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1 – Resumo 

 

O processo de dosagem é uma das principais etapas do desenvolvimento de 

um concreto de qualidade, frente a essa premissa, busca-se o método que melhor 

desempenhe a função, entretanto, quanto mais preciso for, mais complexo se 

mostra. Para facilitar a utilização do método desenvolvido pelo INT (Instituto 

Nacional de Tecnologia), proposto no presente trabalho, foi utilizado o software de 

computador desenvolvido pela Microsoft, denominado Excel, o qual é parte 

integrante do grupo conhecido como Office. 

 

2 – Introdução 
 

 Para obtenção de um concreto de qualidade, é necessário que exista um 

estudo de dosagem bem elaborado com a finalidade de fornecer a melhor relação 

quantitativa entre os materiais empregados na mistura. Ao longo dos anos uma série 

de autores buscaram estabelecer o melhor método para se obter um resultado final 

satisfatório. Um dos métodos que foi consolidado e recebeu bastante destaque foi 

desenvolvido pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT) que consiste em situar a 

curva granulométrica do concreto dentro de uma faixa de granulometria ótima. 

 O processo de informatização vem culminando em mudanças de cenário 

mundial, transformando intensamente o dia a dia da humanidade e tornando 

diversas áreas do conhecimento muito mais dinâmicas. Um exemplo é o processo 

de informatização dos canais de comunicação, que tomaram novos rumos quando 

tiveram contato com tal fenômeno. 

Na construção civil não foi diferente, a ideia de protótipos eletrônicos e 

simulações assistidas por computadores ganha mais força a cada dia, em função 

desta tendência inovadora, buscou-se a integração da informática no processo de 

dosagem do concreto, mais especificamente, no desdobramento do traço inicial, 

quando desenvolvido pelo método do Instituto Nacional de Tecnologia (INT). O 



software desenvolvido foi consolidado com base no Microsoft Excel, em forma 

matricial. 

 

3 – Objetivos 

 

É objetivo deste trabalho utilizar a informatização em prol da tecnologia do 

concreto no processo de dosagem, facilitando a etapa de desdobramento do traço 

inicial através do método do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) que situa a curva 

granulométrica do concreto dentro de uma faixa de granulometria ótima. Buscando 

maior eficácia, eficiência e ainda diminuir a probabilidade de erro em cálculos, 

possibilitando economia de tempo e recursos. 

 

4 – Metodologia 

 

Para alcançar o objetivo proposto no presente trabalho, foi utilizado o 

software de computador desenvolvido pela Microsoft denominado Excel, o qual é 

parte integrante do grupo conhecido como Office. 

 

Foi também utilizado o método de dosagem que segue o seguinte roteiro: 

 

1) Fixar a relação água/cimento em função de:  
 
 

a) Resistência à compressão fc28 (Curva de Abrams) 
 

b) Durabilidade do concreto frente às condições de exposição (Tabelas 2, 3 e 4, 
da NBR 6118/2003).  

Adota-se o menor dos dois valores de x.  

 



2) Determinação do traço total inicial mi (traço piloto) - Conhecido o x e 

determinado o teor de água/materiais secos H (%) por experimentação atual ou 

anterior, calcula-se o traço inicial mi  

1
100


H

x
mi  

 

3) Desdobramento do traço inicial mi em ai e pi - O traço será desdobrado quer 

através de misturas experimentais em laboratório (Método ITERS), quer situando a 

curva granulométrica do concreto dentro de uma faixa de granulometria ótima 

(Método INT) quer através de um módulo de finura ótima para o concreto. 

 

5 – Desenvolvimento 

Em um primeiro momento buscou-se estabelecer todas as variáveis do 

desdobramento em função do método INT, criando assim, os critérios para então 

desenvolver o algoritmo que automaticamente processasse os dados dos materiais 

descritos pelo usuário. O processo foi organizado nas seguintes etapas dado por 

telas: 

 

1- Definição do número de agregados; 

 



 

2- Na segunda tela, o usuário fornecerá o nome escolhido para os agregados; 

 

 

 

 

 

 

3- Na terceira tela exibida ao usuário, estão contidos os campos de maior 

importância. Nesta tela o usuário vai primeiramente inserir o traço 

correspondente à quantia de cimento em relação à quantidade de agregados, 

e somente após isso vai fornecer a porcentagem retida nas peneiras da série 

normal, dados estes proveniente de um ensaio de granulometria. 

 





Ao concluir a inserção de todos os dados, o software automaticamente vai 

calcular o desdobramento, e baseado nas curvas denominadas padrão, para cada 

classe de concreto, seguindo as correlações com a matriz abaixo. 

 

 

Peneiras 

 9,5 mm 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm 75 mm 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

75 mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

50 mm - - - - - - - - - - - - - - - 13 17 23 

38 mm - - - - - - - - - - - - 9 12 17 22 26 36 

25 mm - - - - - - - - - 14 17 25 23 26 36 32 38 48 

19 mm - - - - - - 10 12 18 23 26 36 29 34 45 37 45 55 

9,5 mm - - - 22 26 36 29 36 45 37 45 55 42 50 60 49 58 67 

4,8 mm 22 26 34 37 45 55 42 50 61 49 58 67 53 64 72 56 67 76 

2,4 mm 37 44 54 49 58 67 53 62 72 59 67 76 62 70 79 66 74 82 

1,2 mm 49 58 67 59 68 76 62 70 79 66 74 82 69 76 84 73 79 86 

0,60 mm 59 67 76 66 74 82 69 76 84 74 78 86 74 80 87 77 82 88 

0,30 mm 66 74 82 74 79 86 74 80 87 77 82 88 78 83 89 80 84 90 

0,15 mm 74 79 86 77 82 88 78 83 89 80 85 90 82 85 90 82 86 91 

<0,15mm 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 0 3 2 1 2 2 1 

Cimento 23 18 12 20 16 10 18 14 10 17 13 10 15 13 9 14 12 8 

I – Concreto de adensamento manual 
II – Concreto de adensamento vibratório moderado 
III – Concreto de adensamento vibratório frenético 

 

 

Ainda na terceira tela, é oferecida ao usuário, através de botões, a opção de 
voltar à tela anterior; reset, voltando à tela número um e apagando todos os 
dados; há também a opção de imprimir o resultado obtido. 

 

 



6 – Resultados 

 

A resultante do processo de informatização foi um conjunto de matrizes 

relacionadas, que ao receberem os dados inseridos pelo usuário, processam os 

mesmos de forma lógica, armazenando dados, formando resultados e construindo 

gráficos pertinentes ao método adotado. 

 

7 – Considerações Finais 

 

A utilização do software da Microsoft como facilitador no processo de 

dosagem do concreto se mostrou promissor, ao ponto que tornou mais rápido prático 

e eficiente o processo como um todo, podendo ser utilizado para atender as 

necessidades de uma grande gama de engenheiros e até mesmo de concreteiras e 

centrais dosadoras de concreto, uma vez que a plataforma hospedeira da 

ferramenta é largamente difundida. 
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