plásticas e a evolução da reação
de hidratação. Uma forma padrão da dissipação para sistemas fechados [19] pode ser
escrita como na equação (4.3):

ϕ = s : e& − ST& − ?& ≥ 0

onde

(4.3)

s representa o tensor das tensões macroscópicas relacionado com o
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equilíbrio de forças externas;

e representa o tensor de deformações totais;
o sinal “:” representa o produto escalar entre tensores e

ψ

representa a energia livre (Helmholtz) unitária associada ao

sistema, que define os estados energéticos em termos das variáveis de estado
externas e internas.
O método apresentado postula que o estado termodinâmico de um material em um
dado ponto e instante está completamente definido pelo conhecimento de um certo
número de variáveis naquele instante. Com este método é possível descrever
fenômenos físicos com um bom grau de precisão, o que será função da escolha da
natureza e do número de variáveis de estado. O processo definido só será admissível
se em cada instante da evolução do material, a equação de Clausius-Duhem, (4.3), for
satisfeita. As variáveis de estado, também chamadas variáveis termodinâmicas ou
independentes, podem ser variáveis externas, aquelas que são observáveis
macroscopicamente, como temperatura e deformação total, e variáveis internas.
A escolha das melhores variáveis internas irá variar com o fenômeno físico em estudo.
Tal escolha se baseia normalmente pela experiência, compreensão física do
fenômeno e objetivo da aplicação.
Para fenômenos dissipativos, o estado atual também depende de todo histórico do
material, que é representado pelos valores a cada instante das variáveis internas.
A escolha de ψ como uma função de e, ep , T , m, χ levará a uma formulação
apropriada das equações constitutivas.

(

ψ = f e, ep , T , m, χ
onde: e

)

(4.4)

é o tensor de deformações totais;

ep

é o tensor de deformações plásticas irreversíveis;

T

é a temperatura absoluta;

m

é a massa do esqueleto, hidratos mais cimento anidro, por

unidade de volume;

χ

é um conjunto de variáveis plásticas internas .
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A energia livre ψ pode ser decomposta da seguinte forma:

ψ = W (T , ε − ε p , m) + U ( m, χ )

(4.5)

onde W representa a parte da energia livre que considera os acoplamentos com a
deformação e e U é a chamada energia bloqueada que considera os acoplamentos
com variáveis internas e deformações irreversíveis.
Derivando ψ em relação ao tempo, obtemos:

ψ& =

∂ψ
∂ψ
∂ψ & ∂ψ
∂ψ
: e& + p : e& p +
T+
m& +
χ&
∂e
∂e
∂T
∂m
∂χ

(4.6)

Substituindo em (4.6) em (4.3):

∂ψ 
∂ψ p 
∂ψ  & ∂ψ
∂ψ

ϕ = s −
m& −
χ& ≥ 0
 : e& − p : e& −  S +
T −
∂e 
∂e
∂T 
∂m
∂χ



(4.7)

ou,

∂W 
∂W p 
∂W  & ∂ (W + U )
∂U

ϕ = s −
m& −
χ& ≥ 0
 : e& − p : e& −  S +
T −
∂e 
∂e
∂T 
∂m
∂χ


Hipóteses clássicas permitem que sejam cancelados independentemente alguns
termos desta desigualdade. Por exemplo, para uma deformação elástica, fazendo
constante a temperatura e mantendo-se inalteradas as deformações plásticas e as
variáveis internas.

dT
de p
= 0,
=0
dt
dt
regime elástico,

e considerando-se material quimicamente inerte,

dm
=0 e
dt

dχ
=0
dt
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Segue-se necessariamente, para a dissipação nula, que:

s−

∂W
∂W
= 0⇒ s = e
e
∂e
∂e

(4.8)

Observa-se que:

s =

∂ψ
∂ψ
∂ψ
=
= −
e
∂e
∂e
∂ep

(4.9)

Pode-se observar que a tensão é uma variável associada com a deformação elástica,
total e plástica.

Imaginando uma deformação térmica, onde ainda

dep
dm
dχ
= 0,
=0 e
=0 ,
dt
dt
dt

teremos para qualquer T :

S+

∂W
∂W
=0⇒S=−
∂T
∂T

(4.10)

De forma análoga definem-se as forças termodinâmicas associadas com as variáveis
internas. Tais termos serão aqui chamados de forças termodinâmicas.
Assim, obtém-se em relação a m :

A=−

∂ψ
∂m

(4.11)

E em relação a χ :

ζ=−

∂ψ
∂χ

(4.12)
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Essas relações constituem as Leis de Estado:

σ=

∂ψ
∂ψ
=− p
∂e
∂e

Onde

σ , A, ζ e S

A=−

∂ψ
∂m

ζ=−

∂ψ
∂χ

S=−

∂W
∂T

(4.13)

representam as forças que provocam dissipação, isto é,

transformação de energia em calor.
A afinidade química da reação de hidratação é representada por A , que pode ser
considerada como uma força termodinâmica associada à taxa (dm/dt) de formação de
novos hidratos pela combinação de água com o cimento anidro. A força A pode
também ser interpretada, de uma forma macroscópica, como o desequilíbrio entre a
água livre e a água combinada.
A força de “hardening” é representada por ζ e está associada à plastificação do
material.
Na tabela 4.1 são relacionadas as variáveis de estado com as respectivas forças
termodinâmicas associadas.
Tabela 4.1 – Variáveis de Estado x Forças Termodinâmicas
Variáveis de Estado
Externas
Internas

Forças Associadas

ε
T
εp
m
χ

σ
S
−σ
A
ζ

Substituindo as equações de estado em (4.7), obtem-se:

 ∂ψ
∂ψ  ∂ψ
ϕ = − p : e& p +
χ&  −
m& = ϕ p + ϕc
∂χ  ∂m
 ∂e

(4.14)

Onde ϕ p é a dissipação plástica e ϕ c é a dissipação química.
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Para explicitar os efeitos dos acoplamentos entre os diferentes fenômenos
representados pelas equações de estado, serão utilizadas as simetrias de Maxwell, [1]
para a energia livre, ψ = W + U , onde suas derivadas parciais de segunda ordem em
relação às variáveis de estado são simétricas, ou seja:

∂ 2ψ
∂ 2ψ
=
,
∂φ∂θ ∂θ∂φ

onde φ e θ são variáveis internas arbitrárias.

Permitindo-se obter as seguintes relações:

∂ 2ψ
∂ 2ψ
∂ 2ψ
p
ds = 2 : de − de +
dT +
dm
∂e
∂e∂T
∂e∂m

(

)

(4.15)

dS = −

∂ 2ψ
∂ 2ψ
∂ 2ψ
p
dT
−
:
d
e
−
d
e
−
dm
∂T 2
∂T∂e
∂T∂m

(4.16)

dζ = −

∂ 2ψ
∂2ψ
d
χ
−
dm
∂χ 2
∂χ∂m

(4.17)

dA = −

∂ 2ψ
∂ 2ψ
∂ 2ψ
∂ 2ψ
: de − de p −
dT −
dχ − 2 dm
∂m∂e
∂m∂T
∂m∂χ
∂m

(4.18)

(

(

)

)

4.2
Acoplamentos elasto-químicos

Invertendo a equação (4.15), obtemos as equações constitutivas acopladas do
material:

de = C−1 : ds + de p + y.dT + z.dm

(4.19)
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Onde C =

(

∂ 2ψ

∂ e − ep

)

2

;

 ∂ 2ψ 

y = − C : 
 ∂e∂T 
−1

e

 ∂ 2ψ 

z = − C : 
 ∂e∂m 
−1

O termo C é o tensor de rigidez elástica , que contém o acoplamento elasto-químico

C = C (m). Embora C , bem como a energia livre, seja função de e, e p , T , m e χ , em
primeira aproximação, considera-se somente sua dependência de m, que representa a
maturidade do concreto.
O tensor dos coeficientes de dilatação térmica é representado por y . Enquanto o
tensor dos coeficientes de dilatação química é representado por z . Este termo
descreve a reação autógena como fruto do avanço da reação de hidratação.

