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RESUMO
Esta dissertação tem como objetivo contribuir para as boas práticas na
utilização e na aplicação do concreto autoadensável em empreendimentos
construídos pelo sistema ―Parede de Concreto‖. Verificou-se e analisou-se a
utilização do concreto em três obras na região metropolitana de São Paulo.
Utilizaram-se as principais metodologias de mensuração para a avaliação da
qualidade do concreto aplicado tanto no estado fresco e quanto endurecido. Pelos
resultados obtidos, conclui-se que o concreto autoadensável tem sua
reprodutibilidade parcial em todos os casos verificados quando comparado com os
resultados obtidos em laboratório e em obra. Por fim, evidencia-se a necessidade de
maior rigor nas especificações e no controle tecnológico para aplicação no tipo de
empreendimento aferido.
Palavras chaves: Concreto Autoadensável; Edificações em paredes de Concreto;
Qualidade do Concreto Autoadensável

ABSTRACT

Verification and analysis of self-compacting concrete conformity for the
buildings constructed by the walls molded on site system
This thesis aims to contribute to best practices on using and applying selfcompacting concrete in construction projects by the ―Concrete Wall‖ system. The
application of the concrete was verified and analyzed in three projects in the
metropolitan region of São Paulo. It was used the main quality measurement
methodologies for the assessment of the concrete applied both in fresh and
hardened states. Through the obtained results, it was concluded that the selfcompacting concrete has partial reproducibility in all verified cases when compared
the results obtained in laboratory and in construction site, as well as the selfcompacting dubious characterization, and it highlights the need for stricter
specifications and technology control for application in this type of real state project.
Keywords: Self Compacting concrete; Buildings Constructed with Walls Molded on
Site; Quality Self-Compacting Concrete
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1

INTRODUÇÃO
No ano de 2003, o Governo Federal iniciou uma nova política habitacional por

meio da criação do Ministério das Cidades – órgão com papel de coordenador,
gestor e formulador da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – envolvendose de forma integrada as políticas ligadas à cidade. Com isso, ocupou o vazio
institucional e resgatou para si a coordenação política e técnica das questões
urbanas.
Baseando-se no Censo de 2000, a nova política identificou que a necessidade
de novas moradias em todo o país era de 6,6 milhões: 5,4 milhões nas áreas
urbanas e 1,2 milhão na área rural. Em números absolutos, nota-se que a maior
parte dessa necessidade concentram-se nas regiões do Sudeste (41%) e do
Nordeste (32%), regiões que agregam a maioria da população urbana do país, e
dispõem da maior parte dos domicílios urbanos duráveis, sendo que 83,2% do déficit
habitacional urbano está concentrado nas famílias com renda mensal de até três
salário mínimo – SM (valor SM ano 2015 R$788,00), conforme na Tabela 01.
(BANDUKI, 2008).
Tabela 01 – Déficit Habitacional urbano em função da renda
Faixas de renda

Déficit em milhões de
unidades

%

Até 3 SM

4.490

83,2%

de 3 a 5 SM

450

8,4%

de 5 a 10 SM

290

5,4%

Acima de 10 SM

110

2,0%

Total

5.400

100%

Fonte: Banduki, (2008)

