Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Lívia Neves Cunha Martins

Parâmetros de controle de concreto projetado para revestimento
primário de túneis

São Paulo
2020

Lívia Neves Cunha Martins

Parâmetros de controle de concreto projetado para revestimento primário de túneis

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, como parte
dos requisitos para a obtenção do título
de Mestre em Habitação: Planejamento e
Tecnologia.
Data da aprovação ____/____/________
_________________________________
Prof. Dr. Paulo Helene (Orientador)
Mestrado Habitação: Planejamento e
Tecnologia

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Paulo Helene (Orientador)
Mestrado Habitação: Planejamento e Tecnologia
Prof. Dr. Antônio Domingues de Figueiredo (Membro)
USP – Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Claudio Vicente Mitidieri Filho (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Lívia Neves Cunha Martins

Parâmetros de controle de concreto projetado para revestimento
primário de túneis

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, como parte
dos requisitos para a obtenção do título
de Mestre em Habitação: Planejamento e
Tecnologia.
Área de Concentração: Tecnologia em
Construção de Edifícios
Orientador: Prof. Dr. Paulo Helene

São Paulo
Dez./2020

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

M386p

Martins, Lívia Neves Cunha
Parâmetros de controle de concreto projetado para revestimento primário de
túneis. / Lívia Neves Cunha Martins. São Paulo, 2020.
115p.
Dissertação (Mestrado em Habitação: Planejamento e Tecnologia) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Tecnologia em
Construção de Edifícios.
Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto do Lago Helene
1. Concreto projetado 2. Revestimento de túneis 3. Resistência do concreto 4.
Bomba a rotor 5. Bomba a pistão 6. Tese I. Helene, Paulo Roberto do Lago, orient.
II. IPT. Coordenadoria de Ensino Tecnológico III. Título
CDU 692.54(043)

2021-15

Bibliotecário responsável: Maria Darci Cornellas Narciso – CRB 8/3569

AGRADECIMENTOS
O ano de 2020, certamente, será lembrado por todos nós. Ano que nos trouxe
situações atípicas, dúvidas, reflexões e, infelizmente, muitas perdas humanas. Ano
de reclusão e introspecção, mas que também apresentou um novo olhar sobre a
vida; mais simples e amoroso. Assim, agradeço, primeiramente, a Deus, que tanto
tem fortalecido minha fé e guiado meus passos em direção ao bem e à evolução
espiritual. A Jesus, minha bússola e meu modelo de conduta.
Agradeço aos meus pais e irmãos; em especial, ao meu irmão Guilherme, que
mais me incentivou e apoiou nessa jornada solitária, e tantas vezes angustiante, que
nos tira o sono, mas nos conduz à elevação intelectual.
A estrada do saber é longa. Exige disciplina e abnegações. Por este motivo,
agradeço meu marido, Alexandre, por toda sua paciência, resignação, carinho,
atenção e cuidados comigo durante esse período árduo. Dividimos muitas dores ao
longo dessa trajetória, inclusive a perda recente da nossa gatinha, Tears, de 22
anos, que, por muito pouco, não me levou a desistir do sonho de me tornar mestre.
Em especial, agradeço ao professor Paulo Helene, que acreditou em minhas
ideias, e não desistiu de mim. Tenho muita admiração por esse exemplo de
profissional e ser humano.
Aos amigos e colegas de trabalho que contribuíram de forma direta ou indireta
para a realização desta dissertação. Agradeço também aos Professores do Curso de
Mestrado Profissional do IPT pelos conhecimentos adquiridos.
E não poderia me esquecer dos profissionais que passaram por mim no
campo, sem os quais, este trabalho não seria factível. Aos Auxiliares de Laboratório,
Técnicos da Qualidade, Operadores de Bomba, Mangoteiros e seus Auxiliares, meu
muito obrigada!

RESUMO
Com o desenvolvimento da engenharia de túneis, e a necessidade da
execução de obras com mais celeridade, o procedimento de revestimento de túneis
com concreto projetado, via úmida, tem sido amplamente adotado como o principal
método de suporte; no entanto, existem fatores que podem interferir no ganho de
resistência do concreto projetado a longo prazo. Com base na investigação de mais
de 1.700 resultados de ensaios realizados em amostras de 19.800 m³ de concreto
projetado para revestimento primário, aplicados em 1.500 m de túneis, são
apresentadas as resistências à compressão no concreto jovem, até 120 minutos, e
resistência à compressão, até 28 dias, no concreto extraído de placas de controle, a
partir da análise individual de cada equipamento de projeção (bomba a pistão e
bomba a rotor), e também são apresentadas as resistências médias por faixa
percentual de aditivo acelerador. A amostragem e parâmetros dos ensaios, com
vistas ao seu melhor desempenho em termos de segurança, economia,
produtividade e meio ambiente também é discutida.
Palavras-chaves: Concreto projetado. Revestimento de túneis. Resistência do
concreto. Bomba de concreto a rotor. Bomba de concreto a pistão.

ABSTRACT
Control parameters of shotcrete for primary tunnel coating
With the development of tunnel engineering, and the need to execute works
more quickly, the procedure for coating tunnels with shotcrete, using wet, has been
widely adopted as the main support method; however, there are factors that can
interfere with the strength gain of shotcrete in the long run. Based on the
investigation of more than 1,700 test results performed on samples of 19,800 m³ of
shotcrete for primary coating, applied in 1,500 m of tunnels, compressive strengths in
young concrete, up to 120 minutes, and compressive strength are presented, up to
28 days, in concrete extracted from control plates, from the individual analysis of
each projection equipment (piston pump and rotor pump), and the average
resistances per percentage range of accelerating additive are also shown. Sampling
and test parameters, with a view to their better performance in terms of safety,
economy, productivity and the environment is also discussed.
Key-Words: Shotcrete. Tunnel lining. Concrete strength. Rotor concrete pump.
Piston concrete pump.
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1 INTRODUÇÃO
A norma brasileira ABNT NBR 14026:2012 define o concreto projetado como
um concreto com agregado de dimensão máxima de 9,5 mm, transportado através
de uma tubulação, projetado sob pressão sobre uma superfície e com compactação
simultânea.
O concreto projetado pode, também, incluir aditivos, fibras ou uma
combinação destes (EFNARC, 1996). Não se trata do uso de um material específico,
mas, sim, de um processo especial para a aplicação do concreto (GALAN et al.,
2019). Esse método tem sido empregado em várias situações, como contenção de
taludes, construção de edifícios em casca, esculturas, revestimento primário e
secundário de túneis etc. Mas, para este estudo, interessa a utilização do concreto
projetado na construção de túneis.
O uso de concreto projetado para suporte de túneis foi introduzido na década
de 1930, por Rabcewicz, que, posteriormente desenvolveu o New Austrian
Tunneling Method (NATM – Novo Método Austríaco de Execução de Túneis) para
escavação em solos (HOEK et al., 2000).
No Brasil, o uso de concreto projetado, via seca, para suporte de túneis em
NATM foi introduzido na década de 1970, durante as obras da Rodovia Imigrantes
(SILVA, 1997). Na década de 1990, a EPUSP, com patrocínio da CBPO, cooperou
para a introdução do concreto projetado via úmida, com e sem fibras, pela primeira
vez, no Brasil, em túneis NATM do Metrô de São Paulo (ARMELIN, 1992;
PRUDÊNCIO Jr., 1993; PALERMO, 1997; FIGUEIREDO, 1997). O uso do concreto
projetado também foi observado em obras da construtora Camargo Correa, na
mesma década de 1990, na execução do Túnel Sebastião Camargo, sob o Rio
Pinheiros.
Atualmente, com o desenvolvimento da engenharia de túneis, aliado a
projetos que requerem cada vez mais celeridade, o procedimento de revestimento
de túneis com concreto projetado, via úmida, tem sido amplamente aplicado como o
principal método de suporte.
Os túneis escavados em solo, pelo método NATM, normalmente, são
compostos por duas etapas de revestimento: revestimento primário e revestimento
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secundário. O revestimento primário é feito tão logo se finalize um passo de
escavação, através do lançamento de concreto projetado na superfície do maciço.
Essa camada inicial de concreto é considerada como elemento de contenção,
avaliada a partir de sua resistência à compressão, obtida através de leituras de
resistências em baixas idades e ruptura de corpos-de-prova extraídos de placas
para ensaio. Assim, o revestimento primário, ou também chamado de provisório, não
é considerado para efeito de cálculo no revestimento definitivo dos túneis.
Já o revestimento secundário é o revestimento definitivo, aparente, calculado
a partir das solicitações e requisitos especificados. Além da resistência à
compressão através das placas de controle, outros ensaios são realizados, tais
como resistência à compressão de corpos-de-prova extraídos da própria estrutura,
resistência ao fogo, módulo, durabilidade etc. A camada definitiva pode ser
executada com concreto projetado ou concreto convencional moldado in loco. No
entanto, as especificações do traço de concreto projetado, para revestimento
secundário,

podem

principalmente

diferir

porque

as

das

especificações

finalidades

dos

para

revestimento

revestimentos

são

primário,

distintas.

O

revestimento primário, por exemplo, demanda altas resistências iniciais, implicando,
comumente, no uso do cimento Portland CP V ARI (Alta Resistência Inicial), que não
precisa ser utilizado, necessariamente, no revestimento secundário. Essas
diferenças impactam, não só os requisitos exigidos referentes à função de cada
revestimento, mas os custos envolvidos. Este estudo aborda o concreto projetado
para revestimento primário de túneis.
O processo de concreto projetado pode ser dividido, de maneira básica, em
dois tipos: úmido e seco (LI et al., 2013; GALAN et al., 2019). E, ainda, uma terceira
condição de aplicação muito valorizada no Brasil, que é chamada de via semiúmida.
Até a última década do século XX, o processo seco era o método mais comum de
aplicação do concreto projetado, contudo, o método úmido se tornou popular
rapidamente (SILVA; ERN, 2006; LI et al., 2013).
No processo por via seca, a maior parte da água é adicionada no mangote ou
no bico de projeção (GALAN et al., 2019), e apenas os agregados podem se
apresentar úmidos. No processo úmido, os componentes do concreto projetado e a
água são misturados antes de serem introduzidos no equipamento de projeção,
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onde o ar é adicionado para projetar o material na superfície do maciço (LI et al.,
2013; Neville, 2015).
Nos dias atuais, o processo de mistura úmida é utilizado mais frequentemente
na construção de túneis devido ao rendimento mais elevado e à menor produção de
poeiras, diminuindo o risco de doenças ocupacionais, em comparação com o
processo de mistura seca (GALAN et al., 2019).
Uma das características mais importantes do concreto projetado é o
desenvolvimento precoce de resistência muito elevada, obtida na maioria dos casos
por meio de um acelerador de pega e endurecimento que ajuda na fixação, que,
juntamente com o procedimento de projeção, permite que o concreto seja colocado
sem suporte extra, aderindo à superfície e endurecendo em minutos (GALAN et al.,
2019).
A Fotografia 1 apresenta um exemplo de um concreto sendo projetado pelo
processo via úmida.
Fotografia 1 – Exemplo de concreto sendo projetado, via úmida, para revestimento primário
de túnel escavado pelo sistema NATM.
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Fonte: Autora (2017).

As principais características do concreto projetado no processo úmido são: (a)
baixa reflexão (cerca de 5%-15%); (b) pouca poeira; (c) fácil obtenção da mistura
para projeção; (d) melhor desempenho mecânico e menor desvio de resistência; (e)
mais opções de equipamentos de projeção; (f) possibilidade de aplicação para
revestimento primário (suporte temporário) e secundário (suporte permanente) (LI et
al., 2013).

1.1 Objetivo
Esta dissertação tem como objetivo a análise de resultados de resistência do
concreto projetado ao longo do tempo, observado em obra real, a partir da
comparação entre dois equipamentos de projeção (bomba a rotor e bomba a pistão),
como variáveis que possam interferir no desempenho e qualidade final do concreto
projetado para revestimento primário de túneis.
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1.2 Justificativa
Justifica-se esta pesquisa o fato de ser analisada uma obra real, com mais de
20 meses de acompanhamento e grande número de resultados de ensaios
realizados, possibilitando contribuir significativamente com o conhecimento sobre o
assunto.
Assim como ocorre com o concreto convencional, as propriedades do
concreto projetado via úmida dependem da relação água e cimento, da qualidade
dos agregados, do tipo e teor de aditivos utilizados, do tipo de bomba de projeção
(fluxo denso ou aerado), bem como o tipo de cimento e as técnicas empregadas
durante a aplicação. Desse modo, é importante identificar os fatores que podem
interferir no desempenho e qualidade do concreto projetado antes de sua aplicação
final.
Este estudo fornece informações e orientação sobre a seleção, dosagem e
aplicação do concreto projetado, com base nas normas brasileiras (NBR)
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de
estudos específicos sobre o tema. Além disso, são demonstrados os fatores que
podem interferir no ganho de resistência do concreto ao longo das idades.