O

consumo de água provoca um desiquilíbrio de pressão entre o esqueleto e o fluido dos
poros, o que leva a uma retração do esqueleto.
A equação (4.19) corresponde à relação entre as diversas deformações elásticas e
inelásticas, onde foi incluído o termo z ⋅ dm . O tensor z é similar ao tensor y que
corresponde aos coeficientes de dilatação térmica. No caso de isotropia podemos
escrever y =αI, sendo α o coeficiente de dilatação térmica. Para o tensor y , no caso
de isotropia podemos escrever y =βqI, onde βq representa o coeficiente de dilatação
química, correspondendo às deformações por retração autógena.
Outros termos poderiam ser incluídos como componentes da deformação total na
equação (4.19), tais como fluência, deformação devida à reação álcali-agregado, etc.
4.3
Acoplamentos termo-químicos
Dividindo a equação (4.15) por dt e substituindo em (4.2), obtemos:

(

)

& =Q+ ϕ
CεT& − TJ : de& − de& p − Lm m

Onde

 ∂ 2ψ 
Cε = − T  2 
 ∂T 
J=

∂ 2ψ
∂T∂ε

(4.20)

representa o calor específico do material;

é o tensor do calor latente para deformações elásticas;
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 ∂2ψ 

Lm = T 
 ∂T∂m 

é o calor latente de hidratação, que devido à

natureza exotérmica da reação de hidratação sempre irá apresentar valor positivo;
Considerando as hipóteses de desacoplamento parcial, [2], a forma padrão da
equação do calor obtida é:

Cε T& = Q + Lm m&

Onde

(4.21)

Cε

é o calor específico a deformação constante para o concreto, e

Lm

é o calor latente de hidratação.

& representa o acoplamento da equação do calor com a evolução da
O termo Lm m
reação química.
4.4
Acoplamentos plasto-químicos

Sendo um material elasto-plástico, o estado de tensões admissíveis é dado por uma
função de carregamento f(σ), que comparada com a função de escoamento k(ζ)
definem critério de escoamento F(σ,ζ), de modo que:
F(σ,ζ) = f(σ) - k(ζ) ≤ 0

(4.22)

A equação (4.17) apresenta a dependência de ζ , que está associada a resistência do
material, com as variáveis internas χ e m.

Assim ζ = ζ (m, χ) . Isto significa que a

evolução da resistência do material está diretamente relacionada com a evolução da
massa de hidratos (m) e do estado plástico interno de microfissuração (χ ) e que para
que a fissuração e o esmagamento do concreto jovem sejam modelados, ζ deve ser
uma função de χ, e também de m.

A equação (4.17) pode ser reescrita como:
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∂ 2U (χ, m)
∂ 2U (χ, m)
dζ = −
dχ −
dm
∂χ 2
∂χ∂m

(4.23)

Tomando como primeira aproximação para U a expressão:

U (χ, m) = −ζ ∞ mχ + mU ∞ (χ )

ζ = mζ ∞ − m

(4.23a)

∂U ∞ (χ)
∂χ

(4.23b)

Na equação (4.23b), U ∞ pode ser visto como o potencial plástico, conforme definido na
referência [20], que pode ser colocado em uma forma padrão como

U∞ =

1 T
χ .H.χ , sendo H a matriz generalizada dos módulos plásticos.
2

4.5
Cinética da hidratação
A conservação da massa em um sistema fechado pode ser equacionada como:

dml
dm
=−
dt
dt

(4.24)

Sendo:

m l a massa de água livre e
m é a massa do esqueleto (hidratos + cimento anidro)

Pode se perceber que m l + m = cte no tempo, correspondendo à própria definição de
sistema fechado, ou seja, sem troca de massa com a vizinhança.
O esquema abaixo mostra, o conjunto de reações que intervêm no fenômeno, já
descrito no item 2.2.
Água livre
(fase fluida)

+ cimento anidro

→ hidratos

(esqueleto ou fase sólida)
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A massa de esqueleto sendo substituída pela massa de água combinada no esqueleto
permite colocar a equação química:
massa de água livre (ml) → massa combinada no esqueleto (m)

Da físico-química pode-se escrever:

ϕ c = −( g l m& l + g s m& ) = ( g l − g s ) m& ≥ 0

(4.25)

Aqui, os termos gl > 0 e g s > 0 são as entalpias, i.e., os potenciais químicos da água
livre e da água combinada no esqueleto respectivamente. O potencial químico da
água livre é maior que o de água combinada (gl>gs). Assim, quando água livre tornase água combinada, o potencial químico do sistema, decresce.
Dessa forma a energia livre decresce, como resultado da dissipação, por exemplo, da
fricção envolvida na microdifusão, assim este processo está de acordo com a Segunda
lei da termodinâmica.
A equação (4.25) pode ser igualmente escrita como:

ϕ c = Am&

; onde A é a afinidade química.

(4.26)

Uma lei linear de percolação pode ser assumida para modelar a cinética da reação.
Podemos tomar como exemplo, a expressão (4.27) utilizada como um modelo de
percolação de água através do solo.

v=

1
(− ∆p ) ;
η

(4.27)

onde v é avelocidade do fluxo;

η alguma medida de viscosidade e p é a pressão do fluido.

Fazendo analogia ao processo de percolação pode-se escrever uma lei para a
microdifusão do concreto, como a que segue:

dm 1
= A;
dt η

(4.28)
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onde:

dm
é a velocidade da reação e
dt
A é a força que conduz o processo.
Para se levar em consideração a termo-ativação da reação, mais um termo será
inserido na equação, e assim a cinética da hidratação será modelada com uma Lei do
tipo Arrhenius, conforme a equação:

dm 1
 E 
= A exp  − a  ;
dt η
 RT 

(4.29)

onde:
Ea é a energia de ativação;
R é a constante universal dos gases;
T é a temperatura absoluta.
O grau de hidratação, que é uma medida do avanço da reação de hidratação, pode ser
considerado como uma normalização da variável m, isto é, a variação da massa do
esqueleto:

ξ=

m (t )
m∞

(4.30)

onde m∞ é o valor alcançado por m quando a hidratação está completa.
Fazendo a mudança da variável m para ξ , a relação cinética pode ser reescrita de
forma a obtermos a expressão da afinidade normalizada:

dξ
~
 Ea 
A(ξ ) =
exp 

dt
 RT 

(4.31)

~
A(m (ξ ))
A(ξ ) =
(m∞ .η(ξ ))

Sendo:

Os valores de A(ξ ) podem ser obtidos experimentalmente, seja através de ensaios

~

adiabáticos, seja através de ensaios de compressão uniaxial isotermos realizados em
diversas idades.
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A função

~
A(ξ ) é determinante na modelagem da reação de hidratação e

consequentemente na determinação de seus efeitos como deformações, resistência e
geração de calor. Para sua determinação experimental, seria necessário medir não só
o histórico da temperatura T(t), como também o histórico do grau de hidratação ξ(t ) ,
isto é medir a massa de água não evaporável a cada instante.
Alternativamente, o grau de hidratação pode ser determinado explorando os
acoplamentos

termo-químicos-mecânicos

(simetrias

de

Maxwell)

descritos

anteriormente.
Este é o grande desafio com qual depara-se constantemente, quando se trata do
desenvolvimento de modernas teorias sobre o comportamento dos materiais: a
correlação entre os resultados (macro) fenomenológicos obtidos dos ensaios correntes
e os parâmetros (micro) necessários aos modelos sofisticados que procuram simular o
comportamento microestrutural do material.

Os modelos, para que sejam

operacionais, devem prever a determinação de parâmetros, de preferência sem
demandar novos ensaios que introduziriam um elevado grau de complexidade para
sua utilização.

4.6
Obtenção de A(? )

~

a) A partir do ensaio de elevação adiabática
Utilizando a equação (4.21) em condições adiabáticas, isto é Q=0, obtemos um
acoplamento termo-químico linear. Neste caso a equação do calor torna-se:

Cε .T& ad = Lξ&

(4.32)

Sendo L = Lm m ∞ = Calor latente por unidade do grau de hidratação. O valor de L é
igual ao calor gerado pela hidratação de uma unidade de volume.
Tad representa a temperatura do concreto em condições adiabáticas e sua variação
com o tempo deve-se a natureza exotérmica da reação de hidratação.
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O histórico da elevação adiabática da temperatura obtido na câmara adiabática do
Laboratório de Furnas é mostrado na figura 4.2.