Uma série de medidas visando dar segurança jurídica ao financiamento pelo
mercado – há muito reivindicado pelo setor privado – foram enviadas, em 2004, ao
Congresso Nacional e aprovadas. Elas permitem ampliar a aplicação de recursos do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e Sistema Financeiro
Imobiliário (SFI) em empreendimentos habitacionais, condição fundamental para
que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pudesse ser direcionado
para a faixa de interesse social (BANDUKI, 2008).
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No ano de 2005, houve a criação do Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social (SNHIS) instituída pela Lei Federal n. 11.124, e teve como objetivo
principal implementar políticas e programas que promovam o acesso à moradia
digna para a população de baixa renda.
Banduki (2008) descreve como melhoria do cenário econômico. A partir de
2005, alterações relevantes ocorreram na área de financiamento habitacional, tanto
no que se refere ao subsistema de habitação de mercado como no que é de
interesse social. Houve, então, substancial elevação dos investimentos de todas as
fontes de recursos, ampliação do subsídio, foco mais dirigido para a população de
baixa renda.
Em 2007, o governo federal anunciou a implementação do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC). Tratava-se de um grande programa de
investimento em diferentes áreas (energia, rodovias, portos, saneamento e
habitação) que alterou parcialmente a rígida política de contenção de despesas que
vigorou desde o início do governo Lula. Embora boa parte deste programa estivesse
voltada para obras de infraestrutura para a produção, os setores de habitação e
saneamento foram privilegiados, dirigindo-se as aplicações para a urbanização de
assentamentos precários, ação que está necessariamente sob a responsabilidade
do poder público. Nos quatro anos do segundo mandato do governo Lula foram
investidos somente neste programa 11,8 bilhões de reais, conforme 11º Balanço
completo do PAC (BANDUKI, 2008).
Em 2008, o Brasil foi afetado pela crise mundial com a redução do crédito
privado. Para combater a crise, segundo Monteiro et al. (2010), o país adotou várias
medidas anticíclico que contribuíram para a recuperação da economia no terceiro
trimestre de 2009. Entre essas, estão a desoneração tributária de alguns materiais
de construção, a expansão do crédito para habitação – notadamente o Programa
Minha Casa, Minha Vida – e o aumento de recursos para o Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) que favoreceram a expansão habitacional do país até o ano
de 2013.
Com investimentos do Governo Federal e alta demanda para segmento
Habitacional, a engenharia brasileira – rapidamente – implementou novas
tecnologias construtivas neste novo cenário econômico; destacou-se, no ano de
2007, o ressurgimento de um sistema construtivo de alta escala denominado Parede
de Concreto. Trata-se de edificações construídas em paredes de concreto
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moldadas no local, sendo – o sistema – liderado por três entidades de classe, a
Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), a Associação Brasileira de
Serviços de Concretagem – (ABESC) e o Instituto Brasileiro de Telas Soldadas
(ITBS) e mais quatorze empresas entre construtoras e fornecedores de insumos
para construção civil criaram um grupo denominado Parede de Concreto com o
intuito de difundir este sistema construtivo em que a primeira coletânea foi lançada
no 80º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), em outubro de 2008.
Nos anos seguintes, mais três coletâneas instrutivas ao sistema foram
lançadas 2008/2009, 2009/2010 e 2011/2013, trazendo informações sobre projeto,
execução, normas, controle de qualidade, materiais e serviços essenciais para a boa
prática. Também apresentam informações sobre projetos executados no Chile,
Colômbia e México de paredes de concreto; especialmente, avaliações de
desempenho do sistema construtivo quanto a ABNT NBR 15575/2008 – Edifícios
Habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho.
A criação junto ao Ministério das Cidades, por meio do Sistema Nacional de
Avaliação Técnica, no ano de 2009, da Diretriz SINAT número 001, revisão 02, que
define as diretrizes técnica do sistemas construtivos em paredes de concreto armado
moldadas no local, publicada em 2009 e especificam requisitos quanto ao
desempenho estrutural, segurança contra incêndio, segurança no uso e operação,
estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acústico, durabilidade e
manutenabilidade, foi uma ação importante para consolidar o sistema junto à
engenharia brasileira.
1.1

Importância do Tema
Segundo (Comunidade da Construção, 2010) – após consulta pública –à

Associação Brasileira de Normas Técnicas, foi considerado que a ABNT NBR
6118/2014 não se aplica na totalidade ao dimensionamento do sistema construtivo
parede de concreto; em março de 2011, foi criada uma comissão de estudos para
elaboração do texto base da norma técnica brasileira específica para o sistema
Parede de Concreto. Após muito trabalho e horas de dedicação, foi criada a ABNT
NBR 16055/2012 – Parede de concreto moldada no local para construção de
edifícios – Requisitos e procedimentos, elaborada no

Comitê Brasileiro da

Construção Civil (ABNT/CB-02), pela Comissão de Estudo de Parede de Concreto
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(CE-02:123:05). O projeto circulou em Consulta Nacional conforme edital número 12,
07.12.2011 a 06.02.2012 com número de projeto 02:123.05-001, vigorando em
10.05.2012.
Esta norma tem aplicação a Edifícios de qualquer geometria (em planta ou
altura) com paredes moldadas in loco com fôrmas removíveis. Determina, assim,
requisitos gerais da qualidade da estrutura e projeto com paredes de concreto dando
diretrizes para durabilidade das estruturas de parede de concreto assim como
projeto estrutural e propriedades dos materiais; entre eles, o concreto utilizado que é
objeto de análise e verificação desta dissertação.
Para moldagem destas paredes, podem ser empregados dois tipos de
concreto, segundo a comunidade da construção através da coletânea ano 2013
publicada em seu site. O principal concreto empregado é o de categoria
autoadensável, conforme apresentado na Figura n° 01; em segundo, o convencional.
Na visão de Santos (2012), a eficácia do sistema construtivo de parede de concreto
moldada no local se deve às técnicas construtivas adotadas, principalmente ao tipo
de concreto utilizado; fundamentalmente, para que o sistema apresente rapidez e
qualidade, dependendo diretamente do desempenho do concreto aplicado.
Figura n° 01 – Tipos de concreto utilizados pelas construtoras

Fonte: (Comunidade da construção civil 2013)

Após análise da especificação normativa vigente para parede de concreto,
nota-se que, para obras construídas por esta metodologia, não é comum a exigência
do atendimento de todos os parâmetros de análise para o concreto autoadensável –
CAA – ABNT NBR 15823/2012, tanto em laboratório quanto in loco, apesar de
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especificado na ABNT NBR 12655/2015 o que motivou a realização desta
dissertação.