1.3 Conteúdo desta dissertação
O capítulo 1 contextualiza o uso do concreto projetado como elemento de
suporte durante a escavação de túneis, no Brasil e no mundo. Apresenta a
justificativa para o desenvolvimento deste trabalho, bem como o objetivo a ser
alcançado ao final de minuciosa análise de dados deste experimento.
O capítulo 2 fundamenta a utilização do concreto projetado, sendo parte
indispensável do processo do túnel NATM, e compara as características inerentes
dos dois métodos de projeção do concreto, por via seca e por via úmida. É nesse
capítulo que se encontram as boas práticas durante o processo de aplicação do
concreto projetado. Ainda são indicadas as normas brasileiras vigentes que
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permeiam desde a especificação na concepção da mistura, procedimento de
aplicação, moldagem das placas, até determinações de ensaios.
A descrição do experimento está contida no capítulo 3. É detalhada a
sistemática de coleta dos dados, que serviram como subsídios para este trabalho.
Também são retratadas as variáveis dependentes, variáveis independentes, fatores
intervenientes e a interação entre eles. Ademais, são apresentados os métodos de
ensaio, considerando frequência e amostragem.
Os resultados do experimento, baseados na análise dos dados descritos no
capítulo 3, encontram-se no capítulo 4. Lá, estão presentes os gráficos oriundos de
cada variável dependente, assim como a correlação dessas variáveis com os fatores
intervenientes do processo. Nesse capítulo também são apresentadas tabelas de
resumo com os dados compilados da pesquisa.
No capítulo 5, estão as conclusões propriamente ditas, provenientes da
observação deste experimento.
Na sequência, pode-se constatar a relação das referências, que foram
imprescindíveis para o desenvolvimento deste trabalho.
Por fim, no anexo 1, é apresentada a tabela completa do acompanhamento
do estudo de caso, contemplando os dados do volume total de concreto projetado
aplicado para revestimento primário de túneis, durante o período de observação.
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2 CONCRETO PROJETADO PARA TÚNEIS
Para as escavações de túneis, é importante aplicar concreto projetado na
superfície do maciço no estágio inicial para fixar o terreno ou blocos potencialmente
soltos (AHMED; ANSELL, 2014). Mas, antes da aplicação do concreto projetado é
importante selecionar o método de escavação.
A construção de túneis é influenciada pela geologia, dimensões e
complexidade do projeto. Além disso, os túneis são estruturas dispendiosas que
exigem uma contribuição política e pública. Os fatores supracitados são os principais
determinantes do período de construção e dos custos de um projeto de construção
de um túnel (KEIENBURG, 2006).
Um dos principais fatores que devem ser considerados no projeto de
construção de um túnel é o método de escavação, os mais citados na literatura são:
a) máquinas de perfuração de túneis (TBM – Tunnel Boring Machines –
perfuratrizes de túneis) (KEIENBURG, 2006; PHADKE; TITIRMARE, 2017;
SANTOS et al., 2018);
b) Novo Método Austríaco de Execução de Túneis (NATM), também
conhecido

como

túnel

mineiro

(MELLO

et

al.,

1998;

PHADKE;

TITIRMARE, 2017);
c) método cut-and-cover, ou vala a céu aberto (VCA).
Independentemente do tipo de escavação a ser empregado, antes de iniciar a
atividade de construção de um túnel, é de extrema importância conhecer as
características geológicas e geotécnicas do terreno. Para avaliar as condições do
solo, é imprescindível a realização de sondagens.

2.1 Método de escavação NATM
Para entender melhor a importância do concreto projetado na metodologia
executiva de túneis, é necessário conhecer uma das principais técnicas construtivas
para sua escavação: o Novo Método Austríaco de Execução de Túneis (NATM –
New Austrian Tunneling Method) ou, comumente, Túnel Mineiro.
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A metodologia desenvolvida pelo professor Dr. Ladislau Von Rabcewicz, na
década de 1940, na Europa, foi aplicada inicialmente para túneis de minas de
carvão. De acordo com Silva (1997), o NATM limitou-se inicialmente à Europa
Central, Itália e Suécia. No Brasil, sua introdução foi em 1970, nas obras da Rodovia
Imigrantes.
Segundo Mello et al. (1998):
O princípio básico do NATM é fazer com que o terreno, em vez de
atuar somente como carga sobre o revestimento do túnel, ele próprio
atue como um elemento colaborante da resistência da estrutura.
Para se conseguir isso, a superfície escavada deve ser
imediatamente revestida com material relativamente flexível, que
permita a sua deformação e consequentemente a distribuição das
tensões ao longo do seu perímetro. Esse revestimento flexível é o
concreto projetado, associado a cambotas de aço, ou malhas de aço,
ou chumbadores e tirantes, ou fibras de aço ou a combinação de dois
ou mais deles (MELLO et al., 1998, p. 1).

Resumidamente, o NATM consiste na escavação de túneis, tendo como
elemento constituinte da estabilidade o próprio maciço, que confere também o tempo
de autossustentação. Ou seja, o terreno circundante não atua somente como carga
sobre o revestimento do túnel.
A escavação por intermédio do NATM é feita em avanços sucessivos, onde
as tensões são dissipadas de forma controlada. Em terrenos pouco consistentes,
onde o tempo de autossustentação do maciço é relativamente baixo, é usual a
adoção de técnicas que promovem maior resistência ao solo, a fim de evitar
desplacamentos. Essas técnicas são conhecidas como tratamentos de maciço, e
podem ser feitas verticalmente, a partir do nível do terreno, através de colunas de
solo-cimento (ccp), por exemplo, ou, horizontalmente, ao redor do perímetro da
seção a ser escavada, tais como enfilagem tubular injetada, colunas de solo-cimento
na horizontal (ccph), pregagens na frente de escavação com tubo de fibra de vidro
etc.
A Fotografia 2 apresenta o tratamento da frente de escavação com o método
NATM.
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Fotografia 2 – Tratamento da frente de escavação através de pregagem com
tubo de fibra de vidro.

Fonte: Autora (2017).

Após o tratamento do maciço, é iniciada a escavação da calota do túnel
(paredes e teto), preservando-se o núcleo (porção do maciço na região central da
superfície de escavação), que confere maior estabilidade à frente de escavação. Em
seguida, são colocadas as cambotas e telas metálicas, e após conferência
topográfica, é iniciada a aplicação de concreto projetado.
A Fotografia 3 apresenta o núcleo preservado após a escavação.
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Fotografia 3 – Seção do túnel após escavação com preservação do núcleo.

Fonte: Autora (2017).

A extensão do avanço dos ciclos de escavação, bem como o número máximo
de ciclos de avanço, até que se inicie a escavação do arco invertido, é definida em
projeto. É importante que o arco invertido, provisório ou definitivo, seja fechado para
que o método se mostre eficaz quanto à sua geometria elíptica e equilíbrio da
estrutura.
Após concluída a escavação e aplicação do concreto projetado, o qual
denominamos revestimento primário, de caráter provisório, pois visa a estabilidade
do maciço durante as escavações, inicia-se nova etapa para revestimento do túnel.
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O revestimento definitivo ou secundário, precedido ou não de impermeabilização,
garante os requisitos em relação à durabilidade e vida útil da estrutura.
Em relação ao NATM, Phadke e Titirmare (2017) afirmam que não se trata de
um método de construção de túneis, mas, sim, de uma estratégia para o bom
funcionamento de todas as atividades de construção, sendo a segurança e a
economia seus princípios fundamentais.
A flexibilidade na operação e nos trabalhos de construção é a principal
característica do NATM. Ele pode ser usado para condições de rochas duras,
macias ou mistas (MELLO et al., 1998; PHADKE; TITIRMARE, 2017).
O método NATM é amplamente explorado em grandes centros urbanos,
principalmente pela restrição de espaço físico. Ao contrário de outras técnicas, como
a VCA (Vala a Céu Aberto) ou TBM, que requerem uma grande extensão de terreno
para escavação, o NATM pode ser feito a partir de um poço de acesso.
De acordo com Mello et al. (1998), existem 22 aspectos básicos que devem
ser considerados no NATM, entretanto, são 15 os mais importantes, conforme
descritos no Quadro 1.
Quadro 1 – Aspectos a serem consideradas no NATM.
Aspecto
Imagem

(1) O maciço
circundante participa do
suporte

(2) Preservação da
qualidade do maciço
circundante
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Aspecto

(3) Deformações
excessivas no interior do
maciço é prejudicial

(4) Mobilização da
capacidade portante do
maciço

(5) Caracterização
geológico-geotécnica
minuciosa do maciço

(6) Adequação da
parcialização frente às
condições geotécnicas
do maciço

Imagem
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Aspecto

(7) Utilização do suporte
adequado no momento
certo

(8) Eliminação de vazios
na interface maciçosuporte

(9) Utilização de
ancoragens, cambotas e
telas

(10) Fechamento do
arco invertido

Imagem
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Aspecto

(11) Redução da seção
escavada ao mínimo
necessário

(12) Preferência por
seções arredondadas

(13) Acompanhamento
da execução

(14) Estabilização das
deformações do
conjunto maciço-suporte

(15) Minimização das
pressões neutras por
meio de drenagem
Fonte: Adaptado de Mello et al. (1998), p. 2-9.

Imagem
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Todos os aspectos descritos no quadro supracitado são importantes para que
os resultados do NATM sejam satisfatórios. De acordo com Mello et al. (1998, p. 9),
“[...] em todos os casos de insucesso na execução de túneis pelo NATM, verificou-se
que um ou mais dos princípios acima não foram obedecidos”. E no que diz respeito
ao concreto projetado, pode-se correlacionar ao item (8) do Quadro 1, já que o
concreto projetado, quando bem aplicado, elimina vazios na interface com o terreno.
Uma vez apresentada a metodologia básica NATM para escavação de túneis,
passa-se para a abordagem do concreto projetado.

2.2 Concreto projetado
2.2.1 Métodos de projeção
O concreto projetado é parte essencial do processo de escavação NATM,
tanto no método via seca como via úmida.
O Quadro 2 apresenta um comparativo dos métodos de projeção do concreto
projetado por via seca e úmida.
Quadro 2 – Comparativo dos métodos de projeção do concreto.
Fator
Projeção via seca
Projeção via úmida
Menos equipamentos no local de
Menor investimento total.
trabalho.
Manutenção simples e pouco Menor desgaste de bico,
Equipamento
frequente.
mangueiras e bomba para a mesma
Fácil operação.
produção.
Consumo de ar até 60% menor.
Na obra ou na usina.
Possibilidade de utilização de
Na usina.
Mistura
misturas pré-dosadas.
A umidade da areia não interfere na
Desempenho alterado pela umidade projeção mecanizada.
da areia.
Raramente ultrapassa os 5m3/h no
2m3/h a 10m3/h na projeção
Produção e
campo.
manual.
alcance
Pode transportar material a maiores Até 20 m3/h na projeção
distâncias.
mecanizada.
15% a 40% para paredes verticais.
Baixa reflexão que pode ser menor
20% a 50% para teto.
que 10%.
Ocorre formação de bolsões de
Reflexão
Não ocorre formação de bolsões de
material refletido e bolsões de areia
material refletido.
ou concreto seco.
Pequena perda de agregado.
Variação de traço na estrutura por
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Fator

Qualidade

Velocidades do
impacto

Aditivos

Poeira e névoa

Versatilidade

Flexibilidade

Projeção via seca
perda intensa de agregado.
Alta resistência devido ao baixo
fator água/cimento.
Menor homogeneidade do material.
Depende da experiência da mão de
obra.
Maior, com melhor adesão e
facilidade de aplicação no teto.
Maior facilidade de compactação do
material.
Em pó adicionado na betoneira, ou
antes, na cuba de alimentação.
Líquidos adicionados no bico de
projeção.
Grande produção de poeira.
Dificuldade de visualização do
trabalho.
Formação de ambiente insalubre
em túneis (exige ventilação).
Pode ser utilizada para jateamento
de areia, projeção de argamassa e
materiais refratários e
recobrimentos.
Facilidade de interrupção com
pouca ou nenhuma perda de
material.
Ajustável às condições da
superfície (em presença de água).

Projeção via úmida
Maiores dificuldades para obter
grandes resistências (alto fator
água/cimento).
Maior homogeneidade na
qualidade.
Inferior à da via seca.
Utilizam-se apenas aditivos
líquidos, sendo o principal e mais
complexo, o acelerador de pega.
Pouca formação de poeira.
Melhor visibilidade.
Pode produzir névoa de aditivo
líquido de alta alcalinidade e tóxica
exigindo ventilação.
Pode ser utilizada como sistema de
bombeamento convencional de
concreto.
Exige planejamento cuidadoso para
minimizar perdas por interrupção do
trabalho.
Apresenta dificuldades de operação
em superfície molhada (exige
maiores teores de aditivos
aceleradores).

Fonte: Nakamura, 2013.

O concreto projetado deve ser aplicado sob condições que atendam às
especificações, parâmetros e critérios de aceitação estabelecidos por normas
técnicas específicas, conforme apresentadas a seguir.

2.2.2 Recomendações para o controle do processo de projeção via
2.2.2.1 Preparo da superfície
Antes do início da projeção, a superfície deve estar isenta de óleos, graxas,
poeira e material solto ou refletido, evitando oclusão. O substrato deve encontrar-se
na condição saturada seca imediatamente antes da projeção.