Figura 4.2 – Elevação Adiabática da temperatura de um concreto e sua derivada,
obtido no Laboratório de Furnas.
A modelagem utilizada no item 5 se validou utilizando os dados experimentais obtidos
para o ensaio de evolução adiabática da temperatura e de evolução da resistência a
compressão uniaxial realizados no Laboratório de FURNAS para o concreto massa
classificado como E-6343, relatados por PACELLI, em [21].
Fazendo ξ(t = 0) = 0 e T (t = 0 ) = T0

ad

, determina-se uma relação entre T ad e ξ .

Integrando-se chega-se a:

(

ξ(t ) = T ad − T0

ad

)CL

ε

(4.33)

Considerando para hidratação completa ξ = 1 e T ad = T ad (∞ ) , onde T ad (∞ )
representa o valor assintótico da curva de temperatura, obtemos:

[

L
ad
= T ad (∞ ) − T0
Cε

]

(4.34)

De (4.33) e (4.34), obtem-se a equação que determina o histórico do grau de
hidratação a partir dos valores de Tad.

40

ξ(t ) =

T ad (t ) − T0 ad
T ad (∞ ) − T0ad

(4.35)

Substituindo-se a expressão anterior em (4.31) resulta a expressão para A(t ) a partir

~

dos valores de Tad , ou seja dos valores obtidos em ensaios de elevação adiabáticas
da temperatura:

~
A(t ) =







1
dT ad (t )  RT a d (t ) 
e
ad
dt
T ad (∞ ) − T0
Ea

(4.36)

b) Através de ensaios de resistência a compressão no tempo
Conforme relatado nos doc. de referência [22] e [23], é possível se determinar o grau
de hidratação do material a partir de sua resistência à compressão utilizando o
acoplamento químico-plástico.
Desta forma a afinidade pode ser expressa como:

~
A(t ) =

1
dζ(t )  RT 
e
ζ ∞ − ζ 0 dt
 Ea 

(4.37)

Em [24] é mostrado que são praticamente coincidentes os valores obtidos para a
afinidade normalizada, quando obtidos através da elevação adiabática ou da evolução
da resistência.
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Capítulo 5:
Implementação

computacional:

utilização

do

Modelo de Ulm e Coussy, para análise do
concreto jovem

5.1
Implementação computacional

O modelo apresentado no capítulo anterior, no qual o concreto é tratado como um
meio poroso quimicamente reativo, exotérmico e termoativado, foi implementado
inicialmente em um programa de elementos finitos bidimensional por FERREIRA,
[25,26], e posteriormente foi implementado para tridimensional por SILVOSO [24].
Este programa de elementos finitos [24] utiliza estratégias de vetorização que
permitem um melhor desempenho computacional. Suas características principais são:
(i)

Elementos tetraédricos lineares;

(ii)

Técnica incremental-iterativa de Newton-Raphson para solução de sistema
de equações não-lineares;

(iii)

Estratégia de solução elemento a elemento conforme COUTINHO et al.
[27], com solucionador por gradientes conjugados, pré-condicionado com
pré-condicionador diagonal das matrizes dos elementos.

O programa tem dois módulos principais. O primeiro módulo calcula os transientes
térmicos e de hidratação para cada incremento de tempo, estes resultados são
utilizados no segundo módulo, onde são calculados os campos de deslocamentos,
tensões e variáveis plásticas ao final de cada incremento de tempo.
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Para simulação do processo executivo cada elemento é associado a uma fase
construtiva e conseqüentemente a um tempo de ativação da seção da estrutura.
Quando o tempo de ativação é alcançado, os elementos finitos correspondentes são
ativados e as condições de contorno são atualizadas. O fato de o programa ter
solução elemento a elemento aumenta a eficiência da análise numérica e torna mais
fácil a simulação de fases construtivas.
5.2
Exemplificação de um caso real através de uma avaliação paramétrica

O exemplo apresentado neste item corresponde a uma laje de fundação de uma
planta industrial. A laje de 1m de espessura foi discretizada em elementos de 25cm
de altura , e os nós de controle da análise foram escolhidos no centro geométrico da
mesma, considerada a área em planta, a cada 12,50cm. Foram considerados três
materiais no modelo: rocha (semi-espaço), concreto magro e o concreto da laje.

A geometria da laje é mostrada na figura 5.1, bem como as condições de contorno do
modelo adotadas nos módulos termo-químico e mecânico do programa [24]. A tabela
5.1 , apresenta a condutividade, o calor específico e o coeficiente de troca para os
materiais utilizados na presente análise. As demais propriedades são descritas a
seguir.
Tabela 5.1 –Características empregadas no cálculo termo-químico da laje
Material
Condição de Troca

Condutividade
( W /(m.K) )

Rocha - Arenito
Laje de Regularização
Concreto
Forma Metálica
Forma de Madeira
Superfície livre
Superfície com água

2.50
1.50
3.00
-

Calor Específico Coeficiente de Troca
( MJ/(m3.K) )

( W /( m2.K) )

2.50
1.90
2.48
-

5.40
2.55
6.00
7.00

Laje A1:
E = 37 MPa
ν = 0,2
α = 0,6E-5
Cε = 2,4E6
Ea/R = 4000
ξ 0 = 0,1
ε as = -110µm
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Concreto de Regularização:
E = 20 MPa
ν = 0,2
α = 1,0E-5
Cε = 2,4E6
Ea/R = 4000
ξ 0 = 0,1

Figura 5.1 – Geometria da laje modelada e suas condições de contorno
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As condições de contorno do problema térmico foram consideradas com troca de calor
por convecção, conforme apresentado na figura 5.1, onde: S1 representa a superfície
superior da laje, considerando superfície úmida, cura com água; S2 representa a
superfície lateral da laje, onde se considerou a utilização de formas de madeira; S3
representa a superfície lateral da laje, onde se considerou a utilização de formas de
metal e S4 representa a superfície superior da rocha com troca direta com a atmosfera
em ambiente ventilado.
Em uma primeira rodada foi imaginada uma temperaura inicial de lançamento de 32 oC,
com plano de concretagem dividido em duas camadas de 0,50m de altura e intervalo
de lançamento de 8 dias.

A retração autógena considerada foi a calculada pelo

modelo de TAZAWA, E., MIYAZAWA, S. E SATO, T. [10] conforme descrito em 2.4.3.2
deste trabalho, de valor: -110E-6 µm (valor assintótico da curva).

O desenvolvimento da temperatura em cada um dos nós de controle é apresentado na
figura 5.2.
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Figura 5.2 – Desenvolvimento da Temperatura nos nós de controle Laje A1, rodada 1
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Na figura 5.3 observa-se que a laje irá fissurar, visto que o índice de fissuração
(If=Resist. à tração/Tensão Principal), superou o valor 1, pela primeira vez no 5o dia
após a concretagem, na camada de h=0,50m.
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Figura 5.3 – Índice de Fissuração x Tempo (dias), Laje A1, rodada 1