1.2

Objetivo
O objetivo desta Dissertação é o de analisar e verificar a qualidade do CAA

aplicados em empreendimentos projetados conforme ABNT NBR 16055/2012,
baseando-se em normas nacionais e internacionais, e se for o caso complementar
as especificações exigidas pelos projetistas.

1.3 Conteúdo da Dissertação

No Capitulo 2, apresentam-se a descrição do sistema construtivo em parede
de concreto na moldada no local, assim como o período de seu surgimento e as
experiências positivas nos países vizinhos. Destacam-se os componentes do
sistema e seu funcionamento recorrendo a um resumo fotográfico do ciclo
construtivo assim como o percentual de uso do CAA empregado neste tipo de
empreendimento. Descreve-se a normalização da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) que regram o CAA aplicado neste tipo de sistema construtivo.
No Capítulo 3, são expostos os conceitos histórico e atual em relação à
trabalhabilidade do concreto dos principais especialistas assim como os métodos de
medição do período. É conceituado que a evolução da trabalhabilidade do concreto,
ao longo dos anos, se deu em função do uso de aditivos químicos, onde se
apresentam os principais compostos do mesmo e enfatiza-se o surgimento e os
benefícios das moléculas dos principais aditivos. Também são descritos os conceitos
do CAA para futuras aplicações e as formas de medição e mensuração de sua
trabalhabilidade.
No Capítulo 4, são descritos tanto o plano experimental desta dissertação
quanto as análises teóricas e práticas dos traços empregados nos estudos de caso e
a verificação do concreto no estado fresco conforme a NBR 15823/2010 – Concreto
autoadensável, partes 1 a 6 e a utilização do IEV – índice de estabilidade visual
conforme ASTM C 1611/C1611M/2014, aplicados nas etapas laboratoriais e de
campo da análise do CAA utilizados em três empreendimentos imobiliários situados
na região de São Paulo-SP. No estado endurecido, foram analisadas as principais
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propriedades do CAA e seus respectivos impactos na resistência à compressão
axial, tração na flexão, módulo de elasticidade e propagação de ondas ultrassônicas
assim como a análise da conformidade das especificações dos projetistas.
No Capítulo 5, são apresentadas as discussões dos resultados com as
análises quanto a qualidade do CAA aplicado individualmente em cada um dos
empreendimentos descritos nos estudos de caso, quanto às especificações dos
projetistas, quanto ao cumprimento dos paramentos especificados na ABNT NBR
15823/2010 e estabilidade visual conforme ASTM C1611/1611M/2014 e respectivos
impactos no concreto no estado endurecido.
No Capítulo 6, as conclusões obtidas através dos estudos realizados, onde
são apresentadas evidências do não atendimento na totalidade da ABNT
NBR15823/2010 e comprovada a necessidade de revisão das especificações –
atualmente – utilizadas na ABNT 16055 itens 8.1 e 19.8, assim como a necessidade
de maior rigor no controle tecnológico das obras para obtenção das características
mínimas do CAA aplicado.
Por fim, no Capítulo 7, são feitas recomendações de melhoria do sistema
construtivo e qualidade do concreto aplicado, sendo apresentadas propostas de
inclusão de novos itens de especificação do CAA aplicados neste tipo de sistema
construtivo.
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2

DESCRIÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO PAREDE DE CONCRETO

MOLDADA NO LOCAL

O sistema parede de concreto é inspirado em experiências consagradas e
bem sucedidas de construção industrializada em concreto celular (sistema Gethal) e
em concreto convencional (sistema Outinord), além de em várias obras com formas
deslizantes ou trepantes; sobretudo, implementadas nas décadas de 70 a 80. A falta
de escala e de continuidade dessas obras, principalmente devido a limitações do
sistema financeiro de habitação da época, impediu que esta tecnologia se
consolidasse no mercado brasileiro. As experiências mais recentes são inspiradas
em países parecidos com o Brasil, como Colômbia e México. Nesses, o sistema
atual é constituído por paredes maciças em concreto de espessura de 8 a 10 cm e
estruturado com telas metálicas, e suas lajes são maciças em também concreto
armado, com o diferencial das formas serem específicas para o sistema
(Comunidade da Construção 2007/2008).