32

2.2.2.2 Distância do bico de projeção
A distância entre o bico de projeção e a superfície de trabalho também deve
ser a mais adequada possível, conforme Fotografia 4. Distâncias menores
provocam alto percentual de reflexão, e distâncias maiores, risco de ocorrência de
sombra ou impacto na resistência pela falta de pressão de compactação suficiente.
Segundo Figueiredo (1993), a distância recomendada está compreendida
entre 1,00 e 1,50 m.
Fotografia 4 – Distância entre o bico do mangote e a superfície de trabalho.

Fonte: Autora (2006).

2.2.2.3 Posições e movimento do bico de projeção
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É importante que o mangoteiro mantenha-se estável e tenha controle do
mangote durante toda a projeção, principalmente pela pressão envolvida na
atividade. Dessa maneira, torna-se mais confortável a utilização do mangote em
determinadas posições, como sobre os ombros ou entre as pernas (Fotografias 5 e
6), desde que respeitado o ângulo de 90° (Fotografia 7) do fluxo de concreto em
relação à superfície.
Fotografia 5 – Mangote sobre os ombros.

Fonte: Autora (2005).

Fotografia 6 – Mangote entre as pernas.
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Fonte: Autora (2006).
Fotografia 7 – Projeção perpendicular à superfície (ângulo de 90º).

Fonte: Autora (2006).
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O ângulo de projeção está intrinsicamente associado à taxa de reflexão do
material projetado. Quanto maior for o ângulo de projeção em relação à superfície do
concreto, maior será sua reflexão.
Durante o acompanhamento das equipes nas obras, muitos eram os relatos
dos mangoteiros que se orgulhavam de sair dos túneis, literalmente, cobertos de
concreto após a projeção, pois era a comprovação de que haviam projetado o teto
com ângulo perpendicular à superfície.
Salienta-se que, em regiões com armaduras, é necessário que haja total
preenchimento na parte posterior delas, a fim de se evitar o efeito de sombra.
Portanto, o ângulo, nestes casos, varia entre 45 a 90°.

2.2.2.4 Projeção
A projeção deve ser feita em camadas sucessivas com movimentos circulares
do bico, a fim de distribuir uniformemente o material. A projeção deve ser realizada
das bordas para o centro e de baixo para cima, ou seja, da parede para o teto do
túnel (FIGUEIREDO, 1992). Segundo Silva (1997), para camadas mais espessas,
superiores a 100 mm, é admitida camada única, ao invés de diversas subcamadas,
obtendo quantidade menor de material refletido.

2.2.2.5 Moldagem das placas para ensaio
A moldagem das placas de concreto projetado para ensaio é, sem dúvidas, o
cartão de visitas do mangoteiro. É através delas que os parâmetros de resistência
são aferidos, no caso de revestimento primário das obras acompanhadas, que não
prevê em sua especificação técnica a extração de testemunhos da estrutura, por se
tratar de sistema de contenção.
A ABNT NBR 13070 apresenta o procedimento adequado para a moldagem
de placas para ensaio, além das dimensões das fôrmas de projeção. As placas
devem ser moldadas respeitando-se a distância de projeção, em movimentos
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circulares, de baixo para cima, dos cantos para o centro. O ângulo de inclinação da
forma também é importante: deve estar entre 70° e 80° (Figura 1).
A forma deve ser posicionada em local que garanta estabilidade, fora do local
de projeção para que não caia material refletido sobre ela, e em que possa
permanecer imóvel.
Figura 1 – Posicionamento da forma para moldagem das placas para ensaio.

Fonte: ABNT NBR 13070 (2012).

Para que não ocorram resultados de resistência à compressão nos corpos-deprova extraídos das placas, que não condizem com a resistência na estrutura
projetada, é aconselhável que o mangoteiro, ao detectar qualquer falha no fluxo do
concreto, aditivo ou ar, durante a moldagem das placas, descarte imediatamente o
concreto e realize nova moldagem.
Portanto, a moldagem das placas deve ser feita com a maior responsabilidade
possível, e de maneira fidedigna ao procedimento explicado na norma.
Ao longo do período de acompanhamento das frentes de serviço, foram
observados diversos casos em que as resistências baixas eram em função da
moldagem da placa, pois ao extrair corpos-de-prova da estrutura (como contraprova
aos resultados obtidos das placas), os resultados obtidos não eram compatíveis com
aqueles encontrados no primeiro momento nas placas (Fotografia 8). Em alguns
casos é possível perceber visualmente defeitos durante a moldagem, como oclusão
por material refletido (Fotografia 9) ou coloração por excesso de aditivo, mas nem
sempre essas falhas são perceptíveis.
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Fotografia 8 – Placa com falsos resultados em relação à estrutura.

Fonte: Autora (2017).
Fotografia 9 – Placa apresentando problemas de oclusão por material refletido.

Fonte: Autora (2017).
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2.2.3 Normalização brasileira
A seguir, são apresentadas as normas vigentes de concreto projetado no
Brasil:
a) ABNT NBR 13044:2012 – Concreto projetado – Reconstituição da mistura
recém-projetada;
b) ABNT NBR 13069:2012 – Concreto projetado – Determinação dos tempos
de pega em pasta de cimento Portland, com ou sem a utilização de aditivo
acelerador de pega;
c) ABNT NBR 13070:2012 – Moldagem de placas para ensaio de argamassa
e concreto projetados;
d) ABNT NBR 13317:2012 – Concreto projetado – Determinação do índice
de reflexão por medição direta;
e) ABNT NBR 13354:2012 – Concreto projetado – Determinação do índice
de reflexão em placas;
f) ABNT NBR 13597:2012 – Procedimento para qualificação de mangoteiro
de concreto projetado aplicado por via seca;
g) ABNT NBR 14026:2012 – Concreto projetado – Especificação;
h) ABNT NBR 14278:2012 – Concreto projetado – Determinação da
consistência através da agulha de Proctor;
i) ABNT NBR 14279:1999 – Concreto projetado – Aplicação por via seca –
Procedimento.
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3 ESTUDO DE CASO
O estudo de caso, apresentado neste capítulo, é proveniente da vivência da
autora, de aproximadamente dois anos de acompanhamento das equipes, em uma
obra de infraestrutura de mobilidade urbana, tendo como principal escopo o Controle
da Qualidade na construção de túneis pelo método NATM.

3.1 Descrição/visão do estudo de caso
Considerando um ciclo médio de escavação com duração de 6h e a
produtividade diária de escavação de 3 ciclos, e adotando um túnel duplo como
exemplo, com raio de 10 m, tem-se uma área projetada em torno de 50 m² por dia,
ou um volume de cerca de 12,5 m³ (tomando como base um revestimento primário
de 0,25 m de espessura). Assim, o objetivo deste estudo de caso foi avaliar a
resistência do concreto projetado, correlacionando fatores que possam afetar
diretamente o seu desempenho e qualidade.
Os dados coletados ao longo do período do estudo foram compilados em uma
tabela de acompanhamento, que foi fundamental para a elaboração deste trabalho.
As informações contidas na tabela foram alimentadas através dos Inspetores da
Qualidade e Auxiliares de Laboratório, além de resultados de ensaios enviados pelo
Laboratório responsável pelo Controle Tecnológico, onde encontram-se as seguintes
informações:
a)

data;

b)

frente de serviço;

c)

local de aplicação;

d)

fornecedor (empresa de serviços de concretagem);

e)

central (unidade mais próxima ao local da obra da empresa de serviços
de concretam);

f)

número de Nota Fiscal;

g)

lacre;

h)

número do caminhão betoneira;

i)

consumo de cimento/m³ (kg);
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j)

volume do caminhão (m³);

k)

volume aplicado (m³);

l)

devolução (m³) (volume de concreto não aplicado);

m)

motivo da devolução;

n)

inspetor da Qualidade;

o)

auxiliar de Laboratório;

p)

operador de bomba de concreto/aditivo;

q)

mangoteiro;

r)

horário de início da mistura;

s)

horário de chegada à obra;

t)

horário total do transporte;

u)

tempo de espera na obra;

v)

horário de início do lançamento;

w)

horário do término de lançamento;

x)

tempo total de lançamento;

y)

produtividade da bomba (m³/h);

z)

tempo total de transporte e lançamento;

aa)

slump inicial (cm);

bb)

slump inicial 2 (cm) (determinado caso o primeiro slump apresentasse
valor inferior ao intervalo especificado;

cc)

slump final após dosagem de aditivo superplastificante (cm);

dd)

slump após redosagem de aditivo superplastificante (cm);

ee)

volume de água retida do caminhão betoneira (L) (parte do volume da
água do traço);

ff)

volume de água dosada no balão do caminhão betoneira (L);

gg)

temperatura do concreto (ºC);

hh)

temperatura ambiente (ºC);

ii)

altura inicial do aditivo acelerador no recipiente na frente de serviço
(cm);

jj)

altura final do aditivo acelerador no recipiente na frente de serviço (cm);

kk)

diferença das alturas (cm);

ll)

tipo de recipiente (contentor ou tambor);
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mm) volume de aditivo acelerador consumido (L);
nn)

massa de aditivo acelerador consumido (kg);

oo)

percentual de aditivo acelerador no concreto;

pp)

leitura média da vazão da bomba de concreto/aditivo;

qq)

leitura da pressão de ar comprimido (na saída do compressor);

rr)

tipo de bomba de concreto;

ss)

volume total de concreto acumulado (m³);

tt)

massa total de aditivo acelerador acumulada (kg);

uu)

volume de aditivo superplastificante aplicado (L);

vv)

volume de aditivo superplastificante na redosagem (L);

ww)

volume de aditivo superplastificante total aplicado (L);

xx)

massa total de aditivo superplastificante acumulada (kg);

yy)

horário de moldagem das placas de ensaio;

zz)

resultado da leitura da Agulha de Meynadier aos 30 minutos;

aaa) resultado da leitura da Agulha de Meynadier aos 60 minutos;
bbb) resultado da leitura da Agulha de Meynadier aos 90 minutos;
ccc)

resultado da leitura da Agulha de Meynadier aos 120 minutos;

ddd) resultado do ensaio de Resistência à Compressão da extração de
placas às 12 horas;
eee) resultado do ensaio de Resistência à Compressão da extração de
placas às 24 horas;
fff)

resultado do ensaio de Resistência à Compressão da extração de
placas às 48 horas;

ggg) resultado do ensaio de Resistência à Compressão da extração de
placas aos 3 dias;
hhh) resultado do ensaio de Resistência à Compressão da extração de
placas aos 7 dias;
iii)

resultado do ensaio de Resistência à Compressão da extração de
placas aos 28 dias;

jjj)

resultado do ensaio de Resistência à Compressão da extração de
placas aos 63 dias;
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kkk)

resultado do ensaio de Resistência à Compressão de corpos-de-prova
moldados sem a utilização de aditivo acelerador às 24 horas;

lll)

resultado do ensaio de Resistência à Compressão de corpos-de-prova
moldados sem a utilização de aditivo acelerador aos 3 dias;

mmm) resultado do ensaio de Resistência à Compressão de corpos-de- prova
moldados sem a utilização de aditivo acelerador aos 7 dias;
nnn) resultado do ensaio de Resistência à Compressão de corpos-de-prova
moldados sem a utilização de aditivo acelerador aos 28 dias.
As informações com os locais de aplicação de cada betoneira, bem como o
número da nota fiscal, número de identificação e lacre de cada caminhão foram
suprimidas da tabela, com a finalidade de manter o sigilo do empreendimento e da
empresa de serviços de concretagem. Ademais, as identificações das frentes de
trabalho, funcionários diretos e terceiros foram preservadas e substituídas por
sequência alfanumérica.
A tabela completa, contendo todas as informações recebidas ao longo do
tempo do estudo, encontra-se no Anexo 1, ao final deste trabalho.

3.2 Variáveis dependentes
As variáveis dependentes são os parâmetros resultantes, e de maior
interesse, neste experimento real e prático, reflexos da interação com as variáveis
independentes e fatores intervenientes.
Neste caso, temos como variável dependente no concreto fresco:
a) abatimento do tronco de cone (slump), em mm, conforme método ABNT
NBR NM 67.
No concreto jovem, recém projetado:
a) resistência à compressão (fc), em MPa, verificada pelo Penetrômetro de
Profundidade Constante (PPC) medida pela Agulha de Meynadier,
conforme Método A da EN 14488-2.
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E no concreto endurecido:
a) resistência à compressão (fc), em MPa, obtida pelo rompimento de
corpos-de-prova extraídos (testemunhos) das placas moldadas para
ensaio, conforme ABNT NBR 7680-1 e 5739.

3.2.1 Consistência medida pelo abatimento do tronco de cone (slump)
O recebimento do concreto é parte fundamental no sucesso da aplicação. É
no recebimento que é feita a conferência da consistência (slump) inicial (Fotografia
10). A especificação do seu valor é determinada no estudo experimental de
dosagem, ou seja, é resultado da interação da composição dos componentes do
concreto. Assim, qualquer alteração no traço de concreto pode afetar a consistência
(slump) inicial.
Fotografia 10 – Conferindo a consistência inicial (slump) do concreto
fresco recebido na obra.
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Fonte: Autora (2017).