Em uma segunda análise, o parâmetro modificado foi a temperatura de lançamento do
concreto: para 15oC, representando um resfriamento do mesmo, que poderia ser
obtido utilizando-se, por exemplo, gelo em escama, ou serpentinas resfriadas.
Na figura 5.4, pode-se observar o desenvolvimento da temperatura, nos nós de
controle, para a segunda análise.
O Índice de fissuração ao longo do tempo, nos nós de controle, para a segunda
análise é apresentado na figura 5.5.
Apesar do resfriamento, em relação à primeira análise, o elemento estrutural também
irá fissurar.
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Figura 5.4 - Desenvolvimento da temperatura nos nós de controle, Laje A1, rodada 2
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Em uma terceira análise, considerou-se a temperatura de lançamento de 32oC, com
plano de concretagem com 4 camadas de 0.25m e 7 dias defasados de uma para
outra. Os demais parâmetros são iguais à análise anterior.
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Figura 5.7 – Índice de Fissuração x Tempo (dias), Laje A1, rodada 3
Esta terceira análise apresentou resultados piores para o comportamento da estrutura,
em relação a segunda análise, como pode-se observar nas figuras 5.6 e 5.7.
Em uma quarta análise considerou-se o valor assintótico da retração autógena como
uma aproximação da ordem de –50µm, apesar de este não ter sido o valor calculado
pelo modelo de Tazawa, et al.[10], para o concreto utilizado.
Na figura 5.8, pode-se observar o desenvolvimento da temperatura, nos nós de
controle, para a quarta análise.
O Índice de fissuração ao longo do tempo, nos nós de controle, para a quarta análise é
apresentado na figura 5.9.
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Figura 5.8 – Desenvolvimento da temperatura nos nós de controle, Laje A1, rodada 4
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Figura 5.9 – Índice de Fissuração no tempo, nos nós de controle Laje A1, rodada 4
Conclui-se do resultado obtido nesta última análise, através das figuras 5.8 e 5.9, que
o problema não é meramente térmico e que a retração autógena

domina o

comportamento da estrutura. Uma solução possível seria se modificar o traço do
concreto, que está definido para se obter uma resistência à compressão alta para
poucos dias, quando é sabido que a estrutura não irá ser solicitada tão cedo. O traço
novo deveria levar em conta a finalidade do elemento, não negligenciando
propriedades como a permeabilidade da estrutura.
Os exemplos mostrados neste capítulo indicam que o modelo de Ulm e Coussy,
implementado neste programa de elementos finitos [24], é uma ferramenta que
permite prever o comportamento do material em suas primeiras idades e avaliar a
influência de cada parâmetro no risco de fissuração.
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Capítulo 6:
Algorítmos Genéticos

6.1
Fundamentos
Os algoritmos genéticos propostos por HOLLAND [28] são algorítmos de busca
fundamentados no processo de seleção natural de Charles Darwin e nos mecanismos
da genética e consistem basicamente, em encontrar, dado um conjunto de elementos
ou indivíduos, aquele que melhor atende a certas condições especificadas.
Os algorítmos Genéticos transformam uma população de indivíduos, cada um com um
valor associado de adaptabilidade, chamado de aptidão, numa nova geração de
indivíduos usando os princípios Darwinianos de reprodução e sobrevivência dos mais
aptos, pela aplicação de operações genéticas tais como recombinação e mutação.
Cada indivíduo na população representa uma possível solução para um dado
problema. O algorítmo genético pela criação de populações de indivíduos cada vez
mais aptos à extremização da função objetivo,

procura a melhor solução para o

problema analisado.
São descritos a seguir as principais definições relacionadas com os Algoritmos
Genéticos, de acordo com [29], [30] e [31] :
•

Cromossomo:

Cadeia de caracteres representando alguma informação relativa às variáveis do
problema. Cada cromossomo representa deste modo uma solução do problema.
•

Gene:

É a unidade básica do cromossomo. Cada cromossomo tem um certo número de
genes, cada um descrevendo uma certa variável do problema
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•

População:

Conjunto de cromossomos ou soluções.
•

Geração:

O número da iteração que o Algoritmo Genético executa.
•

Operações Genéticas:

Operações que o Algorítmo Genético realiza sobre cada um dos cromossomos.
•

Espaço de Busca ou Região Viável:

É o conjunto, espaço ou região que compreende as soluções possíveis ou viáveis do
problema a ser otimizado. Deve ser caracterizado pelas funções de restrição, que
definem as soluções viáveis do problema a ser resolvido.
•

Função Objetivo ou de Avaliação:

É a função que se quer otimizar. Esta contém a informação numérica do desempenho
de cada cromossomo na população.

Na função objetivo estão representadas as

características do problema que o Algorítmo Genético necessita para realizar seu
objetivo, sendo expressa normalmente como:

Obj = f ( x1, x2 ,K, xn )

(6.1)

Onde x1 , x2 ,K, xn são as variáveis que o algorítmo procura determinar para otimizar
Obj. Esta função é, em princípio calculada para cada indivíduo da população.
A principal diferença entre os algoritmos genéticos e os métodos clássicos de
otimização diz respeito à ordem dos algoritmos.
Enquanto nos métodos clássicos de otimização iniciam-se com um único candidato,
chamado de solução básica, e pelo cálculo de derivadas se determina para qual
direção se deva caminhar na busca do próximo candidato, não existe nenhuma
garantia da obtenção de um ponto extremo global, ou seja, o algoritmo convergirá para
o extremo local mais próximo da direção de busca determinada pelas derivadas, assim
sendo são mais convenientemente empregados para problemas unimodais, aqueles
que apresentam apenas um extremo no intervalo considerado. A aplicação destes
algoritmos, baseados nos métodos clássicos, para problemas multimodais não é tão
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simples, já que a solução encontrada dependerá do ponto de partida inicial, podendo
na maioria das vezes se encontrar uma solução extrema local muito “pior” que a
solução ótima global desconhecida e procurada.
Os algoritmos genéticos representam uma classe de ferramentas muito versátil e
robusta a ser empregada na solução de problemas de otimização, embora não devam
ser considerados estritamente extremizadores de funções, por não empregarem o
cálculo de derivadas, mas sim atuarem diretamente na busca das soluções no espaço
viável.
Os algorítmos genéticos são classificados como métodos diretos ou de ordem zero.
No contexto da otimização, os Algoritmos Genéticos se distinguem dos métodos
clássicos de Programação Matemática basicamente pelos seguintes aspectos:
•

Emprega sempre uma população de indivíduos ou soluções;

•

Opera com uma codificação das possíveis soluções (genótipos) e não com as
soluções propriamente ditas (fenótipos);

•

Trabalha com regras de transição probabilísticas;

•

Não requer informações adicionais (derivadas, por exemplo) sobre a função a
otimizar.

Os algoritmos genéticos podem ser estruturados de diversas formas, com variações
de procedimentos e operadores empregados. As três mais comumentes encontradas
são: “genérico”, “geracional” e “em regime”, descritos a seguir. Os geracionais e em
regime se diferenciam pela maneira como os indivíduos são inseridos na população.

