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RESUMO
Devido a crescente demanda atual por habitações populares, a indústria da
construção civil tem buscado técnicas mais rápidas e eficazes para construí-las.
Neste contexto, o sistema construtivo de paredes de concreto tem tido uma grande
aceitação por permitir a racionalização das obras, apresentando qualidade e
durabilidade adequadas para as construções. Devido à facilidade de se trabalhar
com o concreto auto-adensável (CAA), este é visto como um material de grande
potencial para uso no sistema construtivo de paredes de concreto. Além de
dispensar o adensamento mecânico e reduzir a mão de obra envolvida na sua
execução, o CAA possibilita a obtenção de superfícies bem acabadas após a
desenforma. Desta forma, o presente trabalho buscou desenvolver concretos autoadensáveis com alto teor de ar incorporado, utilizando materiais finos de pedreira
em sua composição, a partir do método de dosagem proposto por Gomes (2002),
para a aplicação em sistemas construtivos de paredes de concreto moldadas no
local. Os concretos estudados foram avaliados quanto aos parâmetros de autoadensabilidade no estado fresco e quanto ao desempenho físico e mecânico no
estado endurecido. A partir dos resultados obtidos verificou-se que a metodologia
de dosagem adotada possibilitou a produção de misturas de concreto com as
propriedades especificadas inicialmente, com a ressalva de se realizar ajustes no
teor do aditivo incorporador de ar e a avaliação do desempenho do CAA no estado
fresco de novas misturas, limitando em 9% o teor de ar incorporado.

Palavras-Chave: dosagem; concreto autoadensável; aditivo incorporador de ar;
resistência à compressão; paredes de concreto.

ABSTRACT
Study of self-compacting concrete, with air-entraining additive used in the
production of reinforced concrete walls cast in site

Due to increasing current demand for affordable housing, the construction
industry has sought techniques faster and more efficient to build them. In this
context, the structural system of concrete walls has had wide acceptance for
allowing the rationalization of work, presenting quality and durability suitable for
buildings. Due to the ease of working with self-compacting concrete (SCC), this is
seen as a material of great potential for use in the building system concrete walls.
Besides dispensing the mechanical crowding and reduce the labor involved in their
implementation, the SCC allows obtaining well finished surfaces after demold. Thus,
the present study aimed to develop self-compacting concrete with air-entraining, using
fine materials quarry in its composition from the dosage method proposed by Gomes
(2002), for use in building systems for walls concrete cast on site. The concrete
studied were evaluated for baseline self-compacting in the fresh state and on the
physical and mechanical performance in the hardened state. From the results
obtained it was found that the dosage adopted methodology allowed the production
of concrete mixes with the properties specified initially, with the proviso that if
perform adjustments in the content of entraining air and performance evaluation in
fresh SCC new mixes, limiting the content of 9% of air entrainment.

Key-words: Mix design; self compacting concrete; entraining air; compressive
strength; concrete walls.
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1 INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil brasileira vive um momento de adaptação às
substanciais mudanças da economia, decorrentes de uma crescente no mercado
imobiliário impulsionada pelos investimentos do governo federal em habitação.
No Brasil, desde 2008 são frequentes as alternâncias na concessão de
crédito imobiliário para a construção de habitações, o que obriga as empresas do
setor da construção a se adaptarem às situações adversas, buscando melhoria no
desempenho e maior atenção ao planejamento e controle de produção das
edificações. Assim, empresas que colocam no mercado produtos de melhor
qualidade e produzidos em um menor intervalo de tempo do que sua concorrência,
atendendo ou superando as expectativas dos clientes, conseguem alavancar sua
condição de competitividade [1].
O setor da construção civil tem buscado assimilar conceitos, métodos e
técnicas que conduzam à melhoria da gestão da produção em ambientes industriais
considerando-se

suas

características

particulares.

Entretanto,

conceitos

de

planejamento e controle de produção normalmente utilizados na engenharia de
produção e inseridos no ambiente construtivo nem sempre se adaptam às situações
[1]

CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. (2007). Administração da produção de operações: manufatura e serviços:
uma abordagem estratégica. 2 ed., 2. Reimpr, São Paulo: Atlas apud BEZERRA, L.M.C.M.. Planejamento e
controle da produção com a utilização de células de trabalho: estudo de caso em construções com vedações
verticais em concreto armado moldadas in loco. 2010. Universidade de São Paulo. São Carlos.
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de produção existentes na construção civil, dadas as peculiaridades do setor,
gerando, muitas vezes, sistemas inadequados e de baixa eficiência [ASSUNPÇÃO
(1996) apud BEZERRA (2010)][2].
Messeguer (1991) apud Bezerra (2010)

[3]

ressalta algumas características da

construção civil que dificultam a transposição de conceitos e ferramentas aplicados
em outras indústrias: a construção é uma indústria de caráter nômade; cria produtos
únicos e não produtos seriados; a impossibilidade de aplicar uma produção em
cadeia (produtos passando por operários fixos), e sim uma produção centralizada
onde os operários se movem em torno de um produto fixo; indústria de caráter
tradicional, resistente a mudanças; utilização de mão-de-obra intensiva, pouco
qualificada e com remotas possibilidades de promoção, o que gera baixa motivação
no trabalho; realiza seus trabalhos sob intempéries; o produto é único, ou quase
único na vida do usuário; e na realização do trabalho, as responsabilidades são
dispersas e mal definidas.
Entretanto, o conceito de gestão da produção aplicado à construção civil vem
se adaptando às necessidades do setor com o paradigma da construção enxuta. Em
suma, percebe-se que o processo de planejamento e controle da produção é
extremamente importante para o desempenho do setor da construção e que, na sua
maioria, o mesmo não é conduzido de forma a explorar todas as suas
potencialidades [BERNARDES (2001) apud BEZERRA (2010)][4].

[2]

ASSUNPÇÃO, J. (1996). Gerenciamento de Empreendimento na Construção Civil: Modelo para planejamento
Estratégico da Produção de Edifícios. Tese de Doutorado. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo, Departamento de Engenharia de Construção Civil apud BEZERRA, L.M.C.M.. Planejamento e controle da
produção com a utilização de células de trabalho: estudo de caso em construções com vedações verticais em
concreto armado moldadas in loco. 2010. Universidade de São Paulo. São Carlos.
[3]
MESSENGUER, A. G. (1991). Controle e garantia da qualidade na construção. Tradução Roberto Falcão
Bauer apud BEZERRA, L.M.C.M.. Planejamento e controle da produção com a utilização de células de trabalho:
estudo de caso em construções com vedações verticais em concreto armado moldadas in loco. 2010.
Universidade de São Paulo. São Carlos.
[4]
BERNARDES, M. (2001). Desenvolvimento de um Modelo de Planejamento e Controle da Produção para
Micro e Pequenas Empresas da Construção. Tese de Doutorado. 310 p.- Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Porto Alegre apud BEZERRA, L.M.C.M.. Planejamento e
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Esta situação é vista pela engenharia civil como um fator que motivou a
inovação tecnológica para a construção de habitações, que teve na década de 1950
o surgimento da racionalização e industrialização das construções decorrentes das
devastações da Segunda Guerra Mundial, quando países da Europa passaram a
utilizar elementos pré-fabricados de concreto na construção de habitações. No
entanto, este tipo de construção ficou associado à uniformidade, monotonia e rigidez
na arquitetura, características decorrentes da produção em massa de habitações.
Sem a avaliação prévia de desempenho destes sistemas construtivos, verificou-se a
ocorrência de patologias e acidentes envolvendo edifícios construídos com préfabricados durante este período [SERRA (2005) apud BEZERRA (2010)][5].
No Brasil, em 1966, o governo federal criou o Banco Nacional da Habitação
(BNH) como uma tentativa de utilizar processos construtivos industrializados para a
construção de habitações populares. Porém, com a extinção do BNH em 1986,
verificou-se um redirecionamento da política nacional de habitação, adotando-se
uma nova postura no mercado da construção, isto é, a importação de novas
tecnologias e o interesse crescente de construtoras e fabricantes de materiais pelos
processos construtivos não convencionais.
Neste contexto, impulsionados pelo interesse na melhoria da qualidade da
produção e pelo déficit habitacional no Brasil, empresas iniciaram uma busca pela
racionalização da produção de edifícios, por meio da otimização das atividades da
obra, reduzindo prazos e, consequentemente os custos, sem implicar na ruptura da

controle da produção com a utilização de células de trabalho: estudo de caso em construções com vedações
verticais em concreto armado moldadas in loco. 2010. Universidade de São Paulo. São Carlos.
[5]
SERRA, S. M. B.; FERREIRA, M. de A.; PIGOZZO, B. N. (2005). Evolução dos pré-fabricados de concreto. In:
I ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA-PROJETO-PRODUÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 2005.
São Carlos. Anais... apud BEZERRA, L.M.C.M.. Planejamento e controle da produção com a utilização de células
de trabalho: estudo de caso em construções com vedações verticais em concreto armado moldadas in loco.
2010. Universidade de São Paulo. São Carlos
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base produtiva que caracteriza este sub-setor [LORDSLEEM (1998) apud BEZERRA
(2010)] [6].
A teoria mostra a diferença conceitual entre sistemas e processos
construtivos. Considera-se como processo construtivo um modo bem definido de se
construir um edifício através de um conjunto de métodos utilizados na construção da
estrutura e vedações do edifício, enquanto o sistema construtivo, além de ser
racionalizado, apresenta um elevado nível de industrialização e de organização,
sendo constituído por um conjunto de elementos e componentes inter-relacionados e
completamente integrados pelo processo construtivo (SABBATINI, 1989).
Já Martucci (1990) apud Bezerra (2010)[7] ressalta que os processos
construtivos estabelecem tipologicamente as tecnologias a serem aplicadas, fazendo
que nos projetos surjam os sistemas construtivos e na produção sejam definidas as
famílias de processos de trabalho. Sendo assim, um processo construtivo nada mais
é do que o processo que define as formas e as capacidades técnicas e econômicas
de se construir, enquanto um sistema construtivo é configurado por um conjunto
articulado de elementos e subsistemas construtivos e de técnicas de construção
associadas a fim de configurar um objeto arquitetônico.
O primeiro registro da utilização do sistema construtivo de paredes de
concreto leve no Brasil é de 1979, pela COHAB-MG na cidade de Santa Luzia-MG,
na execução de 46 unidades habitacionais no Conjunto Habitacional Carreira
Comprida, sendo utilizadas fôrmas metálicas e concreto celular. O peso final do

[6]

LORDSLEEM JÚNIOR, A. C. et. al.(1998). O processo de produção das paredes maciças. In: SEMINÁRIO
TECNOLOGIA E GESTÃO NA PRODUÇÃO DE EDIFÍCIOS VEDAÇÕES VERTICAIS apud BEZERRA,
L.M.C.M.. Planejamento e controle da produção com a utilização de células de trabalho: estudo de caso em
construções com vedações verticais em concreto armado moldadas in loco. 2010. Universidade de São Paulo.
São Carlos.
[7]
MARTUCCI, R. (1990). Projeto tecnológico para edificações habitacionais: utopia ou desafio? Tese de
Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo apud BEZERRA,
L.M.C.M.. Planejamento e controle da produção com a utilização de células de trabalho: estudo de caso em
construções com vedações verticais em concreto armado moldadas in loco. 2010. Universidade de São Paulo.
São Carlos.
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produto acabado foi consideravelmente menor que o da alvenaria convencional,
acarretando em economia nas fundações. As características desse sistema
consideradas importantes foram a eliminação da atividade de quebra das paredes
para a execução das instalações hidro-sanitárias e elétricas e a facilidade de
instalação dos caixilhos, bem como o bom desempenho térmico e acústico devido às
características do concreto celular (SACHT, 2008).
No desenvolvimento de sistemas construtivos para construções habitacionais,
destaca-se nas décadas de 1970 a 1990 o sistema construtivo de painéis
monolíticos moldados no local, tais como sistema Outnord de fôrmas metálicas e os
sistemas Geo-sistem e Preford de fôrmas metálicas e de madeira [8].
Outros relatos de utilização desse sistema construtivo foram identificados nos
anos de 1980 nas cidades de Natal (RN) e Manaus (AM) (ABCP, 2002). No início da
década de 1990 foram construídos edifícios de múltiplos pavimentos utilizando este
sistema em Manaus (AM) (SACHT, 2008).
Porém, a falta de escala e de continuidade das obras, principalmente devido
às limitações do sistema financeiro da habitação na época, impediu que essas
tecnologias se consolidassem no mercado brasileiro da construção civil. Hoje, com o
crescimento do mercado imobiliário nacional, o sistema construtivo de paredes de
concreto encontra ambiente propício para desenvolver-se, tal como vem ocorrendo
em outros países latino-americanos onde existe uma grande demanda por moradias
e uma vigorosa produção de edificações [COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO
(2007/2008); MISURELLI & MASSUDA (2009)].
Dentre as empresas que atuam no mercado nacional da construção utilizando
este sistema construtivo, destacam-se a SERGUS na construção de edifícios de
multipavimentos, bem como a GETHAL na execução de habitações térreas e
[8]

Op. Cit. Nota de rodapé

[6]

.
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também de multipavimentos. Atualmente, com a expectativa de aumento na escala
de produção de habitações de interesse social, outras construtoras como a
RODOBENS, TENDA, TRISUL, HOMEX BRASIL e a ECOESFERA estão utilizando
esse sistema construtivo para dar mais rapidez à execução das obras. A Votorantim
Cimentos prevê que 70% do mercado total de habitação popular no Brasil será
executado com o sistema construtivo de paredes de concreto, enquanto a ABCP tem
uma projeção mais conservadora, considerando que 50% dos projetos irão utilizar
este sistema construtivo (JUSTUS, 2009).
Assim, o sistema construtivo de paredes de concreto vem ganhando
gradativamente o mercado brasileiro da construção. Desde 2007 a Associação
Brasileira de Cimento Portland (ABCP), a Associação Brasileira de Serviços de
Concretagem (ABESC) e o Instituto Brasileiro de Telas Soldadas (IBTS) introduziram
no movimento Comunidade da Construção um debate sobre as edificações feitas
com paredes de concreto moldadas no local, cujo sistema construtivo recebeu o
nome de PAREDE DE CONCRETO.
Essas três instituições, associadas a quatorze grandes empresas entre
construtoras e fornecedores de materiais de construção, formaram o Grupo Parede
de Concreto em 2007 com o intuito de difundir o sistema construtivo de paredes de
concreto através de várias ações dentro do setor da construção civil, dentre elas a
publicação do documento Coletânea de Ativos: Paredes de Concreto, com três
edições já publicadas (2007/2008; 2008/2009 e 2009/2010). Esses documentos
apresentam ao setor da construção civil o sistema construtivo de paredes de
concreto, contemplando informações quanto ao grau de competitividade oferecido
pelo sistema, a avaliação do sistema de acordo com a norma de desempenho de
edificações

(ABNT

NBR

15575:2008),

especificações

técnicas

para

o
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desenvolvimento do sistema construtivo, práticas recomendadas de projeto
arquitetônico, recomendações para o processo de execução, escolha entre os
diversos tipos de fôrmas, concretos e armaduras, bem como instruções de cursos
para projetistas e armadores, treinamento de mão de obra, gestão e boas práticas
do mercado envolvendo tais sistemas construtivos.
O setor da construção civil tem mostrado boa receptividade a estas ações, o
que tem viabilizado uma maior utilização do sistema construtivo de paredes de
concreto. Incorporadoras, construtoras e projetistas estão considerando com maior
frequência este sistema construtivo como uma alternativa para se alcançar maior
eficiência produtiva na construção de habitações.
Assim, considerando a utilização deste sistema na construção de habitações
e caracterizando-o como um sistema padronizado, pode-se classificar sua forma de
produção como um processo construtivo industrializado, uma vez que a utilização de
elementos moldados no local aplicados à produção em larga escala e a inserção de
componentes que dão origem ao produto final, determinando uma sequência
produtiva que considera os padrões de execução e a qualidade dos produtos,
transformam o canteiro de obras em uma fábrica de habitações, caracterizando um
processo de industrialização da construção (BEZERRA, 2010).
A eficácia do sistema construtivo de parede de concreto moldada no local se
deve às técnicas construtivas adotadas, principalmente ao tipo do concreto utilizado,
fundamental para que o sistema apresente rapidez e qualidade. Essa característica
exige do concreto uma adequada trabalhabilidade para o adequado preenchimento
das fôrmas de forma rápida e sem segregação dos componentes do concreto,
resultando em superfícies bem acabadas e resistências mecânicas iniciais
adequadas para redução dos períodos de desmontagem e montagem dos próximos
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painéis, fatores que influenciam diretamente no desempenho técnico e econômico
do empreendimento.

1.1 Importância e justificativa do estudo
A atual demanda por habitações populares fez que a indústria da construção
civil buscasse tecnologias que pudessem proporcionar ganhos de prazo. Assim,
buscando tecnologias que permitissem a racionalização de obras, com qualidade e
durabilidade condizentes com as exigências das normas, algumas construtoras
investiram na aplicação do sistema construtivo de paredes de concreto armado
moldadas no local.
O sistema construtivo de paredes de concreto, industrializado devido à
racionalização dos processos envolvidos nas etapas da construção (fundação,
sistema e montagem/desmontagem das fôrmas, instalações elétricas e hidráulicas,
fixação de esquadrias, tipo e aplicação de concreto), oferece rapidez na produção
em grande escala, com condições técnicas e econômicas viáveis.
No entanto, para se obter melhores vantagens de produtividade, prazo e
custos, é necessário o controle de todo o processo executivo, desde a concepção do
projeto até a entrega da obra. Para isso leva-se em consideração o tipo de
fundação, o tipo de fôrma, bem como o tipo de concreto a ser aplicado.
Em particular, para a escolha do concreto a ser aplicado na execução do
sistema de paredes de concreto, deve-se analisar as especificações de projeto
quanto às resistências mecânicas e a classe de agressividade do ambiente em que
o empreendimento será executado, analogamente ao que é feito para os sistemas
construtivos que utilizam estrutura reticular de concreto. Além disso, deve-se
analisar as alternativas para aplicação do material de forma a diminuir o tempo de
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concretagem, de desenforma e acabamento das paredes, e reduzir etapas
posteriores de acabamento.
Nesse contexto, o concreto auto-adensável (CAA) é visto como um material
de grande potencial para uso nesse sistema construtivo, devido à facilidade com que
o material é bombeado e, principalmente, com que preenche as fôrmas,
dispensando o uso de vibradores para o adensamento, além de ser um concreto
mais compacto devido à quantidade de materiais finos em sua composição,
apresentando bom desempenho em termos de durabilidade da estrutura e
superfícies pós-desenforma com qualidade superior ao concreto convencional.
O desenvolvimento de um CAA com ar incorporado consiste em uma
alternativa positiva para a utilização em sistemas construtivos de paredes de
concreto, pois apresent desempenho satisfatório tanto no isolamento térmico e
acústico, como em relação a durabilidade para concretos de baixa resistência.
O pó de pedra é obtido através da rebritagem de rochas, tendo o mesmo –
dimensões dos agregados graúdos entre 12,5 mm e 4,75 mm – mais comumente
utilizado, pois este material é encontrado em quantidades significativas nos pátios de
pedreiras, sendo gerado durante a produção da brita (KLEYN, 2008). O acúmulo
desse material nos pátios de produção de agregados ocorre, pois é pouco utilizado
na construção civil, se tornando um problema de logística para as pedreiras, assim
como um problema ambiental [9].
Observa-se então, que a utilização do pó de pedra no concreto pode resultar
em benefícios ao meio ambiente, através da minimização do uso de agregados
naturais (quando em substituição por areia) o que também é economicamente

[9]

CHAVES, A. P. Estado da arte da produção de areia de britagem. In: Anais do II SUFFIB – SEMINÁRIO: O uso
da fração fina da britagem. São Paulo, 2005 apud KLEYN, N. S. Influência da substituição da areia natural pela
areia de britagem no comportamento do concreto auto-adensável. 2008. Universidade Estadual de Londrina.
Londrina.
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vantajoso pelo fato da utilização do agregado britado não sofrer restrições tão
severas quanto às aplicadas aos agregados naturais, por parte dos órgãos de
fiscalização ambiental.

1.2 Objetivo
O presente trabalho tem como principal objetivo desenvolver um CAA com ar
incorporado, utilizando materiais finos e pó de pedra em sua composição. São
previstas duas classes de resistência mecânica, 15 MPa e 25 MPa, para atender à
diretriz SINAT-001 que especifica que o concreto com ar incorporado e massa
específica de 1900 kg/m³ para aplicação em casas térreas e assobradadas deve
apresentar resistência característica acima de 14 MPa, e também para atender aos
requisitos de concreto para fins estruturais, que de acordo com a ABNT NBR
8953:2009 deve apresentar resistência característica acima de 25 MPa, para que a
aplicação deste material seja viável técnica e economicamente no sistema
construtivo parede de concreto moldada no local.

1.3 Organização do trabalho
O trabalho apresentado nessa dissertação está estruturado em 7 capítulos.
Neste primeiro capítulo, uma breve introdução sobre o assunto estudado é
apresentada, bem como a importância e justificativa da presente pesquisa e os
objetivos a serem alcançados.
O segundo capítulo aborda uma revisão dos principais aspectos relacionados
com o sistema construtivo de paredes de concreto, enquanto o capítulo três
apresenta os principais conceitos relacionados com o concreto auto-adensável.
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O procedimento experimental adotado na pesquisa é apresentado no capítulo
quatro. No capítulo cinco, são apresentados os resultados obtidos e as discussões
do estudo experimental realizado. As conclusões do estudo, bem como as
sugestões para futuras pesquisas são apresentadas no capítulo seis.
As referências das bibliografias consultadas para o desenvolvimento deste
trabalho são listadas e apresentadas no capítulo sete.
Na seqüência, anexo a este trabalho, são apresentados os dados
complementares para a elaboração da pesquisa. Esses dados incluem a
caracterização dos materiais constituintes das misturas de concreto auto-adensável
e os resultados dos ensaios físico-mecânicos dos concretos auto-adensáveis no
estado endurecido.
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2 SISTEMA CONSTRUTIVO DE PAREDES DE CONCRETO

O sistema construtivo de paredes de concreto moldadas no local se destaca
no segmento de construções industrializadas, pois oferece condições técnicas e
econômicas para a produção de unidades habitacionais em grande escala. Este
sistema exige das construtoras maior foco em obras duráveis, realizadas dentro de
padrões técnicos reconhecidos, com segurança estrutural e velocidade de execução
(COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2007/2008).
Trata-se de um sistema construtivo que reduz as atividades artesanais e
improvisações, contribuindo para diminuir o número de operários no canteiro de
obras. Com a redução de etapas e maior produção em menos tempo, melhoram os
indicadores de produtividade e aumentam as margens do negócio.
Em linhas gerais, este sistema construtivo pode ser descrito como um sistema
em que as vedações das edificações, também com função estrutural, com
espessura usual a partir de 8 cm, são executadas no local de utilização empregando
o concreto armado, sendo as instalações elétricas e hidráulicas já posicionados no
local correspondente no interior da fôrma [FERRARI (2006) apud SACHT (2008)][10].

[10]

FERRARI, (2006) Desenvolvimento de concreto leve estrutural para execução de habitações de interesse
social. Processo nº 05/00261-2, Relatório de Iniciação Científica. São Carlos: EESC-USP, FAPESP apud
SACHT, H. M. (2008). Painéis de vedação de concreto moldados in loco: avaliação de desempenho e
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O sistema construtivo de paredes de concreto pode ser empregado em
diferentes tipos de edificações, tais como casas térreas, sobrados e edifícios (Foto
1);
Na construção de edifícios de multipavimentos, na maioria dos projetos, os
pavimentos subsolo e térreo seguem o sistema de construção convencional com
estrutura de concreto e vedação em alvenaria, utilizando o sistema de paredes de
concreto a partir dos pavimentos tipo-padrão.

Foto 1 – Edifício de multipavimentos executado
com o sistema de paredes de concreto.
Fonte: Engemix
Além da velocidade e da economia de custos, o sistema parede de concreto
também reduz o desperdício e as etapas de execução da obra. No sistema
construtivo convencional, depois de executada a estrutura e a vedação, as paredes
geralmente são quebradas para as instalações hidráulicas e elétricas serem
desenvolvimento de concreto. Dissertação de Mestrado, 286 p. – Programa de Pós-graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. São Carlos.
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colocadas. Por outro lado, como no sistema construtivo de parede de concreto as
instalações são embutidas no momento da montagem das fôrmas, o desperdício de
mão-de-obra com estes retrabalhos são eliminados. Além disso, a quebra das
paredes no sistema construtivo de alvenaria convencional para colocação das
instalações gera desperdício de materiais, que por sua vez, se transforma em
resíduos. No sistema construtivo de parede de concreto o desperdício pode ser
muito inferior em relação à alvenaria convencional.
O processo de montagem das edificações que utilizam este sistema
construtivo pode ser caracterizado como um processo de produção em massa, pela
formação de uma “linha de montagem” de produtos padronizados para atender a
necessidade de produção em larga escala (Foto 2). O sistema apresenta uma
sequência de montagem dos componentes e serviços bem definidos que
determinam etapas de execução subsequentes e dependentes entre si, ou seja, a
construção é feita de forma sequenciada em que a finalização de uma fase é
fundamental para o início da próxima fase do sistema (BEZERRA, 2010).
O investimento na aquisição de fôrmas, treinamento de mão-de-obra em
todos os níveis do processo construtivo, se justifica quando o empreendimento
apresenta um grande número de unidades, fazendo que os resultados obtidos em
termos de prazo e custo sejam mais consideráveis.
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Foto 2 – Conjunto de apartamentos Meu Orgulho, em Manaus, com 3500 unidades.
Fonte: Direcional Engenharia.

Cabe resaltar que o sistema de paredes de concreto não deve ser associado
a empreendimentos considerados no mercado da construção civil como segmento
de habitação econômico, podendo e já sendo adotado na cidade de São Paulo na
construção de empreendimentos de médio padrão. Em muitos casos, são
executadas algumas paredes internas em drywall, possibilitando a personalização
do imóvel pelos proprietários.

2.1 Execução do sistema construtivo de paredes de concreto
No sistema construtivo de parede de concreto, a parede possui função de
vedação e de estrutura, tendo embutidas as instalações elétricas e hidráulicas, e as
esquadrias. A execução das paredes e lajes pode ser realizada simultaneamente ou
em ciclos alternados. Todas as paredes de cada ciclo construtivo de uma edificação
são moldadas em uma única etapa de concretagem, permitindo que, após a
desenforma, as paredes já contenham em seu interior todos os elementos
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embutidos: caixilhos de portas e janelas, eletrodutos, tubulação de hidráulica e
elementos de fixação para cobertura.
Para a realização de uma habitação adotando este sistema, devem ser
seguidas algumas etapas específicas citadas abaixo, de acordo com os subprocessos que constituem o sistema:


colocação das instalações prediais (hidráulica e elétrica) para execução
da fundação (Fotos 18 e 19);



marcação das posições das paredes nas fundações, verificando as
locações e interseções entre os elementos estruturais (Foto 20);



colocação das cantoneiras delimitando o local de posicionamento dos
painéis (Foto 21);



montagem dos painéis, pode ser realizado de duas maneiras: uma delas
consiste na execução dos painéis internos e externos juntos, sendo
nesse caso todas as armaduras, reforços e instalações são montadas
primeiro e, posteriormente, se executa a montagem das esquadrias e dos
painéis de fôrmas internos e externos simultaneamente (Foto 3, 4 e 5);
outra forma é executar primeiramente os painéis internos (com a
montagem das armaduras, reforços, instalações elétricas e hidráulicas e
esquadrias) e depois os externos (Foto 6);



fechamento das fôrmas (Fotos 7 e 8);



concretagem das paredes de acordo com o plano de concretagem e o
tipo de concreto escolhido (Fotos 9 e 10) e retirada das fôrmas (Foto 11);



colocação de esquadrias e caixilhos e colocação da estrutura para
cobertura (Foto 12);



execução do acabamento (Fotos 13 a 16).
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Foto 3 - Preparação das armaduras e
instalações prediais.
Fonte: Rodobens.