2.1 Descrição do sistema construtivo
Os elementos que compõem um sistema de formas metálicas para realização
de construções em paredes de concreto em alta escala estão descritos na Figura
n°02. Segundo fabricantes, o número de reutilizações possível gira em torno de mil
ao longo da vida útil das fôrmas, porém depende dos cuidados de manuseio na
obra. (Reportagem Pini Julia Nakamura).
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Figura n° 02 – Descritivo dos itens que compõe o sistema de formas metálicas
1 – Painéis de alumínio: Devem
receber camada desmoldantes
antes de cada concretagem. Após
a desforma, devem ser lavados
com jatos d’água para assegurar a
vida útil de acordo com o projeto.

2 – Chapas de fechamento para os
vão de janelas e portas: São
fornecidas sob medida, de acordo com o
projeto.
3 – Espaçadores: Fabricados em aço e
fixados com pino e cunha, essas peças
são reutilizáveis. Servem para definir a
espessura da parede.
4 – Pinos e cunha: São utilizados para
travamento dos painéis e fixação dos
espaçadores e alinhadores.
5 – Perfis para alinhamento: São
posicionados na união dos painéis com
pino e cunha.
6 – Console ou plataforma: Usado
como andaime de trabalho preso à
própria fôrma.
7 e 8 – Canto interno e externo
9 – Estrutura: Perfis de alumínio
forçado.
10 – Forro: Chapa de alumínio plana.
11 – Furação: Apenas nos perfis
laterais e das cabeças. Servem para
encaixe de espaçadores
12 – Altura: Definido sob medida de
acordo com o projeto.
13 – Largura: Definido sob medida de
acordo com o projeto.

Fonte: Equipe de Obra, Set. 2013

No Brasil, a análise do perfil de obras de dez construtoras que empregam o
sistema construtivo em parede de concreto observa-se que a maior parte dos
empreendimentos é ainda do segmento econômico (até três salário mínimo - SM).
Para duas construtoras, o sistema construtivo foi a opção para a classe média com
renda de dez a 20 SM o que demonstra a aplicação do sistema construtiva para
classes sociais mais exigentes (Comunidade da construção civil, 2011/2013) descrito
Figura n° 03.
Figura n° 03 – Pesquisa relativa ao uso de parede de concreto por construtora por faixa de
renda

Fonte: Comunidade da construção civil coletânea 2011/2013
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Neste sistema, a parede tem a função de vedação e estrutura sendo
empregada para construir diferentes tipos de edificações como: casas térreas, casas
assobradadas e edifícios com múltiplos pavimentos que de modo resumido seguem
o ciclo de 24h de execução das paredes de concreto descrito na Figura n° 04.
Figura n° 04 – Exemplificação do ciclo produtivo
Liberação para
Desforma
Abertura e
Transporte
(Horizontal/
Vertical)

Endurecimento
do Concreto
(12 a 14 horas)

Concretagem

Limpeza e
Preparos das
Formas

Ciclo de
24 horas

Conferência e
liberação para
concretagem

Instalação das
Telas e
Acessórios

Alinhamento e
prumo das
formas

Fechamento e
Travamento
das formas

Fonte: Base de dados Comunidade da construção civil 2011/2013

As Figuras n° 5 a 25 demonstram, de modo resumido, cada uma das etapas
para o ciclo de uma concretagem exemplificado na Figura n° 04.
O início do processo se dá pela confecção das fundações. A mais utilizada
neste sistema construtivo, em paredes de concreto, é radie ou radie estaqueado,
pelo fato de as habitações serem –na maioria – casas térreas ou edifícios de até
cinco pavimentos. Em geral, o solo superficial apresenta a capacidade necessária
para o suporte destas estruturas.
Figura n° 05 – Posicionamento da Armadura

Na

Figura

n°

05,

demonstra-se

o

posicionamento da tela das paredes sobre
o radier, para os pavimento superiores.
Este ciclo inicia logo após atendimento da
resistência de desforma.