Após a conferência dessa consistência (slump) inicial, e estando em
conformidade com o especificado, o aditivo superplastificante a base de polímeros
policarboxilatos é acrescentado no canteiro de obra. Esse aditivo é responsável por
fluidificar a mistura, aumentando o slump (Fotografia 11), conferindo maior
trabalhabilidade para a finalidade e possibilitando o transporte do concreto através
da rede de tubulação, da bomba e do mangote. Neste estudo, foi especificado um
abatimento inicial de (40±10) mm e um valor final, pós colocação do aditivo
superplastificante, de (180±30) mm.
Fotografia 11 – Conferindo a consistência final (slump final) do concreto
fresco recebido na obra, após inserção de aditivo
superplastificante, sem alteração da relação a/c.
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Fonte: Autora (2017).

Nos casos em que o slump inicial encontrava-se abaixo do valor mínimo
especificado, e havia volume disponível de água para dosagem (água de corte), ou
seja, volume de água do traço não utilizada em sua totalidade no momento do
carregamento, era permitida a adição de água (sem que houvesse a alteração da
relação a/c) e feita nova medida de consistência pelo abatimento do tronco de cone,
referenciada como slump inicial 2. E, constatando-se a conformidade da
consistência dentro do intervalo especificado de (40±10) mm, o concreto era dosado
com aditivo superplastificante e conferido seu slump final.
O concreto bem homogeneizado evita redosagens de aditivo que, em
excesso,

pode

levar

à

segregação,

excesso

de

rebote

ou

reflexão

e

comprometimento do desempenho final. Slump (abatimento) final inferior ao
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especificado, ou seja, consistência seca ou plástica ao invés de fluída, pode entupir
a tubulação, além de causar uma taxa de reflexão maior.

3.2.2 Resistência do concreto jovem
Para continuidade e produtividade do avanço de escavação do túnel, é
necessário que o concreto atinja certas resistências especificadas a idades
prematuras. A Figura 2 mostra um gráfico típico das curvas de resistência do
concreto jovem.
O ensaio através do penetrômetro de profundidade constante (PPC ou
Agulha de Meynadier) possibilita a obtenção de resistências compreendidas entre
0,2 MPa e 1,2 MPa.
Segundo o gráfico da Figura 2, apresentado na especificação técnica do
contratante da obra, oriunda da norma EN 14487-1:2005, a resistência do concreto
projetado, na parede do túnel, deve seguir um crescimento mínimo de referência
indicado por curvas J1/A, J2/B ou J3/C.

Figura 2 – Exemplo típico de gráfico bi logarítmico de evolução da resistência à compressão
(Y) do concreto, em MPa, em função da idade do concreto jovem em minutos e
horas.
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Fonte: EN 14487-1 (2005).
Legenda: Y: Resistência à compressão fc em MPa; X: Minutos; Z: Horas.

Como se nota, são três classes de concreto, cada uma com sua curva
independente de crescimento de resistência à compressão.

3.2.3 Resistência do concreto endurecido
Os valores de resistência à compressão foram obtidos de testemunhos
extraídos de placas de controle, e ensaiados à compressão simples em diferentes
idades.
Neste estudo, as resistências especificadas em projeto estrutural foram as
apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Parâmetro da resistência do concreto projetado em função de sua idade,
especificado no projeto estrutural da obra.
Parâmetros de controle da resistência do concreto projetado
12h

> 10 MPa
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24h

> 15 MPa

48h

> 20 MPa

28 dias
> 25 MPa
Fonte: Elaborada pela autora com dados do Projeto Estrutural (2017).

Nota-se que os valores indicados no projeto estrutural para as idades de 12h
e 24h correspondem à curva J3/C do gráfico especificado pela contratante.

3.3 Variáveis independentes
Variáveis independentes são aquelas inalteradas durante o experimento. No
trabalho em questão, tem-se:
a) mesmos materiais (insumos);
b) mesma empresa de serviços de concretagem;
c) mesmo traço de concreto projetado.

3.3.1 Materiais (insumos)
Em relação aos insumos utilizados ao longo do tempo para a aplicação de
concreto projetado, não houve alteração quanto ao tipo e marca de aditivos, tanto o
aditivo superplastificante, quanto o aditivo acelerador de pega – esses de
responsabilidade da obra.
Da mesma maneira, ao ser definido o traço de concreto projetado, os
materiais constituintes da mistura, de responsabilidade da empresa de serviços de
concretagem, mantiveram-se inalterados. A marca e tipo de aglomerante e
fornecedores de agregados não foram substituídas em momento algum.
Inclusive, todos os insumos eram atestados em laboratório através de
análises física e química. Amostras eram coletadas com periodicidade definida e de
acordo com as normas vigentes.

3.3.2 Empresa de serviços de concretagem
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Durante o período do estudo, houve apenas uma empresa responsável pelo
fornecimento de concreto para a realização do revestimento primário dos túneis.

3.3.3 Traço do concreto
Desde o início das escavações do túnel, a obtenção das resistências
especificadas sempre foi um desafio. Por conseguinte, vários fatores foram
investigados, a fim de se esclarecer possíveis causas e estabelecer soluções
exequíveis no âmbito operacional e econômico.
O traço desenvolvido (Tabela 3) visou atender às especificações de
dosagem experimental descritas na Tabela 2. Observar que estas especificações
visam ao concreto final, na parede do túnel, controlado através de testemunhos de
concreto extraídos de placas de controle. No estudo de dosagem, há necessidade
de dar vários passos: obter um traço inicial com consistência seca; adicionar aditivo
superplastificante e obter um concreto fluido (concreto básico), e, finalmente, fazer
um protótipo ou trecho do túnel, no qual deve ser adicionado também o aditivo
acelerador no bico do mangote (concreto projetado).
Tabela 2 – Especificações utilizadas para estudo de dosagem do concreto projetado,
referido ao concreto final na parede, aferido por corpos-de-prova extraídos de
placas de controle.
Especificação da dosagem
(28 dias) fck
=
25,0
MPa
(28 dias) fcj
=
30,0
MPa
Abatimento inicial
=
40 ± 10
mm
Abatimento final
=
180 ± 30
mm
(28 dias) Desvio padrão sd
=
3,0
MPa
Agregado graúdo
=
Brita 0
Tipo de lançamento
=
Projetado via úmida
Relação a/c
≤
0,42
kg/kg
Consumo de cimento
≥
400
kg/m³
(Cimento Portland Tipo V ARI-RS)
Fonte: Elaborada pela autora com dados do Laboratório de Controle Tecnológico do
empreendimento (2017).
Tabela 3 – Traço do concreto.
Consumo teórico de materiais para 1m³ de concreto adensado
Cimento
Areia de Quartzo

kg
kg

420
486
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Areia Artificial
Brita 0
Água
Aditivo 1
Aditivo 2

kg
kg
L
L
L

397
869
176
2,24
2,31

Obs.: Adição 0,60% de aditivo 1 (Masterpozolith 201) em relação à massa do
cimento;
Adição 0,60% de aditivo 2 (PowerFlow 1180) em relação à massa do
cimento.
Fonte: Elaborada pela autora com dados do Laboratório de Controle Tecnológico do
empreendimento (2017).

Os resultados obtidos do estudo de dosagem experimental, realizado pelo
método IBRACON, a partir dessa especificação, estão apresentados nas Tabelas 4
e 5.
Tabela 4 – Resultados do estudo de dosagem do concreto básico, referido ao
concreto de consistência seca (inicial) e ao concreto com aditivo
superplastificante (final).
Abatimento inicial obtido (mm)

Abatimento final obtido (mm)

30
210
Fonte: Elaborada pela autora com dados do Laboratório de Controle Tecnológico
do empreendimento (2017).
Tabela 5 – Resultados do teste tipo “protótipo” do concreto projetado realizado em campo
com o uso de aditivo acelerador de pega.
Resistência à compressão axial (MPa) de corpos-de-prova extraídos das placas para
ensaio
fc12h
fc24h
fc48h
fc3dias
fc7dias
fc28dias
12,5
15,7
16,9
21,3
22,7
32,7
Fonte: Elaborada pela autora com dados do Laboratório de Controle Tecnológico do
empreendimento (2017).

Na Tabela 5, onde o traço é verificado em campo, reproduzido sob as
mesmas condições habituais de aplicação, ou seja, através dos mesmos
equipamentos, aditivos e mão-de-obra, nota-se que todas as resistências
especificadas no projeto estrutural (Tabela 1) foram atendidas durante o teste, com
exceção da resistência na idade de 48h, que ficou aquém do limite mínimo de 20
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MPa. No entanto, esse resultado não impossibilitou a aprovação e utilização desse
traço.

3.4 Fatores intervenientes
Nesse estudo de caso, considerou-se como fatores intervenientes aqueles
que interferem consideravelmente nos valores dos resultados principais (variáveis
dependentes). Os principais fatores identificados foram:
a) equipamentos de projeção via úmida (bomba a rotor e outra a pistão);
b) operadores dos equipamentos de projeção e mangote;
c) percentual de aditivo acelerador de pega no concreto.

3.4.1 Equipamentos de projeção
Durante o experimento foram utilizados dois tipos de equipamento de
projeção, sendo uma bomba a rotor, identificada na tabela de acompanhamento
como R, e outra bomba a pistão (P).
A escolha do tipo de equipamento deve-se às condições das frentes de
serviço. Para distâncias menores, até 25 m de distância entre a alimentação da
bomba com concreto e o local de projeção, ou seja, o comprimento do mangote,
optou-se pela bomba a rotor. Já para vencer comprimentos de linha mais longos, até
100 m, a bomba a pistão mostrou-se mais conveniente.
A seguir, são apresentadas imagens dos dois tipos de bombas utilizadas
(Figura 3 e Figura 4).
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Figura 3 – Modelo de bomba a rotor semelhante ao utilizado no experimento.

Fonte: Disponível em: http://www.presanger.com.br/equipamentos. Acesso em: 01 fev.2019.
Figura 4 – Modelo de bomba a pistão semelhante ao utilizado no experimento.

Fonte: Disponível em: https://www.on-sitemag.com/products/schwing-concrete-pump/.
Acesso em: 01 fev.2019.
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A diferença entre os dois equipamentos está relacionada ao tipo de fluxo de
concreto transportado. No caso da bomba a rotor, o fluxo é aerado, uma vez que a
bomba depende da pressão de ar comprimido para transportar o material e lançá-lo
com energia de compactação (FIGUEIREDO; NOGUEIRA, 2006). Já a bomba a
pistão, o fluxo é denso, pois utiliza-se a energia dos pistões para transportar o
concreto, e o ar comprimido é adicionado no bico do mangote para conferir
velocidade de projeção ao jato.
O transporte vertical do concreto (para baixo, a partir da rua, com
aproximadamente 30 m de profundidade – Fotografia 12) também foi tema de
bastante importância para a melhoria do processo, pois, em determinada frente de
trabalho, foi constatada a segregação do material ao final da saída da tubulação (de
cerca de 30 cm de diâmetro) junto à parede do poço (Fotografia 13). A tubulação
não contemplava curvas ou dispositivos atenuadores de energia, para diminuir a
velocidade de queda do concreto, que tiveram de ser incorporados (Fotografia 14).
Fotografia 12 – Tubulação para transporte vertical sem curvas ou
dispositivos dissipadores de energia.

Fonte: Autora (2017).
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Fotografia 13 – Ocorrência de concreto segregado na saída da
tubulação.

Fonte: Autora (2017).
Fotografia 14 – Inserção de caixas retentoras ao longo da tubulação para diminuir a
velocidade de queda do concreto.

Fonte: Autora, 2020.
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A seguir, é apresentado um esquema didático de uma caixa retentora,
inserida ao longo da tubulação vertical, para diminuir a velocidade de queda do
concreto, e, consequentemente, amenizar possíveis ocorrências de segregação do
material (Figura 5).
Figura 5 – Esquema de caixa retentora ao longo da tubulação para
diminuir a velocidade de queda do concreto

Fonte: Autora (2020).
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3.4.2 Operadores de equipamentos de projeção e mangote
Ainda que os mangoteiros contratados tivessem sua habilitação comprovada
através de experiência com registro, todos eram submetidos a treinamentos e à
prova para qualificação de mangoteiro de concreto projetado, conforme método
ABNT NBR 13597.
A NBR 13597 é específica para qualificação de mangoteiro de concreto
projetado aplicado por via seca. Como a Associação Brasileira de Normas Técnicas
não dispõe de documento específico para a qualificação de mangoteiro por via
úmida, adotou-se algumas premissas apresentadas nessa norma, e que podem ser
aplicadas em ambos os métodos de execução (por via seca e por via úmida), como
por exemplo, a aplicação de prova escrita.
A prova ministrada aos candidatos contava com 20 questões escolhidas a
partir das opções presentes da ABNT NBR 13597, conforme o quadro 3, a seguir:
Quadro 3 – Exemplos de questões sobre procedimentos de aplicação de concreto
projetado.
Pergunta
Verdadeiro
Falso
1. A mistura projetada, constituída de cimento, agregado
miúdo e água, também é conhecida como argamassa
X
projetada.
2. Materiais soltos devem ser removidos antes da aplicação
X
de uma outra camada de concreto projetado.
3. O concreto projetado por via seca pode ser aplicado em
X
uma superfície na posição sobre a cabeça.
4. O material refletido durante a aplicação não pode ser
X
reaproveitado.
5. Aditivos aceleradores podem ser usados no concreto
X
projetado.
6. A cura do concreto projetado é necessária.
X
7. Fibras podem ser adicionadas ao concreto projetado.
X
8.