Foto 4 – Vista de uma obra com laje de
fundação e armaduras preparadas com as
instalações
Fonte: Comunidade da Construção.

Fotos 5 e 6 - Montagem dos painéis, de acordo com as duas possibilidades, de forma
alternada e simultânea.
Fonte: Comunidade da Construção.

Foto 7 - Fechamento das fôrmas com
travas.
Fonte: Comunidade da Construção.

Foto 8 - Sistema de fôrmas preparado para
receber o concreto
Fonte: Rossignolo (2006).
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Fotos 9 e 10 - Concretagem das paredes.
Fonte: Comunidade da Construção.

Fotos 11 e 12 - Desenforma das paredes e colocação da estrutura de cobertura
Fonte:Comunidade da Construção.

Fotos 13 e 14 - Acabamento das superfícies das paredes pós retirada das fôrmas,
detalhe para as instalações prediais já posicionadas.
Fonte: Revista Techne (2008)

Fotos 15 e 16 - Vista das fachadas das casas finalizadas de dois empreendimentos
Fonte: Rodobens e Bairro Novo Cotia.
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A ordem das etapas de execução pode sofrer alterações devido ao tipo e ao
material da fôrma escolhida, que podem ser fôrmas do tipo túnel, tipo mesa/parede e
o tipo parede, bem como das características do local da obra, já que o terreno e o
solo podem interferir no tipo da fundação e modo de preparação das atividades.

2.2 Instalações elétricas e hidráulicas
Uma das características mais importantes desse sistema construtivo é reduzir
etapas de execução, finalizadas após a desenforma das paredes, como o
revestimento e a instalação dos elementos previstos em projeto, tais como: caixilhos
de portas e janelas, tubulações elétricas e hidráulicas, fixação de cobertura ou
outros insertos como, por exemplo, ganchos para rede. Os elementos de esquadrias
(batentes de portas e caixilhos de janelas) podem ser colocados simultaneamente à
montagem dos demais componentes das paredes. O procedimento mais
recomendado é embutir esses elementos nos painéis de fôrmas, reduzindo o uso de
mão-de-obra. Logicamente, todos os elementos de esquadrias devem ter espessura
igual ou inferior à largura das paredes. Peças com largura inferior à largura da
parede deverão ser fixadas em um quadro (de madeira, aço ou outro material),
também chamado de negativo, cuja finalidade é o posicionamento de tais peças no
lugar determinado pelo projeto. Os negativos, por sua vez, deverão também ser
fixados aos painéis de fôrmas de modo que quando desmontados os moldes de
paredes, eles possam ser retirados facilmente e reaproveitados.
A repetição dos projetos é uma característica desse sistema, fazendo que as
janelas e portas estejam posicionadas sempre nos mesmos painéis de fôrmas.
Devem-se numerar os painéis e marcar o posicionamento dos caixilhos para facilitar
a montagem, aumentar a produtividade e garantir a qualidade na execução (Foto
17). Os pontos de conexões da rede hidráulica devem ser marcados nos painéis de
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fôrmas de paredes já na primeira montagem, assimilando sempre as mesmas
posições nas várias operações futuras de execução das casas ou edifícios.

Foto 17 - Painéis enumerados.
Fonte: Pinho (2010).

Os furos para fixação das conexões devem ser feitos com serra copo para
não danificar o revestimento dos painéis, quando se trabalha com fôrmas que
utilizam material sintético para dar o acabamento na peça concretada. Já para as
fôrmas que utilizam chapas metálicas como acabamento dos painéis deve-se evitar
as furações para a fixação das peças hidráulicas. Nestes casos, além da amarração
das armaduras, deve-se colocar espaçadores entre a rede de tubos hidráulicos e as
faces dos painéis para garantir o cobrimento e o posicionamento das peças.
Para aumentar a produtividade dos serviços e a qualidade das instalações,
pode-se trabalhar com kits hidráulicos, montando os tubos e conexões previamente.
Porém, antes de posicionar nas fôrmas, os kits deverão ser testados prevenindo
eventuais vazamentos.
A montagem da rede elétrica segue a mesma sistemática apresentada para a
rede hidráulica. As instalações são fixadas na armadura de paredes por meio de
gabaritos, de acordo com a posição indicada nos respectivos projetos. Em caixas
que apresentem orifícios por onde possa vazar o concreto, devem ser feitos
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preenchimentos para impedir que o concreto obstrua os eletrodutos. Os eletrodutos
devem ser fixados às armaduras, evitando-se que sejam deslocados durante o
lançamento do concreto. Devem ser colocados espaçadores entre a rede de dutos e
os moldes de paredes para garantir o cobrimento e o posicionamento [11].
Existem no mercado caixas de passagem de instalações elétricas específicas
para a utilização no sistema construtivo de paredes de concreto. Elas possuem
tampas removíveis e reaproveitáveis que eliminam a possibilidade da entrada de
concreto nas caixas.

2.3 Sistemas de fundação
A escolha do tipo de fundação depende das condições do empreendimento,
especialmente da resistência mecânica do solo. A seleção do tipo de fundação deve
contemplar os aspectos de segurança, estabilidade e durabilidade da fundação
(parâmetros de ordem geral) e a questão do alinhamento e nivelamento necessários
para a produção das paredes (parâmetros específicos do sistema construtivo).
Independente da tipologia de fundação adotada, esta deve ser executada com
nivelamento rigoroso, para permitir a correta montagem das fôrmas. É recomendado
que seja executado um piso na cota do terreno, para que constitua um apoio ao
sistema de fôrmas e elimine a possibilidade de se trabalhar no terreno bruto. É
interessante que esse piso seja constituído excedendo a dimensão à espessura dos
painéis externos das fôrmas, para permitir seu apoio e facilitar sua montagem. Se a
opção for pela fundação com laje tipo radier, recomenda-se construir a calçada
externa na mesma concretagem.

[11]

Fonte: http://www.comunidadedaconstrucao.com.br/sistemas-construtivos/2/formas/execucao/31/formas.html Acesso em 06.04.2012
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Como regra geral, a partir do detalhamento definido em projeto, as fundações
são construídas contendo embutidas as tubulações de águas servidas e outros
pontos de conexão. Portanto, antes da concretagem, deve-se posicionar as
tubulações com uso do gabarito específico, conforme projetos de instalações.
Não existem restrições quanto ao tipo de fundação a ser adotado. Podem ser
empregados os sistemas de fundações em sapata corrida, radier e blocos de
travamento para estacas ou tubulões conforme especificações de projeto, sendo
adequada ao tipo de solo.
Alguns cuidados devem ser tomados ainda nesta etapa, como a implantação
de lona plástica sobre uma camada nivelada de brita 1 com espessura mínima de 3
cm e a realização de cura úmida por pelo menos 7 dias a partir da concretagem para
as fundações em laje tipo radier.

Foto 18 - Preparação da estrutura da
laje de fundação com a colocação das
instalações prediais.
Fonte: Rossignolo (2006)

Foto 19 – Laje de fundação
concretada com as instalações
prediais instaladas.
Fonte: Comunidade da Construção.

O projeto de marcação das paredes no radier é realizado para eliminar ou
minimizar a possibilidade de erros na marcação dos painéis de fôrma (o que pode
resultar em perda de funcionalidade do processo construtivo) de modo a facilitar a
identificação e posicionamento das paredes, a montagem dos painéis, aumentando
a produtividade e cumprimento dos prazos, e facilitando as conferências e controles
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das atividades. O gabarito é montado ao redor da edificação e a locação dos eixos
notáveis, tendo como referência dois ou três eixos, cotando uma das faces de cada
parede em relação a esses eixos. Quando a medida da face ao eixo for maior que 5
metros, é interessante utilizar um eixo intermediário, para que não se acumulem
medições. Devem-se desenhar todas as paredes na fundação ou laje verificando as
locações e interseções entre os elementos estruturais.

Foto 20 - Marcação das paredes.
Fonte: Comunidade da Construção.

Foto 21 - Colocação das cantoneiras e
armaduras já instaladas.
Fonte: Bezerra (2008).

2.4 Fôrmas, armação e concreto
2.4.1 Fôrmas
As fôrmas são estruturas provisórias, cujo objetivo é moldar o concreto fresco.
Devem resistir a todas as pressões do lançamento do concreto até que este adquira
resistência suficiente para a desenforma. Exige-se que as fôrmas sejam estanques e
mantenham rigorosamente a geometria das peças que estão sendo moldadas
(Faria, 2009).
Atualmente para esse sistema construtivo estão disponíveis no mercado
quatro sistemas de fôrmas (SACHT, 2008):


sistema de fôrmas de madeira tradicional e racionalizado: os

elementos constituintes das fôrmas (molde, estrutura do molde,
escoramento e acessórios) são compostos basicamente por peças de
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madeira, montados e desmontados individualmente, ocasionando um
grande consumo e desperdício de material e mão-de-obra. No sistema
racionalizado também ocorre o uso de madeira, porém existe a
preocupação com a criação de módulos e ciclos de utilização, o que
resulta em maior produtividade [LORDSLEEM JUNIOR et al.(1998);
SACHT (2008)];


sistema de fôrmas metálicas (Fotos 22 e 23): são fôrmas que

utilizam quadros e chapas metálicas (aço ou alumínio) tanto para a
estruturação de seus painéis como no molde. O uso desse sistema
apresenta vantagem devido à praticidade no transporte (considerando
que os painéis de alumínio pesam em torno de 20 kg/m² e os de aço 35
kg/m²), montagem e desmontagem, bom acabamento superficial, boa
estanqueidade, rapidez na lavagem após o uso e elevada vida útil das
fôrmas dos painéis, podendo um mesmo painel ser utilizado até 2.000
vezes, caso sejam seguidas as orientações dos fabricantes quanto ao
uso e manutenção das fôrmas. Apresenta como fator negativo o alto
custo de aquisição das peças;


sistema de fôrmas mistas: são compostas por quadros em peças

metálicas (aço ou alumínio) e utilizam chapas de madeira compensada
ou material sintético para dar acabamento na peça concretada. Esse
sistema apresenta desvantagem em relação às metálicas em termos de
produtividade

devido

à

necessidade

de

substituição

das

peças

danificadas de compensado (o que também gera perda de tempo para a
avaliação das peças). As vantagens observadas com o uso desse
sistema se dão principalmente devido à grande disponibilidade no
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mercado nacional, ao preço acessível, bom acabamento superficial, o
peso dos painéis é similar ao do sistema metálico utilizando aço (35
kg/m²), facilidade na montagem e o número de reutilização das chapas de
compensado é entre 50 e 80 vezes.


sistema de fôrmas plásticas (Foto 24): utilizam quadros e chapas

feitos de plástico reciclado, tanto para estruturação de seus painéis como
no molde, sendo contraventados por estruturas metálicas. Apresenta
praticidade no transporte, pois o peso das placas é em torno de 9,0
kg/m², montagem e preparação das fôrmas para a próxima concretagem,
porém as peças de plástico apresentam vida útil menor em relação às
metálicas, acabamento superficial ruim, dificuldade na realização do
prumo e alinhamento, e apresentam menor produtividade em relação às
metálicas devido à necessidade de ser realizado um maior travamento
das fôrmas para reforçá-las contra a pressão lateral do concreto. O custo
de aquisição das peças é baixo e podem ser locadas, porém apresenta
poucos fornecedores no mercado nacional.

Foto 22 – Formas em alumínio.
Fonte: Lumiform SH.

Foto 23 - Formas em aço galvanizado
Fonte: Concreform SH.
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Foto 24 - Sistema de fôrmas de plástico
Fonte: Faria (2009).
A utilização de fôrmas adequadas potencializa os ganhos do sistema. Além
das características de manuseio, durabilidade e condições mercadológicas para
aquisição, é necessário avaliar também a melhor opção entre os tipos apresentados.
Devem ser analisados os fatores citados na descrição dos sistemas de
fôrmas, sendo esses importantes para a estratégia de plano de execução do
processo construtivo, como o peso e quantidade de peças que constituem um
painel, grau de dificuldade na execução das atividades complementares de
montagem dos painéis, durabilidade dos materiais das chapas, qualidade do produto
final, flexibilidade para modulação dos painéis diante das opções de projeto, tipo de
fixação dos contramarcos e esquadrias. Todos esses aspectos refletem em um
maior rendimento durante as etapas de montagem, desmontagem, lavagem e,
consequentemente, na eficácia do sistema construtivo.
A produtividade média informada pelo fornecedor deve ser analisada, pois em
muitos casos o fornecedor informa apenas a produtividade na montagem dos
painéis, excluindo itens como execução de instalações elétricas e hidráulicas,
armaduras e transporte de peças até o local da montagem. Se houver diferença
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entre o número considerado para a programação das atividades e o número real,
isso pode acarretar na caracterização do sistema de fôrmas adotado como ineficaz.
Para que as atividades de transporte, preparação e montagem dos painéis
seja o mais rápido possível, é fundamental que o jogo de fôrmas seja
monoportáveis, ou seja, leves o suficiente para que o transporte possa ser realizado
manualmente pelo operário. Os painéis medindo 70 cm x 270 cm devem pesar até
60 kg para serem considerados suficientemente leves para um operário transportálo, sendo a movimentação dos painéis facilitada pela existência de alças nos
mesmos (Faria, 2009). Alguns sistemas conseguem ser efetivos quanto a rapidez no
transporte das formas utilizando de gruas.
A quantidade de peças soltas que compõe o painel deve ser a menor
possível, a fim de diminuir as etapas de montagem e o risco de perda das mesmas,
o ideal é que todos os travamentos sejam fixados no próprio painel.
É importante analisar a rigidez do material que compõe os painéis, assim
como a resistência a quedas e impactos, que podem provocar seu empenamento,
comprometendo o alinhamento das paredes (Faria, 2009).
O projeto de fôrmas deve abordar o detalhamento e o posicionamento dos
painéis, o detalhamento dos equipamentos auxiliares para a montagem das peças
de travamento e aprumo, do escoramento, inclusive do escoramento residual
permanente, e a sequência executiva de montagem e desmontagem das fôrmas.
Assim, todo conjunto de fôrmas deve vir acompanhado de projeto e deve ser
checado se todos os componentes necessários estão presentes. As fôrmas devem
ser armazenadas adequadamente, seguindo orientação do fornecedor, a fim de se
aproveitar ao máximo a sua vida útil [COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO
(2007/2008); MISURELLI & MASSUDA (2009)].
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2.4.2 Armação
No sistema construtivo de paredes de concreto, as armaduras têm a função
de resistir às tensões iniciais geradas pela retração do concreto, provocada pela
perda de água nas primeiras idades, além de servir também para resistir a esforços
de flexo-torção nas paredes por ações externas e esforços devidos à variação da
temperatura externa. Devem ser utilizados espaçadores para garantia de
posicionamento das armaduras e dos painéis de acordo com o projeto,
especialmente

em

termos

de

alinhamentos

e

espessura

[ABCP

(2002);

COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO (2007/2008)].
A armação adotada nesse sistema construtivo é a tela soldada posicionada
no eixo vertical da parede. Bordas, vãos de portas e janelas recebem reforços de
telas ou barras de armadura convencional. Em edifícios mais altos, as paredes
recebem duas camadas de telas soldadas, posicionadas na vertical, e reforços
verticais nas extremidades das paredes.
A montagem das telas soldadas e dos reforços deve seguir as especificações
do projeto estrutural. O primeiro passo consiste na montagem da armadura principal
em tela soldada. Em seguida, as armaduras de reforço e as ancoragens de cantos
são inseridas. A montagem da armadura pode ser agilizada cortando previamente os
locais onde serão posicionadas as esquadrias de portas e janelas, caso o projeto
não preveja este procedimento. O último passo consiste em colocar os espaçadores
plásticos, que são imprescindíveis para garantir o correto posicionamento das telas e
da geometria dos painéis (MISURELLI & MASSUDA, 2009).

43

2.4.3 Concreto
O sistema construtivo parede de concreto depende diretamente do
desempenho do concreto aplicado, exigindo do material uma trabalhabilidade
adequada para que a fôrma seja totalmente preenchida de forma rápida, evitando
segregações e apresentando uma superfície acabada de boa qualidade, fatores que
tornam o concreto o elemento mais importante do sistema construtivo, o que
demanda cuidados especiais para que tenha resultados satisfatórios.
São recomendados quatro tipos de concreto para o sistema, conforme
apresentado no Quadro 1, e detalhado na sequência.
1 - Concreto Celular (Tipo L1):
O concreto celular é preparado com agregados convencionais (areia e brita),
cimento Portland, água e minúsculas bolhas de ar distribuídas uniformemente em
sua massa. Por causa das bolhas de ar, adquire características como a baixa massa
específica. É usualmente utilizado para estruturas de até dois pavimentos, quando a
resistência especificada seja igual à resistência mínima de 4 MPa

[12]

.

2 - Concreto com elevado teor de ar incorporado - até 9% (Tipo M):
Tem características acústicas, térmicas e mecânicas parecidas às do concreto
celular, sendo usualmente utilizado em residências térreas, desde que especificado
com resistência igual à resistência mínima de 6 MPa [13].
3 - Concreto com agregados leves ou baixa massa específica (Tipo L2):
Esse concreto é composto com agregados leves, tendo como características o bom
desempenho térmico e acústico, porém este desempenho é inferior aos dos
[12]

Fonte: http://comunidadedaconstrucao.com.br/sistemas-construtivos/2/materiais/qualidade/26/materiais.html.
Acesso em 22.04.2012
[13]
[12]
Op. Cit. Nota de rodapé
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concretos celular e com elevado teor de ar incorporado. É usado em qualquer
estrutura que necessite de resistência de até 25 MPa

[14]

.

4 - Concreto convencional ou auto-adensável (tipo N):
O concreto auto-adensável apresenta duas características que o torna uma ótima
alternativa para o uso no sistema parede de concreto: aplicação rápida, feita por
bombeamento e a mistura extremamente plástica, dispensando o uso de vibradores
para o preenchimento dos espaços nas fôrmas. O concreto convencional, desde que
tenha uma trabalhabilidade adequada ao método de transporte, a espessura das
paredes e lajes e que se evite segregações nas partes inferiores das fôrmas, pode
ser utilizado no sistema parede de concreto [15].

Quadro 1 – Resumo das tipologias de concreto empregadas na produção de
paredes de concreto (Comunidade da Construção, 2007/2008).
Resistência
Massa
Tipologia
mínima à
Tipo
Descrição
específica
usualmente
compressão
(kg/m3)
aplicada
(MPa)
L1

Celular

1.500 a 1.600

4

Casas de até dois
pavimentos

L2

Com agregado
leve

1.500 a 1.800

20

Qualquer tipologia

M

Com alto teor
de ar
incorporado

1.900 a 2.000

6

Casas de até dois
pavimentos

N

Convencional
ou autoadensável

2.000 a 2.200

20

Qualquer tipologia

OBS.: As classes de concreto especificadas nesta tabela devem ser consideradas
exclusivamente para as paredes de concreto. As lajes e quaisquer outros elementos de
concreto armado deverão atender às especificações da norma NBR 6118:2007, inclusive
quanto ao concreto empregado.

[14] [15]

Op. Cit. Nota de rodapé

[12]

.
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A Diretriz SINAT n° 001 de 2009, especifica o concreto para uso em sistemas
construtivos de paredes de concreto moldadas no local com resistência
característica aos 28 dias acima de 14 MPa.

2.5 Concretagem: Transporte, lançamento, adensamento e cura.
As produções mais eficientes ocorrem a partir de concretos dosados em
centrais e fornecidos em caminhões-betoneira ou através de centrais instaladas no
próprio canteiro de obras, incorrendo-se sempre em melhores controles de
qualidade dos agregados, medidas em peso, precisão dos volumes, garantia da
concreteira quanto ao desempenho do concreto recebido etc.
Um aspecto muito importante desse procedimento é o tempo de transporte
decorrido entre o início da mistura, contado a partir da primeira adição de água, até
a entrega do concreto na obra. Este tempo deve ser fixado de modo que o fim do
adensamento não ocorra após o início de pega do concreto lançado e das camadas
ou partes contíguas a essa remessa, evitando-se a formação de junta de
concretagem. De maneira geral, o tempo de transporte do concreto deve ser inferior
a 90 minutos, enquanto o tempo decorrido entre o início da mistura na central de
produção e o final da descarga do concreto na obra não deve ultrapassar 150
minutos. No caso do concreto auto-adensável, este deve ser aplicado em até 40
minutos após a incorporação do aditivo, o que normalmente é feito na obra. Já o
concreto celular deve ser lançado na fôrma em até 30 minutos depois de concluído o
processo de mistura da espuma (Comunidade da Construção 2007/2008;
MISURELLI & MASSUDA, 2009).
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Foto 25 – Lançamento do concreto bombeado.
Fonte: Pinho (2010).
O lançamento do concreto deve seguir um planejamento detalhado, levandose em consideração as características do concreto aplicado, a geometria das
fôrmas, o layout do canteiro de obras e as características do empreendimento. Deve
ser iniciado por um dos cantos da edificação até as paredes próximas estarem
preenchidas com concreto, seguindo o mesmo procedimento no canto oposto e, no
caso de casas térreas, finalizando o lançamento nas linhas mais elevadas da
edificação (Figura 1).
O lançamento do concreto deve ser realizado preferencialmente com o auxílio
de bombas, devido ao tempo de operação, redução de perdas e garantia da
trabalhabilidade do material, e nos locais mais próximos à sua posição final,
evitando-se incrustações de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras.
Não são permitidas interrupções no lançamento do concreto com duração superior a
30 minutos e, caso esse tempo seja ultrapassado, fica caracterizada uma junta de
concretagem (Comunidade da Construção 2007/2008; MISURELLI & MASSUDA,
2009).
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Figura 1 – Sequência de lançamento do concreto em casas térreas
Fonte: Comunidade da Construção (2007/2008).
O processo de adensamento adotado deve ser definido em função da
geometria das peças estruturais, da densidade de armadura e do tipo de concreto
empregado. O adensamento com o auxílio de vibradores de imersão deve ser
realizado com cuidado, uma vez que podem danificar as faces internas das fôrmas e
promover o deslocamento das instalações embutidas e fixadas nas telas soldadas.
Deve-se atentar para o completo preenchimento das fôrmas, tomando-se as
precauções necessárias para impedir a formação de ninhos de concretagem ou a
segregação dos materiais [COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO (2009/2010)].
A cura do concreto começa imediatamente após a desenforma das paredes e,
no caso de haver laje, logo após o lançamento e o acabamento do concreto, de
modo que o material possa desenvolver a resistência e a durabilidade desejadas. O
processo de cura do concreto aplicado nas paredes de concreto envolve alguns
cuidados específicos, conforme estabelecido na ABNT NBR 14931:2004 e deve ser
definido em função do tipo de concreto aplicado e das condições climáticas do
ambiente em que a obra está inserida.
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A proteção contra a secagem prematura do concreto deve ser feita mantendose sua superfície umedecida por meio de aspersão contínua de água, gotejamento e
molhagem tradicional com o auxílio de mangueira ou jato d’água pelo menos nos
primeiros sete dias após o lançamento do concreto, evitando-se ciclos de molhagem
e secagem do concreto. Existe a possibilidade de proteger a superfície do concreto
com uma película impermeável ou agentes de cura, desde que estes não
prejudiquem a aderência do concreto com o revestimento. Quanto mais cedo for
feita esta proteção, menor a possibilidade de surgirem fissuras superficiais,
principalmente nas lajes.
Enquanto não atingir o endurecimento satisfatório, o concreto deve ser
protegido contra agentes que lhe são prejudiciais: mudanças bruscas de
temperatura, secagem, vento, chuva forte, água torrencial, agentes químicos,
choques e vibrações de intensidade que possam produzir fissuração na massa de
concreto ou afetar sua aderência à armadura. Cabe ressaltar que o endurecimento
pode ser acelerado por meio de tratamento térmico (cura térmica) adequado e
devidamente controlado, o que não dispensa as medidas de proteção contra a
secagem [COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO (2007/2008)].
O controle tecnológico do concreto é de extrema importância para avaliar o
desempenho do sistema parede de concreto, pois é nesta etapa que se pode afirmar
se o concreto aplicado apresenta ou não as características especificadas no projeto,
além de identificar e corrigir problemas em caso de sua não conformidade com o
projeto [COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO (2008/2009)].
O controle tecnológico do concreto é realizado em dois momentos: ao receber
o material na obra e na aceitação da estrutura. O controle de recebimento é feito
com o concreto no estado fresco, assim que o caminhão-betoneira chega à obra,
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seguindo a norma de amostragem de concreto fresco (ABNT NBR NM 33:1998). Os
ensaios realizados nesta etapa de controle contemplam a medida da consistência do
concreto fresco pelo ensaio de abatimento ou de espalhamento do tronco de cone,
dependendo do tipo de concreto, a determinação da massa específica e do teor de
ar incorporado, e a moldagem de corpos de prova para determinação das
propriedades mecânicas. O controle de aceitação é feito por meio de ensaios do
concreto no estado endurecido e abrange a determinação da resistência à
compressão, da resistência à tração por compressão diametral, do módulo de
elasticidade e da retração na idade de controle [COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO
(2007/2008)].
De acordo com Wendler Filho (2009), o controle de qualidade do concreto
deve ser realizado em toda concretagem por meio da determinação da resistência
característica à compressão, da resistência à compressão de desenforma e da
massa específica. Além disso, a caracterização do material quanto à retração,
módulo de elasticidade e resistência à tração por compressão diametral deve ser
realizada a cada 200 unidades.
A aceitação do concreto fresco ocorre no início da descarga da betoneira,
após a devida verificação de conformidade das características especificadas no
documento de entrega. Já a aceitação definitiva ocorre com o atendimento a todos
os requisitos especificados para o concreto endurecido. É necessário ainda verificar
o cumprimento da norma NBR 12655:2006 por meio da análise (ensaios) e
aprovação da documentação correspondente no que diz respeito às etapas de
execução do concreto e sua aceitação.
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2.6 Desenforma das paredes
A desenforma das paredes de concreto deve ser feita quando o concreto
atingir a resistência e a elasticidade prevista no projeto. A retirada das fôrmas e o
escoramento devem ser realizados sem choques, evitando, assim, o aparecimento
de fissuras por ações mecânicas.
Após a desmontagem, os painéis de fôrmas devem ser posicionados no chão,
ao lado da fundação da próxima habitação a ser executada, e passar por uma
limpeza completa, que consiste na remoção da película de argamassa que impregna
a superfície do painel, fortemente aderida ao revestimento. Deve-se tomar muito
cuidado com a remoção da superfície dos painéis, de modo a garantir a vida útil dos
mesmos.
Após a limpeza aplica-se o agente desmoldante. Como o sistema construtivo
de paredes de concreto admite o uso de fôrmas metálicas, plásticas e de madeira,
uma atenção especial deve ser dada ao desmoldante escolhido. O produto precisa
ser adequado a cada superfície, evitando-se que o concreto grude na fôrma e deixe
resíduos na superfície das paredes, o que comprometeria a aderência do
revestimento final.
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3 O CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL

Nos últimos 30 anos, com o surgimento dos aditivos químicos e adições
minerais, pesquisas voltadas ao desenvolvimento de concretos especiais têm visado
a melhoria de algumas características importantes do material, em especial a
resistência à compressão. Como exemplo desses concretos especiais pode-se citar
o concreto com pós reativos, cuja resistência à compressão é superior a 200 MPa,
caracterizando-o como um concreto de ultra-alto desempenho [16].
Porém, observou-se que em algumas situações complexas, tais como
fundações, estruturas submersas e reforços estruturais, a aplicação do concreto
apresenta grande dificuldade de adensamento criada, na maioria das vezes, pela
elevada taxa de armadura dos elementos estruturais. Essa alta taxa de armadura,
associada à características do concreto convencional no estado fresco, dificultam a
passagem do material entre as barras de aço, resultando em estruturas mal
adensadas (pelo difícil acesso para realização da vibração ou pela pouca viabilidade
de bombeamento do concreto) e em falhas de concretagem. Assim, o concreto não
atinge as propriedades de resistência e durabilidade requeridas em projeto podendo

[16]

WALRAVEN, J. Self compacting concrete: challenge forde signer and researcher. In: Proceedings of the
Fourth International Rilem Symposium on Self-Compacting Concrete and Second North American Conference on
the Design and Use of Self-Consolidating Concrete, Chicago, USA, 2005.
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comprometer a durabilidade da estrutura (Fotos 26 a e b). Esse fato tem despertado
a atenção da comunidade científica em termos de durabilidade das estruturas,
considerando o alto custo de reparo das edificações. Como consequência, sabe-se
hoje que a resistência à penetração de íons cloreto, a resistência à ação de gelo e
degelo e a resistência ao ataque químico são conseguidas à custa de uma massa
específica elevada do concreto constituinte da camada de cobrimento da armadura
(NUNES, 2001).
(a)

(b)

Foto 26 – (a) Estrutura com alta taxa de armadura a ser concretada com concreto
convencional em obra na cidade de São Paulo, (b) estrutura de concreto
com falha de concretagem devido a falta de adensamento adequado.
Fonte: Elaborado pelo autor

53

Na busca por opções para superar esses obstáculos de execução, surgiram
os concretos especiais e, dentre as alternativas desenvolvidas, destaca-se o
concreto auto-adensável (CAA), no qual a trabalhabilidade e a coesão do material no
estado fresco são os parâmetros importantes para sua dosagem, ao invés da sua
resistência mecânica.
O CAA foi desenvolvido visando: eliminar totalmente a necessidade de
vibração do concreto para seu adensamento; reduzir o número de trabalhadores na
etapa de concretagem (o que facilitaria para certificar a qualidade do lançamento do
concreto); melhorar a qualidade das estruturas (estruturas bem compactas, com
menor probabilidade de defeitos); dar um passo importante para a racionalização
dos serviços de concretagem e processos construtivos; e ser econômico, fato que
facilita o aceite de qualquer inovação tecnológica, melhorando a competitividade das
empresas que optem pelo seu emprego.
Em um estudo econômico sobre a possível redução de custos com a
utilização do CAA, verificou-se que com o CAA seria possível poupar 10% em mãode-obra, quando utilizado convencionalmente e até 50% quando utilizado em
conjunto com um sistema construtivo moderno semi-industrializado (Gibbs, 1993).
O CAA é um concreto com alta fluidez, capaz de preencher as fôrmas,
adensando-se pela ação única de seu peso próprio, sem necessitar de qualquer tipo
de vibração externa. Este concreto deve, ainda, ser capaz de manter as partículas
do agregado graúdo distribuídas homogeneamente no interior da mistura, enquanto
o concreto flui através de obstáculos – como as barras de armaduras – e também
quando o concreto encontra-se em repouso [OKAMURA (1997); GETTU e AGULLÓ
(2003); EFNARC (2005)].
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Dessa forma, o CAA deve apresentar no estado fresco, basicamente, três
propriedades que são essenciais a este tipo de concreto e que não competem ao
concreto convencional [RILEM (2006) apud KLEYN (2008)][17]:
 habilidade de preenchimento: habilidade em preencher completamente
as fôrmas onde é aplicado e se autoadensar, sem vibração, mantendo-se
homogêneo;
 habilidade de passagem: habilidade em passar através de obstáculos,
como as barras de armaduras, sem apresentar bloqueio de agregados;
 resistência à segregação ou estabilidade: capacidade em manter-se
homogêneo durante a mistura, o transporte e a aplicação.
Sua característica fundamental consiste na capacidade de preenchimento dos
espaços entre as armaduras em situações complexas, com redução do custo de
energia com adensamento e ruído. De acordo com Zhu & Bartos (2003) apud Ferraz
(2009)[18], o concreto auto-adensável tem sido considerado como a “Revolução
Silenciosa” nos processos construtivos de estruturas de concreto, com muitos
benefícios, tais como o aumento de produtividade, a melhoria na qualidade da
construção, bem como no ambiente de trabalho. Embora sua viabilidade econômica,
a princípio, pareça complicada pelo elevado custo do material, devido à necessidade
de maior quantidade de materiais finos (cimento e adições) e ao alto preço dos
superplastificantes, o fato desse tipo de concreto dispensar o esforço de vibração
em áreas de alta densidade de armaduras, somando à sua capacidade de ser
lançado rapidamente e com facilidade em qualquer tipo de estrutura, reduzindo um
volume considerável de mão-de-obra, torna sua utilização viável economicamente.
[17]

RILEM TECHNICAL COMMITTEE. Final report of RILEM TC 188-CSC ‘casting of self-compacting concrete’.
Materials and Structures. Maio, 2006. apud KLEYN, N. S. Influência da substituição da areia natural pela areia de
britagem no comportamento do concreto auto-adensável. 2008. Universidade Estadual de Londrina. Londrina.
[18]
W. Zhu ,J. Bartos. (2003) Permeation properties of self-compacting concrete. Cement and Concrete Research,
921 - 926 apud FERRAZ, A. L. N. - Avaliação de retração e fluência do concreto auto-adensável para aplicação
em elementos prémoldados. 2009. Campinas.
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Neville (1997) afirma que o concreto auto-adensável é bem apropriado para o
bombeamento,

pois

apresenta

maior

trabalhabilidade

que

os

concretos

convencionais com abatimento normal, de modo que a velocidade de bombeamento
pode ser aumentada, sendo possível o bombeamento a grandes distâncias.
Campion & Jost (2000) assim como Sonebi (2004) apud Ferraz (2009)

[19]

, afirmam

que a tecnologia do concreto auto-adensável permite eliminar a vibração do
concreto, influenciando, assim, na mão-de-obra utilizada, além do rápido lançamento
e acabamento que podem melhorar a produtividade e rentabilidade da obra.
Dackzo (2002) e Schwartzentruber et. al. (2006) apud Kleyn (2008)

[20]

,

evidenciam, ainda, a existência de dois tipos de estabilidade, a dinâmica – referente
à resistência à segregação e bloqueio durante a moldagem – e a estática – referente
à resistência à exsudação e à segregação dos componentes do concreto, estando
este já na fôrma, em seu período de pega e endurecimento. Caso o concreto se
apresente instável dinâmica ou estaticamente, podem ocorrer alguns problemas,
como bloqueio do agregado graúdo pelas armaduras. Como resultado, tem-se um
preenchimento insuficiente e heterogêneo da fôrma, ou segregação do agregado
graúdo, assim como a migração da água de amassamento em direção à superfície
do concreto, resultando em queda da resistência mecânica e aumento da
permeabilidade do concreto.
Dessa forma, são necessários estudos adequados da reologia do concreto no
estado fresco, de modo que os parâmetros reológicos que caracterizam o material
possam ser controlados – em geral no momento da dosagem, através do uso de
[19]

SONEBI, M. Medium Strength Self-Compacting Concrete Containing Fly Ash: Modeling Using Factorial
Experimental Plans. Cement and Concrete Research nº 34, 2004 apud FERRAZ, A. L. N. - Avaliação de retração
e fluência do concreto auto-adensável para aplicação em elementos prémoldados. 2009. Campinas.
[20]
DACZKO, J. A. Stability of self-consolidating concrete, assumed or ensured? Conference Proceedings: First
North American Conference on the Design and Use of Self-Consolidating Concrete. Master Builders, Inc.,
Cleveland, Ohio: 2002. SCHWARTZENTRUBER, L. D. A. ROY, R. CORDIN, J. Rheological behaviour of fresh
cement pastes formulated from a self-compacting concrete (SCC). Cement and Concrete Research, 36. 2006. pp.
1203-1213 apud FERRAZ, A. L. N. - Avaliação de retração e fluência do concreto auto-adensável para aplicação
em elementos prémoldados. 2009. Campinas.
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adições minerais e aditivos químicos – para que se tenham resultados adequados
de fluidez e estabilidade do concreto fresco, de forma que o material apresente a
auto-adensabilidade e a coesão esperada [DACZKO (2001) apud KLEYN (2008)][21].
Atualmente, as exigências de melhorias nas condições ambientais na
construção civil colaboram para a diminuição de ruídos e de custos, com aumento
de segurança dos operários. A importância do ajuste ideal dos materiais para
obtenção de concretos, com comportamento reológico e mecânico conhecido é um
consenso entre os profissionais do setor.

3.1 Histórico do Desenvolvimento do CAA
A necessidade por concretos com adequada trabalhabilidade e resistência à
segregação sempre foi uma realidade na construção. Em situações de concretagem
em que o adensamento mecânico do concreto se faz impraticável, como em
estruturas submersas e estacas, em que é difícil o acesso para a aplicação da
vibração, os concretos necessitam de um comportamento adequado no estado
fresco, resultando em composições ricas em cimento, com efeitos secundários e
com procedimentos de aplicação muito exigentes, restringindo o seu uso.
A introdução dos aditivos superplastificantes permitiu a produção de
composições mais fluidas no estado fresco, atingindo elevadas resistências
mecânicas no estado endurecido, sem exigir teores excessivos de cimento.
Contudo, a elevada fluidez foi conseguida à custa de resistências à segregação e à
exsudação reduzidas, o que restringiu novamente sua aplicação. A falta de
estabilidade de alguns concretos fluidos enfraquece a interface entre os agregados e
[21]

DACZKO, J. A. CONSTANTINER, D. Rheodynamic concrete. Ibracon: 43º Congresso Brasileiro do Concreto.
2001. BANFILL, P. F. G. The rheology of fresh cement and concrete – a review. In: 11th International Cement
Chemistry Congress. Durban, 2003 apud KLEYN, N. S. Influência da substituição da areia natural pela areia de
britagem no comportamento do concreto auto-adensável. 2008. Universidade Estadual de Londrina. Londrina.
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a matriz de pasta de cimento, o que aumenta a tendência para o desenvolvimento
de microfissuras, aumentando a permeabilidade e reduzindo as propriedades
mecânicas do material. Em diversos países, esses aditivos aumentaram a
trabalhabilidade do concreto para valores de abatimento variando entre 120 mm e
150 mm, ainda assim necessitando de adensamento mecânico [BARTOS (1999)
apud NUNES (2001)][22].
De acordo com Okamura e Ouchi (1999) apud Nunes (2001)[23], o
desenvolvimento das composições do concreto auto-adensável se iniciou em
meados dos anos 80 no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, México e Japão,
com pesquisas abordando o comportamento deste concreto para aplicação em
estruturas submersas, conduzindo a composições com elevada resistência à
lavagem durante a aplicação, aumentando a coesão interna do concreto sem
prejudicar a trabalhabilidade.
Em 1986 o Prof. Okamura, da Universidade de Tóquio, sugeriu aumentar a
gama de aplicações desse concreto, porém a elevada viscosidade dificultou a
aplicação em estruturas expostas ao ar, impedindo a liberação do ar aprisionado no
interior do concreto e apresentando dificuldade para o adensamento em regiões
confinadas com a presença de armaduras. Isso impulsionou os estudos para o
desenvolvimento do CAA utilizado em aplicações gerais de construção, começando
pelo estudo fundamental sobre a trabalhabilidade do concreto desenvolvido por
Ozawa e Maekawa [OKAMURA e OUCHI (1999) apud NUNES (2001)][24].

[22]

BARTOS, P. J. M., GRAUERS, M. (1999), “Self-compacting concrete”, Concrete April 1999, pp. 9-13 apud
NUNES, S. C. B. Betão Auto-Compactável: Tecnologia e Propriedades. 2001. 198 páginas. Pós-graduação em
Estruturas de Engenharia Civil – Faculdade de Engenharia, Universidade de Porto. Porto.
[23]
OKAMURA, H. e OUCHI, M. (1999), “Self-Compacting Concrete. Development, Present Use and Future”, First
International Rilem Symposium on Self-Compacting Concrete, Sweden, pp. 3-14 apud NUNES, S. C. B. Betão
Auto-Compactável: Tecnologia e Propriedades. 2001. 198 páginas. Pós-graduação em Estruturas de Engenharia
Civil – Faculdade de Engenharia, Universidade de Porto. Porto.
[24]
[30]
Op. Cit. Nota de rodapé
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Em 1988, na Universidade de Tóquio, o primeiro protótipo de CAA foi
concluído, denominado inicialmente de “concreto de alto desempenho” (“high
performance concrete”), pois comportava-se satisfatoriamente quanto à retração,
calor de hidratação, densidade após cura, dentre outras propriedades. Porém, a
denominação do CAA foi alterada para “concreto auto-adensável de alto
desempenho” (“self-compacting high performance concrete”) devido ao fato do termo
“concreto de alto desempenho” já ter sido adotado pelo Prof. Aïtcin para designar
concretos com elevada durabilidade, relacionada com uma baixa relação
água/aglomerante.
Em 1989, na Universidade de Tóquio, o funcionamento do CAA no estado
fresco foi demonstrado a centenas de pesquisadores da área de concreto através de
ensaios com moldes de plásticos transparentes, com elevada densidade de
armadura, de modo que todos pudessem presenciar a fluidez e capacidade do
concreto de se espalhar pelos moldes mantendo sua mistura homogênea, apenas
por ação da gravidade. Esta bem sucedida experiência fez que institutos de
pesquisas, companhias de construção e universidades começassem a desenvolver
pesquisas buscando novas tecnologias no âmbito do CAA [BARTOS (1999) apud
NUNES (2001)][25].

3.2 Aplicações
A aplicação do CAA iniciou ainda no Japão, seguida por alguns países da
Europa, como Suécia, Holanda e França. Atualmente, sua aplicação se dá na
maioria dos países do mundo, para uma grande diversidade de estruturas, com
destaque para obras com grande volume de concreto, tais como pontes, túneis,
[25]

BARTOS, P. J. M., GRAUERS, M. (1999), “Self-compacting concrete”, Concrete April 1999, pp. 9-13 apud
NUNES, S. C. B. Betão Auto-Compactável: Tecnologia e Propriedades. 2001. 198 páginas. Pós-graduação em
Estruturas de Engenharia Civil – Faculdade de Engenharia, Universidade de Porto. Porto.
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barragens, fabricação de pré-moldados e estruturas de edifícios em geral (blocos,
paredes, tanques, lajes).
O concreto auto-adensável é correntemente aplicado para reduzir o período
de construção em obras de grande dimensão. Um exemplo típico é a ponte “AkashiKaikyo” (Foto 27), uma ponte suspensa com comprimento total de 3.911m cujo vão
central com 1.991m constitui um recorde mundial. Os maciços de ancoragem que
suportam os cabos principais da ponte apresentam um comprimento de 84,5 m, 63
m de largura e 47,5 m de altura. Assim, revelou-se particularmente importante
reduzir o tempo de construção desta imensa estrutura de concreto. Para tal foi
desenvolvido e utilizado com sucesso um CAA para racionalizar o trabalho e reduzir
as necessidades de mão-de-obra. Isto foi particularmente importante em zonas com
elevada densidade de armadura, como as amarrações das cabeças de ancoragem
que congestionavam os referidos maciços. As vantagens decorrentes da redução da
mão-de-obra e do tempo de adensamento se fizeram em razão da elevada fluidez e
resistência à segregação do concreto. O volume de CAA utilizado na construção
destas ancoragens foi de 290 mil m3 [KASHIMA et al.(1998) apud NUNES (2001)][26].
Por se tratar de uma concretagem em massa foram tomadas algumas
medidas para evitar o aumento excessivo da temperatura após o lançamento do
concreto, tais como a utilização de um cimento de baixo calor de hidratação e o
resfriamento prévio dos agregados e da água de amassamento. Para assegurar a
fluidez incorporou-se um agente incorporador de ar e um aditivo redutor de água,
enquanto a resistência à segregação adequada foi obtida com a incorporação de
fíler calcário. Adotou-se também um lançamento mais racional a fim de obter o
[26]

KASHIMA, S., KANASAWA, R., OKADA, R. e YOSHIKAWA, S. (1998), “Application of Self Compacting
Concrete Made with Low-heat Cement for Bridge Substructures of Honshu-shikoku Bridge Authorithy”,
International Workshop on Self-compacting Concrete,pp. 255-261 apud NUNES, S. C. B. Betão AutoCompactável: Tecnologia e Propriedades. 2001. 198 páginas. Pós-graduação em Estruturas de Engenharia Civil
– Faculdade de Engenharia, Universidade de Porto. Porto.
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máximo desempenho do material. O CAA foi misturado numa central de concreto e
bombeado ao longo de dutos de 200 m de comprimento até o local da aplicação,
onde as saídas eram dispostas com afastamento de 3 m a 5 m. O concreto foi
lançado por meio de válvulas localizadas em intervalos de 5 m ao longo dos dutos,
sendo controladas automaticamente de forma a manter a superfície do concreto a
um determinado nível. Numa análise final, o uso do CAA reduziu o tempo de
construção das ancoragens em 20% (NUNES, 2001).

Foto 27 – Ponte Akashi-Kaikyo, Japão.
Fonte: Engwhere

Ainda no Japão, realizou-se a construção do maior tanque não enterrado do
mundo, com capacidade de 180 mil kl, para armazenamento de metano liquefeito. A
estrutura pré-tensionada, necessitou de um volume de 12.000 m3 de CAA com
elevada resistência (60 MPa) [KITAMURA et al. (1998) apud NUNES (2001)][27].
Na Suécia, a aplicação do CAA se deu devido ao aumento da produtividade e
a melhoria do ambiente de trabalho, sendo aplicado de forma generalizada e não
[27]

KITAMURA, H., ITO, H., CHITAMATSU, R., KAMADA, F. e OKUDATE, M. (1998), “Constrution of Prestressed
Outer Tank for LNG Storage Using High-Strength Self-Compacting Concrete”, International Workshop on Selfcompacting Concrete, pp. 262-291apud NUNES, S. C. B. Betão Auto-Compactável: Tecnologia e Propriedades.
2001. 198 páginas. Pós-graduação em Estruturas de Engenharia Civil – Faculdade de Engenharia, Universidade
de Porto. Porto.
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como um concreto para fins especiais. O SNRA (“The Constrution and Maintenance
Centre at the Swedish National Road Administration” e o CRI (“Swedish Cement and
Concrete Research Institute”) iniciaram um projeto conjunto que apontava para que,
no final de 2002, 50% dos trabalhos de concreto em pontes da Suécia fossem
realizados em CAA. Assim, entre os primeiros interessados em aplicar os resultados
de pesquisas emergentes encontrava-se a divisão de produção do “Swedish
National Road Authorithy” e as primeiras aplicações práticas foram realizadas em
obras de arte. Durante 1997 foram realizados ensaios-piloto em modelos em escala
reduzida e em elementos de pontes e em 1998 foram executadas três pontes
exclusivamente com CAA.
De acordo com Peterson (1999) apud Ferraz (2009) [28], na Suécia, o concreto
auto-adensável foi empregado na construção de 19 pontes rodoviárias e na
concretagem de lajes para edificações, sendo observado nestas construções um
acréscimo de 60% na produtividade da obra.
A experiência positiva decorrente da aplicação em pontes fez despertar novos
interesses e surgiram outras áreas de aplicação. Rapidamente, foram reconhecidas
as perspectivas positivas de utilização do CAA na construção de túneis, onde são
importantes não só os aspectos da produtividade e ambiente de trabalho, mas
também as dificuldades de aplicação do concreto convencional, em adensar por
vibração estruturas com forma curva e em concretar as abóbadas. A utilização de
CAA na construção de túneis tornou-se uma alternativa natural para os empreiteiros.
Estudos sobre CAA vêm sendo desenvolvidos desde 1992, no Canadá, com
aplicação voltada especialmente para pavimentação e reparos. Em Taiwan,
investigações vêm ocorrendo desde 1994, com diversas aplicações estruturais já
[28]

PETERSSON, O. Workability. SCC Final Report-Task 2. Brite EuRam: 1999 apud FERRAZ, A. L. N. Avaliação de retração e fluência do concreto auto-adensável para aplicação em elementos prémoldados. 2009.
Campinas.
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realizadas. Nos Países Baixos, o CAA foi aplicado em uma edificação em 1997, que
resultou na formação de um grupo de pesquisa com objetivo de estudar aplicação
deste material em produtos de concreto. Além destas, se tem relatos da investigação
acerca do CAA em países como EUA, Áustria, Reino Unido, França, Tailândia, entre
outros (OKAMURA et. al., 2000).

Nos Emirados Árabes Unidos, em 2009 foi concluída a construção do atual
mais alto edifício do mundo, o Burj khalifa, com 828 m de altura, no qual foi utilizado
CAA com resistências características de 80, 60 e 50 MPa. Esta obra registrou o
recorde mundial de altura de bombeamento, chegando a 606 m, a uma velocidade
de bombeamento de 28m³/h. O volume total de CAA utilizado nesta obra foi
165.000m³ (Foto 28 a, b e c).
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(a)

(b)

(c)

Foto 28 – O mais alto edifício do mundo, Burj Khalifa,
com 828 metros de altura, em construção (a),
durante o bombeamento do concreto (b)
e na etapa final de construção (c).
Fonte: Putzmeister (2011)
No Brasil, até 2005, poucas obras foram executadas utilizando-se o CAA,
acreditando-se que esse fato deve-se à falta de estudos e adaptação da tecnologia à
nossa realidade (TUTIKIAN et al., 2005). Porém, essa situação vem mudando com o
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passar do tempo, de modo que diversas instituições de ensino e pesquisa, assim
como grandes empresas construtoras em todo o país vêm buscando conhecimento
acerca do novo material, com o objetivo de introduzir este tipo de concreto no
mercado brasileiro. Atualmente, no mercado da construção civil nacional, o CAA é
empregado na fabricação de estruturas pré-moldadas, execução de edifícios, sendo
utilizado na construção de casas com o sistema construtivo parede de concreto.

3.3 Materiais
Na prática, os materiais utilizados na dosagem de um concreto autoadensável são os mesmos de um concreto convencional, com algumas mudanças
nas características de alguns componentes, acrescido de aditivos químicos
(superplastificantes e/ou agentes modificadores de viscosidade) e de materiais finos
(adições minerais e fílers).

3.3.1 Cimento
Todos os cimentos do tipo Portland, que atendam as especificações das
normas técnicas correspondentes, podem ser utilizados na produção de concreto
auto-adensável. A escolha correta do tipo de cimento normalmente depende das
exigências específicas de cada aplicação.
Deve-se atentar para o tipo de cimento no que tange à necessidade de água
e trabalhabilidade da mistura de concreto, para as quais os fatores de controle são o
teor de aluminato tricálcio (C3A) e a granulometria do cimento. Na prática, cimentos
com altos teores de C3A na sua composição, acima de 10%, podem resultar em
concretos que apresentam rápida perda de fluidez ou baixa trabalhabilidade,
dificultando sua aplicação. Como a demanda por finos é elevada nas misturas de
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concreto auto-adensável em virtude da necessidade de se aumentar a coesão da
mistura, cimentos de maior superfície específica (finura) são mais apropriados,
apesar de necessitar de cuidados com relação ao calor de hidratação e retração do
concreto (TUTIKIAN & DAL MOLIN, 2008).
O consumo de cimento em uma mistura de concreto auto-adensável varia
entre 200 kg/m3 e 450 kg/m3, dependendo da utilização de adições minerais ou
fílers. Devem ser tomados cuidados adicionais quando o consumo ultrapassar 500
kg/m3 devido a possíveis problemas de retração no concreto. Para consumos
inferiores a 300 kg/m3 deve-se assegurar a incorporação de outro material
cimentício, tais como cinza volante, escória de alto-forno, sílica ativa, metacaulim
etc. (GOMES & BARROS, 2009).

3.3.2 Agregados
Em geral, os agregados utilizados na composição do concreto auto-adensável
devem atender às mesmas exigências normativas quando utilizados no concreto
convencional (ABNT NBR 7211:2009). Porém, é recomendado que partículas com
diâmetros inferiores a 0,125 mm sejam consideradas como parte dos materiais finos
da pasta (adições minerais e fílers), uma vez que influenciam diretamente no
comportamento reológico do concreto auto-adensável.
A umidade, a absorção de água, a classificação e as variações no teor de
finos dos agregados devem ser cuidadosas e continuamente monitoradas, levandose em consideração a manutenção da qualidade do concreto auto-adensável. A
forma e a distribuição granulométrica das partículas do agregado são bastante
importantes e influenciam a compactação e o índice de vazios da mistura.
A seleção do agregado miúdo está condicionada à demanda de água, fator
essencial devido à sua influência sobre a coesão e a fluidez do concreto. Agregados
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miúdos com partículas arredondadas e lisas são preferíveis para a produção de
concreto auto-adensável porque aumentam a fluidez da mistura para uma mesma
quantidade de água. Como o concreto auto-adensável necessita da adição de finos,
quanto menor o módulo de finura do agregado miúdo mais adequado ele será pra a
produção de concretos de elevada coesão. Por outro lado, areias muito grossas,
com módulo de finura maior que 3, podem levar à segregação, devendo, portanto,
serem evitadas quando da produção desses concretos.
No caso dos agregados graúdos, as exigências quanto à sua dimensão
máxima são mais restritivas, sendo utilizados normalmente agregados com diâmetro
máximo característico de até 20 mm. Como a aderência entre o agregado e a pasta
de cimento exerce um papel importante para interação entre esses dois
componentes do concreto, a forma e a textura superficial do agregado tornam-se
fatores relevantes no comportamento mecânico do concreto. Além disso, para
facilitar o deslocamento relativo entre os materiais, recomenda-se a utilização de
agregados graúdos que apresentem fator de forma o mais próximo possível de 1.
O concreto auto-adensável deve possuir um baixo volume de agregado
graúdo, entre 28% e 35% do volume de concreto, e uma relação agregado
graúdo/concreto, em massa, de 32% a 40%, com consumo variando entre 750 kg/m3
e 920 kg/m3. Quanto ao agregado miúdo, o volume normalmente utilizado varia entre
40% e 50% do volume de argamassa, com consumo variando entre 710 kg/m 3 e 900
kg/m3 (GOMES & BARROS, 2009).