Algoritmo Genético genérico
Inicialize a população de cromossomos (geração i=1)
Avalie indivíduos na população (função objetivo e sobrevivência)
Repita (evolução)
Selecione indivíduos para reprodução
Aplique operadores de recombinação e/ou mutação
Avalie indivíduos gerados na população
Selecione indivíduos para sobreviver (geração i=i+1)
Até objetivo final ou máximo de gerações
Fim
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No Algorítmo Genético Geracional toda a geração é integralmente substituída, não
existe “convivência”, havendo assim perda de bons indivíduos no processo. Por esta
razão, especialmente em problemas de otimização, um procedimento freqüentemente
empregado é o “elitismo”, onde o(s) melhor(es) indivíduo(s) de uma geração é (são)
preservado(s).
Algoritmo Genético geracional
Inicialize a população P de cromossomos
Avalie indivíduos na população P
Repita
Repita
Selecione 2 indivíduos em P para reprodução
Aplique operador de recombinação, probabilidade pc
Aplique operador de mutação, probabilidade pm
Insira novo indivíduo em P`
Até população P`completa
Avalie indivíduos na população P`
P ← P`
Até objetivo final ou máximo de gerações
Fim
No Algorítmo Genético “em regime”, apenas um indivíduo é criado de cada vez e,
depois de sua avaliação, ele será inserido na população em substituição a algum outro
elemento, por exemplo, o pior de todos já existente. Caso ele seja pior que todos os já
existentes então nada é alterado e procede-se a uma nova criação de indivíduo.
Algoritmo Genético em regime
Inicialize a população P de cromossomos
Avalie indivíduos na população P
Repita
Selecione operador genético
Selecione indivíduo(s) para reprodução
Aplique operador genético selecionado
Avalie indivíduo(s) gerados
Selecione indivíduo f para sobreviver
Se f é melhor que o pior elemento de P então
Insira f em P de acordo com sua ordem
Até objetivo final ou máximo de gerações
Fim
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Existem inúmeras formas de representação das variáveis, tais como: binária, números
inteiros ou números reais. A mais utilizada é a codificação binária, onde cada
cromossomo é um vetor composto por zeros e uns, com cada bit representando um
gene do mesmo.
A população inicial de indivíduos ou cromossomos é na maioria das vezes realizada
de forma aleatória, embora existam ocasiões onde é mais apropriada uma seleção
heurística da mesma, introduzindo logo de início, um ou mais indivíduos
“interessantes”, como por exemplo, soluções aproximadas conhecidas contendo algum
tipo de informação prévia. Diversos trabalhos realizados comprovam que a
inicialização, em geral, não é crítica, desde que a população inicial contenha
cromossomos suficientemente variados.
A avaliação da população é realizada pela função de aptidão, que deve indicar a
“qualidade” de cada indivíduona população. Para problemas de otimização ela está
intimamente lgada à função objetivo que se deseja extremizar. A escolha da função
de aptidão é para a maioria das aplicações a etapa crítica do processo, já que ela
deverá ser avaliada para cada cromossomo de cada população dentro do processo
evolutivo.
O processo de seleção baseia-se no princípio da sobrevivência dos melhores
indivívuos, onde os cromossomascom melhor aptidão ou adequabilidade recebem
uma maior probabilidade de serem copiados para um novo conjunto, denominado
população temporária, de onde serão aleatoriamente escolhidos para reprodução. Em
contrapartida, os indivíduos com baixa aptidão serão descartados da população
conforme pressão de seleção do esquema utilizado.
Esta população temporária, na prática computacional, não é formada, visto que os
indivíduos já são diretamente selecionados da população aos pares para a
reprodução, sendo seus herdeiros implantados na próxima geração.
Muitos esquemas de seleção, conforme [32], já foram propostos e implementados na
prática dos Algorítmos Genéticos, alguns não sendo biologicamente plausíveis.
Na maioria das implementações, normalmente, pelo menos o elitismo do melhor
indivíduo é utilizado. A principal vantagem do elitismo é garantir que não se perca o
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melhor indivíduo durante o processo evolutivo. O modelo de seleção elitista
normalmente é acoplado a outros métodos de seleção, na tentativa de se aumentar a
velocidade de convergência do algoritmo, bem como em aplicações onde possa ser
necessário o seu emprego. Este processo copia os N (N>1) melhores indivíduos da
população corrente para a próxima geração, garantindo que estes cromossomos não
sejam destruídos nas etapas de recombinação e mutação.

6.2
Operadores Genéticos
O princípio básico dos operadores genéticos é transformar a população através de
sucessivas gerações, para obter um resultado satisfatório no final do processo. Deste
modo, eles são extremamente necessários para que a população se diversifique e
mantenha as características de adaptação adquiridas pelas gerações anteriores.
A recombinação consiste em se intercambiar a informação genética dos genitores em
um ou mais pontos que também são selecionados aleatoriamente.

Também

conhecido como crossover.
A mutação é o operador que garante a diversidade genética na população, alterando
um ou mais componentes de uma estrutura escolhida. Fornece meios de introdução
de novos elementos na população, assegurando que a probabilidade de se chegar a
qualquer ponto do espaço de busca nunca seja zero, com o intuito de tentar contornar
o problema de ótimos locais.
O operador de mutação quando utilizado é aplicado aos indivíduos com uma taxa de
mutação, Pm . Geralmente esta taxa é baixa, como na genética natural. A figura 6.1
exemplifica a mutação em um indivíduo.

1001111
1001101

Figura 6.1 – Exemplo de mutação em um indivíduo
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6.3
Restrições: funções de penalização

A maioria dos problemas de otimização tem restrições.

A solução obtida como

resultado final da procura evolucionária, de um algorítmo genético, deve
necessariamente ser exeqüível, isto é, satisfazer todas as restrições. Alguns aspectos
devem sempre ser considerados na idealização das restrições.
O primeiro aspecto que deve ser considerado diz respeito ao número de restrições.
Alguns problemas com múltiplos objetivos são reformulados com alguns dos objetivos
agindo como restrições. A dificuldade em se satizfazer as restrições irá aumentar,
geralmente mais do que linearmente, com o número de restrições.
O segundo aspecto diz respeito a sua dimensão, se contínuo ou discreto, de forma
que a violação da restrição possa ser qualificada na distância para satisfazer esta
dimensão.
A terceira consideração é a criticalidade da restrição, em termos da satisfação
absoluta. Isto permite com que pequenas violações, tecnicamente exeqüíveis,
possam ser consideradas para a solução final.
O último aspecto a ser considerado é a dificuldade de se satisfazer as restrições.
Essa dificuldade pode ser caracterizada pelo tamanho do espaço das soluções
comparado ao tamanho total da amostra. A princípio não será conhecida, mas pode
ser alcançada de duas formas: a primeira forma está ligada ao quanto é simples ou
não em se mudar a solução que violou a restrição; a segunda diz respeito a
probabilidade de se violar a restrição durante a pesquisa.
Métodos evolucionários produzem soluções novas pela recombinação (crossover) e/ou
perturbação (mutação) das soluções existentes.

Para preservar indivíduos que

satisfaçam as restrições, podem ser implementados aos operadores genéticos,
operadores de reparo. Infelizmente para a maioria dos problemas de engenharia não
é fácil tornar uma solução inexeqüível em uma exeqüível. Na maioria dos algoritmos
genéticos soluções que desrespeitam restrições são descartadas imediatamente, e
não consideradas nas soluções seguintes.
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As restrições são consideradas nos algoritmos genéticos através das funções de
penalização. Várias são as formas das funções de penalização, conforme descrito em
[33].
Um método simples para penalizar soluções inexeqüíveis é aplicar uma penalidade
constante. Assim a função objetivo penalizada toma o valor da função objetivo não
penalizada, conforme equação (6.1), adicionada da penalidade, para os casos de
problemas de minimização. A função de penalização para o problema de minimização,
com m restrições, pode ser escrita como em (6.2).
m

Obj penalizada = Obj + ∑ Ci δi

(6.2)

i =1

Onde:

Obj penalizada é a função objetivo penalizada;
Obj é a função objetivo;

δi = 1, se a restrição é violada;
δi = 0, se a restrição é satisfeita;
Ci é a restrição imposta para a violação da i-ésima restrição.

A função de penalização descrita em (6.3) é baseada somente no número de
restrições violadas. Outras formulações mais complexas são descritas em [33].

6.4
Fatores relevantes no desempenho dos Algoritmos Genéticos

A eficiência e o funcionamento de um Algoritmo Genético é altamente dependente dos
parâmetros de controle, sendo os básicos:
•

Tamanho da população;

•

Taxa ou probabilidade de cruzamento;

•

Taxa ou probabilidade de mutação.
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O tamanho da população indica o número de cromossomos em cada população,
normalmente constante durante a evolução.
Uma grande população apresentará uma maior diversidade de soluções, contudo,
computacionalmente serão dispendiosas tantas avaliações de funções de aptidão.
Com uma população pequena o desempenho pode cair, visto que o espaço de busca
do problema tem uma pequena cobertura.
A taxa ou probabilidade de cruzamento indica quando irá ocorrer o cruzamento entre
indivíduos selecionados na população.
Quanto maior for a taxa de cruzamento, mais rápidamente novas estruturas serão
introduzidas na população. Em contrapartida, se esta for muito alta, estruturas com
boas aptidões poderão ser retiradas mais rapidamente da população, ocorrendo perda
de estruturas de alta aptidão. Valores baixos podem ainda tornar a convergência do
algoritmo muito lenta.
Geralmente se utilizam valores de taxa de cruzamento entre 0,50 e 0,95.
A taxa de mutação indica a probabilidade em que haverá mutação de cromossomos
nas populações ao longo da evolução.
A mutação é empregada para fornecer novas informações dentro das populações,
evitando que as mesmas se tornem saturadas com os cromossomos similares à
medida que visa aumentar a diversidade populacional e possibilita ainda uma maior
varredura do espaço de busca.
A taxa de mutação não deve ser alta, pois isto conduziria a busca a se tornar
essencialmente aleatória.
Alguns pesquisadores recomendam a escolha da taxa de mutação com base no
tamanho dos cromossomos e das populações.
DE JONG, [34] , sugere que a taxa de mutação deva ser inversamente proporcional ao
tamanho da população.
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SHAFFER,R. [35] sugere que uma taxa ótima de mutação pode ser achada pela
expressão:

(

Pm = N pop ⋅ L1 / 2

)

−1

(6.3)

onde: Npop é o tamanho da população;
L é o comprimento dos cromossomos.
Como os demais parâmetros, a taxa de mutação ideal dependerá da aplicação a ser
resolvida. A maioria das taxas de mutação utilizada varia entre 0,001 e 0,10.
Uma grande vantagem dos Algoritmos Genéticos em relação a outras ferramentas de
otimização é que não requerem conhecimentos ou informações dos gradientes da
superfície definida pela função objetivo, além do que descontinuidades ou
complexidades presentes na superfície acarretam pouco ou nenhum efeito no
desempenho da busca.
As maiores desvantagens dos Algoritmos Genéticos são:
• Dificuldade para se achar o ótimo global exato;
• Necessitam um grande número de avaliações de funções de aptidão;
• Existem sempre grandes possibilidades de configurações que podem complicar a
resolução do problema tratado.
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Capítulo 7:
Otimização do processo executivo de estruturas
de concreto massa via algoritmos genéticos

7.1
Considerações iniciais

Problemas de otimização de projetos estruturais através de algoritmos genéticos têm
sido utilizados com maior aceitação nos últimos anos devido a três principais
características:
(i)

Otimização de projetos estruturais sempre contém restrições;

(ii)

Variáveis são geralmente discretas;

(iii)

Solução desejada é a solução ótima global.

Os algorítmos genéticos têm soluções eficientes para problemas de otimização, com
variáveis discretas, buscando solução ótima global, tendo facilidade para incorporar
novas restrições. Exemplos destas aplicações de otimização são descritos em
NANAKORN E MEESOMKLIN, [36], RAJEEV E KRISHNAMOORTHY, [37], RAJAN
[38] e KAMESHI E SAKA [39].
Com o objetivo de se otimizar o processo executivo de estruturas de concreto massa,
nesta tese utilizou-se um algoritmo genético desenvolvido inicialmente por CASTRO
[31] em composição com o programa de elementos finitos desenvolvido por
FERREIRA [25] e [26], e implementado por SILVOSO [24].

Foram feitas algumas

implementações, a fim de se adaptar o mesmo para o objetivo da análise.
As estruturas de concreto massa, tais como barragens, fundações de equipamentos
pesados e lajes de aeroporto, podem sofrer fissuração com o concreto ainda jovem,
originados por tensões térmicas ou devido à retração autógena.
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7.2
Exemplo de aplicação do procedimento de otimização:
laje de fundação de uma turbina de uma central termoelétrica

O algoritmo genético utilizado nesta tese, teve como objetivo minimização do custo de
execução de uma laje para uma turbina de uma central termelétrica.
Para simular o processo executivo cada elemento da laje, na modelagem, foi
associado a uma fase construtiva e conseqüentemente a um tempo de ativação
daquela seção da estrutura. A medida que o tempo de ativação vai sendo alcançado,
os correspondentes elementos finitos vão sendo ativados e as condições de contorno
da modelagem vão sendo adaptadas a nova situação.
O algoritmo genético utilizado para otimização do problema [31] considera: elitismo
dos indivíduos melhores; esquema de seleção por torneio; ponto de crossover simples
e operadores genéticos de mutação.
As variáveis consideradas na análise, para a função objetivo, foram:
•

temperatura de lançamento do concreto ( Tinic );

•

espessura da camada ( ecamada );

•

intervalo de tempo de lançamento entre camadas ( ilançamento );

•

tipos de materiais ( tipomaterial).

Assim a função objetivo, de minimização do custo, pode ser expressa como:

(

Obj = f custo = f Tinic , ecamada, ilançamento, tipomaterial

)

(7.1)
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O problema de otimização pode então ser esquematizado conforme descrito abaixo:

Dado: geometria da estrutura
Determina: Tinic , ecamada , ilançamento , tipomaterial
Minimiza:
Evitando:

Obj (equação 7.1)
fissuração

A avaliação da fissuração para cada indivíduo é realizada com o modelo de Ulm e
Coussy (ver capítulo 4) implementado em programa de elementos finitos (ver capítulo
5), análogo ao exemplo individual descrito no capítulo 5, item 5.2. Nos itens que se
seguem a otimização do processo executivo de estruturas de concreto massa será
exemplificada através de uma laje de fundação de uma turbina.

7.2.1
Dados da análise

O tamanho da população considerada foi de 50 indivíduos e o percentual de mutação
admitido para a população foi tomado igual a 0,5%.
A taxa de procriação foi adotada como 90%, isto significa que um determinado
indivíduo tem 90% de chance se combinar com outro e gerar novos indivíduos para a
geração seguinte. Admitiu-se um número máximo de gerações de 50.
Foi considerada penalização na geração de elementos, já fissurados, neste Algorítmo
Genético, todas as vezes em que o índice de fissuração (tensão principal no
elemento/resistência à tração) calculado ultrapassou o valor de 1, a função objetivo foi
adicionada de R$ 1.000,00/m 3, fazendo com que o indivíduo não fosse escolhido, para
a geração de novos indivíduos.
7.2.1.1
Geometria da estrutura
A geometria da laje cujo processo executivo será otimizado é mostrada na figura 7.1.
A modelo gerado para a análise possui 2295 elementos finitos tetraédricos.
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Figura 7.1 – Geometria e condições de contorno da laje
7.2.1.2
Variável Tinic :

temperatura de lançamento do concreto

A temperatura de lançamento do concreto fresco influencia diretamente o custo. Para
se obter um concreto com temperatura inicial baixa é necessário resfriar o mesmo,
adotando-se gelo em escama no traço, compensado pela retirada de água, ou
resfriando-se os agregados. Os custos aqui adotados referem-se a obras fora de
grandes centros urbanos, com a instalação de usina de gelo no canteiro de obras. Em
grandes cidades há a possibilidade de se comprar gelo em escamas de uma usina
próxima.
A temperatura mínima de lançamento adotada no Algoritmo Genético foi de 100 C e
máxima de 320C, podendo-se variar entre estes extremos de + 10C, a cada rodada.
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7.2.1.3
Variável ecamada : espessura da camada

O bloco em análise tem 3m de altura, assim foram idealizadas juntas de concretagem
para que fossem obtidas as diversas possibilidades de espessura de camadas. Foram
consideradas sete possibilidades conforme indicado na figura 7.2.

Figura 7.2 – Possibilidades da variável espessura da camada

7.2.1.4
Variável ilançamento : intervalo de tempo de lançamento entre camadas

O intervalo de lançamento entre camadas foi adotado, baseado na boa prática de
engenharia, como sendo um mínimo de 5 dias e máximo de 20 dias, com variação de
+1 dia entre rodadas. O valor mínimo de tempo, 5 dias, foi adotado considerando-se o
tempo mínimo para de desformar uma concretagem e dar tempo para que seja
realizado o apicoamento de toda a superfície da junta horizontal, garantindo a
monoliticidade do bloco final obtido.
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7.2.1.5
Variável tipomaterial : tipos de materiais

Os tipos de materiais adotados são conjuntos de propriedades de concretos já
ensaiados e publicados por PACELLI [21]. Esta variável engloba um conjunto de
propriedades do concreto, que não fariam sentido físico se fossem colocadas como
variáveis independentes, pois sua obtenção poderia se tornar utópica, como por
exemplo um concreto com altíssima resistência à compressão e baixíssimo
desenvolvimento de calor de hidratação. As propriedades mais importantes para a
análise são: desenvolvimento da elevação adiabática, desenvolvimento do módulo de
elasticidade, da resistência à compressão, da resistência à tração e coeficiente de
dilatação térmica.
Foram considerados oito tipos diferentes de material: dois traços com adição de
fly-ash (pozolana), três sem aditivos e outros três com adição de escória, conforme
tabela 7.1.