As seguintes superfícies de projeção devem estar úmidas, mas sem excesso de água
superficial, antes da aplicação do concreto projetado:

(a)
(b)
(c)
9.
(a)
(b)
(c)

solo
X
concreto
X
tijolo (alvenaria)
X
O concreto projetado pode ser aplicado sobre as seguintes superfícies:
solo
X
aço
X
tijolo (alvenaria)
X
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Pergunta
(d)
(e)
(f)
10.

Verdadeiro
X
X
X

rocha
madeira
solo
Mudando-se o teor de umidade da mistura, deve-se corrigir
a água do bico de projeção.
11. Entupimentos no processo por via seca podem ser causados por:
(a) mistura excessivamente úmida
(b) cimento empedrado
(c) excesso de água no bico
(d) falta de limpeza do equipamento de projeção
(e) redução abrupta de seção
(f) compressor de pequena capacidade
12. Já que a água é adicionada no bico, é sempre aceitável
pré-misturar os agregados e o cimento muito antes de usálos no processo de projeção por via seca.
13. Não se deve interromper a projeção em dias de muito
vento, pois este não produz danos.
14. Quanto mais umedecido estiver o concreto projetado,
menor será o risco de desplacamento.
15. Quanto mais umedecido estiver o concreto projetado,
menor será sua reflexão.
16. Quanto mais seco estiver o concreto projetado, maior será
sua resistência.
17. Os aditivos não exigem um controle rigoroso do seu teor.
18. Para projetar sobre a armadura, o mangoteiro deve:
(a) aproximar o bico de projeção da armadura
(b) reduzir a quantidade de água que entra no bico
(c) manter a face da barra limpa, de modo que se possa ver o
aço até ser recoberto
19. As lâminas de areia são causadas por:
(a) falta de cura do concreto fresco
(b) mistura inadequada dos materiais vindos do bico de
projeção
(c) projeção inicialmente nos cantos
20. Uma parede de 15 cm de espessura pode ser executada,
partindo de baixo para cima, em uma única camada.
21. Camadas de concreto projetado podem ser aplicadas
umas sobre as outras, desde que adequadamente
tratadas.
22. Se a armadura de aço for deslocada por não ter sido
adequadamente fixada, a projeção deve der paralisada.
23. Os deveres de um mangoteiro incluem verificar a limpeza
da superfície de projeção.
24. Os deveres de um mangoteiro incluem orientar o auxiliar
de mangoteiro a remover o acúmulo de reflexão.
25. Ao projetar o concreto, o controle de distância e o ângulo
de aplicação são importantes para obtenção de um
concreto homogêneo.
26. Quando se projeta em um piso, o bico deve ser apontado
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Pergunta
na direção perpendicular à superfície.
27. Em túnel, a aplicação do concreto projetado deve começar
pelo teto e seguir para baixo.
28. É considerada uma boa técnica reutilizar o material
refletido nos traços subsequentes.
29. O aditivo acelerador de pega pode ser utilizado para:
(a) aumentar a resistência inicial do concreto projetado
(b) reduzir a quantidade de reflexão
30. O bico de projeção deve ser apontado perpendicularmente
à superfície de projeção.
31. Cantos e rebaixos devem ser projetados antes das demais
áreas.
32. Em túneis, é obrigatória a utilização de máscaras, luvas e
demais equipamentos de proteção individual por toda a
equipe de projeção.
33. A dosagem de água na projeção do concreto por via seca
tem influência na qualidade do produto final.
34. Concreto projetado com umidade elevada produz:
(a) baixa reflexão
(b) queda na resistência
(c) redução da poeira
(d) redução no risco de desplacamentos
35. A utilização de pressão de ar elevada pode causar
problemas no concreto projetado.
Fonte: ABNT NBR 13597 (2012).
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A prova pode ser aplicada de forma escrita ou oral, e cada candidato deve
obter 50% de respostas corretas.
Além da prova teórica, a ABNT NBR 13597 traz como requisito específico a
prova de habilidade, que consiste na moldagem de duas placas para cada
candidato, com intervalo de tempo mínimo de 15 minutos entre elas, conforme ABNT
NBR 13070. Entretanto, no estudo de caso apresentado, para aplicação via úmida,
considerou-se a moldagem de duas placas para extração de corpos-de-prova para
ensaios, mas sem o intervalo entre elas. Das placas de cada mangoteiro, foram
extraídos testemunhos para inspeção visual e determinação das resistências,
conforme as idades comumente ensaiadas (12h, 24h, 48h, 3 dias, 7 dias e 28 dias).
Assim, a avaliação final do candidato é feita através do atendimento dos
requisitos da prova teórica e de habilidade.
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Durante a avaliação de habilidade também é observado o atendimento de
procedimentos recomendados para a aplicação do concreto projetado, apresentados
durante os treinamentos direcionados às equipes.

3.4.3 Percentual de aditivo acelerador de pega no concreto
O aditivo acelerador de pega tem efeito direto sobre a resistência do
concreto, principalmente em baixas idades, em que o aditivo é responsável por
tornar o concreto resistente e capaz de se fixar ao maciço. Todavia, há um intervalo
ideal de utilização, no qual o teor de aditivo seja suficiente para permitir o ganho de
resistência em idades iniciais e não comprometer demais o desenvolvimento de
resistência em idades finais.
O intervalo de consumo recomendado pelo fabricante do aditivo utilizado, à
base de sulfato de alumínio, situa-se entre 2% e 8%. Entretanto, o consumo está
também associado à habilidade do operário mangoteiro, ao aparecimento de água
na frente de escavação e ao próprio ângulo de projeção, que, no caso de calota (teto
dos túneis), tende a consumir um teor mais elevado de acelerador, para garantir a
aderência do concreto no substrato projetado sobre a cabeça.
Um dos fatores mais relevantes para a determinação do consumo de aditivo
acelerador é a aferição da bomba de concreto projetado. É através dela que é
possível observar o consumo médio durante a projeção, e não somente após o
serviço concluído.
Essa aferição consiste na determinação de uma faixa de utilização de aditivo
acelerador de pega, conforme Fotografia 15. É realizada antes do início das
atividades, com periodicidade mensal ou quando o equipamento é submetido à
manutenção ou troca de frente de trabalho. A execução da aferição é feita com o
equipamento ligado, alimentado apenas pelo circuito elétrico; não há pressurização.
Acopla-se uma mangueira de borracha, entre 1,5 m a 2,0 m de comprimento, na
saída de aditivo acelerador, e essa mangueira transporta o aditivo até uma proveta
para leitura das vazões.
A aferição da bomba é feita através da média de três leituras da
determinação do tempo necessário para se encher uma proveta de 1L, a cada
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medida do botão de regulagem, ou seja, pela obtenção da vazão da bomba, e pela
produtividade no lançamento de concreto, tem-se uma relação entre o teor de aditivo
na massa de cimento. Por tanto, a faixa de utilização de aditivo é específica para
cada bomba e para cada traço de concreto.
Fotografia 15 – Etiqueta de aferição fixada na bomba com a faixa de utilização
de aditivo acelerador de pega especificada.

Fonte: Autora (2017).

Ressalta-se a importância de manutenção e observação das condições de
uso dos equipamentos de projeção, pois em algumas frentes de serviço, pôde-se
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notar a ausência de marcação legível para regulagem da vazão do aditivo
acelerador. A Fotografia 16 apresenta um botão de regulagem com marcação
visível.

Fotografia 16 – Botão de regulagem da vazão de aditivo acelerador com
marcação legível.

Fonte: Autora (2017).
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Ainda cabe salientar a importância da escolha do recipiente para
armazenamento do aditivo acelerador de pega na frente de trabalho, pois o teor de
aditivo no concreto é obtido através do seguinte cálculo:
(%)aditivo acelerador no concreto
=[

massa de aditivo acelerador consumida (kg)

] ∗ 100
kg
volume de concreto da BT (m3 ) ∗ consumo de cimento do traço (m3 )

Para a determinação da massa de aditivo acelerador no concreto, é
necessário que o volume de aditivo (m³) utilizado seja multiplicado pela sua massa
específica (kg/m³). O volume, em campo, é medido através da diferença das alturas
do produto antes e após a projeção, no recipiente de armazenamento, e multiplicado
pela seção transversal do mesmo recipiente, conforme equação a seguir:
Volume de aditivo = [altura final (m) − altura inicial (m)] ∗ Área do recipiente (m2 )

É usual que a obra se utilize de réguas (normalmente em madeira)
graduadas em cm, para que se meçam as alturas. Assim, dentro desse contexto, a
área de superfície do recipiente é de importante relevância. Normalmente, são
utilizados dois tipos de recipientes: tambor de 200L (Fotografia 17), com diâmetro
de 0,56 m, ou seja, área equivalente a 0,25 m², e contentor de 1.000 L (Fotografia
18), geralmente com área de 1 m². Portanto, a utilização de tambores torna a
medida mais precisa, pois cada cm medido erroneamente no contentor implica em
um aumento de 4 vezes no volume de aditivo. Considerando o valor da massa
específica do aditivo acelerador igual a 1,4 kg/m³, cada 1 cm de altura no tambor
equivale a 0,35 kg de produto, enquanto no contentor, cada 1 cm, 1,4 kg de massa
de aditivo acelerador.
Fotografia 17 – Exemplo de tambor de 200L utilizado para armazenamento de aditivo
acelerador de pega.
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Fonte: Autora (2006).
Fotografia 18 – Exemplo de contentor de 1.000 L, ao centro da figura, utilizado para
armazenamento de aditivo acelerador de pega.
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Fonte: Autora (2004).

Além da escolha do recipiente, também é importante atentar-se para os
cuidados com a limpeza e o armazenamento das embalagens do aditivo (Fotografia
19), pois havendo contaminação do produto, sua eficácia é comprometida.
Fotografia 19 – Recipiente com excesso de sujidade e apresentando contaminação do
produto.

Fonte: Autora (2006).

Aspectos como consistência muito fluída, pressão de ar comprimido
insuficiente ou fluxo intermitente na bomba tendem também a consumir mais aditivo
acelerador, pois, na tentativa de corrigir esses fatores, o mangoteiro pode fazer uso
indiscriminado do produto.
Na Fotografia 20, observa-se corpo-de-prova com aspecto diferente do
habitual (Fotografia 21). Por meio da identificação da placa, onde esse testemunho
foi extraído, e das informações registradas durante o acompanhamento da aplicação
do concreto projetado, observou-se emprego excessivo de aditivo acelerador.
Nenhuma outra variável foi observada fora das especificações, tais como consumo
de aditivo superplastificante, adição de água além do volume permitido pelo traço,
temperatura, pressão, habilidade e experiência do mangoteiro e operador de bomba,
ou aspectos físicos dos equipamentos de projeção. Assim, por exclusão de outros
fatores, infere-se que a causa da desagregação do testemunho tenha sido devido ao
percentual elevado de aditivo acelerador de pega.
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Fotografia 20 – Corpo-de-prova extraído de placa cujo concreto teve emprego excessivo de
aditivo acelerador de pega. Observar material desagregando e frágil.

Fonte: Autora (2017).

Fotografia 21 – Corpo-de-prova extraído de placa com aspecto habitual.
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Fonte: Autora (2017).

3.3 Métodos de ensaio
A seguir, são apresentados os parâmetros e critérios de amostragem para os
casos de estruturas de contenção, no qual este trabalho se enquadra, por se tratar
de revestimento primário.

3.3.1 Parâmetros e critérios de amostragem mínimos
Antes da projeção, no concreto fresco, deve ser realizado em todo caminhão
betoneira ensaio de abatimento, adotando-se a ABNT NBR NM-67 (Concreto –
Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone).

67

Após a projeção, deve ser realizada, pelo menos, uma determinação de
resistência à baixa idade a cada 250 m² de revestimento ou período de 15 dias, de
acordo com as seguintes idades:
a) aos 30 minutos;
b) entre 4 e 6 horas de idade; e
c) entre 12 e 24 horas de idade.
O ensaio através do penetrômetro de profundidade constante – PPC ou
Agulha de Meynadier (Método A da EN 14488-2) possibilita a obtenção de
resistências compreendidas entre 0,2 MPa e 1,2 MPa. A agulha de Meynadier é
similar à agulha de Proctor, sendo um penetrômetro com mola e uma ponteira
especial para mensurar o tempo de pega de concretos (Fotografia 22 e Fotografia
23).
A determinação do ensaio da Agulha de Meynadier era feita através da média
de 6 pontos distribuídos ao longo da placa de controle ou da superfície projetada.
Fotografia 22 – Execução de ensaio com Agulha de Meynadier na própria estrutura
projetada na parede do túnel.
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Fonte: Autora (2006).
Fotografia 23 – Execução de ensaio com Agulha de Meynadier na placa
para ensaio.