3.3.3 Aditivos Químicos
A utilização de aditivos químicos é um diferencial na produção de concretos
auto-adensáveis. São dois os principais tipos de aditivos mais utilizados, os aditivos
superplastificantes e os aditivos modificadores de viscosidade, enquanto os aditivos
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incorporadores de ar são menos usados. Os aditivos superplastificantes permitem o
alcance de misturas de alta fluidez, enquanto os aditivos modificadores de
viscosidade proporcionam misturas mais coesas, prevenindo a exsudação e a
segregação do concreto (TUTIKIAN & DAL MOLIN, 2008).
Os aditivos superplastificantes foram utilizados pela primeira vez em concreto
no final dos anos 60, simultaneamente no Japão e na Alemanha. Durante os anos
80, suas dosagens foram aumentadas pouco a pouco, até que se percebeu que eles
poderiam ser usados como excelentes redutores de água. Assim, com o avanço da
tecnologia dos concretos, o uso de aditivos químicos se tornou essencial para a
produção de misturas especiais, principalmente de concreto auto-adensável. Esses
aditivos melhoram as propriedades do concreto nas primeiras idades sem
apresentar efeitos adversos em idades avançadas.
Segundo a ABNT NBR 11768:2011, os aditivos superplastificantes, também
chamados aditivos redutores de água de alta eficiência, são definidos como produtos
que aumentam o índice de consistência do concreto mantendo-se a quantidade de
água de amassamento constante, ou ainda, como os produtos que possibilitam a
redução mínima de 12% da água de amassamento na produção de um concreto
com uma dada consistência.
Pode-se afirmar que os aditivos superplastificantes à base de policarboxilatos
são os mais utilizados nos concretos auto-adensáveis. Eles constituem a mais nova
geração de aditivos no mercado dos concretos especiais, conhecidos como aditivos
de

terceira

geração.

Seu efeito

dispersante depende, principalmente,

do

impedimento estérico do que da repulsão eletrostática: durante o processo de
hidratação do cimento, as moléculas de superplastificante, atraídas pelos grânulos
de cimento amolecidos, os envolvem imediatamente após a mistura, aumentando as
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cargas negativas da superfície das partículas de cimento e, com isso, provocando
uma repulsão eletrostática. Isso resulta em uma notável dispersão dos grânulos, que
proporciona uma trabalhabilidade elevada do concreto mesmo com o baixo consumo
de água. Esse efeito da dispersão é melhorado devido ao efeito estérico gerado
pelas longas cadeias laterais das moléculas do aditivo, o que melhora
substancialmente a capacidade das partículas de cimento se distanciarem. A
segunda fase da ação desse tipo de aditivo sobre o cimento ocorre quando uma
segunda molécula de aditivo é ativada devido ao aumento da alcalinidade da pasta
de cimento que ocorre durante a mistura e a aplicação do material; esta segunda
molécula reforça e substitui a primeira molécula (que perde gradualmente a sua
eficiência), permitindo uma trabalhabilidade mais longa do concreto fresco sem os
indesejáveis efeitos secundários de retardamento de pega (CASTRO, 2007).
O efeito fluidificante do aditivo superplastificante depende de vários fatores,
tais como a natureza e a concentração do aditivo, a composição e a temperatura da
mistura fresca, o procedimento de mistura e o tempo de adição do polímero, bem
como o peso molecular do aditivo. A eficiência do aditivo não está condicionada
apenas por sua compatibilidade com o cimento, mas também pela aplicação das
técnicas corretas de mistura e transporte, pela dosagem, pela metodologia de
incorporação e pelas condições ambientais.
Os aditivos modificadores de viscosidade são produtos à base de
polissacarídeos com cadeias poliméricas de alto peso molecular ou de base
inorgânica. Quando adicionados ao concreto, melhoram a coesão da mistura no
estado fresco, impedindo a segregação e limitando a perda de água por exsudação
(TUTIKIAN & DAL MOLIN, 2008). Nas misturas de concreto auto-adensável, este
aditivo substitui os componentes finos do concreto, sendo incorporado quando são
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utilizados agregados mal graduados e/ou não estão disponíveis adições minerais a
preços acessíveis.
Seu mecanismo de ação no concreto consiste em aumentar a coesão da
mistura, melhorando a estabilidade e a mobilidade do concreto. A adição do agente
modificador de viscosidade afeta a fase aquosa da pasta de cimento, na qual
cadeias de polímeros solúveis em água podem absorver alguma água livre no
sistema, reforçando, assim, a viscosidade de pasta de cimento. Como resultado,
menos água livre estará sujeita à exsudação. O reforço da viscosidade da pasta de
cimento também pode melhorar a capacidade da pasta de suspender partículas
sólidas, reduzindo a sedimentação (GOMES & BARROS, 2009).
Quando utilizado de forma conjunta com o aditivo superplastificante de
terceira geração, o aditivo modificador de viscosidade permite obter misturas
estáveis e de alta fluidez. De qualquer forma, devem ser realizados ensaios prévios
antes da utilização para verificação da compatibilidade entre os aditivos e,
especialmente, entre os aditivos e o cimento (TUTIKIAN & DAL MOLIN, 2008).
Um aumento da quantidade de aditivo modificador de viscosidade incorporado
a uma mistura de concreto reduz a efetividade do aditivo superplastificante na
melhoria da fluidez da mistura, necessitando, assim, de uma maior quantidade de
superplastificante. Quando ocorre a redução no teor de fíler e sua substituição pelo
agente modificador de viscosidade, verifica-se uma perda mais rápida do
espalhamento do concreto auto-adensável quando o teor de aditivo modificador de
viscosidade é aumentado. Além disso, nas misturas em que são utilizados aditivos
modificadores de viscosidade, a trabalhabilidade diminui mais rapidamente quando
comparado a misturas em que só foram adicionados fílers (GOMES & BARROS,
2009).
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Os aditivos incorporadores de ar geralmente consistem em sais de resinas de
madeira, materiais proteicos e ácidos graxos, e alguns detergentes sintéticos,
consistindo sua fórmula química típica de uma cadeia de hidrocarboneto não polar
com um grupo aniônico. Lea (1971) descreve o mecanismo pelo qual os vazios de ar
são incorporados e estabilizados quando um aditivo é adicionado ao sistema
cimento-água como: na interface ar-água os grupos polares estão orientados na
direção da fase aquosa, reduzindo a tensão superficial, promovendo a formação de
bolhas e neutralizando a tendência das bolhas dispersas de coalescerem; na
interface sólido-água, onde existem forças direcionadoras na superfície do cimento,
os grupos polares ligam-se ao sólido mantendo os grupos apolares orientados para
a fase aquosa, tornando a superfície do cimento hidrofóbica, de modo que o ar pode
deslocar a água e permanecer ligado às partículas sólidas em forma de bolhas.
Um efeito colateral do ar incorporado é a melhoria da trabalhabilidade das
misturas de concreto, particularmente aquelas que contêm menores teores de
cimento e de água, agregados de textura áspera ou agregados leves. Portanto, a
incorporação de ar normalmente é usada na produção de concreto massa e de
concreto leve. Como os aditivos incorporadores de ar tornam as partículas de
cimento hidrofóbicas, uma dosagem excessiva desses aditivos causará um
retardamento excessivo na hidratação do cimento. Além disso, dependendo da
quantidade de ar incorporado, as misturas de concreto sofrem uma perda de
resistência mecânica correspondente (MEHTA & MONTEIRO, 2008).

3.3.4 Adições minerais
As adições minerais são materiais finamente moídos incorporados ao
concreto com a finalidade de obter características específicas. Fatores ambientais,
econômicos e tecnológicos têm um papel importante no crescimento do uso das
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adições minerais em concretos. Elas fornecem um ganho ambiental, pois
subprodutos industriais são reciclados, emissões perigosas lançadas na atmosfera
durante a produção do cimento são reduzidas, matérias-primas são preservadas,
energia é economizada e as propriedades do concreto, tanto no estado fresco
quanto no estado endurecido, são melhoradas.
De uma maneira geral, o efeito da incorporação das adições minerais sobre
as propriedades do concreto no estado fresco depende principalmente da forma de
suas partículas e de sua distribuição granulométrica. São comumente utilizadas para
aumentar a viscosidade e a coesão do concreto auto-adensável, proporcionando
resistência à segregação. Sobre as propriedades do concreto no estado endurecido,
a presença de adições minerais melhora o desempenho mecânico, enquanto a
permeabilidade e a porosidade capilar são reduzidas. Com o refinamento dos poros,
a zona de interface entre o agregado e a pasta de cimento é drasticamente reduzida
e a exsudação interna e superficial da mistura é minimizada. Tudo isso leva a um
alto desempenho do concreto com consequente aumento de sua durabilidade.
De acordo com sua ação no concreto, as adições podem ser classificadas
como quimicamente ativas ou sem atividade química (inertes). As adições ativas
contribuem para a formação dos hidratos, enquanto as inertes proporcionam a
obtenção de uma estrutura com maior compacidade. A interação química entre as
adições ativas e o cimento ocorre por meio da reação pozolânica: quando finamente
subdivididas e na presença de água, as adições reagem quimicamente com o
hidróxido de cálcio (liberado pela hidratação do cimento), formando silicatos estáveis
que têm propriedades cimentícias. A interação física promovida tanto pelas adições
ativas quanto pelas inertes corresponde ao efeito fíler (preenchimento de vazios) e
ao processo de refinamento dos poros associado à reação pozolânica, em que os
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produtos da reação são bastante eficientes no preenchimento dos espaços capilares
grandes, melhorando, assim, a resistência e a impermeabilidade do sistema
(MEHTA & MONTEIRO, 2008). O somatório de todos estes efeitos físicos repercute
em um melhora significativa da zona de transição entre o agregado e a pasta,
refletindo no aumento de desempenho do concreto sob o ponto de vista tanto
mecânico quanto de durabilidade.
Das propriedades relacionadas com as dimensões das partículas de adições
minerais uma que se destaca é a superfície específica: quanto maior a superfície
específica da adição, maior a viscosidade da mistura. No caso dos concretos autoadensáveis, a dimensão das partículas das adições utilizadas tem tido uma
influência importante no alcance de suas propriedades, sendo obtidas misturas com
melhores viscosidade e coesão com materiais com diâmetros médios da ordem de
80 µm. De maneira geral, adições minerais com alta superfície específica, fíler em
elevada quantidade e agregados de pequena granulometria são parâmetros
essenciais para uma maior trabalhabilidade e um maior controle das propriedades
do concreto auto-adensável (GOMES & BARROS, 2009).
No estudo realizado por Bosiljkov (2003) em pastas de cimento mostra ainda
que, aumentando o teor de substituição de filer, em relação ao cimento, de 25 %
para 50%, há um importante incremento na deformabilidade. Sonebi et al. (2003)
indicam que, a utilização de grandes quantidades de filer, pode também diminuir a
ocorrência de exudação no concreto, enquanto que a mesma observação foi feita
por Petersson (1999), em relação à segregação.

73

3.3.5 Água
A água é um componente fundamental para o concreto, pois possui duas
funções importantíssimas: uma química, que consiste em produzir as reações de
hidratação; e outra física, onde estabelece determinadas características reológicas
ao concreto para sua manipulação.
Aïtcin e Neville (2003) subdividiram a relação água/cimento em duas partes: a
primeira representa a quantidade de água necessária para a completa hidratação do
cimento; e a segunda representa a quantidade de água adicional necessária para se
obter uma trabalhabilidade adequada (água de trabalhabilidade). Dessa maneira, o
concreto ideal deve conter água suficiente para desenvolver a resistência máxima do
cimento e, ao mesmo tempo, fornecer as propriedades reológicas necessárias ao
seu lançamento.
A quantidade de água de uma mistura de concreto auto-adensável depende
de vários fatores, tais como as propriedades dos agregados, o tipo de cimento, a
quantidade total de partículas finas na mistura, o uso de adições e de aditivos etc.
(GOMES & BARROS, 2009).

3.4 Vantagens e Desvantagens do Uso do CAA
O crescente interesse acerca do CAA e o aumento contínuo dos estudos e
aplicações do material em todo o mundo são justificados pelos inúmeros benefícios
apresentados quando da aplicação deste concreto em obras. Algumas das
vantagens advindas da aplicação do CAA são apresentadas a seguir, e foram
descritas por diversos autores, entre os quais se destacam: OKAMURA et. al.
(2000), GETTU, AGULLÓ (2003) e EFNARC (2005).
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O CAA apresenta três fatores principais que oferecem vantagens no seu
emprego: a maior qualidade das estruturas pelo fato do CAA conseguir preencher
totalmente as fôrmas, sendo as estruturas armadas com baixa ou alta taxa de
amadura, resultando em estruturas mais compactas e duráveis. Com a elevada
fluidez, além de proporcionar um adensamento mais eficaz, diminui o tempo da
etapa de concretagem e o número de pessoas envolvidas no lançamento e
espalhamento do concreto, que se auto-adensa refletindo em uma economia de
mão-de-obra e no cronograma da obra; a eliminação de vibração do concreto
também é uma vantagem por eliminar os ruídos causados pelo vibrador,
possibilitando a realização de trabalhos em horários diferenciados e melhorando o
ambiente de trabalho dos operários.
Porém, de acordo com OKAMURA et. al. (2000) a produção de CAA exige
uma diminuição na quantidade de agregado graúdo presente no concreto, e
aumento da quantidade de finos, podendo ser estes cimento ou adições minerais.
Com isso, faz-se necessário tomar alguns cuidados extras durante a cura do CAA,
para se evitar ocorrência de fissuras por retração durante a pega e o endurecimento
do concreto.
Outra desvantagem do CAA é o custo elevado do material quando
considerado apenas o valor do metro cúbico do concreto, tanto devido ao aumento
na quantidade de cimento para se obter auto-adensabilidade, quanto à necessidade
de uso de aditivos químicos. Embora possa haver redução do custo global da obra,
este ainda é um fator limitante da utilização do CAA em obras.
Um estudo de Repette (2007) abordou os custos envolvidos com a
substituição do concreto convencional pelo CAA em duas obras similares, sendo
especificado um valor de resistência à compressão aos 28 dias de 25 MPa para
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ambos os concretos. Os resultados obtidos apresentaram consideráveis diferenças
em relação à produtividade do trabalho: o CAA apresentou rendimento de 9
m³/(h.trabalhador), enquanto o concreto convencional obteve rendimento de 2,35
m³/(h.trabalhador). Os resultados mostraram ainda que aos custos de mão-de-obra
durante a aplicação do CAA foram US$ 1,94/m³ menores quando comparados com
concretos convencionais. Esta diferença corresponde a somente 5% da diferença de
custos com materiais dos dois tipos de concreto: o CAA apresentou um custo de
materiais de US$ 135,00/m3, enquanto o concreto convencional apresentou custo de
US$ 95,00/m3.
Um artigo publicado na REVISTA TÉCHNE em 2008

[29]

apresentou casos

bem sucedidos com a utilização do CAA. Entre eles é apresentada a construção do
laboratório Fleury, em São Paulo, onde foi possível reduzir o tempo de concretagem
e o número de funcionários envolvidos com esta etapa para serem utilizados em
outras frentes da obra.
Outro exemplo é a concretagem da laje de fundo dos poços Norte e Sul da
estação Luz do Metrô de São Paulo, no qual foram aplicados cerca de 600 m 3 de
concreto auto-adensável com resistência de 35 MPa na região de engastes da laje
com as paredes dos poços. Em função da alta densidade da armadura, as equipes
que executavam a concretagem tiveram dificuldade em realizar a adequada vibração
do concreto convencional que teve um volume aplicado de 7.400 m³.
Uma parceria entre a concreteira Engemix e a construtora BKO possibilitou a
realização de um estudo comparativo entre as aplicações dos concretos
convencional e auto-adensável na obra do residencial Pateo São Paulo. Segundo o
estudo feito, o tempo total de aplicação do concreto auto-adensável foi de 2 horas e
[29]

REVISTA TÉCHNE: A Revista do Engenheiro Civil. São Paulo: Concreto auto-adensável. In: Revista Téchne,
Edição 132, Março de 2008. ISSN 0104-1053.
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20 minutos contra 4 horas e 40 minutos do concreto convencional. O custo de mão
de obra para aplicação dos concretos, com encargos, foi respectivamente de R$
7,18/m3 para o concreto convencional e de R$ 0,70/m 3 para o concreto autoadensável (REVISTA TÉCHNE, 2008).
Nas obras de ampliação do shopping Flamboyant, em Goiânia/GO, foram
utilizados 3 mil m3 de concreto auto-adensável no reforço de algumas fundações e
pilares de concreto existentes. O CAA foi escolhido por proporcionar equipes mais
enxutas e maior velocidade na execução das lajes da nova estrutura, composta
ainda por pilares e vigas metálicas. Durante as obras, o shopping continuou
funcionando normalmente, o que muitas vezes obrigava as equipes a realizarem
concretagens durante a madrugada, quando o custo da hora extra é maior. Do ponto
de vista técnico, o uso de material mais fluido tornava muito mais fácil o transporte
por bombas a grandes distâncias horizontais, características de shopping centers
(REVISTA TÉCHNE, 2008).
Sendo assim, diante das vantagens e desvantagens apresentadas, bem como
dos exemplos em que a aplicação do CAA teve resultado positivo, acredita-se que o
emprego do CAA apresenta vantagens perante os aspectos negativos encontrados,
os quais podem ser controlados e por vezes eliminados desde que os processos
sejam racionalizados previamente.

3.5 Propriedades de auto-adensabilidade – Propriedades no estado
fresco
De uma maneira geral, o concreto é um material composto, tendo como
principais componentes o cimento, os agregados e a água. Assim, esse material
pode ser entendido como uma concentração de partículas sólidas em suspensão

77

(agregados) em um líquido viscoso (pasta de cimento). A pasta de cimento, por sua
vez, não se configura como um líquido homogêneo, sendo composta por partículas
(grãos de cimento) e um líquido (água). Em uma escala macroscópica, o concreto
fresco flui como um líquido [FERRARIS (1996) apud CASTRO (2007)][30].
Assim, sendo o concreto um líquido, para se estudar o seu comportamento no
estado fresco, nada mais adequado do que buscar os conceitos da reologia, ciência
voltada para o estudo da deformação e do escoamento de um fluido sob a influência
de tensões.
O controle das propriedades do concreto no estado fresco é fundamental para
se conseguir medir o nível de qualidade do material, pois seu desempenho, tanto no
estado fresco como no endurecido será influenciado pelas características
apresentadas nos primeiros momentos da mistura dos componentes.
Para que o concreto tenha habilidade de preenchimento é necessário que a
fluidez da pasta e da argamassa seja elevada, porém, juntamente com esta
propriedade o concreto deve apresentar coesão elevada para que, ao preencher o
espaço onde é aplicado, o material permaneça homogêneo. Da mesma forma, a
habilidade de passagem está relacionada à coesão de concreto, pois um material
coeso contribui para a homogeneidade em situações nas quais há áreas restritas ou
com alta quantidade de armaduras [OKAMURA et. al.(2003)].
As propriedades do CAA no estado fresco, bem como os mecanismos que as
governam são apresentados na Tabela 1.

[30]

FERRARIS, C. F. Measurement of rheological properties of high performance concrete: state of the art report.
NISTIR 5869, July. 1996. FERRARIS, C. F. Measurement of rheological properties of high performance concrete:
state of the art report. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, v.104, n. 5, p.
461-478, Sept.-Oct. 1999 apud CASTRO, A. L. Aplicação de conceitos reológicos na tecnologia dos concretos de
alto desempenho. Tese de Doutorado. 2007. Universidade de São Paulo. São Carlos.
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Tabela 1 – Propriedades e mecanismos que governam o CAA, no estado fresco
(Gomes, 2002).
Propriedade

Mecanismos

Habilidade de

Fluidez elevada e coesão da mistura

preenchimento

Habilidade passante

Viscosidade moderada da pasta e argamassa; e

Resistência à segregação

propriedades dos agregados.
Viscosidade e coesão da mistura

Assim, o concreto auto-adensável se destaca pelas suas propriedades no
estado fresco. Essas propriedades estão relacionadas com as características
reológicas do material que definem o comportamento da fluidez ou a sua
deformabilidade. Os primeiros estudos realizados sobre o tema confirmam que a
capacidade

de

auto-adensabilidade

do

concreto

auto-adensável

é

regida

simultaneamente pela deformabilidade e resistência à segregação do material
(GOMES & BARROS, 2009). A deformabilidade depende essencialmente da tensão
mínima necessária para o início do escoamento do concreto, o qual se caracteriza
por uma tensão de escoamento e por uma moderada viscosidade plástica que
impede o contato entre os agregados, evitando o bloqueio. A resistência à
segregação, que representa a estabilidade da mistura, depende da moderada
viscosidade plástica.
O CAA é um fluido que apresenta dois parâmetros reológicos para sua
caracterização, a tensão de escoamento (0) e a viscosidade plástica (η). A tensão
de escoamento consiste na tensão de cisalhamento mínima que precisa ser aplicada
ao fluido – concreto – para que a deformação seja iniciada. Já a viscosidade plástica
está relacionada ao gradiente de velocidade gerado quando da aplicação da tensão
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de cisalhamento, sendo a relação entre esta última e a taxa de escoamento
[FERRARIS (1999); BANFILL (2003)].
As características apresentadas pelo concreto auto-adensável no estado
fresco descrevem um comportamento reológico para o material semelhante ao de
um fluido plástico ou binghamiano, isto é, o material não apresenta escoamento até
que uma tensão em particular seja excedida. Assim, a tensão necessária ao
escoamento do material – tensão de cisalhamento () – é igual à soma da tensão de
escoamento (o) e de outro termo proporcional à taxa de cisalhamento   (equação
1). A constante de proporcionalidade no segundo termo da equação é denominada
viscosidade plástica () e o seu inverso, fluidez ou mobilidade (TATTERSALL &
BANFILL, 1983). A curva de escoamento de um fluido binghamiano é representada
por uma linha reta que intercepta o eixo tensão de cisalhamento (Figura 2).

   o  

Equação 1:

Tensão de
cisalhamento

Viscosidade plástica

Tensão de
escoamento

Taxa de cisalhamento

Figura 2 – Curva de escoamento típica para um fluido binghamiano.
Fonte: Ferraris (1996).

A tensão de escoamento é definida como a tensão mínima para iniciar o
escoamento de um material (TATTERSALL, 1991), ou seja, ela corresponde à
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tensão que deve ser excedida para que o escoamento inicie. Para um modelo
binghamiano, a viscosidade plástica é definida como a diferença entre a tensão de
cisalhamento e a tensão de escoamento dividida pela taxa de cisalhamento
(TATTERSALL & BANFILL, 1983) ou, simplesmente, como a constante de
proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento.
Comparado com o concreto convencional, o concreto auto-adensável possui tensão
de escoamento muito menor, sendo quase nula, e viscosidade plástica muito maior
(GOMES & BARROS, 2009). Uma menor tensão de escoamento significa que esse
material está apto a escoar sob seu peso próprio, enquanto uma maior viscosidade
plástica é necessária para garantir o transporte, o preenchimento e o adensamento
do concreto sem a ocorrência de segregação.
Na figura 3 pode-se comparar o comportamento reológico de diversos tipos de
concreto com o CAA (NUNES, 2001).

Figura 3 – Comportamento reológico do concreto, em função do tipo de aplicação.
Fonte: Nunes (2001).
Como a fluidez do concreto auto-adensável é essencial para sua correta
aplicação, assim como sua habilidade passante e sua resistência à segregação,
estas propriedades devem ser quantificadas ou qualificadas por meio de ensaios
que representem seu comportamento na aplicação. Para isso, diferentes

81

equipamentos e métodos de ensaio foram desenvolvidos para verificar se um
concreto produzido atende às das propriedades de auto-adensabilidade. No entanto,
as propriedades medidas estão inter-relacionadas, ou seja, as respostas dos
métodos de ensaio para uma propriedade são bastante afetadas pelas outras
propriedades do concreto que está sendo testado (GOMES & BARROS, 2009).

3.5.1 Espalhamento
O ensaio de slump flow busca avaliar quantitativamente a capacidade de fluir
do concreto mediante a ação de seu peso próprio e, também, realizar uma análise
visual qualitativa da ocorrência de segregação e exsudação no material.
Esse ensaio é baseado no ensaio de slump test para a determinação da
consistência dos concretos convencionais, e o procedimento de ensaio é
regulamentado pela norma ABNT NBR 15823-2:2010, de modo que em ambos os
ensaios utilizam-se como equipamento o cone de Abrams. No ensaio de slump flow,
porém, devido à alta fluidez do concreto, mede-se o espalhamento do concreto após
a retirada do cone, sendo necessária uma base firme onde são marcadas
circunferências de 200 mm – para se centrar o cone – e 500 mm – para
determinação do tempo que o concreto leva para atingir esse diâmetro (T 500). A
extensão final do fluxo do concreto (df) corresponde ao diâmetro final alcançado pelo
material, sendo este a média aritmética de dois diâmetros perpendiculares.
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Figura 4 – Ensaio de espalhamento, com dimensões em mm.
Fonte: Gomes & Barros (2009).
A avaliação visual de segregação é feita pela observação dos agregados
graúdos, que tendem a permanecer próximos ao centro quando a resistência à
segregação não é suficiente. Por fim, a exsudação é avaliada pela presença de uma
auréola de pasta ou argamassa em torno de todo o diâmetro do concreto.

3.5.2 Espalhamento e habilidade passante
O ensaio de slump flow com o anel japonês (anel J), busca avaliar
conjuntamente a habilidade do concreto de fluir e de passar através de obstáculos.
O ensaio do anel-J mede três parâmetros: a extensão do fluxo, o tempo de
fluxo e o grau de bloqueio (blocking step). A extensão do fluxo do ensaio do anel-J
indica a deformabilidade restrita do concreto auto-adensável, em razão do efeito de
bloqueio das barras das armaduras e do tempo de fluxo, que indica o fato de
deformabilidade dentro de uma distância de fluxo definida. O grau de bloqueio
quantifica efetivamente o efeito de bloqueio (GOMES & BARROS, 2009).
O equipamento consiste, basicamente, em um anel metálico com diâmetro
médio de 300 mm, em cujo perímetro estão dispostas barras perpendiculares ao
plano do anel separadas umas das outras por distância apropriada, considerando-se
a dimensão máxima do agregado graúdo.
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O procedimento de ensaio é regulamentado pela norma ABNT NBR 158233:2010. O ensaio segue o mesmo procedimento do ensaio de espalhamento,
acrescentando-se o anel posicionado sobre a base de ensaio, em torno do cone de
Abrams. Após o fim do espalhamento, uma haste reta é colocada sobre o anel-J e
mede-se a altura entre a face inferior da haste e a superfície do concreto no centro
da base (h0) e em quatro pontos fora do anel-J, sendo duas na direção X (hx1 e
hx2) e duas na direção Y, perpendicular a X (hy1 e hy2), conforme Figuras 5 e 6. O
grau de bloqueio do ensaio do anel-J (BSJ) é calculado utilizando a equação 2 e
expresso em mm.