Fonte: Acervo pessoal do autor
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Figura n° 06 – Perspectiva do canteiro de obra

Nesta Figura n° 06, uma visão geral do
empreendimento
etapas

em

construtivas,

suas

diversas

destaca-se

o

posicionamento dos espaçadores da
armadura, assim como as instalações
dos acessórios elétricos e hidráulicos.
Fonte: Acervo pessoal do autor
Figura n° 07 – Montagem das formas no canteiro

Após a etapa de posicionamento da
armadura, como pode ser observada na
Figura n° 07, inicia-se o fechamento das
formas de alumínio e travamento, pois as
mesmas necessitam resistir ao empuxo
do concreto fresco.
Fonte: Acervo pessoal do autor
Figura n° 08 – Detalhe do travamento das formas

Na Figura n° 08, observa-se o detalhe do
pino de travamento entre painéis das
forma de alumínio. Isso auxilia no
posicionamento correto das formas e
juntas.

Fonte: Acervo pessoal do autor
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Figura n° 09 – Vista geral da Laje

Finalizado o fechamento das formas das
paredes, inicia-se a etapa de montagem
das lajes e o posicionamento da base e
armadura assim como a instalações
elétricas, como ilustrado na Figura n° 09.

Fonte: Acervo pessoal do autor

Figura n° 10 – Vista das instalações elétricas

Na Figura n° 10, observa-se o detalhe no
posicionamento da tubulação e caixa de
passagem

das

instalações

elétricas

sobre a laje.

Fonte: Acervo pessoal do autor

Figura n° 11– Vista do tamponamento dos vãos

Na Figura n° 11, é possível observar o
fluxo das etapas construtivas. No piso
inferior,

uma

equipe

providencia

o

fechamento dos vãos deixados pelas
―gravatas‖

–

peça

metálica

que

transpassa no superior a instalação dos
acessórios.
Fonte: Acervo pessoal do autor
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Figura n° 12 – Liberação para concretagem

A Figura n° 12, demonstra-se a etapa a
conferência

do

travamentos,

prumo

formas,

posicionamento

dos

acessórios e armaduras das laje. Assim
que

conferido

e

liberado

pela

fiscalização, procede-se à etapa seguinte
de concretagem.

Fonte: Acervo pessoal do autor
Figura n° 13 – Ensaio de slump realizado na obra

Na Figura n° 13, demonstra-se o slump
usualmente especificado na classe S220
segundo a ABNT NBR 8953/2015. Ideal
para

uso

em

elementos

estruturais

esbeltos ou com alta densidade de
armadura cujo detalhamento encontra-se
Tabela 02.
Fonte: Acervo pessoal do autor

Figura n° 14 – Ensaio de slump flow

Para

o

demonstrado

concreto
na

autoadensável

Figura

n°

14,

o

recebimento do concreto para aplicação
na estrutura realiza-se conforme ABNT
NBR

15823/2010

–

parte

2.

As

especificações variam de SF1 a SF3
conforme parte 1 de mesma norma, cujo
Fonte: Acervo pessoal do autor

detalhamento encontra-se na Tabela 12.
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Figura n° 15 – Controle da temperatura

Em condições de temperaturas ambiente
acima

de

30°C

deve-se

adotar

preventivamente medidas que mitiguem
o surgimento de fissuras de retração
térmica, tais como adição de aditivo
retardador ou gelo conforme ABNT NBR
7212/2012, na Figura n° 15 o controle da
Fonte: Acervo pessoal do autor

temperatura incial do concreto.

Figura n° 16 – Vista do lançamento do concreto

Após liberação do concreto pelo controle
tecnológico da obra, realizado conforme
ABNT NBR 12655/2015, inicia-se o
lançamento do concreto, normalmente
através de bomba lança, como visto na
Figura n° 16.
Fonte: Acervo pessoal do autor
Figura n° 17 – Vista do lançamento do concreto

A Figura n° 17, detalha o concreto sendo
aplicado com auxílio de bomba lança na
laje do 3° pavimento.

Fonte: Acervo pessoal do autor
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Figura n° 18 – Detalhe da aplicação do CAA

Detalhe

da

aplicação

do

CAA

na

estrutura, observa-se na Figura n° 18 o
lançamento do concreto.

Fonte: Acervo pessoal do autor
Figura n° 19 – Detalhe moldagem da escada

Na Figura n° 19, observa-se a aplicação
do CAA na escada do empreendimento,
observa-se o cuidado em deixar o
concreto escoar livremente.

Fonte: Acervo pessoal do autor
Figura n° 20 – Detalhe do sarrafeamento da laje

Na Figura n° 20, observa-se a etapa final
da concretagem com o nivelamento e
sarrafeamento
especificada

do
da

concreto
laje.

Em

na

cota

alguns

empreendimentos, o concreto aplicado
nas lajes são do tipo convencional.