Fonte: Autora (2017).

Para resistências acima do limite de sensibilidade do PPC, recomenda-se,
como alternativa, o método de cravação de pinos (Método B da EN 14488-2), para
resistências entre 2 e 16 MPa. E ainda, é possível utilizar o penetrômetro de energia
constante (PEC).
Entretanto, no estudo de caso apresentado, convencionou-se apenas a
utilização da Agulha de Meynadier, e a realização de um ensaio por dia e por frente
de trabalho, conforme os períodos a seguir:
a) 30 minutos;
b) 60 minutos;
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c) 90 minutos; e
d) 120 minutos.
O ensaio na idade de 120 min era realizado de maneira facultativa, apenas
nos casos em que ainda era possível penetrar a agulha, ou seja, nos casos em que
a resistência se apresentava inferior ao limite máximo de 1,2 MPa da agulha.
Para o concreto endurecido, obtido de placas de controle, a amostragem da
resistência à compressão foi de uma determinação a cada 3 dias ou 80 m³ de
produção, nas seguintes idades, de acordo com a Especificação Técnica do Cliente:
a) 24 horas;
b) 3 dias;
c) 7 dias; e
d) 28 dias.
No entanto, na prática, os ensaios de resistência à compressão de
testemunhos extraídos de placa foram realizados com a frequência de um ensaio
por dia e por frente de trabalho, de acordo com os seguintes períodos:
a) 12 horas;
b) 24 horas;
c) 48 horas;
d) 3 dias;
e) 7 dias; e
f) 28 dias.
Tabela 6 – Resumo dos critérios de idade para realização dos ensaios no concreto
endurecido extraído de placas de controle.
Idades de ensaio de resistência no concreto endurecido
Especificação Técnica
Projeto Executivo
Adotado pela obra
(Cliente)
24 horas
3 dias
7 dias

12 horas
24 horas
48 horas
-

12 horas
24 horas
48 horas
3 dias
7 dias
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28 dias
28 dias
28 dias
Fonte: Elaborada pela autora com dados do Projeto Executivo e da Especificação Técnica
(2017).

Nota-se, pela Tabela 6, que a obra adotou amostragem mais ampla, a fim de
atender tanto a Especificação Técnica quanto o Projeto Executivo.
Os ensaios de resistência à compressão em corpos-de-prova moldados, que
foram utilizados apenas para controle e contraprova dos resultados obtidos pelos
testemunhos extraídos das placas de controle, foram realizados nas seguintes
idades:
a) 24 horas;
b) 7 dias; e
c) 28 dias.
Os ensaios foram realizados com base nas seguintes normas:
a) NBR 5738 (Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corposde-prova);
b) NBR 5739 (Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova
cilíndricos);
c) NBR 7680-1 (Concreto – Extração, preparo, ensaio e análise de
testemunhos de estruturas de concreto Parte 1: Resistência à
compressão axial);
d) NBR 13070 (Moldagem de placas para ensaio de argamassa e concreto
projetados).
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4 RESULTADOS
4.1 Concreto fresco
A avaliação do concreto fresco, através do abatimento inicial do tronco de
cone (slump), é o primeiro requisito a ser atendido para o recebimento do concreto
projetado na obra. Portanto, sua amostragem é total. Todos os caminhões betoneira
recebidos durante o tempo do experimento tiveram seu slump inicial medido. No
total, foram 3.477 caminhões betoneira recebidos e aplicados. Salienta-se que os
caminhões devolvidos, por qualquer motivo, não foram considerados para efeito de
cálculo.
No Gráfico 1, estão apresentados os valores do slump inicial. Ressalta-se
que 94% dos valores enquadraram-se no intervalo de (40±10) mm. A média de
valores do slump inicial é de 43 mm. Apenas 1,2% da amostragem ultrapassa o
limite máximo estabelecido. Para esses casos, a regra era devolver o concreto ao
fornecedor. Nas situações onde o slump inicial encontrava-se abaixo do limite
mínimo, porém dentro das tolerâncias da norma ABNT NBR 7212, foi permitido
adicionar água, somente nos casos onde havia volume de água do traço retido (ou
seja, parte da água do traço não utilizada no momento do carregamento na empresa
de serviços de concretagem) e novamente aferido o slump, obtendo-se o slump
inicial 2.
A finalidade da obtenção do slump incial 2 era de otimizar recursos
referentes ao aditivo superplastificante. Ao invés de dosar diretamente com o aditivo
após o abatimento inicial, muitas vezes com valores inferiores ao limite mínimo,
consumindo uma quantidade maior de aditivo e impactando diretamente os custos,
era adicionada água, quando especificado na nota fiscal que havia água retida do
traço, e mantendo-se a relação a/c. O volume de água retida era informado e a
adição era feita de forma prudente, em volume inferior ao discriminado pela empresa
de serviços de concretagem.
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Gráfico 1 – Distribuição do abatimento inicial do concreto fresco aferido em cada BT.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

Constatando-se a conformidade de enquadramento no intervalo especificado,
o concreto era dosado com aditivo superplastificante e submetido ao abatimento
(slump) final.
O Gráfico 2 apresenta os valores obtidos do slump final; 78% da população
mostrou-se acima do limite máximo especificado no estudo do traço, que é de 210
mm. A média do abatimento final é de 225 mm. Como essa consistência fluída foi
obtida com aditivo, sem água extra, o concreto foi aceito e aplicado, porque não
houve alteração da relação a/c máxima permitida.
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Gráfico 2 – Abatimento final do concreto fresco, após adição do aditivo superplastificante.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

A perda rápida de abatimento e a distância que o concreto percorria dentro
da obra, da bica da betoneira até a frente de projeção, eram fatores que favoreciam
aceitar a utilização de concretos mais fluídos, acima do especificado, desde que o
concreto mantivesse seu aspecto homogêneo, isento de segregação e com mesma
relação a/c.
No Gráfico 3, tem-se a análise entre as médias do slump final e as faixas do
percentual de aditivo superplastificante utilizado. Ressalta-se que o fabricante do
aditivo recomenda a utilização do produto no intervalo entre 0,2% e 5% de dosagem
sobre o peso do cimento. Observa-se que não é possível estabelecer correlação
direta entre o consumo de aditivo superplastificante e o slump final obtido.
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Gráfico 3 – Análise das médias do slump final e o percentual de aditivo superplastificante.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

Nos Gráfico 4 e Gráfico 5, são apresentadas as análises das resistências
médias aos 28 dias e as faixas do percentual de aditivo superplastificante utilizado,
tanto na bomba a rotor quanto na a pistão. Foram analisados 723 dados para a
bomba a rotor, com consumo médio de 0,35% de aditivo superplastificante e
resistência média geral de 33,0 MPa. Já na bomba a pistão, foram 703 dados,
consumo médio também de 0,35% e resistência média geral de 33,9 MPa. Destacase que não é possível observar uma relação direta, entretanto, nota-se maior
frequência de utilização do produto na faixa entre 0,24% e 0,47% para a bomba a
rotor, e entre 0,28% e 0,42% para a bomba a pistão.
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Gráfico 4 – Análise das resistências médias aos 28 dias e o percentual de aditivo
superplastificante com bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
Gráfico 5 – Análise das resistências médias aos 28 dias e o percentual de aditivo
superplastificante com bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
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4.2 Concreto jovem, até 120 minutos
O Ensaio de Meynadier permite a observação da evolução da resistência do
concreto projetado em idades baixas, possibilitando que o valor da resistência seja
verificado sem a necessidade de interromper o andamento dos serviços.
É um ensaio não destrutivo e de obtenção imediata dos resultados. A
amostragem recomendada por norma, para realização do ensaio, é um ensaio a
cada 250 m² de revestimento aplicado ou a cada 15 dias de produção (o que ocorrer
primeiro), empregando-se o Método A da EN 14488-2. No entanto, a obra foi mais
rigorosa e adotou como amostragem um ensaio por dia em cada frente de serviço,
considerando uma área média projetada de 50 m², o que possibilitou um universo
amostral de mais de 700 ensaios, por idade, no concreto jovem, aumentando o
conhecimento do processo.
Os ensaios foram realizados nas seguintes idades: 30 minutos, 60 minutos,
90 minutos e 120 minutos. Deve-se observar que o projeto estrutural não especificou
valores mínimos em cada uma das idades citadas. Apesar dessa omissão, pode-se
concluir dessa investigação alguns aspectos importantes, conforme descritos nos
itens seguintes.

4.2.1 Resistências aos 30 minutos
Aos 30 minutos, observa-se uma quantidade baixa de ensaios realizados,
quando comparados aos ensaios nas demais idades. O percentual de ensaios
realizados nessa idade deve-se a múltiplos fatores. Durante o acompanhamento dos
serviços, foi possível observar a falta de acesso ao local para realização do ensaio;
ausência de laboratorista disponível para realizar o ensaio, pois o mesmo
profissional se dividia entre as tarefas de receber o próximo caminhão betoneira e de
executar o ensaio; e, principalmente, a ausência de ganho de resistência mínima
para penetração da Agulha no concreto, pois muitas vezes a resistência foi tão
baixa, que impossibilitou obter medidas confiáveis da Agulha de Meynadier.
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Considerando o tipo de bomba como uma variável interveniente do processo,
a análise das resistências é feita a partir da observação individual de cada
equipamento. Assim, a seguir, são apresentados os gráficos por tipo de bomba de
projeção, sendo uma a rotor e a outra, a pistão.
O Gráfico 6 apresenta a análise das resistências médias e as faixas de
percentual de aditivo acelerador, referente à bomba a rotor. E no Gráfico 7,
referente à bomba a pistão. Não é possível observar qualquer tipo de correlação
entre os dados na bomba a rotor, no entanto, na bomba a pistão, observa-se uma
tendência de queda das resistências à medida em que o teor de aditivo aumenta. A
média das resistências na bomba a rotor é de 0,28 MPa, e a pistão, 0,30 MPa.
Gráfico 6 – Análise das médias das resistências aos 30 min e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
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Gráfico 7 – Análise das médias das resistências aos 30 min e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

4.2.2 Resistências aos 60 minutos
O Gráfico 8 apresenta a frequência das amostras distribuídas por intervalos
do teor de aditivo acelerador de pega e as resistências médias por intervalo, no
concreto aplicado com bomba a rotor. A média das resistências, com aplicação
através da bomba a rotor, é de 0,52 MPa.
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Gráfico 8 – Análise das médias das resistências aos 60 min e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

Nessa idade, já é possível observar um ganho de resistência, bem como um
percentual maior de ensaios realizados.
No Gráfico 9, tem-se a análise das resistências médias e o percentual de
aditivo acelerador no concreto aplicado com a bomba a pistão. Assim como aos 30
minutos, também não é possível estabelecer qualquer correlação entre as
resistências e o consumo de aditivo acelerador de pega. Pode-se apenas observar
que a faixa de maior utilização de aditivo foi entre 4% e 7%. A média das
resistências foi de 0,50 MPa.
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Gráfico 9 – Análise das médias das resistências aos 60 min e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

4.2.3 Resistências aos 90 minutos
Nos Gráficos 10 e 11, observa-se um total de 709 ensaios realizados na
idade de 90 minutos. Destaca-se que a resistência média geral obtida é de 0,75 MPa
no concreto lançado pela bomba a rotor, e média de 0,66 MPa, pela bomba a pistão.
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Gráfico 10 – Análise das médias das resistências aos 90 min e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
Gráfico 11 – Análise das médias das resistências aos 90 min e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
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4.2.4 Resistências aos 120 minutos
No Gráfico 12, é apresentada a análise das médias das resistências aos 120
minutos e a faixa de aditivo acelerador de pega, referente ao lançamento do
concreto com a bomba a rotor. Destaca-se que a média das resistências obtidas é
de 0,92 MPa.
Gráfico 12 – Análise das médias das resistências aos 120 min e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

Já no Gráfico 13, tem-se a análise das médias das resistências aos 120
minutos e a faixa de aditivo acelerador de pega, referente ao lançamento do
concreto com a bomba a pistão. A média das resistências obtidas é de 0,81 MPa, ou
seja, 12% a menos do que no lançamento com o outro tipo de equipamento.

83

Gráfico 13 – Análise das médias das resistências aos 120 min e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

4.3 Concreto endurecido, até 28 dias
Para a análise do concreto endurecido, foram realizados ensaios de
resistência à compressão de corpos-de-prova (testemunhos), extraídos de placas
moldadas durante a aplicação do concreto, nas idades de 12h, 24h, 48h, 3 dias, 7
dias e 28 dias. Ressalta-se que o projeto não especificava as idades de 3 dias e 7
dias.
A frequência mínima recomendada para os ensaios, era um a cada 3 dias ou
80 m³ de produção. Todavia, a obra adotou como premissa a mesma sistemática de
ensaios apresentada para o concreto jovem, ou seja, um ensaio por dia por frente de
serviço. No caso do concreto endurecido, foi possível obter um universo amostral
superior ao do concreto jovem.