Equação 2 :

BS J 

h

x1

 hx 2  h y1  h y 2 
4

 h0

Figura 5 – Ensaio do anel-J, com dimensões em mm.
Fonte: Gomes & Barros (2009).
Além disso, dois diâmetros perpendiculares do concreto espraiado são
medidos com o auxílio de uma trena, sendo a média desses valores a extensão final
de fluxo do ensaio do anel-J (dF). Simultaneamente ao início do levantamento do
cone, o cronômetro é acionado e parado quando o concreto atinge a marca circular
com diâmetro de 500 mm, sendo registrado este tempo, denominado tempo de fluxo
do ensaio do anel-J (T500, J), expresso em segundos.
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Figura 6 – Dimensões do anel-J, em mm, e pontos de medição da alturas.
Fonte: Gomes & Barros (2009).
Considera-se que o concreto apresenta boa capacidade de fluir e de passar
por obstáculos quando o diâmetro final de espalhamento do concreto com a
presença do anel japonês (df) é maior que o diâmetro final obtido sem a presença do
anel menos 50mm (df - 50mm), de acordo com GETTU et. al. (2004). Estes autores,
juntamente com EFNARC (2005), consideram, ainda, que a diferença entre as
alturas do concreto dentro e fora do anel japonês deve ser menor que 10 mm.
Neste ensaio, também é possível realizar a avaliação visual da segregação e
exsudação do concreto.
3.5.3 Viscosidade plástica aparente
O ensaio do funil-V (V-funnel test) foi desenvolvido para simular a capacidade
de passagem do concreto auto-adensável através do estreitamento de uma seção,
apenas sob a ação de seu peso próprio, e está relacionado diretamente com a
viscosidade plástica aparente do material. O ensaio consiste em medir o tempo de
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que uma amostra de aproximadamente 10 litros de concreto necessita para escoar
totalmente através do orifício inferior do funil, no qual a seção deve ter dimensão
mínima de três vezes a dimensão máxima do agregado presente na mistura
(GOMES & BARROS, 2009).
É possível a avaliação da tendência à segregação e bloqueio mediante
observação da variação da velocidade de fluxo. O funil em V pode apresentar
geometria da seção transversal circular ou retangular, sendo esta segunda mais
comumente utilizada.
O procedimento de ensaio é regulamentado pela norma ABNT NBR 158235:2010. O funil-V (Figura 7), umedecido e posicionado verticalmente sobre uma
superfície plana e regular, com a abertura superior nivelada horizontalmente, é
preenchido completamente com uma amostra de concreto auto-adensável sem
aplicar nenhuma compactação ou adensamento mecânico. Após aproximadamente
30 segundos, a comporta, localizada na parte inferior do funil, é aberta e,
simultaneamente à sua abertura, o cronômetro é acionado e parado quando todo o
concreto tiver escoado, sendo registrado o intervalo de tempo para escoamento
completo da massa do concreto (T30seg).
Em casos especiais, com solicitação expressa, o tempo de escoamento do
concreto após 5 minutos do preenchimento do funil-V pode ser medido. Para isso,
imediatamente após a primeira medida do tempo de escoamento (T 30seg) a comporta
deve ser fechada e o funil preenchido novamente com o concreto coletado na
primeira determinação, seguindo os mesmos procedimentos. A comporta deve ser
aberta 5 minutos após o preenchimento do funil, sendo registrado o intervalo de
tempo para o escoamento total da massa de concreto auto-adensável (T5min).
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A natureza do fluxo – contínua ou descontínua – permite uma avaliação visual
do concreto, de modo que um fluxo contínuo e sem interrupções indica elevada
resistência à segregação e ao bloqueio.

Figura 7 – Ensaio do funil-V, com dimensões em mm.
Fonte: Gomes & Barros (2009).
3.5.4 Habilidade passante
O ensaio da caixa em L, em inglês L-Box, busca determinar a capacidade de
passagem do concreto por barras de armadura. A caixa em L (Figura 8) é
constituída por um depósito vertical com uma abertura para um canal horizontal,
sendo esta abertura fechada por uma comporta, que se abre para a passagem do
concreto. Atrás dessa comporta são colocadas barras de armaduras espaçadas
umas das outras a uma distância mínima de três vezes o tamanho máximo do
agregado graúdo utilizado, segundo recomendações de EFNARC (2002) e GOMES
(2002).
Este ensaio é utilizado para a determinação da capacidade de passagem do
concreto, ou seja, mede a capacidade do concreto escoar dentro de um molde
retangular com barras de diâmetro pré-estabelecido devido apenas ao seu peso
próprio (CASTRO, 2007).
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Para a realização do ensaio, regulamentado pela norma ABNT NBR 158234:2010, preenche-se o depósito vertical com concreto, abrindo-se a comporta em
seguida, de modo que o concreto flua pelo canal horizontal, passando através das
barras metálicas. Em seguida, com o concreto em repouso, são medidas as alturas
nos dois extremos do canal horizontal, sendo h1 próxima à comporta e h2 ao final do
canal, de modo que a razão h2/h1 é definida como coeficiente de bloqueio, devendo
ser superior a 0,80 para que a resistência ao bloqueio do concreto seja considerada
satisfatória, conforme GETTU et. al. (2004). EFNARC (2005) considera que o
coeficiente de bloqueio deve ser superior a 0,80 e inferior a 1,00.
No ensaio com a caixa em L é possível, também, a determinação do tempo que
o concreto leva para percorrer determinada distância como um parâmetro de
caracterização da capacidade de fluir do material. Considera-se que para se
percorrer a distância de 20 cm (TL20), o tempo deve ser inferior a 1,5 s, e para se
percorrer a distância de 40 cm (TL40), o tempo deve ser inferior a 2,5 s.
Para avaliação qualitativa da segregação do concreto observa-se o acúmulo do
agregado graúdo atrás e/ou entre as barras da armadura, de modo que isso não
deve ocorrer – o agregado graúdo deve estar uniformemente distribuído ao longo de
todo o canal horizontal – para que o concreto apresente boa resistência à
segregação (KLEYN, 2008).

Equação 3 :

HP 

H2
H1
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Figura 8 – Ensaio da caixa-L, com dimensões em mm.
Fonte: Gomes & Barros (2009).
3.5.5 Resistência à segregação
A coluna de segregação é um método de ensaio aplicado para avaliar a
resistência à segregação do CAA, pela diferença das massas de agregado graúdo
existentes no topo e na base da coluna de segregação. O procedimento de ensaio é
regulamentado pela norma ABNT NBR 15823-6:2010. O equipamento é composto
de um tubo, constituído de material não absorvente e que não provoque atrito entre
o concreto e sua superfície, seccionado em três partes. As três partes são unidas
por grampos ou presilhas ou qualquer outro material que consiga vedar as ligações
sem que haja perda de concreto, conforme Figura 9. Após a união das três partes
que compõem a coluna, o equipamento deve ser adequadamente apoiado sobre
uma base e todo o conjunto posicionado verticalmente sobre uma superfície plana e
nivelada.
O ensaio consiste no preenchimento da coluna com CAA, sem aplicar
nenhuma compactação ou adensamento mecânico, sendo coletadas amostras do
topo e da base após aproximadamente 20 minutos. Depois de coletadas, as
amostras são lavadas individualmente em uma peneira com abertura de 5 mm para
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a retirada da argamassa, ficando retido apenas o agregado graúdo. O material retido
é pesado e as massas de agregado graúdo da porção do topo da coluna (m T) e da
porção da base da coluna (mB) são utilizadas no cálculo da resistência à segregação
(SR) do concreto, expressa em porcentagem, a partir da equação 4. Caso a massa
de agregado graúdo da porção da base da coluna (mB) for maior que a massa de
agregado graúdo da porção do topo da coluna (mT), a segregação é nula.
Equação 4:

SR 

2mB  mT 
 100
mB  mT

Figura 9 – Coluna de segregação.
Fonte: Solotest.
A escolha e o tipo de ensaio, bem como sua análise final dependem das
características da obra, do lançamento e das condições locais de aplicação do
concreto. No Brasil, a norma ABNT NBR 15823-1:2010 estabelece os requisitos para
classificação, controle e aceitação do concreto auto-adensável no estado fresco,
bem como define e estabelece limites para as classes de auto-adensabilidade e
prescreve os ensaios para verificação das propriedades do material. A classificação
do concreto auto-adensável em função de suas propriedades no estado fresco,
conforme estabelecido na norma ABNT NBR 15823-1:2010, é apresentada na
Tabela 2.
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Tabela 2 – Classificação do CAA quanto às classes de auto-adensabilidade,
conforme ABNT NBR 15823-1:2010.
Classe

Espalhamento (mm)

SF1

550 a 650

SF2

660 a 750

SF3

760 a 850

Classe

Tempo de fluxo – t500 (s)

VS1

≤2

VS2

>2

Classe

Habilidade passante – Anel-J
(mm)

PJ1

0 a 25, com 16 barras de aço

PJ2

25 a 50, com 16 barros de aço

Classe

Habilidade passante – Caixa-L

PL1

≥ 0,80, com 2 barras de aço

PL2

≥ 0,80, com 2 barras de aço

Classe

Tempo de escoamento – FunilV (s)

VF1

<9

VF2

9 a 25

Classe

Resistência à segregação (%)

SR1

≤ 20

SR2

≤ 15

Método de ensaio
ABNT NBR 15823-2:2010
Método de ensaio
ABNT NBR 15823-2:2010
Método de ensaio
ABNT NBR 15823-3:2010
Método de ensaio
ABNT NBR 15823-4:2010
Método de ensaio
ABNT NBR 15823-5:2010
Método de ensaio
ABNT NBR 15823-6:2010

3.6 A influência do ar incorporado no concreto no estado fresco e
endurecido
De acordo com Methta e Monteiro (1994) podem-se encontrar vazios
preenchidos por ar dentro do concreto de duas formas: através de bolhas de ar
incorporado ou através de vazios de ar aprisionado. As bolhas de ar incorporado
possuem dimensões entre 100 um e 1mm de diâmetro, enquanto os vazios de ar
aprisionado são maiores, ficando entre 1mm e 10 mm.
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Segundo Powers (1968)[31] apud Lima (2006) a prática de introduzir ar ao
concreto foi implementada por volta de 1930, e tem se tornado um dos mais
importantes desenvolvimentos para a tecnologia do concreto. A incorporação de ar é
possível pelo uso de aditivos apropriados. O principal propósito da introdução de
bolhas de ar no concreto é protegê-lo da ação do gelo. Algumas vezes esta técnica
é empregada para melhorar a trabalhabilidade, ou ainda produzir concretos leves.
Os vazios de ar aprisionado, que na maioria das vezes são causados por
deficiência nas dosagens e escolha dos materiais, são nefastos à qualidade final do
concreto, podendo comprometer as propriedades mecânicas de resistência à
compressão e módulo de elasticidade. Outro aspecto negativo em relação à
presença de vazios de ar aprisionado no concreto é a aparência final, com a
formação de macro-bolhas superficiais. No caso de concreto aparente a presença de
macro-bolhas superficiais é totalmente indesejável.
Quanto às bolhas de ar incorporado, podem ter duas origens. A primeira, com
a natural incorporação de pequenas quantidades de ar, disseminadas através de
micro-bolhas na massa do concreto. A segunda, através da utilização de aditivos
incorporadores de ar ao concreto.
A incorporação denominada natural, bem como a presença de vazios de ar
incorporado advém de fatores como tipo e finura dos aglomerantes e agregados
miúdos, dosagem dos materiais, tipo e grau de adensamento aplicado, temperatura
e tempo de mistura do concreto.
A incorporação através de aditivos se dá em casos especiais com os objetivos
de redução do tamanho das macro-bolhas (vazios de ar aprisionado), aumento da
trabalhabilidade do concreto, redução do consumo de cimento e melhoria da
[31]

POWERS, T.C. The properties of fresh concrete. New York, London, Sydney, Toronto: John Wiley & Sons,
Inc., 1968. 664 p. apud LIMA, S. M. Concreto de alto desempenho em ambientes com baixas temperaturas.
Dissertação de Mestrado. 2006. Universidade de São Paulo. São Carlos.
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qualidade do concreto quanto à ação de gelo e degelo. Dentro de limites aceitáveis,
para incorporações de até 6% através de aditivos, a cada incremento da
incorporação de ar em 1% pode-se permitir a redução da água da mistura em até
3% e a percentagem de areia em até 1% levando a melhorias na resistência à
compressão simples do concreto.
O mecanismo dos agentes incorporadores de ar consiste em prevenir a
coalescência das bolhas de ar na mistura, agindo pela formação de um filme ao
redor das mesmas, carregando-as eletricamente conferindo-lhes certo grau de
repulsão; ou, tais agentes reduzem a tensão superficial da água, evitando que as
bolhas sejam envolvidas pela água e coalesçam, além de atribuir tensão cisalhante
às moléculas de água que dividirão as bolhas até determinado tamanho (LIMA,
2006).
A quantidade de ar incorporado no concreto está relacionada à maneira pela
qual o cimento, a água e as bolhas de ar ocupam os espaços entre os agregados,
ou seja, depende do empacotamento dos agregados.
Isso também está relacionado com o distanciamento proporcionado entre as
partículas de cimento, da quantidade de pasta que separam os agregados miúdos, e
da quantidade de argamassa que separam os agregados graúdos.
Os vazios capilares têm forma irregular, já os vazios de ar incorporado são
geralmente esféricos. O ar aprisionado é incorporado à pasta fresca de cimento
durante a operação de mistura. Consequentemente, tanto os vazios de ar
aprisionado na pasta como do ar incorporado são muito maiores que os vazios
capilares,

sendo

capazes

de

afetar

negativamente

impermeabilidade (MEHTA E MONTEIRO, 1994).

a

sua

resistência

e
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O teor de ar recomendado para um concreto no estado fresco depende da
finalidade para a qual o material será designado, da localização e das condições
climáticas. Outros fatores, como o tipo e a qualidade do aditivo, o tempo de mistura,
a temperatura, o tipo de agregado (dimensão máxima característica do agregado
graúdo) e o tipo e o teor de cimento (riqueza da mistura) também influenciam a
quantidade de ar incorporado em um concreto para uma determinada quantidade de
aditivo [TATTERSALL & BANFILL (1983); ZAIN, SAFIUDDIN & YUSOF (1999)].
Normalmente, o valor utilizado varia entre 3% e 6%.
Segundo Tattersall e Banfill (1983), os aditivos incorporadores de ar mudam
significantemente as propriedades de um concreto. Eles reduzem a resistência à
compressão em cerca de 20% a 30%, aumentam a trabalhabilidade e a coesão da
mistura (permitindo uma redução de aproximadamente 5% no teor de areia) e,
ainda, reduzem a densidade do material. Além disso, eles fornecem um aumento de
cerca de dez vezes no número de ciclos de gelo/degelo antes da destruição do
material.
Visando a tomada de decisão em obras, a influência da variação da
proporção entre os materiais constituintes de uma mistura de concreto pode ser
resumida de acordo com a tabela 3. Nela, as informações são apresentadas de
maneira bem simplificada, mas fornece uma base satisfatória para a prática das
construções (TATTERSALL, 1991). Pode-se observar que os três primeiros fatores
(água, SP e ar incorporado) possuem efeitos semelhantes para todas as misturas,
enquanto os outros fatores possuem efeitos cuja intensidade e direção dependem da
mistura considerada. Assim, um aumento no teor de água sempre reduz tanto a
tensão de escoamento quanto a viscosidade plástica, enquanto um aumento no teor
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de finos poderá diminuir ou aumentar ambos os parâmetros ou, ainda, aumentar um
e reduzir o outro dependendo da mistura considerada (TATTERSALL, 1991).
Tabela 3 – Influência do aumento da proporção dos materiais constituintes da
mistura sobre a trabalhabilidade (TATTERSALL, 1991).
Resultado: mudança na
Causa: aumento no teor de
Tensão de escoamento

Viscosidade plástica

Água

Diminui

Diminui

Superplastificante

Diminui

Nenhuma

Ar incorporado

Nenhuma

Diminui

Finos

Depende da mistura considerada

Cimento

Depende da mistura considerada

Do ponto de vista reológico, deve-se considerar também a influência da pasta
de cimento. Seu comportamento reológico está essencialmente relacionado com a
relação água/aglomerante (AITCIN, 2000). Quanto mais alta for essa relação, mais
diluídas em água estarão as partículas finas e, assim, fisicamente, a água
desempenha um papel-chave na reologia da pasta de cimento quando a relação
água/aglomerante é alta (maior que 0,50). Com uma relação tão alta, as partículas
de cimento e de materiais cimentícios suplementares estão tão afastadas uma das
outras dentro da pasta de cimento que suas interações durante a hidratação não
afetam de modo particular a trabalhabilidade do concreto.

3.7 Métodos de Dosagem para CAA
A capacidade do CAA de se auto-adensar é obtida com o equilíbrio entre a
alta fluidez e a moderada viscosidade do material. A alta fluidez é alcançada com a
utilização de aditivos superplastificantes, enquanto a moderada viscosidade e a
coesão são conseguidas com o incremento de um percentual adequado de adição
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mineral com granulometria muito fina e/ou aditivos modificadores de viscosidade.
Além disso, em relação às misturas de concreto convencional, adensadas por
vibração, as misturas de concreto auto-adensável são constituídas por um maior
volume de pasta e um menor volume de agregados (GOMES & BARROS, 2009)
(Figura 10).

Figura 10 - Proporções dos componentes do CAA e concretos convencionais.
Fonte: Okamura et al. (2003).
O CAA necessita de métodos específicos de dosagem, uma vez que para ser
considerado CAA, deve apresentar um comportamento no estado fresco muito
diferente do concreto convencional, promovendo alta fluidez, resistência à
segregação e coesão.
Assim, os métodos de dosagem de concretos auto-adensáveis diferem dos
utilizados para os concretos convencionais, porém, no geral, também são
experimentais. Os métodos de dosagem disponíveis e consagrados para esses
concretos são fundamentados em princípios não comuns que têm como meta o
atendimento às propriedades que estabelecem uma relação entre a habilidade das
misturas de fluir, independentemente de sua complexidade e dificuldade, e a
estabilidade das misturas, que garante a ausência de segregação (GOMES &
BARROS, 2009).
Diversos são os métodos de dosagem existentes para o proporcionamento de
CAA, sendo o primeiro desenvolvido por Okamura e Ozawa, em 1995, e utilizado
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ainda hoje por diversos pesquisadores. Após isso, com o desenvolvimento de
estudos sobre o CAA, outros métodos foram criados, baseando-se no estudo dos
agregados e esqueleto granular ótimo, ou na demanda de água dos materiais
constituintes, métodos para a produção de concretos convencionais ou concretos de
alta resistência.
Gomes e Barros (2009) afirmam que a obtenção do CAA não é uma tarefa
simples, tendo em vista, principalmente, a grande variabilidade nas características
dos materiais constituintes, sejam estes naturais ou industrializados. Além disso, o
controle de qualidade dos materiais componentes e, também, da mistura do CAA
deve ser rigoroso, sendo muitas vezes imprescindível que a dosagem obtida em
laboratório seja testada em escala piloto, com equipamentos e funcionários da obra
ou da fábrica produtora de concreto. Esses fatos tornam difícil a utilização de um
método de dosagem-padrão para o alcance de uma mistura de CAA.
Segundo a EFNARC (2005), muitas instituições acadêmicas, fabricantes de
aditivos, centrais de dosagem de concreto, empresas de pré-moldados e
companhias contratadas têm desenvolvido seus próprios métodos de dosagem para
CAA. Dentre os principais métodos de dosagem desenvolvidos para obtenção de
CAA, cita-se:
 método de Okamura, Ozawa, Maekawa e Ouchi (1995);
 método do Petersson, Bilberg e Van (1996);
 método de dosagem proposto por Tutikian (2004);
 método de Su et al. (2001);
 método Alencar & Helene (2006);
 método de dosagem de Gomes, Gettu e Agulló (2002);
 método da EFNARC (2002);
 método de dosagem REPETTE-MELO (MELO, 2005).
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A seleção dos materiais finos é de extrema importância porque as suas
propriedades afetam não só o grau de auto-adensibilidade, mas também a qualidade
do concreto endurecido.
De fato, a diminuição da quantidade de agregado resulta em alto consumo de
cimento, que leva, por sua vez, a um aumento na temperatura da mistura e no custo
[BOUZOUBAA; LACHEMI (2001) apud FERRAZ (2009)][32]. Uma forma alternativa
consiste em incorporar aditivos modificadores de viscosidade para aumentar a
estabilidade. Aditivos químicos, em alguns casos, são caros e sua incorporação
pode elevar o custo do material. Para evitar acréscimos nos custos é sugerido o uso
de adições minerais tais como: cinza volante, fíler calcário ou basáltico, escória de
alto forno, sílica ativa, pó de mármore e granito, que podem contribuir para o
aumento do espalhamento do concreto sem aumentar seu custo.
Okamura e Ozawa propuseram, em 1995 na Universidade de Tóquio, um
método de dosagem no qual os volumes de agregados graúdo e miúdo são fixados
e as características de auto-adensabilidade são obtidas a partir da baixa relação
água/finos e a utilização de aditivo superplastificante (OKAMURA et al., 2000). O
método tem como princípio alcançar um nível alto de fluidez e, ao mesmo tempo,
resistência à segregação suficiente para que o concreto consiga fluir entre os
obstáculos em forma de armaduras sem que haja a segregação entre os agregados
e a matriz. O método considera que o concreto consiste em duas fases: argamassa
e agregado graúdo.
Em relação ao concreto convencional, o CAA necessita de uma maior
quantidade de finos, que contribui absorvendo água da mistura, auxiliando na
garantia de uma viscosidade adequada que evite a segregação. O maior consumo
[32]

BOUZOUBAA, N.; LACHEMI, M. Self-compacting concrete incorporating high volumes if class F fly ash –
preliminary results. Cement and Concrete Research, 2001 apud FERRAZ, A. L. N. - Avaliação de retração e
fluência do concreto auto-adensável para aplicação em elementos prémoldados. 2009. Campinas.
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de finos no CAA é acompanhado pela redução na quantidade de agregados
empregados, especialmente do agregado graúdo. Isso faz que as propriedades da
argamassa sejam dominantes para a obtenção das características do concreto,
sendo responsável pela lubrificação das partículas do agregado graúdo e pela
estabilidade da mistura como um todo [DOMONE; JIN (1999) apud FERRAZ
(2009)][33].
A limitação do consumo de agregado graúdo no CAA é justificada, pois esses
agregados promovem um alto consumo de energia quando suas partículas
encontram-se muito próximas umas das outras, provocando colisões e resultando
em bloqueios, em regiões próximas a obstáculos. Deve-se observar, também, que a
tensão no interior do concreto aumenta quando o conteúdo de agregado é elevado,
de modo que a energia necessária ao concreto para fluir é consumida para
estabilização dos agregados no interior da mistura, tendo como consequência,
novamente, bloqueio ao passar por obstáculos (OKAMURA; OUCHI, 2003).
A baixa relação água/finos e o uso de aditivo superplastificante são justificados
pela necessidade de se obter uma pasta fluida, porém, com alta viscosidade, de
modo que esta seja capaz de manter estável o agregado graúdo em seu interior e
transportá-lo no momento de passagem por obstáculos, como barras de armadura.
A alta viscosidade da pasta previne, também, aumento localizado de tensão interna,
devido à aproximação das partículas do agregado graúdo (OKAMURA; OUCHI,
2003).
Dessa forma, o método proposto por Okamura e Ozawa (2003) apresenta, teor
de agregado graúdo fixado em 50% do volume de agregados, agregado miúdo em

[33]

DOMONE, P. L. J.; JIN, J. Properties of mortar for self-compacting concrete. In: International Rilem
Symposium on Self-Compacting Concrete, Stockholm, 1999 apud FERRAZ, A. L. N. - Avaliação de retração e
fluência do concreto auto-adensável para aplicação em elementos prémoldados. 2009. Campinas.
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40% do volume de argamassa, elevada dosagem de superplastificante e baixa
relação água/finos, como pode ser observado no esquema da Figura 11.

Figura 11 - Esquema do método utilizado por Okamura e Ozawa para obtenção da
auto-adensabilidade.
Fonte: Okamura et al. (2003).
Okamura e Ouchi (2003) assim como Alencar (2008) advertem que,
diferentemente da dosagem do concreto convencional, em que normalmente
procura-se fixar a relação água/cimento como um parâmetro para atingir
determinados níveis de resistência desejados, com o CAA a relação água/finos tem
sido mais decisiva, sendo que, na maioria dos casos, a resistência requerida não é
governada pela relação água/cimento, e sim pela relação água/materiais finos, que
deve ser baixa o suficiente para atingir a resistência para as estruturas correntes.
O método de dosagem apresentado por Tutikian (2004) segue os passos do
método de dosagem IPT/EPUSP, descrito por Helene e Terzian (1992) para
concreto convencional, no qual é determinado o teor de argamassa (fixo até o final
da dosagem), sendo determinados 3 traços (rico, médio e pobre) a fim de se obter
as curvas de dosagem para os materiais utilizados. Os próximos passos consistem
na adição simultânea do aditivo superplastificante e dos materiais finos,
transformando o concreto em CAA. Tanto Tutikian (2004), quanto Alencar (2008)
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ressaltam que os materiais finos, quando pozolânicos, devem ser substituídos por
cimento e, os materiais não-pozolânicos por agregado miúdo, a fim de relacionar a
relação água/materiais finos com a resistência mecânica do concreto. Alencar e
Helene (2008) também consideram que o teor efetivo do aditivo superplastificante só
deverá ser determinado com a interação da pasta, agregado miúdo e graúdo, ou
seja, somente na fase de definição da mistura final do concreto.
O método proposto por Gomes et al. (2002) apresenta um procedimento
experimental para a obtenção do CAA de alta resistência, que consiste na
otimização da composição da pasta e do esqueleto granular separadamente. A
composição final do CAA é obtida buscando-se o conteúdo de pasta necessário para
que o concreto apresente os parâmetros de fluidez e viscosidade de um CAA.
Uma das principais vantagens desse método é a habilidade de separar as fases,
que permite a determinação independente dos diferentes parâmetros de mistura ou
variáveis.
O método é executado em três fases: obtenção da composição da pasta,
determinação da proporção da mistura dos agregados e determinação do conteúdo
mínimo de pasta.
A primeira fase, da otimização da composição da pasta, abrange o teor de
aditivo superplastificante e a quantidade de finos. Esta fase é determinada em duas
etapas, sendo a primeira a dosagem de suplerplastificante para vários teores de
materiais finos/cimento (f/c) através do ensaio do cone de Marsh (Norma Européia
EN 445:1996) e a segunda a determinação da relação f/c ótima com o teor de
superplastificante já definido, através do ensaio denominado mini-slump, em que é
medido o tempo e o diâmetro de abertura de espalhamento final da pasta. A pasta
com relação f/c adequada é a que apresenta um diâmetro com extensão final de
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(180 ± 10) mm no intervalo de tempo na marca de 115 mm de 2 a 3,5 segundos. Os
ensaios nas pastas permitem obter as respectivas relações de Sp/c e f/c que geram
pastas para atendimento ao concreto com alta fluidez, sem segregação e com uma
moderada coesão, sem prejudicar a fluidez deste.
O esqueleto granular, definido como a composição de agregados graúdos e
miúdos que consistem o concreto, é obtido considerando-se a densidade da mistura
de agregados com menor teor de vazios, apresentando, consequentemente, uma
composição que necessita de um mínimo volume de pasta para assegurar a
viscosidade e fluidez. Este fator é fundamental para a escolha do método a ser
aplicado nesta pesquisa, na qual se faz necessário um concreto compacto, porém
com viscosidade e fluidez adequadas para CAA, considerando a mistura com aditivo
incorporador de ar. Esta etapa é realizada através de método de ensaio de massa
unitária de agregados na forma não compactada (ABNT NBR NM 45:2006), variando
as proporções de mistura de agregado miúdo/graúdo. O teor de vazios é uma
referência no passo de determinação do volume de pasta para o concreto.
Uma vez determinadas a composição da pasta e a relação areia/brita, o único
parâmetro necessário para definir a composição do CAA é o volume de pasta, que é
teoricamente determinado como o teor de vazios encontrado entre os agregados,
mais um incremento que causa a dispersão destes (GOMES & BARROS, 2009). Os
ensaios realizados para a determinação do volume de pasta a fim de atender e
garantir o preenchimento, a fluidez e a estabilidade da mistura são os de
espalhamento pelo cone de Abrams, Caixa-L e/ou anel J e Tubo-U ou a coluna de
segregação.
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
O escopo do estudo experimental engloba o desenvolvimento de concreto auto
adensável com o menor consumo de cimento possível, com aproximadamente 9%
de ar incorporado e massa específica inferior a 2,00 kg/dm³, em duas classes de
resistência, 15 e 25 MPa, para uso no sistema construtivo de paredes de concreto
moldadas no local, em conjuntos habitacionais.
O programa experimental desenvolvido foi dividido em escolha e caracterização
dos materiais constituintes das misturas, método de dosagem e ensaios de
caracterização do concreto nos estados fresco e endurecido, conforme apresentado
na Figura 12.
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Figura 12 – Procedimento experimental utilizado no desenvolvimento do trabalho.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1 Materiais
Para a produção das misturas de concreto auto-adensável foram
selecionados os seguintes materiais constituintes, dos quais os ensaios de
caracterização são apresentados na ANEXO A:
 cimento Portland composto com escória granulada de alto forno e classe de
resistência de 32 MPa (CPII E 32), – escolhido em função da grande
disponibilidade no mercado da construção civil, da sua compatibilidade com
os aditivos químicos utilizados e do seu potencial para atingir a resistência
necessária para a desenforma das paredes logo nas primeiras idades (acima
de 1 MPa em 1 dia). Os ensaios de caracterização dos cimentos consistem na
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determinação de sua composição química, massa específica, área superficial
específica, água da pasta de consistência normal, tempos de início e fim de
pega, e resistência à compressão;
 agregado miúdo – foram selecionadas duas areias naturais, provenientes de
cava de rio, com granulometrias diferentes: uma areia fina (conhecida como
areia rosa) e uma areia média, com dimensões máximas características de
0,6 mm e 4,8 mm, e módulos de finura de 1,14 e 2,37, respectivamente . Os
ensaios de caracterização contemplam a determinação da composição
granulométrica, massa unitária, massa específica, teor de materiais
pulverulentos, teor de argila em torrões e impurezas orgânicas;
 agregado graúdo – foi selecionado um agregado natural britado de origem
granítica com dimensão máxima característica 12,5 mm, classificada como
brita intermediária. Os ensaios de caracterização contemplam a determinação
da composição granulométrica, massa unitária, massa específica, absorção
de água e teor de materiais pulverulentos;
 pó de pedra, também conhecido como finos de pedreira, de mesma origem
natural do agregado graúdo, com dimensão máxima característica de 6,3 mm
e 16,7% de materiais finos passantes na peneira #200 (0,075 mm) em sua
composição, uma vez que sua produção é resultante do processo de britagem
de rochas graníticas. Os ensaios de caracterização contemplam a
determinação da composição granulométrica, massa unitária, massa
específica, absorção de água e teor de materiais pulverulentos;
 material fino – foi selecionado um fíler inerte resultante da britagem de rocha
gnaisse (fíler 3 da Foto 31), com módulo de finura de 0,11 e dimensão
máxima característica de 0,150 mm. Os ensaios de caracterização
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contemplam a determinação da composição granulométrica, massa unitária e
massa específica;


aditivos químicos – foram selecionados um aditivo superplastificante à base
de policarboxilatos e um aditivo incorporador de ar. O ensaio de
caracterização consiste na determinação do teor de sólidos, teor de cloretos,
pH e massa específica.
A Foto 29 apresenta os diferentes materiais pré-selecionados para a
composição das misturas de concreto auto-adensável, com destaque para
aqueles escolhidos para o desenvolvimento do estudo de dosagem.