Fonte: Acervo pessoal do autor
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Figura n° 21 – Ensaio de resistência à compressão

Finalizada a concretagem, aguarda-se o
ganho de resistência do concreto para
liberação da desforma que ocorre entre
14 e 16 horas, após finalização da
concretagem,

verificado

através

do

ensaio de resistência à compressão
Figura n° 21.
Fonte: Acervo pessoal do autor

Figura n° 22 – Vista da parede após desforma

Na Figura n° 22, observa-se a desforma
do concreto e o cuidado em manter todo
escoramento das lajes, pois nestes
elementos o concreto ainda não tem
resistência suficiente para suportar seu
peso próprio e assegurar a estabilidade
da estrutura.
Fonte: Acervo pessoal do autor
Figura n° 23 – Detalhe da parede após desforma

Na Figura n° 23, observa-se o detalhe
dos vãos deixados pelo sistema de
travamento das formas que normalmente
são colmatados com argamassa de
reparo

com

concreto.
Fonte: Acervo pessoal do autor

elevada

aderência

ao

30

Figura n° 24 – Vista externa da concretagem

Destaca-se a evolução rápida da obra
com concretagem simultâneas em que,
na

mesma

panorâmica,

pode-se

observar etapas de concretagem do
segundo

pavimento

e

acabamento

iniciado no bloco ao fundo da Figura n°
24.
Fonte: Acervo pessoal do autor
Figura n° 25 – Vista externa da estrutura

A Figura n° 25 detalha o ciclo de
construção de um bloco com cinco
pavimentos em que se pode finalizar a
etapa de estrutura em apenas uma
semana.

Fonte: Acervo pessoal do autor

2.2 Principais normalizações aplicadas ao concreto no estado fresco e endurecido
empregado nas paredes de concreto.

A ABNTNBR 16055/2012 – Parede de concreto moldada no local para a
construção de edificações — Requisitos e procedimento, especifica como
propriedades para o concreto empregado na estrutura em seu item 8.1 e o controle
tecnológico segundo item 19.8 de mesma norma e quanto a durabilidade do mesmo
deve-se seguir o definido na ABNT NBR 6118/2014 - Projeto de estruturas de
concreto — Procedimento. Rio de Janeiro, 2007 e ABNT NBR 12655/2015 Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação Procedimento, segundo a classe de agressividade ambiental a que a estrutura
estiver sujeita.
As tensões devidas à retração aplicam-se na falta de ensaio específico ao
estabelecido na ABNT NBR 6118/2014.
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Para o preparo e produção do concreto, deve-se seguir o estabelecido na
ABNT NBR 12655/2015 e ABNT NBR 7212/2012 - Execução de concreto dosado em
central — Procedimento.
A consistência do concreto deve ser especificada conforme a classificação
estabelecida

na

ABNT

NBR

8953/2015–Concreto

para

fins

estruturais

–

Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência, em
função do tipo de aplicação, conforme descrito na Tabela 02.
Tabela 02 – Classes de Consistência segundo ABNT NBR 8953/2015
Classe

Abatimento
Mm

Aplicação Típica

S10

10 < A <50

Concreto extrusado, vibroprensado ou centrifugado

S50

50 < A < 100

Alguns tipos de pavimentos e de elementos de fundações

S100

100 < A < 160

Elementos estruturais, com lançamento convencional do concreto

S160

160 < A < 220

Elementos estruturais com lançamento bombeado do concreto

S220

> 220

Elementos estruturais esbeltos ou com alta densidade de armadura

Nota 1 – De comum acordo entre as partes, podem ser criadas classes especiais de consistência, explicitando a respectiva
faixa de variação do abatimento.
Nota 2 – Os exemplos desta Tabela são ilustrativos e não abrangem todos os tipos de aplicação.

Fonte: ABNT NBR 8953/2015 – Reprodução da Tabela 2

A ABNT NBR 8953/2015 também estabelece a classificação do concreto em
função da massa específica sendo C para concretos normais de massa específica
entre 2000 e 2800 kg/m3, CL para concretos leve de massa específica inferior a
2000 kg/m3 e CD para concretos pesados com massa específica superior a 2800
kg/m3, sendo a mesma determinada na ABNT NBR 9778/2005, Argamassa e
concreto endurecido – Determinação da absorção de água, índice de vazios e
massa específica e estabelece a classificação por grupo de resistência para
concretos estruturais descritos na Tabela 03.
Tabela 03 – Classe de resistência de concreto estruturais - ABNT NBR 8953/2015
Classe de
Resistência
Grupo I

Resistência
característica à
compressão(MPa)

Classe de resistência
Grupo II

Resistência
característica à
compressão(MPa)