4.3.1 Resistências à compressão em 12h
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Gráfico 14 – Resistências à compressão em 12h, considerado um período total de 20
meses de obra e utilização de bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

No Gráfico 14, é possível observar uma resistência média de 11,5 MPa em
12 horas de idade, com universo amostral de 345 ensaios, desvio padrão igual a 4,3
MPa e coeficiente de variação de 38%.
O Gráfico 15 apresenta as resistências à compressão considerando-se a
bomba a pistão. Foram analisadas 375 amostras, com resistência média de 12,2
MPa, desvio padrão de 4,2 MPa e coeficiente de variação de 34%.
Ressalta-se que a realização dos ensaios de resistência à compressão,
principalmente na idade de 12 horas, dependia de uma série de fatores externos.
Por se tratar de um ensaio realizado em laboratório, e não no local, como o Ensaio
com a Agulha de Meynadier, era necessário todo um trabalho de logística
envolvendo diversas áreas; desde o transporte horizontal das placas moldadas no
local de aplicação à entrada do túnel, através de equipamentos; transporte vertical
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por meio de guindaste ou grua; transporte até o laboratório; extração dos corpos-deprova; preparação e ruptura.
Gráfico 15 – Resistências à compressão em 12h, considerado um período total de 20
meses de obra e utilização de bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

O Gráfico 16 apresenta a distribuição das amostras pelos intervalos de
consumo de aditivo acelerador, considerando a bomba a rotor. As resistências
médias, por faixa de consumo, também são apresentadas. Entretanto, não foi
possível correlacionar o ganho de resistências ao teor de aditivo acelerador.
Já o Gráfico 17 apresenta a distribuição das resistências médias pelos
intervalos de consumo de aditivo acelerador no concreto aplicado com a bomba a
pistão.
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Gráfico 16 – Análise das médias das resistências em 12h e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
Gráfico 17 – Análise das médias das resistências em 12h e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a pistão.
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Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

4.3.2 Resistências à compressão em 24h
No Gráfico 18, em 24 horas, observa-se a realização de 604 ensaios com
aplicação de concreto com a bomba a rotor. A resistência média foi igual a 15,3 MPa
e variabilidade igual a 35%.
Gráfico 18 – Resistências à compressão em 24h, considerado um período total de 20
meses de obra e utilização de bomba a rotor.
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Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

O Gráfico 19 apresenta 648 amostras ensaiadas, do concreto lançado com
bomba a pistão, com média de 16,5 MPa (acrécimo de 8% em relação à bomba a
rotor) e coeficiente de variação de 30%.

Gráfico 19 – Resistências à compressão em 24h, considerado um período total de 20
meses de obra e utilização de bomba a pistão.
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Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

No Gráfico 20, estão distribuídas as resistências médias do concreto
lançado com a bomba a rotor, em 24h, por faixa de utilização de aditivo acelerador.
Média de consumo de aditivo acelerador de 7,79%. E no Gráfico 21, as resistências
médias da bomba a pistão, com consumo médio de 7,22% de aditivo acelerador de
pega.
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Gráfico 20 – Análise das médias das resistências em 24h e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
Gráfico 21 – Análise das médias das resistências em 24h e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
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O Gráfico 22 apresenta a comparação entre as resistências obtidas de
testemunhos das placas de controle do concreto projetado e as resistências
potenciais do concreto básico (retirado na bica da betoneira), obtidas de corpos-deprova moldados após adição do aditivo superplastificante, porém sem aditivo
acelerador de pega, na bomba a rotor. Observa-se um acréscimo médio de 46% das
resistências sem o aditivo acelerador em relação à utilização do produto. A
comparação, nessa idade, foi feita com base em 185 amostras.
Gráfico 22 – Comparação entre as resistências em 24h do concreto básico e do concreto
projetado na bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

Já no Gráfico 23, tem-se a mesma comparação do Gráfico 22, no entanto,
na bomba a pistão. Observa-se um acréscimo médio de 42% das resistências sem o
aditivo acelerador em relação à utilização do produto. A comparação foi feita com
base em 286 amostras.
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Gráfico 23 – Comparação entre as resistências em 24h do concreto básico e do concreto
projetado na bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

4.3.3 Resistências à compressão em 48h
O Gráfico 24 apresenta uma média de resistências de 19,0 MPa, na bomba
a rotor. O desvio padrão encontrado foi da ordem de 6,3 MPa e o coeficiente de
variação de 32%. Foram analisadas 598 amostras.
No Gráfico 25, tem-se 616 amostras analisadas, com resistência média de
20,4 MPa, no concreto lançado com a bomba a pistão, e coeficiente de variação de
28%.
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Gráfico 24 – Resistências à compressão em 48h, considerado um período total de 20
meses de obra e utilização de bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
Gráfico 25 – Resistências à compressão em 48h, considerado um período total de 20
meses de obra e utilização de bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
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No Gráfico 26, estão distribuídas as resistências médias do concreto
lançado com a bomba a rotor, em 48h, por faixa de utilização de aditivo acelerador.
A média de consumo de aditivo acelerador é de 7,78%.
Gráfico 26 – Análise das médias das resistências em 48h e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

Já no Gráfico 27, são apresentadas as resistências médias da bomba a
pistão, com consumo médio de 7,33% de aditivo acelerador de pega.
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Gráfico 27 – Análise das médias das resistências em 48h e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

4.3.4 Resistências à compressão aos 3 dias
Embora não houvesse parâmetro especificado em projeto para as idades de
3 e 7 dias, a Especificação Técnica do Cliente recomendava a realização do ensaio
nessas idades, com frequência a cada 3 dias ou 80 m³ de produção.
Na idade de 3 dias, foram realizados 1.690 ensaios, sendo 808 para a bomba
a rotor (Gráfico 28) e 882 para a bomba a pistão (Gráfico 29). A resistência média,
no lançamento do concreto com a bomba a rotor, é de 22,8 MPa, com variabilidade
de 29%. E, na bomba a pistão, resistência média de 23,6 MPa, com coeficiente de
variação de 25%.
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Gráfico 28 – Resistências à compressão aos 3 dias, considerado um período total de 20
meses de obra e utilização de bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
Gráfico 29 – Resistências à compressão aos 3 dias, considerado um período total de 20
meses de obra e utilização de bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
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Nota-se, no Gráfico 30, o mesmo comportamento já observado nas demais
idades do concreto endurecido. Há uma variabilidade recorrente nas médias das
resistências por faixa de consumo de aditivo acelerador. Nele, estão apresentadas
as resistências médias distribuídas por intervalo de consumo de aditivo acelerador
de pega, no concreto aplicado com bomba a rotor. Consumo médio de 7,88% de
aditivo acelerador.
Gráfico 30 – Análise das médias das resistências aos 3 dias e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

No Gráfico 31, tem-se a distribuição das resistências médias da bomba a
pistão, com consumo médio de 7,67% de aditivo acelerador de pega.
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Gráfico 31 – Análise das médias das resistências aos 3 dias e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

4.3.5 Resistências à compressão aos 7 dias
Aos 7 dias de idade, foram realizados 818 no concreto aplicado com a
bomba a rotor (Gráfico 32). A resistência média obtida foi de 27,4 MPa, com
coeficiente de variação de 26%.
Conforme o Gráfico 33, aos 7 dias, tem-se resistência média de 28,1 MPa,
obtida das 881 amostras ensaiadas. Desvio padrão 6,2 MPa e coeficiente de
variação de 22%.
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Gráfico 32 – Resistências à compressão aos 7 dias, considerado um período total de 20
meses de obra e utilização de bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
Gráfico 33 – Resistências à compressão aos 7 dias, considerado um período total de 20
meses de obra e utilização de bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
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Já no Gráfico 34, ainda se observa grande variação dos valores das
resistências ao longo dos intervalos de consumo no concreto aplicado com a bomba
a rotor, com consumo médio de 8,15% de aditivo acelerador.
Gráfico 34 – Análise das médias das resistências aos 7 dias e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

O Gráfico 35 apresenta a distribuição das médias das resistências na
projeção de concreto com a bomba a pistão. O consumo médio, nessa idade, é de
7,59% de aditivo acelerador de pega.
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Gráfico 35 – Análise das médias das resistências aos 7 dias e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020)

Observa-se, pelo Gráfico 36, um acréscimo médio de 21% nas resistências
do concreto básico, quando comparadas às resistências do concreto projetado pela
bomba a rotor. A análise foi feita a partir de 709 amostras. A média dos resultados
do concreto básico, ou seja, diretamente coletado da bica da betoneira é igual a 33,1
MPa, com uma variabilidade de 22%. O gráfico também apresenta as temperaturas
do concreto no eixo vertical secundário, com a mesma escala das resistências (eixo
vertical principal), denotando uma variação sazonal do comportamento do material,
podendo-se, assim, correlacionar a temperatura do concreto com a evolução das
resistências.
Esse comportamento sazonal das resistências, em função das temperaturas
das amostras, também pode ser observado no Gráfico 37, no concreto projetado
com a bomba a pistão. A resistência média das amostras sem aditivo acelerador é
igual a 34,7 MPa, correspondendo a um acréscimo de 23% em relação às amostras
com aditivo acelerador. O coeficiente de variação é igual a 21%. Foram analisadas
680 amostras.
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Gráfico 36 – Comparação entre as resistências aos 7 dias do concreto básico e do concreto
projetado na bomba a rotor e as temperaturas do concreto.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
Gráfico 37 – Comparação entre as resistências aos 7 dias do concreto básico e do concreto
projetado na bomba a pistão e as temperaturas do concreto.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
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A seguir, são apresentados os gráficos com a distribuição normal das
resistências aos 7 dias, do concreto projetado com a bomba a rotor (Gráfico 38) e
projetado com a bomba a pistão (Gráfico 39).
Gráfico 38 – Distribuição normal das resistências aos 7 dias. Média fcj = 27,4 MPa e
desvio padrão sc = 7,0 MPa, no concreto projetado com a bomba a
rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
Gráfico 39 – Distribuição normal das resistências aos 7 dias. Média fcj = 28,1 MPa e
desvio padrão sc = 6,2 MPa, no concreto projetado com a bomba a
pistão.
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Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

4.3.6 Resistências à compressão aos 28 dias
Aos 28 dias de idade, a resistência à compressão média do concreto
projetado com bomba a rotor é de 33,5 MPa, a partir da análise de 729 amostras de
um total de 1.625 caminhões fornecidos à obra para uso com esse equipamento
(Gráfico 40), com desvio padrão de 7,2 MPa e coeficiente de variação de 21%. No
entanto, a resistência característica é de 21,7 MPa, considerando um quantil de 5%.
91 amostras (12%) ficaram abaixo da resistência característica especificada de 25
MPa.
Gráfico 40 – Resistências à compressão aos 28 dias, considerado um período total de 20
meses de obra e utilização de bomba a rotor.
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Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

O Gráfico 41 apresenta as resistências à compressão considerando-se a
bomba a pistão. Foram analisadas 704 amostras de um total de 1.852 caminhões
fornecidos à obra para uso com esse equipamento. A resistência média é de 33,6
MPa, desvio padrão de 6,5 MPa e coeficiente de variação de 19%. A resistência
característica é de 23,0 MPa.
Gráfico 41 – Resistências à compressão aos 28 dias, considerado um período total de 20
meses de obra e utilização de bomba a pistão.
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Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

Na realidade, aos 28 dias de idade, 8% das amostras ensaiadas de concreto
projetado com a bomba a pistão, apresentou-se com resistência abaixo de 25 MPa,
ou seja, 92% do concreto aplicado superou a resistência característica de 25 MPa,
quando, no Brasil, segundo a ABNT NBR 12655, deveriam ser 95% do volume de
concreto acima de 25 MPa. Mas se considerado o valor característico especificado
na norma americana ACI 318, denominado fc’, estaria conforme, pois nessa norma,
o quantil superior é de 90%.
Essa diferença do quantil exigido no Brasil (superior ao da norma
americana), assim como o questionamento do concreto para revestimento primário
de túneis requerer o mesmo nível de segurança estatística para o concreto de um
edifício, no mínimo, é um ponto importante de discussão.