Foto 29 – Materiais selecionados para o estudo de dosagem dos concretos autoadensáveis.
Fonte: Elaborado pelo autor

Para a produção das misturas de concreto auto-adensável foi utilizada uma
betoneira convencional (pivotante) com capacidade de mistura de 180 litros, tendo o
tambor uma velocidade de rotação de 30 rpm (frequência de 60Hz). As pás da
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betoneira foram revestidas com chapas de aço para garantir uma mistura mais
homogênea dos materiais (Fotos 30 e 31). As misturas foram realizadas conforme a
sequência a seguir:

1 - imprimação da betoneira com um volume de aproximadamente 10% do material;
2 - adição dos agregados graúdos e miúdos com 50% da água da mistura e mistura
por 2 minutos;
3 – adição do cimento Portland e a adição de fíler com o restante da água e mistura
por 5 minutos;
4 – adição do aditivo superplastificante e mistura por 2 minutos.

Fotos 30 e 31 – Betoneira utilizada para a produção das misturas.
Fonte: Elaborado pelo autor
Imediatamente ao término do processo de mistura, os concretos foram
submetidos aos ensaios para medição dos parâmetros característicos do CAA no
estado fresco, são eles: espalhamento, espalhamento com anel J, funil V, caixa L e
coluna de segregação.
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4.2 Metodologia de Dosagem
A metodologia de dosagem escolhida para o desenvolvimento do CAA foi a
proposta por Gomes (2002), que considera três etapas para o desenvolvimento do
concreto:
 primeira etapa: determinação da composição da pasta de cimento, já
considerando a inclusão de fíler. Nesta fase determina-se o ponto de
saturação (teor ótimo) do aditivo superplastificante, a quantidade ideal de
aditivo incorporador de ar considerando máximo teor de ar incorporado à
mistura e o teor de fíler a ser adicionado;
 segunda fase: determinação da composição do esqueleto granular do CAA,
por meio de medidas de massa unitária no estado compactado para
diferentes combinações entre os agregados graúdo e miúdo. A composição
ideal é selecionada como aquela que apresentar maior massa unitária e,
consequentemente, menor índice de vazios, resultando na demanda de uma
menor quantidade de pasta de cimento para preencher os vazios entre os
agregados e conferir ao CAA as propriedades de fluidez e viscosidade
adequadas;
 terceira fase: determinação da composição do CAA. Uma vez determinadas
as composições da pasta de cimento e do sistema granular, a composição do
concreto é definida a partir da determinação do teor de pasta de cimento
ideal, em relação ao volume de concreto. Este teor ideal é obtido variando-se
a quantidade de pasta na mistura de concreto e, para cada teor considerado,
determinando-se as propriedades de auto-adensabilidade do concreto no
estado fresco. Assim, o teor de pasta de cimento considerado ótimo é aquele
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que resultar em uma mistura de concreto que atenda aos critérios de autoadensabilidade estabelecidos previamente para a mistura.
No estudo em questão foi realizada uma adequação do método visando
atender aos objetivos do trabalho, pois foi considerado de fundamental importância
para a concepção dos concretos obter a capacidade de resistência à compressão
dos aglomerantes. Para tanto foi realizado o ensaio de resistência à compressão
axial, de acordo com a ABNT NBR 7215:1996, em argamassas compostas por
cimento com adições variadas de fíler (10% a 50%).
Levando-se em consideração as particularidades envolvidas na produção de
paredes de concreto moldadas no local, em conjuntos habitacionais, o concreto
auto-adensável a ser utilizado deve apresentar os seguintes requisitos no estado
fresco, definidos de acordo as recomendações da norma ABNT NBR 15823-1:2010:


classe de espalhamento SF2, com valor de espalhamento variando entre 660
mm e 750 mm;



classe de viscosidade plástica aparente VS2, com tempo de escoamento t 500
superior a 2 segundos, e classe VF2, com tempo de escoamento medido no
funil-V variando entre 9 e 25 segundos;



classe de habilidade passante PL1, com a diferença entre os diâmetros de
espalhamento obtidos sem e com o anel-J variando entre 25 mm e 50 mm, e
classe PJ1, com razão de bloqueio medida com o auxílio da caixa-L igual ou
maior que 0,80;



classe de resistência à segregação SR2, com resistência à segregação menor
ou igual a 15% medida na coluna de segregação.
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4.3 Determinação das propriedades no estado fresco
As propriedades das misturas de concreto no estado fresco foram determinadas
a fim de caracterizar suas propriedades físicas e de auto-adensabilidade. As
propriedades avaliadas e os métodos de ensaio empregados foram:
 propriedades físicas: massa específica e teor de ar incorporado, conforme
normas ABNT NBR 9833:2008 e ABNT NBR NM 47:2002;
 fluidez do concreto, em fluxo livre, sob a ação de seu peso próprio,
empregando-se o cone de Abrams (ensaio de espalhamento) e com o uso do
anel J, conforme normas ABNT NBR 15823-2:2010 e ABNT NBR 158233:2010, respectivamente;
 viscosidade plástica aparente, avaliada pela medida dos tempos de
escoamento, determinados no ensaio de espalhamento (t500, sob fluxo livre) e
no ensaio do funil-V (sob fluxo confinado), conforme normas ABNT NBR
15823-2:2010 e ABNT NBR 15823-5:2010, respectivamente;
 habilidade passante, medida empregando-se os ensaios do anel-J (sob fluxo
livre) e da caixa-L (sob fluxo confinado), conforme normas ABNT NBR 158233:2010 e ABNT NBR 15823-4:2010, respectivamente;
 resistência à segregação, dada pela diferença das massas de agregado
graúdo existentes no topo e na base da coluna de segregação, conforme
norma ABNT NBR 15823-6:2010.

4.4 Determinação das propriedades no estado endurecido
A avaliação das propriedades do CAA no estado endurecido compreende a
determinação de suas propriedades físico-mecânicas, a saber:
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 massa específica, absorção de água e índice de vazios, conforme norma
ABNT NBR 9778:2005;
 resistência à compressão simples de corpos de prova cilíndricos, conforme
norma ABNT NBR 5739:2007;
 resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos,
conforme norma ABNT NBR 7222:2011;
 resistência à tração na flexão em quatro pontos de corpos de prova
prismáticos, conforme norma ABNT NBR 12142:2010;
 módulo de elasticidade estático em corpos de prova cilíndricos, conforme
norma ABNT NBR 8522:2008;
 velocidade de propagação de onda ultrassônica, conforme a ABNT NBR
8802:1994.

Os corpos de prova cilíndricos e prismáticos foram moldados em dimensões de
100 mm x 200 mm e 150 mm x 150 mm x 500 mm, respectivamente. O método de
cura adotado foi o de via úmida por imersão em água saturada com cal, em que os
corpos de prova permaneceram até as idades de ensaio. O ensaio de resistência à
compressão foi realizado nas idades de 1, 3, 7 e 28 dias, enquanto os demais
ensaios foram realizados nas idades de 7 e 28 dias. Para os ensaios de resistência
à compressão e módulo de elasticidade, as superfícies dos corpos de prova
cilíndricos foram capeadas com uma pasta fundida composta por enxofre e pozolana
para regularização da superfície de ensaio.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1 Caracterização dos Materiais
Os resultados dos ensaios de caracterização dos materiais utilizados neste
trabalho (cimento, materiais finos, aditivo superplastificante, aditivo incorporador de
ar, agregados miúdos e graúdos) são apresentados individualmente no Anexo – A Caracterização dos materiais constituintes das misturas de concreto auto-adensável.
5.1.1 Materiais Finos
Foram avaliados 4 tipos de finos, sendo eles denominados Fíler 1 (dimensão
máxima característica de 0,177 mm) Fíler 2 (dimensão máxima característica de
0,150 mm), Fíler 3 (dimensão máxima característica de 0,150 mm) e Micro-fíler
(dimensão máxima característica de 0,053 mm).
A ABNT NBR 9935:2011 define o fíler como “material granular que passa na
peneira com abertura de malha de 0,150 mm” enquanto que a ABNT NBR
7225:1993 define como “material constituído de pó de pedra ou outros materiais
inertes, de dimensão nominal máxima inferior a 0,075 mm, destinado a ser
empregado como enchimento em pavimentação betuminosa”.
No CAA, a dimensão das partículas das adições minerais utilizadas tem tido
uma influência importante no alcance de suas propriedades. Khayat et al. (1999)
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afirma em seus estudos que finos com diâmetros médios da ordem de 80 μm
acarretam numa melhor viscosidade e coesão da mistura de CAA.
Tragardh (1999) verifica em seu trabalho que um fator importante que apresenta
uma grande influência na microestrutura do CAA é a grande quantidade de finos
com diâmetros médios < 125 μm. Westerholm (2003) em seu trabalho constata que
os resultados obtidos para as propriedades do CAA no estado fresco para finos são
da ordem de 0 μm - 75 μm e 75 μm - 125 μm são bastante similares.
Entretanto, a dimensão adequada dos grãos dos finos para a produção do CAA
varia de um autor para outro. Gomes (2002) os limita a 100 μm, Okamura (2003) a
90 μm, Iziquierdo e EFNARC (2002) a 125 μm, dentre outros. Essa definição deve
ser analisada com bastante cuidado, já que afeta diretamente a relação a/f, ou seja,
água com relação aos finos (cimento + adições), que é um parâmetro muito utilizado
na dosagem do CAA. Nenhum autor indica diferenças entre as distintas frações
desses finos, mas recomendam que a relação a/f se encontre entre 0,9 e 1,1
(EFNARC, 2002).
Sendo assim, foi de fundamental importância para a seleção dos materiais finos,
a realização dos ensaios de granulometria cujas curvas granulométricas são
apresentadas na Figura 13.
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Figura 13 – Curvas da distribuição granulométrica nas amostras de fíler.
Fonte: Elaborado pelo autor
Foram consideradas, para efeito de avaliação dos materiais finos, a
porcentagem de material passante pelas peneiras de abertura 0,075 mm e 0,025
mm, assim como o tipo de distribuição da curva granulométrica.
A amostra de fíler 1, apresentou 51% de material passante pela peneira de
abertura de 0,075 mm, e 4% pela peneira de abertura 0,025 mm, enquanto que para
o fíler 2 estes valores correspondem a 75% e 3%, respectivamente. O fíler 3
apresentou 94% de material passante pela peneira de abertura de 0,075 mm e 37%
pela peneira 0,025 mm. Já para o micro-fíler, 99% do material passou pela peneira
de abertura 0,075 mm e 46% pela 0,025 mm.
Estes resultados nos mostram que a amostra de fíler 3 apresenta-se de forma
uniformemente distribuída, com 57% do material dentro da faixa de 0,075 mm a
0,025 mm, e com 37% abaixo desta dimensão, tendo esta amostra características
apropriadas para a utilização na produção do CAA.
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5.1.2 Agregados
O conhecimento de certas características dos agregados é uma exigência
para a dosagem dos concretos de cimento Portland. Assim, a massa específica, a
composição granulométrica, a forma e textura superficial dos agregados influenciam
diretamente nas propriedades dos concretos, tanto no estado fresco quanto no
estado endurecido.
Para os agregados miúdos (areia média e fina) e graúdos (pó de pedra e
brita intermediária) foram realizados ensaios de granulometria, massa específica,
absorção de água, massa unitária, material passante na peneira 0,075mm e
determinação da matéria orgânica. Os agregados graúdos selecionados para a
produção do CAA também foram avaliados visualmente quanto à forma e textura
superficial. Os resultados dos ensaios de caracterização dos agregados são
apresentados na Figura 14 e Tabela A.2 do Anexo – A - Caracterização dos
materiais constituintes das misturas de concreto auto-adensável.

Figura 14 – Curvas da distribuição granulométrica dos agregados utilizados.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A forma e a textura superficial das partículas dos agregados influenciam mais
as propriedades do concreto no estado fresco do que no estado endurecido.
Comparadas às partículas lisas e arredondadas, as partículas de textura áspera,
angulosas e alongadas requerem mais pasta de cimento para produzir misturas
trabalháveis e, portanto, aumentam o custo do concreto. Quanto maior a proporção
de partículas achatadas e alongadas do agregado constituinte do concreto maior
será a tendência do filme de água se acumular próximo à superfície do agregado
(exsudação interna), enfraquecendo, assim, a zona de transição pasta-agregado
(Figura 15). Este fato aumenta a dificuldade quanto à utilização destes materiais,
devido à possibilidade de não atender a um dos parâmetros do CAA.
A textura superficial e a forma dos grãos da brita intermediária e do pó de
pedra utilizados na composição do CAA são apresentadas nas Fotos 32 e 33. A brita
intermediária

apresenta,

em

sua

maioria,

partículas

com

comprimento

consideravelmente maior do que as outras duas dimensões (largura e espessura),
sendo classificadas como alongadas. O pó de pedra apresenta parte das partículas
com formato alongado, porém, em sua maioria, é verificada a presença de partículas
lamelares ou achatadas, cuja espessura é relativamente pequena em relação às
outras dimensões (comprimento e largura), bem como a presença de partículas
equidimensionais com arestas e ângulos bem definidos. Observa-se que ambos os
materiais apresentam grãos angulosos com textura superficial áspera e rugosa.

Figura 15 - Esquematização da exsudação interna.
Fonte: Liborio (2003).
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Fotos 32 (a) e (b) – Brita 0 ao natural e após lavagem.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Fotos 33 (a) e (b) – “Pó de pedra” ao natural e após lavagem.
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2 Dosagem dos concretos auto-adensáveis
5.2.1 Determinação da composição da pasta de cimento
Inicialmente foi realizada a determinação do ponto de saturação (teor ótimo)
de aditivo superplastificante. Para isso, foram utilizadas pastas de cimento com
adição de 0%, 10%, 20%, 30%, 40% e 50% de fíler e, para cada uma dessas
combinações, foi determinado o ponto de saturação do aditivo superplastificante
utilizando dois métodos de ensaio: o ensaio de índice de fluidez para caldas de
cimento, medindo-se o tempo do escoamento de um determinado volume de pasta
através do funil de Marsh, realizado de acordo com o método proposto pela norma
ABNT NBR 7682:1983; e o ensaio de miniabatimento desenvolvido por Kantro
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(1980), que consiste em determinar o abatimento de pequenas quantidadesde pasta
utilizando um minitronco de cone.
A partir do ensaio utilizando o funil de Marsh (Fotos 34 e 35), o ponto de
saturação do aditivo superplastificante foi determinado para cada combinação de
cimento-fíler adotando-se o método AFREM desenvolvido por De Larrard et al.
(1997). Neste método, o ponto de saturação do aditivo é considerado como o teor de
aditivo em que uma reta com inclinação de 2:5 tangencia a curva “logaritmo do
tempo de escoamento versus teor de aditivo” (Figura 16). De acordo com os autores,
a escolha da inclinação 2:5 é arbitrária, tendo sido adotada em função das
proporções adequadas obtidas a partir da mesma. Os resultados obtidos para as
pastas estudadas, bem como o teor ótimo de aditivo determinado para cada uma
das combinações são apresentados nas Tabelas 4 e 5. Cabe ressaltar que os teores
de aditivo superplastificante são apresentados considerando o teor de sólidos do
aditivo em relação à massa de cimento.

Fotos 34 e 35 – Ensaio de índice de fluidez em pastas de cimento, para
determinação dos teores ótimos de superplastificante.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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log T

Curva log T versus teor de SP

Reta com inclinação 2:5

Teor de SP (%)

Ponto de saturação

Figura 16 - Determinação do ponto de saturação do aditivo superplastificante pelo
método AFREM desenvolvido por De Larrard et al. (1997).

Teor de SP

Tabela 4 – Determinação dos teores ótimos de aditivo superplastificante para as
composições de pasta de 0, 10, 20, 30, 40 e 50% de adição (A/C 0,50).
Teor de adição de Fíller
A/C: 0,50
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0,20%

11

15,0

24,0

33,5

51,5

40,5

0,40%

-

13,5

21,0

28,5

39,5

39,5

0,60%

-

13,5

19,0

26,0

38,9

39,5

0,80%

-

12,0

22,5

25,5

37,5

38,3

1,00%

-

12,0

17,0

20,5

39,0

37,3

0,40%

0,64%

0,54%

0,44%

0,58%

ótimo

Teor de SP

Tabela 5 – Determinação dos teores ótimos de aditivo superplastificante para as
composições de pasta de 0, 10, 20, 30, 40 e 50% de adição (A/C 0,55).
Teor de adição de Fíller
A/C: 0,55
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0,20%

8,5

10,0

17,5

21,5

32

30,4

0,40%

-

11,0

15,0

17,5

19,9

29,5

0,60%

-

9,8

16,0

18,1

18,2

30,3

0,80%

-

12,3

13,5

18,2

18,0

29,3

1,00%

-

10,0

13,8

18,5

16,0

28,5

ótimo

-

0,34%

0,41%

0,44%

0,48%

0,64%
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Após a determinação do teor ótimo de aditivo SP para cada composição de
pasta de cimento/fíller, a partir do ensaio de funil de Marsh, foi realizado o ensaio de
miniabatimento de tronco de cone em cada pasta (Fotos 36 e 37). Este ensaio
consistiu na determinação da combinação ideal de cimento/fíler da pasta,
considerando como parâmetros o espalhamento da pasta (diâmetro da pasta
espalhada) e o tempo de espalhamento para a pasta atingir o diâmetro de 115 mm,
fixados em (180 ± 10) mm e (3 ± 1) s, respectivamente. De acordo com Gomes
(2002), pastas com estas características, obtidas a partir do ensaio de
miniabatimento, resultam em misturas de concreto auto-adensável com alta
capacidade de escoamento e boa coesão.
Os resultados obtidos para as pastas estudadas são apresentados na Tabela
6. Para a pasta com relação água/cimento de 0,50, foi considerada como ideal a
adição de 40% de fíler, enquanto para a pasta com relação água/cimento 0,55, foi
considerada ideal a adição de 50% de fíler, cujos resultados apresentaram melhores
características quanto aos parâmetros de viscosidade e fluidez estabelecidos para
as misturas. Assim, os teores ótimos de aditivo superplastificante para as
combinações de cimento-fíler consideradas ideais são de 0,44% e 0,64%,
respectivamente, para as pastas produzidas com relação água/cimento de 0,50 e
0,55.
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Tabela 6 – Determinação dos teores de adição de fíler através das
características das pastas de cimento pelo ensaio de miniabatimento.
Teor de adição de Fíler

10%

20%

30%

40%

50%

0,40%

0,64%

0,54%

0,44%

0,58%

T 115

-

0” 20

0” 25

0” 75

0” 95

Tf

7”

10”

18”

14” 30

12”

Espalhamento (mm)

243

233

227

202

196

Teor ótimo de aditivo
Superplastificante

0,34%

0,41%

0,44%

0,48%

0,64%

-

-

0” 88

0” 95

1” 17

0” 20

0” 20

1” 03

1” 32

2”

244

236

215

223

204

Teor ótimo de aditivo
Superplastificante

Relação
água/cimento
= 0,50

Relação
água/cimento
= 0,55

T 115
Tf
Espalhamento (mm)

Fotos 36 e 37 – Ensaio de mini-abatimento de cone em pastas de cimento.
Fonte: Elaborado pelo autor.
O teor ótimo de aditivo incorporador de ar foi determinado para as pastas
produzidas com as combinações ótimas de cimento-fíler e teor ótimo de aditivo
superplastificante. Para isso, foram produzidas pastas de cimento e fíler, variando-se
o teor de aditivo incorporador de ar, adicionado nos teores de 0,10%, 0,20%, 0,30%,
0,40%, 0,50% e 0,60%, considerando o teor de sólidos do aditivo em relação à
massa de cimento.
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O método de ensaio utilizado para a determinação do teor ótimo de aditivo
incorporador de ar consistiu na determinação da massa específica da pasta,
adotando-se o procedimento estabelecido na norma ABNT NBR 13278:2005 para
argamassas de assentamento e de revestimento à base de cimento. De maneira
geral, o ensaio consiste em preencher um recipiente, de massa e volume
conhecidos, com a pasta de cimento e fíler, determinando-se o peso total do
conjunto (recipiente e pasta), como ilustrado na Foto 40. O teor de ar incorporado no
estado fresco é calculado a partir das equações (5 e 6), sendo considerado como
ótimo o teor em que se obtém a menor massa específica e, consequentemente, o
maior índice de vazios para pasta.
Equação 5:

Equação 6:

 

mc  mv
Vr

  
A  100  1  
 t 

Sendo, na equação 5,  a massa específica da pasta no estado fresco, em g/cm 3, mc
a massa do conjunto compreendido pelo recipiente e pela pasta (em g), mv a massa
do recipiente vazio (em g) e Vr o volume do recipiente (em cm3); enquanto na
equação 6, A é o teor de ar, expresso em %,  é a massa específica conforme
determinada pela equação 5, em g/cm3, e t é o valor da massa específica teórica da
pasta, sem vazios, em g/cm3, calculada pela equação 7 quando o material for
dosado e preparado em obra, como no presente estudo.
Equação 7:

t 

m
m


i
i

i

Onde mi é a massa seca de cada componente da pasta, mais a água de
amassamento, e i é a massa específica de cada componente da mistura.
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Os resultados obtidos para a massa específica e teor de ar incorporado das
pastas estudadas são apresentados na Tabela 7, bem como nos gráficos das
Figuras 17 e 18. Para a pasta com relação água/cimento de 0,50, 40% de adição de
fíler e 0,44% de aditivo superplastificante, o teor ótimo de aditivo incorporador de ar
foi de 0,50%, resultando em uma massa específica de 1,460 g/cm³ e em um teor de
ar de 24,35%, enquanto para a pasta com relação de água/cimento 0,55, 50% de
adição de fíler e 0,64% de aditivo superplastificante, o teor de aditivo incorporador
de ar considerado ótimo foi de 0,30%, resultando em uma massa específica de
1,400 g/cm³ e um teor de ar de 26,69%. Porém, como o teor de ar incorporado
nessas misturas foi muito superior ao estabelecido inicialmente (aproximadamente
10%), para a produção das misturas de concreto auto-adensável, foram adotados os
teores de aditivo incorporador de ar que proporcionaram esta faixa de incorporação
de ar, isto é, os teores de 0,10% para a pasta produzida com relação água/cimento
de 0,50, 40% de adição de fíler e 0,44% de aditivo superplastificante, e de 0,20%
para a pasta produzida com relação de água/cimento 0,55, 50% de adição de fíler e
0,64% de aditivo superplastificante.
Tabela 7 - Valores de massa específica e de teor de ar determinados para as pastas
de cimento, fíler e aditivos.
Relação
água/cimento

0,50

Teor de
aditivo
incorporador
de ar
Massa
específica
(g/cm³)
Teor de ar (%)

0,55

Massa
específica
(g/cm³)
Teor de ar (%)

0%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

1,915 1,706

1,683

1,615

1,512

1,460

1,561

0,77

11,60

12,81

16,33

21,68

24,35

19,13

1,910 1,821

1,704

1,400

1,572

1,485

-----

0,00

10,78

26,69

17,69

22,25

-----

4,64
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Figua 17 – Curvas da massa específica e teor de vazios, em função do teor de
aditivo incorporador de ar, para pastas produzidas com relação água/cimento de
0,50.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figua 18 – Curvas da massa unitária e teor de vazios, em função do teor de aditivo
incorporador de ar, para pastas produzidas com relação água/cimento de 0,55.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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(a)

(b)