C20

20

C55

55

C25

25

C60

60

C30

30

C70

70

C35

35

C80

80

C40

40

C90

90

C45

45

C50

50

C100

100

Fonte: ABNT NBR 8953/2015 – Reprodução da Tabela 1
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Relativo ao concreto aplicado, a ABNT NBR 16055/2012 estabelece como
especificações:
a) Resistência à compressão para desforma, compatível com o ciclo de
concretagem, tratando da resistência mínima que o concreto precisa ter para
garantir a estabilidade da estrutura no momento da desforma, de tal modo a
conceder a manutenção do ciclo de concretagem. Assim todos os dias são
realizadas concretagens no prazo de 12 a 14 horas;
b) Resistência à compressão características aos 28 dias (fck), estabelecida no
projeto estrutural, conforme ABNT NBR 6118/2014;
c) Classe de Agressividade do local de implantação da estrutura, conforme a
ABNT NBR 12655/2015, descrito na Tabela 04.
Tabela 04 – Classe de Agressividade ambiental– ABNT NBR12655/2015
Classe de
agressividade
ambiental

Agressividade

I

Fraca

II

Moderada

III

Classificação geral do
tipo de ambiente para
efeito de projeto
Rural
a. b

Marinha

Forte

IV

Insignificante

Submerso
Urbana

Muito Forte

Risco de
deterioração da
estrutura

Pequeno

a

Industrial

a.b.

Industrial

a.c.

Grande

Respingos de maré

Elevado

Fonte: ABNT NBR 12655/2015 – Reprodução da Tabela 1

Uma vez enquadrada à classe de agressividade em que a estrutura será
construída através da Tabela04, os consumos mínimos e as relações água/cimento
(a/c) máxima que serão empregados nos concreto a ser utilizados devem seguir aos
parâmetros descritos Tabela05.
Tabela 05 – Correspondência entre classe de agressividade e qualidade do concreto
Concreto
Fator água/cimento em massa

Classe de concreto (ABNT NBR 8953)
Consumo de cimento Portland por
3
metro cúbico de concreto kg/m

Tipo

I

Classe de agressividade
II
III

IV

CA

< 0,65

< 0,60

< 0,55

< 0,45

CP

< 0,60

< 0,55

< 0,50

< 0,45

CA

> C20

> C25

> C30

> C40

CP

> C25

> C30

> C35

> C40

CA e CP

> 260

> 280

> 320

> 360

CA – Componentes e elementos estruturais de concreto armado.
CP –Componentes e elementos estruturais de concreto protendido.

Fonte: ABNT NBR 12655/2015 – Reprodução da Tabela 2
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d) Trabalhabilidade, medida pelo abatimento do tronco de cone (ABNT NBR
NM 67/1998) ou pelo método de espalhamento do concreto (ABNT NBR
15823-2/2010), tem a finalidade de avaliar a capacidade de fluir do concreto
mediante a ação de seu peso próprio, sendo possível avaliar – visualmente –
o surgimento de segregação ou não.
A metodologia descrita na ABNT NBR NM 67/1998 e especificações de
trabalhabilidade estabelecidas pela ABNT NBR 8953/2015 são relacionadas ao uso
de concretos convencionais ou fluidos conforme faixa estabelecida na Tabela 02,
sendo necessários somente os equipamentos descritos na Figura n° 26.
Figura n° 26 – Perspectivos do aparelho para realização do ensaio de slump

Fonte: ABNT NBR NM 67/1998

O ensaio consiste no posicionamento do cone no centro de uma base
quadrada 500 mm de dimensões, e espessura de 3 mm, sendo o molde travado nas
aletas laterais com auxílio dos pés e preenchido em três camadas de alturas
aproximadamente iguais, compactadas com auxílio da haste com 25 golpes em cada
camada. O molde rasado e retirado entre 5 s e 10 s, verticalmente e sem vibrações.
O Abatimento é a diferença entre o molde e a altura do eixo do corpo-de-prova, que
corresponde à altura média do corpo-de-prova desmoldado. A Figura n° 27 detalha a
realização – em laboratório – da medida do abatimento do concreto.
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Figura n° 27 – Ensaio de abatimento do concreto