Tabela 7.1 – Propriedades dos materias considerados na análise

Dosagem E-

Aplicação

Material Cimentício
Cimento
Adição
3

Marca
kg/m
1757 Angra dos Reis Mauá
338
1758 Angra dos Reis Mauá
299
1941 Angra dos Reis Alvorada
336
2627 Serra da Mesa Goiás
335
3039 Jorge Lacerda Votoran Poz.
323
3395 Simplício
Goiás AF
364
3460 Pesquisa
Goiás
319
3822 Pesquisa
Nassau
309

A/C
3

Tipo
kg/m
Fly-ash
57
Fly-ash
50
Sem Adição
Sem Adição
Sem Adição
65% escória
25% escória
55% escória

0,45
0,5
0,55
0,477
0,55
0,449
0,535
0,535
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As elevações adiabáticas dos materiais considerados são mostradas na figura 7.3.
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Figura 7.3 – Curvas de Elevação Adiabática para os oito materiais considerados na
análise
Os coeficientes de dilatação térmica, os tipos de agregados e o percentual de pasta
para as oito dosagens utilizadas, são mostradas na tabela 7.2.
Tabela 7.2 – Propriedades dos materiais utilizados na análise

Dosagem E-

Coef. de
Dilatação
Térmica

Agregado

%
Pasta

Gnaisse
Gnaisse
Gnaisse
Granito
Basalto
Gnaisse
Gnaisse
Gnaisse

32,59
30,7
29,34
26,81
28,22
28,04
27,39
26,5

0

(x10E-6/ C)

1757
1758
1941
2627
3039
3395
3460
3822

10,78
10,37
10,62
12,03
9,93
12,58
12,09
13,02
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Os desenvolvimentos das resistências à compressão no tempo para os materiais da
análise podem ser observados na figura 7.4.
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Figura 7.4 – Resistência à Compressão x Tempo, para os materias utilizados na
análise

As curvas de desenvolvimento do módulo de elasticidade para cada material são
mostradas na figura 7.5.
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Figura 7.5 – Desenvolvimento do Módulo de Elasticidade no tempo para os materiais
utilizados na análise
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Tabela 7.3 – Resistência à Tração para os materiais
utilizados na análise, calculados de acordo com [40].

Resist. à Tração (MPa)
Tempo (dias)

Dosagem E-

1757
1758
1941
2627
3039
3395
3460
3822

3
1,565
1,319
1,243
1,866
x
x
x
x

7
2,1443
1,9639
1,6429
2,2441
1,7282
2,3256
2,2605
2,0594

28
3,054
2,758
3,145
2,941
2,691
2,803
2,788
3,124

90
3,762
3,588
3,749
3,437
3,357
3,484
3,194
3,464

180
3,856
3,666
3,787
3,543
3,679
3,736
3,424
3,562

365
4,048
3,888
3,749
3,659
3,844
3,774
3,45
3,685

Valores de J. Raphael, J. ACI Proc. Vol. 81,
Num.2, pp158-64, 1984

ft=1,7(fc/12)

2/3

Tabela 7.4 – Propriedades dos materiais utilizados na análise

Dosagem E-

1757
1758
1941
2627
3039
3395
3460
3822

Retr. Autôgena
(*E-6)
De Larrard
(t=90dias)
21,086
11,372
24,166
17,295
9,240
12,794
12,320
23,455

Condutivi
dade
Térmica
(W/(m.K))
2,64
2,64
2,64
2,64
2,24
2,26
2,49
2,65

Calor Específico (J/kg.K)
Temperatura (oC)
20
1050
1079
1008
1037
1012
1033
1008
1004

30
40
50
1079
1109
1142
1109
1134
1163
1042
1084
1121
1049
1059
1079
1054
1092
1125
1046
1063
1093
1024
1050
1083
1008
1017
1022
Condição de Saturação sss
(saturação com superfície seca)

60
1180
1193
1168
1096
1150
1139
1125
1028

Na tabela 7.3 são expressos valores de resistência à tração para os materiais
adotados na análise. Os valores de retração autógena, condutividade térmica e calor
específico para cada material considerado na análise são descritos na tabela 7.4.
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As relações entre as afinidades normalizadas e o grau de hidratação: A(ξ ) , para os

~

oito materiais podem ser observadas na figura 7.6. A relação entre cada dosagem,
conforme PACELLI [21], e a numeração do material da análise, correspondente pode
ser visto na tabela 7.5.
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Figura 7.6 – Curvas das Afinidades Normalizadas x Grau de Hidratação para os oito
materias considerados na análise.

Tabela 7.5 – Relação dos materiais e suas dosagens
Material
1
2
3
4
5
6
7
8

Dosagem
E-3822
E-1757
E-1758
E-1941
E-2627
E-3039
E-3395
E-3460
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7.2.1.6
Função Objetivo Adotada

De acordo com o item 6.1 desta tese, função objetivo é a função que se deseja
otimizar, neste caso é desejado se minimizar o custo de execução da estrutura, sem
ocorrência de fissuração, conforme expresso na equação 7.1.
Foram obtidas cinco cotações de grandes empreiteiras em 2001. A maior e a menor
cotação foram desprezadas. Das demais tirou-se uma média de preço / m 3 de
concreto executado, conforme descrito a seguir.
Para concreto com fck > 28MPa:
•

Resfriado:

R$ 349,00 / m 3

•

Sem resfriamento:

R$ 292,00 / m 3

Nenhuma das proponentes descriminou a forma como iria resfriar o concreto,
considerando que este é o risco da contratação. Por isto idealizou-se comportamento
para cada uma das variáveis separadamente, e posteriormente foram condensados os
comportamentos associando-se pesos diferentes para cada participação, levando-se
em consideração bom senso e prática de engenharia.
A função objetivo adotada na análise, foi uma combinação das funções que serão
descritas a seguir, cada uma com um fator de participação. A variável espessura da
camada, ecamada , foi considerada na função custo do intervalo de lançamento, por
estarem diretamente ligadas ao tempo de execução do elemento estrutural.

Obj = Fp ⋅ f custo (Tinic ) + Fp ⋅ f custo (I lançamento) + Fp ⋅ f custo (tipo mat ) + penalizaçã o
1

2

3

(7.2)

Nesta análise considerou-se, baseados na prática de engenharia, para esta situação
específica, os seguintes valores para os fatores de participação:
Fp1 = 0,30
Fp2 = 0,50
Fp3 = 0,20
O tempo foi considerado na segunda parcela, com fator de participação maior.
Levando-se em consideração a importância do mesmo no custo do empreendimento.
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Os demais fatores foram escolhidos baseados nos custos praticados pelas
empreiteiras, onde se resfriar o concreto representa custo adicional associado e
modificar o traço de um material não, apesar de se saber que todas as variáveis
refletem o custo final do elemento estrutural executado.
O comportamento idealizado da curva de temperatura em função do custo, figura 7.7,
é descrita na equação 7.3. A equação foi escolhida levando-se em conta que para
cada grau resfriado o custo aumenta bastante.

f (Tinic ) = −0.005 ⋅ T 3 + 0.5 ⋅ T 2 − 17 ⋅ T + 475

(7.3)

Temperatura x Custo
350
340
330
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310
300
290
280
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Figura 7.7 – Variação da Temperatura x Custo p/execução de uma laje espessa
O intervalo de lançamento foi idealizado com um comportamento linear crescente em
relação ao custo, para cada material, conforme figura 7.8, expresso pelo simples fato
de que as empreiteiras têm sempre em seus contratos custo associado a taxa de
administração, para compensar os dias parados no canteiro de obra, por qualquer
eventualidade. Este custo varia em torno de 1,5% do valor do serviço executado / dia.
A equação utilizada (7.4) leva em conta o fato de que ao se concretar todo o elemento
de uma só vez, não haverá intervalo de lançamento.