Fotos 38 (a) e (b) - Ensaio de determinação da massa unitária da pasta de cimento,
mistura sem (a) e (b) com aditivo incorporador de ar.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Para a determinação da capacidade de resistência à compressão da pasta de
cimento incorporada com fíler, foram realizadas moldagens de argamassas de
cimento e fíler, adicionado nos teores de 0%, 10%, 20%, 30%, 40% e 50%, de
acordo com a metodologia estabelecida na norma ABNT NBR 7215:1996, alterando
a relação água/cimento indicada no procedimento da norma pelas relações
água/cimento de 0,50 e 0,55 utilizadas para a produção dos CAA em estudo.
Tabela 8 - Resultados da resistência à compressão em argamassas de cimento CPII
E 32 com adição de diferentes teores de fíler.
Relação A/C = 0,50
20%
30%
adição
adição
1,4
1,0

Idade
(dias)

0% adição

12hs

1,2

10%
adição
1,1

1

9,4

8,7

7,4

3

15,3

17,8

7

23,4

29,3

28

33,3

33,6

Idade
(dias)

0% adição

12hs

1,2

10%
adição
1,1

1

9,0

8,1

8,9

3

12,7

16,4

7

19,1

28

29,7

40%
adição
1,3

50%
adição
1,3

7,1

7,4

7,1

17,6

15,6

15,0

13,4

26,3

22,2

20,7

17,8

27,2

25,8

40%
adição
1,0

50%
adição
1,1

5,5

5,7

6,3

16,4

13,1

13,4

11,9

25,7

23,3

19,4

19,7

18,1

28,8

29,7

28,0

26,7

25,4

30,6
26,3
Relação A/C = 0,55
20%
30%
adição
adição
1,1
0,9
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(a)

(b)
Figura 19 (a) e (b) – Resistência à compressão em argamassas compostas com
adições de fíler.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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(a)

(b)

Fotos 39 (a) e (b) - Moldagem das argamassas de cimento com adição de fíler;
ensaio de resistência à compressão.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Assim, o estudo para composição da pasta de cimento definiu as matrizes
detalhadas na Tabela 9 para as duas misturas de concreto auto-adensável
produzidas.
Tabela 9 – Composições das pastas de cimento e fíler incorporadas às misturas de
concreto auto-adensável.
Cimento
CPII E 32
CPII E 32
Relação água/cimento

0,50

0,55

Teor de fíler

40%

50%

Teor de aditivo superplastificante

0,44%

0,64%

Teor de aditivo incorporador de ar

0,10%

0,20%

5.2.2 Determinação da composição do esqueleto granular
A composição do esqueleto granular constitui na determinação do melhor
empacotamento entre as partículas de agregados que compõem as misturas de
concreto auto-adensável mediante a determinação da composição ideal entre eles.
A composição ideal entre os agregados foi determinada através do método de
ensaio de massa unitária no estado solto em diferentes combinações de agregados
(diferentes frações). É considerada como ideal a composição que apresentar maior
massa unitária e, consequentemente, menor índice de vazios.
Inicialmente as composições foram determinadas separadamente para os
agregados miúdo e graúdo. A composição ideal para o agregado graúdo foi
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realizada considerando a areia fina (areia rosa) e a areia média, enquanto a
composição ideal do agregado graúdo foi realizada considerando o pó de pedra e a
brita intermediária. Na sequência, as composições consideradas ideais para os
agregados miúdo e graúdo foram combinadas em diferentes frações para determinar
a composição ideal do esqueleto granular das misturas de concreto auto-adensável.
As composições ideais para as determinações realizadas separadamente
para os agregados miúdo e graúdo, bem como para a composição ideal do
esqueleto granular do concreto auto-adensável são apresentadas nas Tabelas 10 a
12 e nos gráficos das Figuras 20 a 22. Para as determinações realizadas
separadamente para os agregados, verificou-se que a composição ideal do
agregado miúdo é composta de 60% de areia fina (areia rosa) e 40% de areia
média, enquanto para o agregado graúdo a composição ideal é composta de 70%
de pó de pedra e 30% de brita intermediária, nesse caso, o concreto no estado
fresco apresentou uma quantidade elevada exsudação e ar aprisionado. No caso do
agregado graúdo, foi obtida experimentalmente através das características do CAA
no estado fresco a composição de 40% de pó de pedra e 60% de brita intermediária.
Por fim, a composição ideal do esqueleto granular, adotada para a produção das
misturas de concreto auto-adensável foi de 30% de agregado miúdo e 70% de
agregado graúdo.
O volume de vazios foi calculado de acordo com a equação (8):

Equação (8)

Onde:
Ev é o índice de volume de vazios nos agregados, em porcentagem;
d1 é a massa específica relativa do agregado seco;
ρw é a massa específica da água, em kg/m3;
ρap é a massa unitária média do agregado, em Kg/m3.
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Figura 20 – Curvas para determinação da composição dos agregados miúdos,
sendo a composição ideal 40% de areia média e 60% de areia fina.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 21 – Combinação entre pó de pedra e brita intermediária para determinação
da composição ideal do agregado graúdo.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 22 – Combinação entre os agregados miúdo e graúdo para determinação da
composição ideal do sistema granular do concreto, após a alteração da composição
dos agregados graúdos para 60% de brita 0.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A composição ideal do esqueleto granular apresentou uma composição de 70%
de agregado graúdo e 30% de agregado miúdo.
Tabela 10 - Composição ideal entre areia fina e areia média (agregados miúdos).
Composição
entre areia
média/fina
(%)

Areia
média
(kg)

100

2,0

----

----

1,456

1,456

45,87

90/10

2,0

0,22

0,22

1,462

1,462

45,51

80/20

2,0

0,50

0,28

1,475

1,475

45,14

70/30

2,0

0,86

0,36

1,487

1,487

44,81

60/40

2,0

1,33

0,47

1,498

1,498

44,52

50/50

2,0

2,00

0,67

1,505

1,505

44,37

40/60

2,0

3,00

1,00

1,513

1,513

44,18

30/70

2,0

4,66

1,66

1,504

1,504

44,64

Acréscimo
Areia fina
de areia fina
(kg)
(kg)

Massa
(agregado)
(kg)

Massa unitária Índice
no estado
de
solto
vazios
(kg/dm3)
(%)
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Tabela 11 – Composição ideal entre pó de pedra e brita intermediária (agregado
graúdo).
Composição
entre brita
Brita
intermediária/pó intermediária
de pedra
(kg)
(%)

Pó de
pedra
(kg)

Acréscimo
de Pó de
pedra
(kg)

Massa
(agregado)
(kg)

Massa
unitária
no estado
solto
(kg/dm3)

Índice
de
vazios
(%)

100

4,0

----

----

2,298

1,464

45,58

90/10

4,0

0,44

0,44

2,372

1,511

44,04

80/20

4,0

1,00

0,56

2,480

1,580

41,71

70/30

4,0

1,72

0,72

2,517

1,603

41,05

60/40

4,0

2,67

0,95

2,554

1,627

40,41

50/50

4,0

4,00

1,34

2,632

1,676

38,81

40/60

4,0

6,00

2,00

2,770

1,764

35,84

30/70

4,0

10,66

4,66

2,869

1,827

33,79

20/80

1,0

5,00

4,0

2,874

1,831

33,91

10/90

1,0

9,00

5,0

2,871

1,829

34,22

0

0

4,00

4,0

2,873

1,830

34,41

Tabela 12 – Composição ideal entre agregado miúdo e agregado graúdo (concreto).
Acréscimo
Composição
Agregado
entre
Agregado
de
agregado
graúdo
Graúdo/Miúdo
miúdo (kg)
miúdo
(kg)
(%)
(kg)

Massa
(agregado)
(kg)

Massa
unitária
no estado
solto
(kg/dm3)

Índice
de
vazios
(%)

100

4,00

----

----

2787

1,775

34,97

90/10

4,00

0,44

0,44

2794

1,780

34,61

80/20

4,00

1,00

0,56

2857

1,820

32,93

70/30

4,00

1,72

0,72

2849

1,815

32,92

60/40

4,00

2,67

0,95

2783

1,773

34,27

50/50

4,00

4,00

1,34

2775

1,768

34,26

40/60

4,00

6,00

2,00

2710

1,726

35,61

30/70

4,00

10,66

4,66

2660

1,694

36,60

20/80

1,00

5,00

4,00

2610

1,662

37,60

10/90

1,00

9,00

5,00

2525

1,608

39,45

5.2.3 Determinação da composição do concreto auto-adensável
Concluídas as etapas da composição da pasta (cimento + fíler + aditivo
superplastificante e/ou aditivo incorporador de ar) e da composição do esqueleto
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granular (agregados miúdo e graúdo), iniciou-se a última etapa para a obtenção do
CAA, na qual se determina o volume mínimo de pasta capaz de envolver e dar à
mistura as características reológicas do concreto auto-adensável.
Um ponto importante foi levantado no cálculo da quantidade de água utilizada
nas misturas. Foram considerados os valores da absorção de água obtidos na
caracterização dos agregados, ressaltando a dificuldade de considerar um valor real
para a absorção de água do pó de pedra, pois o mesmo não mostrou-se compatível
com o método de ensaio de absorção de água para agregado graúdo (ABNT NBR
NM 53:2009) nem para agregado miúdo (ABNT NBR NM 30:2001) por apresentar
partículas menores de 0,150 mm e, também, maiores que 6,3 mm em sua
composição.
A composição ideal do agregado graúdo do esqueleto granular foi obtida
inicialmente com um teor de 70% de pó de pedra e 30% de brita intermediária
através do ensaio de massa unitária no estado compactado, porém tornou-se
inviável a produção do CAA com esta combinação. A presença da grande
quantidade de finos presentes na composição do pó de pedra resultou na produção
de um concreto com grande quantidade de ar aprisionado, exsudação da água na
superfície e segregação da mistura (Foto 40).
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Foto 40 – CAA com composição de agregado graúdo em 70% de pó de pedra.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Assim, optou-se por adotar uma proporção de 40% de pó de pedra e 60% de
brita intermediária como composição ideal do agregado graúdo, devido ao
comportamento do CAA produzido com esta composição apresentar-se de acordo
com as especificações.
Para a produção das misturas de concreto auto-adensável, considerou-se a
utilização dos agregados na condição saturada superfície seca e, dessa maneira, a
quantidade de água necessária para sua saturação foi adicionada com base nos
respectivos coeficientes de absorção. Assim, a composição das misturas por m³ de
concreto foi obtida considerando-se a hipótese de que o teor de ar da pasta fosse
mantido no concreto e, então, que o volume de concreto seria dado pela somatória
dos volumes de pasta, agregado miúdo e agregado graúdo, ou seja (GOMES, 2002):
Equação 9:

Vp + Va + Vg = 1 m³

Onde Vp é o volume de pasta, Va é o volume de agregado miúdo e Vg é o volume de
agregado graúdo. Considerando uma pasta com determinada composição e volume,
a massa de cimento é calculada a partir da equação 10.
Equação 10:

c 

Vp   p
1  a / c   f  0,01SP
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Onde c é a massa de cimento, em kg; Vp é o volume de pasta, em m³; p é a massa
unitária da pasta, em kg/m³; a/c é a relação água/cimento; f é a massa de fíler/m³
de concreto, em kg; e SP é o teor de aditivo superplastificante, em %. As
quantidades de agregados miúdo e graúdo são determinadas a partir das equações
11 e 12, respectivamente.
Equação 11:

a 

a / g 1  Vp 
a/g 1


a

Equação 12:

g 

g

1  Vp
a/ g 1


a

g

Onde a é a massa de agregado miúdo seco, em kg; g é a massa de agregado
graúdo seco, em kg; a/g é a relação agregado miúdo/agregado graúdo; Vp é o
volume de pasta, em m³; a é a massa unitária do agregado miúdo, em kg/m³; e g é
a massa unitária do agregado graúdo, em kg/m³. A quantidade de água de
amassamento a ser adicionada, por m³ de concreto, é obtida a partir da equação 13.
Equação 13:



 Aa  ha
 100

 ag  a / c  c    SP  1  teordesóli dos    a  


 
   g
 

 Ag  hg
 
 100





Onde ag é a massa de água de amassamento, em kg; SP é a massa de
aditivo superplastificante, em kg; a é a massa de agregado miúdo seco, em kg; g é
a massa de agregado graúdo seco, em kg; Aa é o coeficiente de absorção do
agregado miúdo, em %; Ag é o coeficiente de absorção do agregado graúdo, em %;
ha é a umidade do agregado miúdo, em %;e hg é a umidade do agregado graúdo, em
%. Na equação 13, o segundo termo considera o teor de água presente no aditivo
superplastificante, enquanto os dois últimos termos contemplam a quantidade de
água a ser adicionada para a saturação dos agregados (assumindo que eles
estejam secos) e a umidade dos agregados no momento de sua adição à mistura de
concreto auto-adensável.
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O estudo de dosagem iniciou-se com a produção da mistura de concreto com
classe de resistência de 25 MPa, variando-se o teor de pasta da mistura entre 36% e
40%, cujos resultados das propriedades de auto-adensabilidade no estado fresco
são apresentados na Tabela 13. Verificou-se que à medida que o teor de pasta
aumentava o teor de ar aprisionado também aumentava e mais intensa era a
ocorrência de exsudação na mistura (Foto 41). Para os teores de pasta avaliados, o
teor que se mostrou mais adequado para a produção do concreto foi de 36%, uma
vez que o concreto produzido com essa composição apresentou as propriedades de
auto-adensabilidade pré-estabelecidas, sem evidência de exsudação e com teor de
ar de aproximadamente 9%. Sendo assim, o concreto auto-adensável com classe de
resistência de 25 MPa foi produzido com teor de pasta de 36%.
Tendo como base os resultados obtidos para o concreto com classe de 25
MPa, a mistura de concreto auto-adensável com classe de resistência de 15 MPa foi
produzida variando-se o teor de pasta entre 32% e 36%, cujos resultados das
propriedades de auto-adensabilidade no estado fresco são apresentados na Tabela
13. Novamente, o teor de ar aprisionado aumentou à medida que o teor de pasta
aumentava e mais intensa era a ocorrência de exsudação na mistura (Foto 42). A
mistura com 32% de pasta apresentou um bom espalhamento e coesão, sem
ocorrência de exsudação, porém os resultados do ensaio de fluidez no funil-V não
atenderam às especificações. Assim, foi adotado teor de pasta de 34% para a
produção do concreto de referência de classe 15 MPa, cujas propriedades de autoadensabilidade no estado fresco e teor de ar atenderam às especificações
estabelecidas previamente.
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(a)

(b)

(c)

Foto 41 – Concreto auto-adensável, com classe de resistência de 25 MPa,
produzido com diferentes teores de pasta: (a) 36%, (b) 38% e (c) 40%.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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(a)

(b)

(c)

Foto 42 – Concreto auto-adensável, com classe de resistência de 15 MPa,
produzido com diferentes teores de pasta: (a) 32%, (b) 34% e (c) 36%.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os resultados das determinações dos parâmetros dos concretos com relação
água/cimento 0,50 e 0,55 de referência são apresentados na Tabela 13.
Tabela 13 – Resultados dos ensaios realizados no CAA no estado fresco. Para as
misturas com relação água/cimento 0,50 e 0,55, nas variadas quantidades de pasta.
AC 0,50
Determinação

Limites NBR
15823:2010

AC 0,55

(*) 36
%
Pasta

38%
Pasta

40%
Pasta

32%
Pasta

(*) 34%
Pasta

36%
Pasta

Classe SF2,
VS2, PJ2, VF2,
SR2, PL2

Espalhamento
(mm)

750

790

840

675

790

800

660 a 750 mm

T500 (s)

5” 70

4” 50

4”

14” 50

7” 40

5”

>2”

TJ500 (s)

7” 50

5” 40

4”

20”

9”

5” 45

-

Espalhamento
J (mm)

735

750

835

635

720

790

-

Tv

14” 50

11”

11”

42”

23”

15” 40

9 a 25”

Tv5

16”

11”

15”

48”

25”

17” 50

9 a 25”

Segregação
(%)

3%

5%

24 %

8%

9%

68 %

< 15%

Caixa L
(H2/H1)

0,96

1,0

1,0

0,88

1,0

1,0

>0,80

Massa
Específica
(g/cm³)

2,21

-

-

-

2,23

-

-

Ar Incorporado

2,4 %

-

-

-

1,4 %

-

-

(*) traços relacionados como referência.

A tabela 14 apresenta as composições finais obtidas para produção dos
concretos

de

respectivamente.

referência

para

as

relações

água/cimento

0,50

e

0,55,
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Tabela 14 – Composições finais das misturas de referência do concreto autoadensável: consumo de materiais, em kg/m³ de concreto.
Consumo (kg/m³)
Materiais
Traço A/C: 0,55
Traço A/C: 0,50
Cimento

316,8

362,8

Areia fina

317,5

307,9

Areia média

211,7

205,2

Pó de pedra

493,8

478,9

Brita intermediária

740,8

718,4

Fíler

158,4

145,1

Água

174,2

181,4

Aditivo superplastificante

2,0

1,6

A seguir, foram realizadas as misturas com o teor ótimo para incorporação de
aproximadamente 9% de ar no volume de concreto para os concretos com relação
água/cimento 0,50 e 0,55, de acordo com os resultados obtidos através da massa
unitária da pasta.
Os concretos produzidos com aditivo incorporador de ar foram submetidos
aos ensaios propostos para a verificação das propriedades de auto-adensabilidade e
de massa específica e teor de ar incorporado, estes resultados são apresentados na
Tabela 15.
Os resultados de massa específica no estado fresco apresentaram 1,85 e
1,82, estando dentro do esperado para as misturas, enquanto que os teores de ar
incorporado resultaram em 14 e 15% (relação água/cimento 0,50 e 0,55) resultados
muito elevados em relação ao proposto para estas misturas (9%) (Fotos 43 a 45).
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Fotos 43 e 44 – Massa específica e teor de ar incorporado (A/C 0,50 com 36% de
pasta).
Fonte: Elaborado pelo autor.

Foto 45 – Teor de ar incorporado (A/C 0,55 com 34% de pasta).
Fonte: Elaborado pelo autor.

Para ambas as misturas de CAA com ar incorporado (relação água/cimento
0,50 e 0,55), o espalhamento obtido foi inferior ao limite especificado inicialmente
(entre 650 mm e 750 mm), apresentando 500 mm e 590 mm de diâmetro,
respectivamente (Fotos 46 e 47). Porém não se observou uma redução significante
do espalhamento quando medido com a presença de obstáculos (anel J), resultando
em espalhamento de 456 mm e 530 mm, respectivamente (Fotos 48 e 49).
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Fotos 46 e 47 – Espalhamento com fluxo livre e com anel J (A/C 0,50 com 36% de
pasta).
Fonte: Elaborado pelo autor.

Fotos 48 e 49 – Espalhamento com fluxo livre e com anel J (A/C 0,55 com 34% de
pasta).
Fonte: Elaborado pelo autor.
Quanto aos ensaios de avaliação da resistência à segregação (coluna de
segregação) e funil V (após 5 minutos de repouso), as duas misturas apresentaram
resultados satisfatórios, não apresentando segregação e um tempo de escoamento
no funil V dentro dos valores especificados para CAA. Nota-se que no ensaio do funil
V, que também determina a viscosidade plástica através da medida do fluxo das
misturas, os concretos apresentaram resultados satisfatórios, dentro dos limites
especificados, comportamento diferente do tempo de fluxo durante o ensaio de
espalhamento (T500).
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Foto 50 – Ensaio de coluna de segregação (A/C 0,50 com 36% de pasta).
Fonte: Elaborado pelo autor.

Quanto ao ensaio de caixa L, que verifica a habilidade passante e
adensabilidade, o concreto com relação água/cimento 0,50 apresentou resultado
insatisfatório, obtendo-se uma relação h1/h2 de 0,75 (altura do concreto adensado
no início/fim da peça), enquanto que a mistura com relação água/cimento 0,55
apresentou resultado satisfatório neste ensaio (relação h1/h2 de 0,83).

Fotos 51 e 52 – Ensaio da Caixa L (A/C 0,50 com 36% de pasta e A/C 0,55 com
34% de pasta, respectivamente).
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Sendo assim, foi verificado que as duas misturas de CAA com teores de 14%
e 15% de ar incorporado não apresentaram fluidez e viscosidade plástica aparente
condizentes com as propriedades no estado fresco exigidas para CAA.
Tabela 15 – Resultados dos ensaios realizados no CAA no estado fresco. Para as
misturas com relação água/cimento 0,50 e 0,55, com ar incorporado.
AC 0,50

AC 0,55

Limites NBR 15823:2010

36 % Pasta

34% Pasta

Classe SF2, VS2, PJ2,
VF2, SR2, PL2

Teor de ar

14 %

15 %

Massa Específica
(kg/dm³)

1,85

1,82

Espalhamento (mm)

500

590

660 a 750 mm

T500 (s)

16” 20

9”

>2”

TJ500 (s)

Não atingiu

11” 40

-

456

530

-

Tv

7” 58

9” 20”

9 a 25”

Tv5

6” 50

7” 02

9 a 25”

Segregação (%)

0%

0%

< 15%

Caixa L (H2/H1)

0,75

0,83

>0,80

Determinação

Espalhamento J (mm)

5.3 Avaliação das propriedades físico-mecânicas
Para a caracterização físico-mecânica, foram moldados corpos-de-prova
cilíndricos com dimensões 100x200mm para realização dos ensaios de resistência à
compressão axial nas idades 1, 3, 7 e 28 dias, módulo de elasticidade e ultrassom
aos 7 e 28 dias, tração por compressão diametral aos 7 e 28 dias, massa específica,
absorção de água e índice de vazios aos 28 dias, e corpos-de-prova prismáticos
com dimensões de 150x150x500mm para tração por flexão (Foto 53).
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A cura foi realizada até as datas dos ensaios, sob a forma imersa em água
com cal (Foto 54).

Fotos 53 e 54 – Moldagem dos corpos-de-prova e acondicionamento
em tanque de cura.
Fonte: Elaborado pelo autor.
A seguir são apresentados através de gráficos, as médias dos resultados e os
comentários da influência do teor de ar incorporado nos ensaios de resistência à
compressão axial, módulo de elasticidade, tração por flexão, tração por compressão
diametral, velocidade de propagação de onda ultrassônica, massa específica, índice
de vazios e absorção de água. Os resultados individuais são apresentados no Anexo
B - Resultados dos ensaios físico-mecânicos dos concretos auto-adensáveis no
estado endurecido.

5.3.1 Resistência à compressão
As quatro amostras de CAA foram submetidas ao ensaio de resistência à
compressão axial nas idades 1, 3, 7 e 28 dias, como mostram as Fotos 55 e 56.
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Para os concretos de referência, os resultados obtidos atenderam a
especificação das resistências características de 15 MPa e 25 MPa, mostrando uma
maior resistência do concreto com relação água/cimento 0,50 condizente com a
diferença na relação água/cimento entre os concretos. Os resultados aos 28 dias
foram de 32,8 MPa e 27,5 MPa.
Já nos concretos com ar incorporado, verificou-se uma resistência à
compressão de aproximadamente 30% dos concretos referência nas 4 idades, não
atendendo as resistências características especificadas aos 28 dias de 15 MPa e 25
MPa, apresentando 8 MPa e 10 MPa, porém na idade de 1 dia apresentaram
resultados acima de 1 MPa (especificado inicialmente como resistência mínima para
desenforma das paredes). Esta diminuição das resistências pode ser explicada em
conjunto com a análise dos resultados de índice de vazios, para o qual verifica-se
uma relação inversamente proporcional entre a resistência e o índice de vazios para
os concretos de referência e os concretos com ar incorporado, conforme observado
no gráfico da Figura 23.

Figura 23 – Resultados de resistência à compressão das 4 amostras, nas idades 1,
3, 7 e 28 dias.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Fotos 55 e 56 – Ensaio de resistência à compressão axial e configuração de ruptura
de corpo-de-prova com 15% de ar incorporado.
Fonte: Elaborado pelo autor.
5.3.2 Resistência à tração na flexão
Nos ensaios de resistência à tração na flexão em quatro pontos (Fotos 57 e
58), para corpos-de-prova prismáticos, observa-se na Figura 24 que os resultados
aos 28 dias dos concretos de referência não apresentaram grande variação entre as
amostras com relação água/cimento 0,50 e 0,55, obtendo resultados de 5,2 MPa e
5,0 MPa, respectivamente. Para os concretos com ar incorporado, apresentaram
resultados de 3,2 MPa e 2,4 MPa, cerca de 55% dos resultados obtidos com os
concretos de referência.

Figura 24 – Resultados de resistência à tração na flexão das 4 amostras,
nas idades 7 e 28 dias.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Fotos 57 e 58 – Ensaio de tração na flexão em quatro pontos.
Fonte: Elaborado pelo autor.
5.3.3 Resistência à tração por compressão diametral
A Foto 59 mostra o ensaio de resistência à tração por compressão diametral
em corpos-de-prova cilíndricos, os resultados aos 28 dias dos concretos de
referência também não apresentaram grande variação entre as amostras com
relação água/cimento 0,50 e 0,55, resultando até em maior resistência para o
concreto com relação água cimento 0,55 (2,93 MPa e 3,06 MPa). Os concretos com
ar incorporado, apresentaram resultados de 1,43 MPa e 0,99 MPa, cerca de 40%
dos resultados obtidos com os concretos de referência, de acordo com a Figura 25.

2,50

3,12

3,12

1,43

2,00

1,00

0,80

0,80

1,50

1,05

3,00

2,20

3,50

2,48

Resistência à tração compressão
diametral (MPa)

4,00

0,50
0,00
7

28

Idade (dias)
CAA REF, a/c=0,50

CAA REF, a/c = 0,55

CAA AIA, a/c = 0,50

CAA AIA, a/c = 0,55

Figura 25 – Resultados de resistência à tração por compressão diametral em
corpos-de-prova cilíndricos, nas idades 7 e 28 dias.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Foto 59 – Ensaio de tração por compressão diametral.
Fonte: Elaborado pelo autor.
5.3.4 Módulo de elasticidade

Os ensaios para determinação do módulo estático de elasticidade foram
realizados aos 28 dias de idade nas 4 amostras de concreto (Foto 60). Os resultados
obtidos, de acordo com o demonstrado na Figura 26, tanto para os concretos de
referência quanto para os de ar incorporado, são considerados de bom
desempenho, por se tratar de concreto auto-adensável cujo agregado de maior
dimensão é a brita 0 (dimensão máxima característica de 12,5mm).
Os concretos de referência com relação água/cimento 0,50 e 0,55
apresentaram 28,2 GPa e 23,5 GPa, já os concretos com ar incorporado obtiveram
resultados próximos, da ordem de 10,0 GPa. Nota-se que os concretos com alto teor
de ar incorporado apresentaram resultados em torno de 39% dos concretos de
referência.
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28,2

30,0

23,6

25,0
20,0
15,0

9,9

10,0

Módulo de elasticidade (GPa)

35,0

10,0
5,0
0,0
28

Idade (dias)
CAA REF, a/c=0,50

CAA REF, a/c = 0,55

CAA AIA, a/c = 0,50

CAA AIA, a/c = 0,55

Figura 26 – Resultados do módulo de elasticidade.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Foto 60 – Ensaio de módulo de elasticidade.
Fonte: Elaborado pelo autor.
5.3.5 Ultrasson
Os ensaios para determinação da velocidade de propagação de ondas
ultrassônicas foram realizados aos 7 e 28 dias de idade (Foto 61), apresentando
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resultados próximos entre os concretos com relação água/cimento diferentes, da
ordem de 4500 m/s para os concretos de referência e 3500 m/s para os concretos
com ar incorporado (Figura 27). De acordo com Figueiredo (2005), os valores de
velocidade de propagação de onda ultrassônica apresentados indicam que a
qualidade dos concretos varia de ótimo a bom (Tabela 16).
Velocidade da onda ultrassônica (m/s)

Qualidade do concreto

V > 4500
3500 < V < 4500

EXCELENTE
ÓTIMO

3000 < V < 3500

BOM

2000 < V < 3000

REGULAR

V < 2000

RUIM

Tabela 16 – Classificação da qualidade do concreto em função da velocidade de
propagação da onda ultrassônica (Figueiredo, 2005, p. 991).