Gráfico 42 – Análise das médias das resistências aos 28 dias e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a rotor.
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Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
Gráfico 43 – Análise das médias das resistências aos 28 dias e o percentual de aditivo
acelerador no concreto aplicado com a bomba a pistão.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

Tanto no Gráfico 42 (bomba a rotor), quanto no Gráfico 43 (bomba a
pistão), aos 28 dias de idade, não foi possível constatar qualquer relação entre as
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médias das resistências e os teores de aditivo acelerador de pega, ou seja, o teor de
aditivo não interferiu na resistência aos 28 dias do concreto quanto à sua
variabilidade, apesar de haver interferido significativamente na redução da
resistência média aos 28 dias, quando comparado com o concreto sem aditivo
acelerador.
O Gráfico 44 apresenta a comparação entre as resistências obtidas de
testemunhos das placas para ensaio do concreto projetado, com adição do aditivo
acelerador de pega, e as resistências potenciais do concreto básico, obtidas de
corpos-de-prova moldados, sem aditivo acelerador de pega, entretanto, com aditivo
superplastificante, com a utilização da bomba a rotor. Também estão representadas
as temperaturas do concreto. A resistência média do concreto básico é de 44,5 MPa,
ou seja, 34% superior ao do concreto projetado. O coeficiente de variação é da
ordem de 17%. Foram analisadas 615 amostras.
Gráfico 44 – Comparação entre as resistências aos 28 dias do concreto básico e do
concreto projetado na bomba a rotor e as temperaturas do concreto.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

Aos 28 dias (Gráfico 45), observa-se que as resistências do concreto básico
resultaram, em média, 36% superiores às obtidas das placas de controle do
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concreto projetado pela bomba a pistão. Foram analisadas 497 amostras. A
resistência média das amostras coletadas diretamente da betoneira, ou seja, do
concreto básico, é igual a 45,1 MPa. Destaca-se a importância de estudos prévios
tipo “protótipo”, pois há grande influência negativa do processo de projeção no
resultado final da resistência. Parte desse efeito negativo é devida ao aditivo
acelerador e parte ao processo propriamente dito como um todo, incluindo os efeitos
negativos de broqueamento (extração da placa para obtenção dos corpos-de-prova).
Torna-se notório o impacto do aditivo acelerador de pega na redução das
resistências do concreto endurecido. Enquanto a utilização do aditivo é fundamental
para que o concreto ganhe resistência inicial e se torne autoportante em baixas
idades, ele acarreta uma redução das resistências em idades mais avançadas.
E, ainda no Gráfico 45, é possível observar a influência das temperaturas no
comportamento das resistências do concreto.
Gráfico 45 – Comparação entre as resistências aos 28 dias do concreto básico e do
concreto projetado na bomba a pistão e as temperaturas do concreto.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
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Por fim, são apresentados os gráficos com a distribuição normal das
resistências aos 28 dias, do concreto projetado com a bomba a rotor (Gráfico 46) e
projetado com a bomba a pistão (Gráfico 47).
Gráfico 46 – Distribuição normal das resistências aos 28 dias. Média fcj = 33,5 MPa e
desvio padrão sc = 7,2 MPa, no concreto projetado com a bomba a
rotor.

Fonte: Resultados da pesquisa (2020).
Gráfico 47 – Distribuição normal das resistências aos 7 dias. Média fcj = 33,6 MPa e
desvio padrão sc = 6,5 MPa, no concreto projetado com a bomba a
pistão.
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Fonte: Resultados da pesquisa (2020).

4.3.7 Resumo dos dados da pesquisa
A seguir, são apresentadas as tabelas com a compilação dos dados de
resistência, considerando as análises feitas a partir dos diferentes tipos de bomba de
projeção. A Tabela 7 apresenta os dados da bomba a rotor e a Tabela 8, a pistão.
Tabela 7 – Resumo dos resultados obtidos pelos ensaios no concreto endurecido extraído
de placas de controle, considerando a projeção com bomba a rotor.
Bomba a rotor
Amostras
Idades
analisadas

Resistência Desvio
média
padrão
(MPa)
(MPa)

Coeficiente Resistências médias (MPa) por intervalo de
teor de aditivo acelerador
de
variação
4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
(%)

12h

345

11,5

4,3

37%

10,7 12,8 10,6 11,1 11,6 12,9 12,2

24h

604

15,3

5,3

35%

14,8 16,5 14,6 15,0 15,6 16,1 15,8

48h

598

19,0

6,3

33%

18,1 20,1 18,7 18,4 19,3 20,1 19,6

3 dias

808

22,8

6,5

29%

21,9 24,6 22,4 22,2 22,9 23,3 23,5

7 dias

818

27,4

7,0

26%

25,3 28,2 27,0 26,5 27,6 28,2 28,3

28 dias

729

33,5

7,2

21%

31,0 34,4 32,3 31,8 33,6 34,0 34,0

Fonte: Elaborada pela autora com base nos resultados da pesquisa (2020).
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Tabela 8 – Resumo dos resultados obtidos pelos ensaios no concreto endurecido extraído
de placas de controle, considerando a projeção com bomba a pistão.
Bomba a pistão

Idades

Amostras
analisadas

Resistência Desvio Coeficiente
média
padrão de variação
(MPa)
(MPa)
(%)

Resistências médias (MPa) por intervalo
de teor de aditivo acelerador
4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

12h

375

12,2

4,2

34%

13,2 12,8 12,1 12,3 12,3 12,3 10,8

24h

648

16,5

5,0

30%

17,9 16,7 16,7 16,4 16,1 16,2 15,6

48h

616

20,4

5,8

28%

21,1 21,1 20,9 20,6 19,5 19,4 19,5

3 dias

882

23,6

5,9

25%

24,4 24,1 24,1 23,9 22,7 22,2 22,3

7 dias

881

28,1

6,2

22%

29,1 28,4 28,6 28,6 27,3 26,9 26,9

28 dias

704

33,6

6,5

19%

35,9 33,8 34,4 34,2 33,3 32,7 33,3

Fonte: Elaborada pela autora com base nos resultados da pesquisa (2020).

Com base nas resistências médias obtidas, por equipamento, é possível
notar, em algumas idades, um acréscimo nas resistências do concreto projetado
com bomba a pistão, conforme Tabela 9, a seguir.
Tabela 9 – Acréscimo nas resistências médias comparando a bomba a pistão em relação a
bomba a rotor.
Acréscimo nas resistências médias comparando a bomba a pistão em relação a
bomba a rotor
12h
24h
48h
3 dias
7 dias
28 dias
6%
8%
7%
4%
3%
Fonte: Elaborada pela autora com base nos resultados da pesquisa (2020).

0%

E, na Tabela 10, observa-se alguns dados gerais da pesquisa, também
considerando a análise individual dos equipamentos de projeção.
Tabela 10 – Dados gerais da pesquisa, por equipamento.
Dados gerais da pesquisa
Equipamento

Total de
caminhões
betoneira
recebidos

Bomba a rotor

1.625

Volume de
Produção
concreto
média da
lançado (m³) bomba (m³/h)
8.235

5,74

Pressão
média do ar
comprimido
(bar)

Massa de
aditivo
acelerador
(kg)

7,5

278.172

Bomba a pistão
1.852
9.884
6,37
8,1
Fonte: Elaborada pela autora com base nos resultados da pesquisa (2020).

318.548
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A partir dos dados apresentados, foi possível estabelecer comparações entre
os dois equipamentos referente às resistências (Gráfico 48) e resistências
características (Gráfico 49), onde, notoriamente, infere-se um melhor desempenho
da bomba a pistão, quando comparada a bomba a rotor.

Gráfico 48 – Comparação entre as resistências dos dois equipamentos utilizados.

Fonte: Contribuição do Prof. Dr. Antônio Domingues de Figueiredo com base nos resultados
da pesquisa (2020).
Gráfico 49 – Comparação entre as resistências características dos dois equipamentos
utilizados.
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Fonte: Contribuição do Prof. Dr. Antônio Domingues de Figueiredo com base nos resultados
da pesquisa (2020).
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5. CONCLUSÕES
5.1 Conclusões propriamente ditas
Considerando que um ciclo de escavação tem duração média de 6 h, os
ensaios realizados neste período são os de maior relevância para a segurança e
continuidade das atividades. Para esse tempo médio, o concreto deve ter resistência
entre 0,6 MPa e 5 MPa, aproximadamente, dependendo da curva prevista de
crescimento de resistência. Desta forma, é evidente que a realização dos ensaios
nas primeiras horas não pode ser negligenciada, e que é fundamental para o
controle desde que haja parâmetros adequados.
Lembrando que a agulha de Meynadier limita-se a 1,2 MPa, os ensaios pelo
método de cravação de pinos ou o PEC, que possibilitam medir resistências entre 2
e 16 MPa, são mais eficazes para atender as curvas de crescimento de resistência.
A produtividade média diária de escavação é de 3 ciclos, e considerando um
túnel duplo como exemplo, com raio de 10 m, tem-se uma área projetada em torno
de 50 m² por dia. Assim, a revisão da frequência de ensaios, principalmente no
concreto jovem, pode ser considerada como ponto de melhoria do processo, já que
a recomendação pelas normas é de uma determinação no caso mais restritivo entre
duas situações: a cada 250 m² de revestimento ou a cada 15 dias de produção.
As análises feitas neste estudo de caso consideram os resultados do
concreto lançado através da bomba a rotor (fluxo aerado) e bomba a pistão (fluxo
denso).

Dessa divisão, pode-se observar que a bomba a pistão apresenta

produtividade média superior à da bomba a rotor (cerca de 11% a mais). Embora a
bomba a pistão tenha lançado em torno de 20% a mais de concreto, a massa de
aditivo acelerador utilizada pela bomba a rotor é 6% maior.
As resistências médias, por idade, do concreto projetado pela bomba a pistão
mostram-se superiores às do concreto lançado com a bomba a rotor, com exceção
da idade de 28 dias. A idade de 24h apresenta o maior incremento no valor da
resistência média: de 8%.
A partir dos resultados, é possível inferir que, no concreto endurecido, o
ganho de resistência não está relacionado diretamente ao percentual de consumo
de aditivo acelerador, quando comparadas amostras na mesma idade, uma vez que
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as médias das resistências, por faixa de consumo de aditivo, mantiveram-se
praticamente inalteradas. Fato observado em ambos os equipamentos de projeção
(bomba a rotor e bomba a pistão).
Embora o intervalo do consumo percentual de aditivo não implique
significativamente nas resistências do concreto endurecido, é necessário avaliar
também os custos envolvidos, pois um maior consumo implica maior gasto com
material. Portanto, é importante gerenciar as condições de aplicação do concreto,
pois pode-se controlar a vazão para um desempenho mais eficaz, tanto do ponto de
vista de qualidade quanto econômico.
Neste estudo, observou-se que o maior volume de ensaios realizados foi no
concreto endurecido, ou seja, após 12h do final de um ciclo de escavação. Os
ensaios realizados no concreto endurecido são destrutivos. O processo desses
ensaios envolve a coleta e transporte das placas moldadas das frentes de serviço ao
Laboratório, extrações das amostras, preparação, armazenamento e ruptura dos
corpos-de-prova. Ao final do processo, ainda há um problema ambiental, com
grande geração de resíduos e necessidade de destinação adequada. Logo, além
desses ensaios serem onerosos para o empreendimento, já que envolvem mão-deobra especializada, equipamentos específicos, custos com destinação de resíduos,
eles não refletem a real prioridade de se obterem resultados imediatos em prol da
segurança dos túneis.
A partir dessa análise, também é possível questionar os critérios
preconizados na ABNT NBR 12655, principalmente no que tange a resistência
característica do concreto para revestimento primário de túneis. O controle rigoroso
de amostragem e quantil de 5% de tolerância dos resultados não caracterizam
parâmetros eficazes quando se trata de sistema de contenção, onde o resultado em
baixas idades é imprescindível.
Por fim, salienta-se a importância da avaliação rigorosa do fornecimento do
concreto. É fundamental que o traço esteja de acordo com o especificado, pois
qualquer alteração de seus componentes, principalmente do consumo de cimento,
incorre na alteração significativa das propriedades do concreto fresco e endurecido.
Como observado no estudo, o concreto projetado, sem a utilização de aditivo
acelerador, ou seja, obtido diretamente da betoneira, apresenta um resultado mais
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de 35% superior à resistência do testemunho retirado da placa que contém o aditivo
acelerador, aos 28 dias. E, esse incremento é ainda maior se comparado com o
concreto na idade de 24h, que apresenta resistência 44% superior no concreto sem
o aditivo acelerador.
Essa diferença é histórica e denota a complexidade do processo de
produção, que requer melhoramentos. Cabe ressaltar ainda, que uma eventual
redução indevida da massa de cimento no traço, sem que se façam os ajustes
necessários do teor de aditivo acelerador, incide em um consumo excessivo do
aditivo, que irá impactar no custo e no risco à saúde dos operários, engenheiros e
pessoal das frentes de trabalho.

5.2 Transferência ao meio técnico
A transferência de conhecimento desta dissertação ao meio técnico pode ser
feita de várias maneiras, tais como congressos, artigo em revistas, consultorias,
palestras etc. Em especial, esta autora tem artigo submetido e aprovado para
publicação na Revista Concreto & Construções do Instituto Brasileiro do Concreto
(IBRACON), que tem Conselho Editorial e Conselho Científico.

5.3 Sugestões para continuidade dos estudos
Como perspectivas futuras, é importante, primeiramente, considerar a
revisão da frequência e amostragem dos ensaios não destrutivos a baixas idades, já
que são os de maior relevância para a segurança dos túneis.
Também pode-se considerar novo experimento com a adoção de aditivo
acelerador de pega, que difere da composição química daquele utilizado neste
experimento, que foi à base de sulfato de alumínio, visto o desenvolvimento de
novas tecnologias e inovação na indústria de aditivos químicos para concreto.
A autora ainda dispõe de grande quantidade de dados referentes ao tema
concreto projetado para revestimento primário de túneis, que podem ser melhor
analisados, a partir de inferências estatísticas mais complexas.
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ANEXO 1: Tabela de acompanhamento