 h 
f custo = (740 + 12 ⋅ t ) ⋅ 1 − i 
3


(7.4)
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Intervalo de Lançamento x custo
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Figura 7.8 – Intervalo de lançamento x custo, para todas as possibilidades de
espessura de camada
Os oito materiais foram classificados, conforme figura 7.9, levando-se em conta os
materiais dos traços, principalmente a quantidade de material cimentício e tiveram um
custo associado a cada um deles.
Material x custo
360
350
340

R$ / m3

330
320
310
300
290
280
270
E-3395

E-3822

E-3460

E-1758

E-3039

E-1757

E-1941

E-2627

Material

Figura 7.9 – Associação dos materiais com custo, levando-se em consideração
quantidade de material cimentício

Importante lembrar aqui que estes valores, associados aos materiais utilizados na
análise, podem variar bastante dependendo da situação analisada, bem como as
funções que definem as variáveis. Por exemplo o custo para se resfriar o concreto
próximo a uma capital é bem diferente de no interior, onde não existe a possibilidade
de se comprar gelo em escama, e é necessário se implantar uma usina de gelo no
canteiro de obras.
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7.2.2
Resultados da Análise

Previamente à análise apresentada neste item, foram realizadas cinco análises, tendo
em vista estimar parâmetros, como dimensão da população inicial, número de
elementos do modelo de elementos finitos, entre outros.
O resumo dos resultados da análise apresentada é mostrado no gráfico da figura 7.10,
onde se relaciona o resultado da função objetivo (custo), para o melhor indivíduo da
população, ao longo das cinquenta gerações. Pode-se perceber que da quarta
geração em diante o valor do custo se estabilizou. Em rodadas anteriores quando a
população inicial era menor, atingia-se esta estabilização mais tarde, isto se deve ao
fato de que ao aumentar a dimensão da população inicial, a convergência da análise é
mais rápida.
fcusto
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282
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280

M i ,0
279

278

277.959 277

0
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10

15

20

25
i

30

35

40

45

50
49

gerações

Figura 7.10 – Desenvolvimento da função objetivo, ao longo das gerações
Na figura 7.11 pode-se observar para cada geração, partindo da geração inicial de 50
indivíduos, escolhidos aleatoriamente pelo algorítmo, o percentual de indivíduos com
determinado intervalo de lançamento. Na primeira geração há indivíduos com todos
os intervalos possíveis considerados, a medida em que o algoritmo vai criando novas
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gerações com os melhores indivíduos, do ponto de vista da função objetivo, pode-se
perceber com clareza a grande tendência aos invidíduos terem intervalo de
lançamento entre camadas de 5 dias. O intervalo mínimo de lançamento entre
camadas é realmente o ideal para qualquer empreiteiro, visto que tempo de
equipamentos e pessoal mobilizados, e não utilizados, representa custo em
construção civil.
Na figura 7.12 apresenta-se para cada geração, o percentual de indivíduos com
determinada espessura de camada. Isto tem influência direta no plano de concretagem
do elemento estrutural. A tendência foi para os indivíduos com espessura de 2,0m.
Pode-se associar este fato ao de que os indivíduos com espessura maior (3m),
apresentaram índice de fissuração acima do desejável, e foram penalizados na função
objetivo.
O percentual de indivíduos com determinada temperatura de lançamento do concreto
é apresentado na figura 7.13. O resultado da análise indicou indivíduos com
temperatura de lançamento igual 270 C. Este material não necessitaria ser resfriado.
Enquanto que na figura 7.14 os materiais dos indivíduos ao longo das gerações são
apresentados. O algoritmo genético indicou como resultado da análise o material 5,
dosagem E-2627. Ao se avaliar as propriedades deste material, em relação aos
demais, percebe-se que o resultado é condizente com as propriedades desta
dosagem.
O Algoritmo Genético nos indicou que para o objetivo da busca o ideal seria se utilizar
a dosagem E-2625, com junta de concretagem a 2m de altura, para o bloco de 3m,
temperatura de lançamento de 270C e intervalo de lançamento de 5 horas, entre
camadas. O custo deste material ficou em R$277,96 / m 3.
A análise apresentada consumiu 3 dias de utilização de ferramenta computacional,
mas não se pode deixar de comentar que no espectro de todas as possiilidades
possíveis: 20.608, foram feitas apenas 380 análises, isto se deve em parte, visto que a
partida do processo é aleatória, pelo fato de que os indivíduos, já calculados,
selecionados para as gerações seguintes não são recalculados. Isto representa um
grande ganho em tempo de análise.
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Na

figura

7.15,

pode-se

observar,

para

alguns

indivíduos

analisados,

o

desenvolvimento do índice de fissuração, ao longo das gerações. Quando algum
indivíduo, entenda-se aqui por um conjunto das variáveis que definem o processo
construtivo da estrutura, atinge o índice de fissuração 1, automaticamente ele recebe
penalização, e não se torna apto a ser selecionado para a geração seguinte.
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Figura 7.15 – Desenvolvimento do Índice de Fissuração ao longo das gerações para
alguns indivíduos
Na figura 7.16 temos gráfico análogo com todas as curvas dos indivíduos analisados
ao longo das gerações.
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Figura 7.16 – Desenvolvimento do Índice de Fissuração ao longo das gerações para
todos os indivíduos analisados
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Capítulo 8:
Conclusões

Simular os fenômenos físico-químicos da hidratação do cimento a partir de parâmetros
que podem ser obtidos através da realização de ensaios comumentes executados na
construção civil é a grande vantagem de se utilizar o Modelo de Ulm e Coussy,
implementado computacionalmente. Este modelo permite uma análise consistente do
concreto a poucas idades, é preciso e operacional, uma vez que as propriedades do
material podem ser formuladas em função de um único parâmetro: o grau de
hidratação.
Avaliar o processo construtivo de um elemento de concreto massa, objetivando-se
minimizar seu custo é um problema difícil, pois envolve muitas variáveis, conforme
descrito no capítulo 7 desta tese. A utilização do algoritmo genético é favorável a
resolução do problema descrito e se mostrou uma valiosa ferramenta nesta
otimização.
As variáveis escolhidas para a análise através do algoritmo genético podem sempre
variar, conforme a necessidade específica da modelagem da realidade em que se
aplica. A função objetivo pode ser adaptada sem grandes esforços numéricos, visto
que as variáveis, para otimização do processo executivo de um elemento estrutural,
são discretas. Outras implementações neste algorítmo genético podem ser feitas
conforme a realidade a qual se aplica.
A variável utilizada para caracterizar o material pode ser melhor tratada, no que diz
respeito aos custos associados, para a função objetivo. Isto tornaria a avaliação mais
precisa. Como não se conseguiu obter estas cotações de forma tão detalhada, pelas
empreiteiras consultadas, seria necessário se avaliar de forma mais cuidadosa os
custos de cada um dos materias considerados.
O algoritmo genético nos indicou um processo executivo para a estrutura analisada:
uma laje de uma turbina de uma central termoelétrica, onde o material não
necessitaria ser resfriado. Se um invés de admitir a variável espessura da camada,
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considerássemos a laje de fundação toda concretada de uma só vez, como alguns
fabricantes de turbinas, por exemplo, GE e Westinghouse, exigem, o calor de
hidratação gerado seria tal que nos obrigaria a resfriar o material. Para esta nova
situação outro material seria encontrado e consequentemente este custo seria bem
superior ao encontrado na análise descrita nesta tese.
Como sugestão de continuidade deste trabalho algumas idéias já surgem, mas
infinitas são as possibilidades no campo da inteligência artificial. Pode-se citar:
•

Acoplamento da técnica de Redes Neurais com o Algoritmo Genético,
principalmente no cálculo aproximado das aptidões, para se reduzir o número
de análises;

•

Implementação de algum medidor de convergência, de forma a diminuir o
esforço computacional para geração de resultados, monitorando a evolução da
solução;

•

Aferir este algoritmo genético, com a utilização de um outro algoritmo genético
multi-objetivo, tornando a análise mais simples, com a agregação de objetivos;
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