Foto 61 – Ensaio para determinação da velocidade de ondas ultrassônicas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 27 – Resultados de ultrassom.
Fonte: Elaborado pelo autor.
5.3.6 Massa específica do concreto endurecido
Foram realizados os ensaios para determinação da massa específica do
concreto no estado seco, saturado e massa específica real (volume da amostra não
considera os vazios). Para a avaliação da massa específica dos concretos foi
analisado o valor obtido no estado seco, que considera o volume como o volume
total de sólidos e vazios existentes no concreto e a massa da amostra.
Como abservado na Figura 28, os concretos de referência apresentaram
resultados de 2,27 kg/dm³ e 2,30 kg/dm³, (respectivamente para as misturas com
0,50 e 0,55 de relação água/cimento), tendo os concretos com ar incorporado
resultados da ordem de 1,82 kg/dm³ e 1,78 kg/dm³. Nota-se que para os concretos
de referência com relação água/cimento 0,55 resultaram nos maiores valores de
massa específica, fato que pode ser explicado pela composição da pasta que utiliza
50% de adição de fíler.
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Os

resultados

dos

concretos

com

ar

incorporado

representam

aproximadamente 78% da massa específica dos concretos de referência. Sendo o
material de menor peso próprio, representa um menor peso próprio da estrutura,
reduzindo as cargas atuantes e consequentemente uma menor exigência da
estrutura.

Figura 28 – Resultados da massa específica do concreto no estado seco.
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.3.7 Absorção de água e índice de vazios
A Figura 29 apresenta os resultados do ensaio de absorção de água por
imersão, com similaridade para os concretos de referência, resultando em 4,7% e
4,5 % (relação água cimento 0,50 e 0,55), e para as amostras com 14% e 15% de ar
incorporado os concretos apresentaram 17,6% e 18,5% de absorção de água,
respectivamente. Este fato se deve a presença de grande quantidade de vazios nas
amostras endurecidas, também verificado através dos resultados dos índices de
vazios (a relação de volume de poros permeáveis e volume total da amostra), dos
quais os concretos de referência apresentaram resultados similares entre si, da
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ordem de 10%, enquanto que as amostras com 14% e 15% de ar incorporado, como
mostrado na Figura 30, apresentaram 31,5% e 32,8%, respectivamente.
Os resultados de resistência à compressão podem ser analisados com os
valores de absorção de água e índice de vazios, pois o volume de vazios no
concreto influi diretamente na resistência mecânica, esta relação é inversamente
proporcional considerando que os concretos de referência apresentaram 30% do
valor de índice de vazios em relação aos concretos com ar incorporado, e estes por
sua vez apresentaram 30% da resistência à compressão axial em relação aos
concretos de referência.

Figura 29 – Resultados da absorção de água por imersão.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 30 – Resultados do índice de vazios.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES

6.1 Metodologia de dosagem e ensaios aplicados
Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que foi possível desenvolver
misturas de concreto auto-adensável para aplicação em paredes de concreto
moldadas no local, a partir do método de dosagem proposto por Gomes (2002),
utilizando, além dos materiais convencionais aplicados na produção de CAA,
agregado resultante da britagem de rochas e alto teor de ar incorporado, que
fornece ao material, características que aumentam suas vantagens para aplicação
neste sistema. Portanto, a metodologia aplicada se mostrou uma ferramenta eficaz
no que se refere a sua simplicidade no desenvolvimento do CAA de forma geral, não
impondo restrições ao uso de materiais em sua constituição.
Durante o desenvolvimento da pesquisa observou-se a necessidade de realizar
adaptações no método para a obtenção do CAA produzido com os materiais
selecionados. Na composição do agregado graúdo, foi adotada uma proporção
diferente daquela ideal determinada pela metodologia proposta. Isto se deve à
utilização de “pó de pedra”, produzido através da britagem de rochas, que contém
em sua composição grande quantidade de material pulverulento e grãos alongados
e angulosos, conferindo ao agregado características que interferem principalmente

155

no comportamento reológico do concreto e, assim, demandando a tomada de
precauções quando da aplicação do CAA.
Quanto ao método utilizado para a determinação do teor ótimo de aditivo
incorporador de ar nos concretos (foram adotados teores obtidos na mistura em
pastas de cimento e fíler), observou-se uma grande variação na quantidade de ar
incorporado nos concretos, em relação às pastas. Essa variação pode ser explicada
pela diferença no tempo de mistura dos dois materiais, diferença de energia de
mistura entre a betoneira e o misturador de argamassas, e pela maior quantidade de
finos presentes no concreto, oriundos dos agregados utilizados. A aplicação desta
metodologia, ou seja, a incorporação do teor ótimo de aditivo incorporador de ar no
concreto, determinado a partir de ensaios em pastas, resultou em concretos com
teores de ar incorporado (14% e 15%) acima do especificado inicialmente (9%).
A realização de ensaios por meio de métodos consagrados para caracterização
dos materiais constituintes das misturas, bem como dos concretos no estado fresco
e endurecido foi adequada para uma correta análise de desempenho dos mesmos.

6.2 Influência do ar incorporado no comportamento do concreto no
estado fresco e endurecido
Ao produzir misturas de CAA com teores de ar incorporado de 14% e 15%
observou-se um aumento da sua resistência ao escoamento, contrariando as
considerações de TATTERSALL (1991) em que o uso de aditivo incorporador de ar
não teve efeito sobre a tensão de escoamento de materiais à base de cimento.
Os CAA produzidos com aditivo incorporador de ar não mantiveram os
parâmetros de fluidez e viscosidade apresentados no CAA de referência. As
amostras de CAA com este aditivo resultaram em 14% e 15% de ar aprisionado e ar
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incorporado para as relações de água/cimento de 0,50 e 0,55 respectivamente,
valores acima do estipulado previamente (9%). Este fato explica o comportamento
das misturas no estado fresco, reduzindo a capacidade do concreto em fluir e
satisfazer as condições especificadas de auto-adensabilidade. Quanto aos
parâmetros de viscosidade plástica, resistência à exsudação, segregação e
habilidade passante, todas as misturas apresentaram resultados satisfatórios de
acordo com as especificações estabelecidas.
O elevado teor de ar incorporado influenciou também no desempenho físico e
mecânico dos concretos em relação aos de referência. A maior porosidade
observada para os concretos produzidos com o aditivo incorporador de ar, verificada
a partir dos resultados de absorção de água por imersão e índice de vazios,
promoveu uma redução da resistência mecânica dos concretos, resultando em
resistências à compressão abaixo do especificado inicialmente. Por outro lado,
quanto ao ensaio de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas, não se
notou redução dos resultados proporcionalmente ao teor de ar dos concretos.

6.3 Sugestões para continuidade da pesquisa
O presente trabalho possibilitou o aumento do conhecimento quanto à
produção de concreto auto-adensável com ar incorporado, bem como com a
utilização de agregados com alto teor de finos. Porém, alguns aspectos citados
neste trabalho merecem uma abordagem mais detalhada tanto na literatura quanto
experimentalmente em estudos futuros:
- Realização de ajustes na dosagem dos concretos estudados neste trabalho
utilizando teores menores de ar incorporado (entre 7% e 9%) para a avaliação da
sua influência no comportamento dos concretos no estado fresco e endurecido;
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- Estudo de dosagens de concretos auto-adensáveis com ar incorporado,
utilizando materiais pétreos de qualidade superior aos utilizados neste trabalho
(agregados com menores teores de materiais pulverulentos) e uma maior variedade
de aditivos incorporadores de ar (em pó e com diferentes tamanhos de bolhas
produzidas);
- Estudo de durabilidade dos concretos auto-adensáveis com alto teor de ar
incorporado para aplicação em sistema construtivo de paredes de concreto, nas
diferentes classes de agressividade ambiental.

6.4 Transferência ao meio
Como contribuição ao avanço tecnológico, os conhecimentos obtidos em
trabalhos técnico-científicos devem ser amplamente divulgados ao meio técnico.
Parte dos resultados deste trabalho foi apresentada pelo autor e sua orientadora em
forma de artigo técnico

[34]

no 1º Simpósio Sulamericano de concreto auto-

adensável, realizado em paralelo ao 54º Congresso Brasileiro do Concreto, em
Maceió/AL, entre 08 e 11 de outubro de 2012. Novas publicações estão em fase de
elaboração e serão publicadas em revistas especializadas e congressos nacionais e
internacionais sobre o tema.

[34]

CASTRO, A. L.; SANTOS, R. F. C - Dosagem de CAA para Aplicação em Paredes de Concreto Moldadas na
Obra. 1º Simpósio Sulamericano do Concreto Auto-adensável. Maceió/AL. 2012. Anais... CDROM.
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ANEXO A

Caracterização dos materiais constituintes das misturas de
concreto auto-adensável
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Os ensaios de caracterização realizados nos materiais utilizados neste
trabalho foram realizados no Laboratório de Materiais de Construção Civil do IPT.

A.1 CIMENTO
A.1.1 Ensaios Químicos
A análise química do cimento CP II E – 32 utilizado na pesquisa foi feita
através dos métodos de ensaios apresentados a seguir:
Perda ao fogo: ABNT NBR-NM 18/04 "Cimento Portland - Análise química - Determinação de
perda ao fogo";

Anidrido silícico (SiO2), Óxido férrico (Fe2O3), Óxido de alumínio (Al2O3),
Óxido de cálcio (CaO), Óxido de magnésio (MgO): ABNT NBR-NM 11-2/04 "Cimento
Portland - Análise química - Método optativo para determinação de óxidos principais por
complexometria;

Anidrido sulfúrico (SO3): ABNT NBR-NM 16/04 "Cimento Portland - Análise química Determinação de anidrido sulfúrico";

Óxido de sódio (Na2O) e óxido de potássio (K2O): ABNT NBR-NM 17/04 "Cimento
Portland - Análise química - Método de arbitragem para a determinação de óxido de sódio e óxido de
potássio por fotometria de chama";

Sulfeto (S2-): ABNT NBR-NM 19/04 "Cimento Portland - Análise química - Determinação de
enxofre na forma de sulfeto";

Óxido de cálcio livre (CaO livre): ABNT NBR-NM 13/04 "Cimento Portland - Análise química Determinação de óxido de cálcio livre pelo etileno glicol";

Resíduo Insolúvel: ABNT NBR-NM 15/04 "Cimento Portland - Análise química - Determinação
de resíduo insolúvel";

Anidrido carbônico (CO2): ABNT NBR-NM 20/09 "Cimento Portland e suas matérias primas Análise química - Determinação de dióxido de carbono por gasometria";

Difração de raios X (DRX): Análise mineralógica por difratometria de raios-X
Análise semi-quantitativa por fluorescência de raios X (FR-X): A análise foi executada em
espectrômetro de fluorescência de raios-X da marca Panalytical modelo minipal, com amostra
preparada em pastilha fundida com mistura Claisse (66,67% de Li2B4O7, 32,83% de LiBO2 e 0,50% de
LiBr).
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Os resultados das determinações químicas determinadas na amostra de
cimento CP II E – 32, assim como os limites especificados, são apresentados na
Tabela A.1.
Tabela A.1 – Resultados dos ensaios químicos - cimento Portland CP II E 32.
Determinações

Resultados, em %

. Perda ao fogo (PF)

4,69

. Anidrido silícico (SiO2)

21,3

. Óxido de alumínio (Al2O3)

5,39

. Óxido férrico (Fe2O3)

3,04

. Óxido de cálcio (CaO)

57,5

. Óxido de magnésio (MgO)

5,57

. Anidrido sulfúrico (SO3)

1,65

. Óxido de sódio (Na2O)

0,04

. Óxido de potássio (K2O)
. Equivalente alcalino (em Na2O)

0,67
Nota

0,48

2-

. Sulfeto (S )

0,15

. Óxido de cálcio livre (CaO)

1,56

. Resíduo insolúvel (RI)

1,72

. Anidrido carbônico (CO2)

4,15

Determinação

Limites especificados, em %
NBR 11578/91 (CP II E)

. Perda ao fogo (PF)

 6,5

. Óxido de magnésio (MgO)

 6,5

. Anidrido sulfúrico (SO3)

 4,0

. Resíduo insolúvel (RI)

 2,5

. Anidrido carbônico (CO2)

 5,0

Nota: Equivalente alcalino (em Na2O) = % Na2O + 0,658 x %K2O.

A.1.2 Ensaios Físico-mecânicos
Massa específica
Corresponde à relação entre a massa de uma determinada quantidade de material e
o volume ocupado por ela. Para o cimento, o ensaio, que se dá por meio do frasco
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volumétrico de “Le Chatelier”, segue as especificações da norma ABNT NBR NM 23:2001 –
Cimento Portland e outros materiais em pó – determinação da massa específica.

Área específica Blaine
A superfície específica de um cimento é a área superficial das partículas por unidade de
massa do cimento, com resultado expresso em cm2/g. O ensaio é realizado de acordo com a
ABNT NBR NM 76:1998 – Cimento Portland – Determinação da finura pelo método de
permeabilidade ao ar (Método de Blaine).

Água da pasta de consistência normal
Com este ensaio determinou-se o teor de água que confere consistência normal à
pasta de cimento Portland. Este ensaio foi realizado seguindo as especificações da ABNT
NBR NM 43:2003 – Cimento Portland – Determinação da água da pasta de consistência
normal.

Início e fim de pega
O ensaio para determinação dos tempos de início e fim de pega dos cimentos foi
realizado de acordo com as especificações da ABNT NBR NM 65:2003 – Cimento Portland
– Determinação dos tempos de pega.

Expansibilidade Le Chatelier
O ensaio para a determinação da expansão das pastas de cimento Portland foram
realizados através do método de agulhas de Le Chatelier, sendo realizados nas condições à
frio e quente, de acordo com as especificações da ABNT NBR 11582:2012 – Cimento
Portland – Determinação da expansibilidade Le Chatelier.

Resistência à compressão
Foram realizados os ensaios de resistência à compressão axial nas idades de 3, 7 e
28 dias, de acordo com as especificações da ABNT NBR 7215:1996 – Cimento Portland –
Determinação da resistência à compressão.
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Os resultados dos ensaios físicos e mecânicos realizados na amostra de
cimento CP II E – 32, assim como os limites especificados, são apresentados na
Tabela A.2.
Tabela A.2 – Resultados dos ensaios físico-mecânicos - cimento Portland CP II E
32.
Limites da NBR11578/91
Determinação
Resultados
CP II-E-32
Água para pasta normal (NBR-NM-43/03) (%)
Início de pega (NBR-NM-65/03) (h:min)
Fim de pega (NBR-NM-65/03) (h:min)
Expansibilidade (NBR-11582/91) - Frio (mm)
Expansibilidade (NBR-11582/91) - Quente (5h)
(mm)
Massa específica (NBR-NM-23/01) (g/cm3)
Finura - Método de Blaine (NBR-NM-76/98)
(cm2/g)
Finura - Método de Blaine (m2/kg)

28,9
03:00
04:15
0,0
0,0

---------- 60 min (01 h)
 600min (10h)
 5,0 mm
 5,0 mm

2,98
3980

---------------------
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 260,0 m2/kg

Resistência à compressão (MPa) - (NBR-7215/96)
Idades
(dias)
3
7
28

1
19,4
26,6
42,4

Corpo de Prova no
2
3
19,4
19,9
26,8
27,2
41,0
41,8

4
20,1
26,9
41,6

Média
19,7
26,9
41,7

DRM
(%)
2,0
1,1
1,7

Limites da NBR-11578/91
CP II-E-32
 10,0 MPa
 20,0 MPa
 32,0 MPa
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A.2 Agregados Miúdos e Graúdos
Composição granulométrica
A determinação da composição granulométrica das areias e britas utilizadas neste
trabalho (dimensão máxima característica e módulo de finura) foram realizadas de acordo
com a ABNT NBR NM 248:2003 – Agregados – Determinação da composição
granulométrica e são apresentados nas Tabelas A.4 a A.X

Massa unitária
Definida como o quociente entre a massa de agregado lançado no recipiente e o
volume desse recipiente, a massa unitária foi determinada de acordo com as especificações
da ABNT NBR NM 45:2006 – Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de
vazios.

Massa específica e Absorção de água
Definida como a relação entre a massa do agregado seco em estufa e o volume igual
do sólido, as massas específicas das areias foram determinadas de acordo com a ABNT
NBR NM 52:2003 – Agregado Miúdo – Determinação da massa específica e da massa
específica aparente. Para os agregados graúdos, as massas específicas foram
determinadas de acordo com a ABNT NBR NM 53:2009 – Agregado Graúdo –
Determinação da massa específica, massa específica aparente e absorção de água.

Teor de materiais pulverulentos
Materiais pulverulentos são definidos como as partículas minerais com dimensão
inferior a 0,075 mm, inclusive os materiais solúveis em água, presentes nos agregados. A
determinação da quantidade desses materiais presentes nas areias e britas seguiu as
especificações da ABNT NBR 7219:1987 – Agregados – Determinação do teor de materiais
pulverulentos.

Teor de argila em torrões e materiais friáveis
São consideradas argila em torrões e materiais friáveis as partículas presentes nos
agregados que são suscetíveis de serem desfeitas pela pressão entre os dedos polegar e
indicador. A determinação do teor desses materiais presentes nas areias e britas seguiu as
especificações da ABNT NBR 7218/87 – Agregados – Determinação do teor de argila em
torrões e materiais friáveis.
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Impurezas orgânicas
O ensaio determina a presença de impurezas orgânicas na areia através do método
colorimétrico e foi realizado de acordo com as recomendações da ABNT NBR NM 49/2001 –
Agregado miúdo – Determinação de impurezas orgânicas.

Tabela A.3 – Resultados das determinações nas amostras de brita
intermediária, pó de pedra, areia média e areia fina.
Determinações

Brita 0

Pó de pedra

Areia média

Areia fina

Dimensão máx.
característica (mm)

12,5

6,3

4,75

0,6

Módulo de finura

5,54

2,85

2,37

1,14

Massa específica
(g/cm³)

2,69

2,79

2,69

2,62

Massa unitária (g/cm³)

1,56

1,81

1,49

1,47

Absorção de água (%)

0,93

1,00 (*)

1,41

0,46

Material fino passante
em peneira #200

2,6

16,7

3,3

2,1

Impureza Orgânica

n.a.

Mais clara que
a solução
padrão

Mais clara que
a solução
padrão

Igual a
solução
padrão

Nota: Optou-se por determinar a absorção de água do “pó de pedra” através do método proposto na
norma ABNT NBR NM 30:2001 para agregado miúdo, realizando uma adaptação no método original:
a partir de uma avaliação visual e do tato foi caracterizado o ponto em que o material se encontra na
condição saturado superfície seca, ou seja, quando os poros permeáveis estão preenchidos e não há
uma película de água na superfície do material. O valor do resultado obtido e considerado para o
cálculo do traço do concreto é 1% de absorção de água.
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Tabela A.4 - Composição granulométrica dos agregados miúdos.
Peneiras
(mm)

Areia Fina

Areia Média

% retida
(%)

% acumulada
(%)

% retida
(%)

% acumulada
(%)

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3*

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

0,1

0,1

6,8

6,8

1,2

0,1

0,2

16,3

23,1

0,6

1,2

1,5

21,8

45,0

0,3

29,2

30,7

27,1

72,1

0,15

52,7

83,4

18,3

90,4

Fundo

16,6

100,0

9,6

100,0

Tabela A.5 - Composição granulométrica dos agregados graúdos.
Peneiras
(mm)

Brita 0

Pó de Pedra

% retida
(%)

% acumulada
(%)

% retida
(%)

% acumulada
(%)

19,0

0

0

19,0

0

12,5

0,2

0,2

12,5

0,2

9,5

6,7

6,7

9,5

6,7

6,3

50,7

57,5

6,3

50,7

4,8

20,5

78,0

4,8

20,5

2,4

12,4

90,4

2,4

12,4

1,2

2,2

92,5

1,2

2,2

0,6

1,2

93,7

0,6

1,2

0,3

1,1

94,8

0,3

1,1

0,15

1,3

96,2

0,15

1,3

Fundo

16,6

100,0

9,6

100,0

A.3 Aditivos Químicos
Os aditivos superplastificante (à base de policarboxilatos) e incorporador de ar
utilizados são foram submetidos aos ensaios para determinação do teor de sólidos,
de cloretos, pH e massa específica. Os resultados são apresentados na Tabela 5.
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Massa específica, pH, íons cloreto (Cl-) e teor de sólidos
Os ensaios foram realizados de acordo com as especificações da ABNT NBR
10908:2008 – Aditivos para argamassa e concreto – Ensaios de caracterização

Tabela A.6 – Resultados dos ensaios químicos – superplastificante e incorporador
de ar.
Determinações
Superplastificante
Incorporador de Ar
pH

3,7

7,2

Teor de sólidos (%)

34,09

27,99

Massa específica (g/cm³)

1,07

1,04

0,0

0,01

-

Íons cloreto (Cl ), em %
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ANEXO B

Resultados dos ensaios Físico-mecânicos dos concretos autoadensáveis no estado endurecido
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Os resultados individuais dos ensaios para avaliação das propriedades das
quatro amostras de concretos auto-adensáveis no estado endurecido são
apresentados nas Tabelas B.1 a B.7, realizados de acordo com as metodologias
descritas a seguir:
Resistência à compressão axial
Os concretos foram submetidos ao ensaio de resistência à compressão axial nas
idades 1, 3, 7, 14 e 28 dias, conforme as diretrizes da ABNT NBR 5739:2007- Concreto –
Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;

Resistência à tração por compressão diametral
Os ensaios de tração por compressão diametral em corpos-de-prova cilíndricos
foram realizados nas idades de 7 e 28 dias, de acordo com as diretrizes da ABNT NBR
7222:2011- Concreto e argamassa — Determinação da resistência à tração por compressão
diametral de corpos de prova cilíndricos;

Resistência à tração na flexão
Foram realizados os ensaios de resistência à tração na flexão em quatro pontos em
corpos-de-prova prismáticos, nas idades de 7 e 28 dias, de acordo com a ABNT NBR
12142:2010 - Concreto — Determinação da resistência à tração na flexão de corpos de
prova prismáticos;

Módulo de elasticidade
Os ensaios de módulo de elasticidade estático foram realizados aos 28 dias, de
acordo com as especificações da ABNT NBR 8522:2008 - Concreto - Determinação do
módulo estático de elasticidade à compressão;
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Ultrasson
Foram realizados os ensaios de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas,
nas idades de 3, 7 e 28 dias, de acordo com a ABNT NBR 8802:1994 - Concreto endurecido
- Determinação da velocidade de propagação de onda ultra-sônica - Método de ensaio.

Índices Físicos
As determinações de massa específica, índice de vazios e absorção de água foram
realizadas nas amostras de CAA aos 28 dias, de acordo com as diretrizes da ABNT NBR
9778:2005 - Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da absorção de água,
índice de vazios e massa específica;

Tabela B.1 – Resultados de módulo estático de elasticidade
Amostra

A/C: 0,50 Referência
A/C: 0,50 com 14% ar
incorporado
A/C: 0,55 Referência
A/C: 0,55 com 15% ar
incorporado

Resistência à compressão, após
ensaio de módulo (MPa)

Módulo de
elasticidade (GPa) (*)

32,5

26,3

35,4

30,1

9,5

9,3

8,4

10,6

22,0

22,6

27,7

24,5

7,4

8,9

7,4

10,8

(*) plano de carregamento com tensão máxima nominal de 30% da tensão de
ruptura (resistência à compressão)
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Tabela B.2 – Resultados de resistência à compressão axial
Amostra

Idade (dias)
1
3

A/C: 0,50 Referência
7
28
1

A/C: 0,50 com 14% ar
incorporado

3
7
28
1
3

A/C: 0,55 Referência
7
28
1

A/C: 0,55 com 15% ar
incorporado

3
7
28

Resistência à compressão
(MPa)
8,5
9,0
17,7
18,2
24,2
23,7
33,0
32,6
2,8
2,5
4,7
5,0
6,5
7,0
9,5
10,2
4,7
5,7
15,0
15,2
21,0
20,7
26,5
28,5
1,2
1,2
3,7
4,2
5,2
5,5
8,0
7,5
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Tabela B.3 – Resultados de resistência à tração na flexão em corpos-de-prova
prismáticos
Amostra

Idade (dias)
7

A/C: 0,50 Referência

28
7

A/C: 0,50 com 14% ar
incorporado

28
7

A/C: 0,55 Referência

28
7

A/C: 0,55 com 15% ar
incorporado

28

Resistência à tração na
flexão (MPa)
4,44
4,70
5,23
2,09
2,35
3,19
3,40
3,65
4,97
1,83
1,57
2,35

Tabela B.4 – Resultados de resistência à tração por compressão diametral
Amostra

Idade (dias)

7
A/C: 0,50 Referência
28

A/C: 0,50 com 14% ar
incorporado

7
28
7

A/C: 0,55 Referência
28

A/C: 0,55 com 15% ar
incorporado

7
28

Resistência à tração por
compressão diametral
(MPa)
2,48
2,20
3,12
2,93
0,80
0,80
1,24
1,43
2,20
2,01
3,12
3,06
0,80
0,70
1,05
0,99
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Tabela B.5 – Resultados da velocidade de propagação de onda ultrassônica
Amostra

Idade (dias)

Velocidade de Propagação (m/s)
4184,10
4184,10
4474,27
4444,44
3105,59
3194,89
3496,50
3430,53
4149,38
4073,32
4494,38
4524,89
2923,98
2962,96
3430,53
3448,28

7
A/C: 0,50 Referência
28

A/C: 0,50 com 14% ar
incorporado

7
28
7

A/C: 0,55 Referência
28

A/C: 0,55 com 15% ar
incorporado

7
28

Tabela B.6 – Resultados de absorção de água e índice de vazios
Amostra

Absorção
(%)

Índice de vazios
(%)

A/C: 0,50 Referência

4,5
4,8

10,3
10,8

A/C: 0,50 com 14% ar incorporado

17,9
16,8

32,3
30,8

A/C: 0,55 Referência

4,3
4,6

9,9
10,4

A/C: 0,55 com 15% ar incorporado

18,3
18,7

32,7
32,9
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Tabela B.7 – Resultados de massa específica

Amostra

A/C: 0,50 Referência
A/C: 0,50 com 14% ar
incorporado
A/C: 0,55 Referência
A/C: 0,55 com 15% ar
incorporado

Massa específica
da amostra seca
(g/cm3)

Massa específica
da amostra
saturada
(g/cm3)

Massa específica Real
(g/cm3)

2,28

2,38

2,54

2,26

2,37

2,53

1,81

2,13

2,67

1,83

2,14

2,64

2,30

2,40

2,55

2,29

2,40

2,56

1,79

2,11

2,65

1,76

2,09

2,62

Massa seca: relação entre a massa do material seco e o volume total da amostra, incluindo
os poros permeáveis e impermeáveis.
Massa sat: relação entre a massa do material saturado e o volume total da amostra,
incluindo os poros permeáveis e impermeáveis.
Massa esp real: relação entre a massa do material seco e o seu volume, excluindo os poros
permeáveis.