Fonte: Acervo pessoal do Autor

Quanto ao emprego de concreto autoadensável, o recebimento e ajuste da
fluidez dependem da execução do ensaio conforme procedimento normativo
estabelecido pela ABNTNBR 15823-2/2010 – Concreto autoadensável, Parte 2:
Determinação do espalhamento e do tempo de escoamento – Método cone de
Abrams, que esta detalhado no item 3.1.1.
Os requisitos complementares descritos pela ABNT NBR 16055/2012, que
podem ser solicitados pelos projetistas são:
d) Módulo de deformação do concreto, a uma determinada idade e tensão: As
características de elásticas de um material são uma medida de sua rigidez.
Apesar do comportamento não linear do concreto, é necessário estimar o
módulo de elasticidade (relação entre a tensão aplicada e a deformação
instantânea dentro de um limite proporcional assumido) para se determinarem
as tensões induzidas pelas deformações associadas aos efeitos ambientais.
Isso também é necessário para calcularem as tensões do projeto sob carga
em elementos simples, além de momentos e deflexões em estruturas
complexas, Mehta e Monteiro (2014). Usualmente a idade de controle
empregada nas obras é 28 dias.
A ABNT NBR 6118/2014 estabelece, em seu item 8.2.8, que o módulo de
elasticidade (ECi) deve ser obtido através da ABNT NBR 8522/2008–
Concreto: Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão,
sendo considerado, nesta norma, o módulo de deformação tangente inicial,
obtido na idade de 28 dias.
Quando não forem realizados ensaios, pode-se estimar o valor do módulo de
deformação elasticidade inicial usando as expressões descritas a seguir.
ci

√fck, para fck de 20 MPa a 50 MPa
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, .

ci

.

√fck

,

,

para fck de 20 MPa a 50 MPa

Sendo,
E

= 1,2 para basalto e diabásio

E

= 1,0 para granito e gnaisses

E

= 0,9 para para calcário

E

= 0,7 para para arenito

Para o módulo de deformação secante (Ecs), pode ser estabelecido segundo
método de ensaio descrito pela ABNT NBR 8522/2008, ou estimado pela expressão:
cs

Sendo

i

i

.

ci

conforme Tabela 06.

Tabela 06 – Valores estimados de módulo de elasticidade em função da resistência
característica à compressão do concreto (considerando o uso de granito como agregado
graúdo)
Classe de
resistência
Ecs
(GPa)
Eci
(GPa)
Α

C20

C25

C30

C35

C40

C45

C50

C60

C70

C80

C90

25

28

31

33

35

38

40

42

43

45

47

21

24

27

29

32

34

37

40

42

45

47

0,85

0,86

088

0,89

0,90

0,91

0,93

0,95

0,98

1,00

1,00

A deformação elástica do concreto depende da composição do traço do concreto, especialmente da
natureza do agregados.

Fonte: Reprodução da Tabela 8.1 da ABNT NBR6118/2014

e) Retração do concreto: é pertinente discutir os fenômenos de retração por
secagem e viscoelásticos (fluência e relaxação de tensão) conjuntamente.
Mehta e Monteiro (2014) descrevem cinco características que definem a
retração do concreto. Primeiramente, tanto a retração por secagem quanto a
fluência tem a mesma origem, ou seja a pasta de cimento hidratado.
Segundo, as curvas de deformação x tempo são semelhantes; terceiro, os
fatores que influenciam a retração por secagem também normalmente
influenciam a fluência da mesma forma; quarto, no concreto a micro
deformação de cada fenômeno, 400 a 1000 x 10 -6 (m/m), que é
significativamente e não pode ser ignorada em projetos estruturais; quinto,
tanto a retração por secagem quanto a fluência são parcialmente reversíveis.
Para Nunes et al. (2007), a contração volumétrica do concreto
endurecido é um fenômeno de grande importância devido aos seus efeitos
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como fissuração e empenamento de peças estruturais causados pela retração
restringida. A restrição à retração pode ser feita pelos elementos adjacentes
nos quais a peça se apoia ou pelas próprias dimensões da peça, onde a
contração volumétrica diferencial ocorre. A micro deformação no concreto
devido à retração por secagem é da ordem de 0,4 mm/m a 1,0 mm/m. São
valores grandes e que não podem ser ignorados em projetos estruturais.
A ABNT NBR 16055/2012 remete à ABNT NBR 6118/2014; sendo, portanto,
os valores de verificação dispostos em projeto. Na prática, esta característica
do concreto não é verificada.
A ABNT NBR 6118/2014 estabelece no item 8.2.11. Em casos especiais,
onde não é necessária grande precisão, os valores finais do coeficiente de φ
(t∞, t0) e deformação específica de retração εcs (t∞t0), o concreto, submetida a
tensões menores que 0,5 fc quanto do primeiro carregamento, podem ser
obtidos, por interpolação linear, a partir da Tabela 07.
Tabela 07 – Valores característicos superiores da deformação específica de retração εcs (t∞,
t0), e do coeficiente de fluência φ (t∞, t0)
Umidade média ambiente
%
Espessura fictícia 2 Ac/u
Cm
φ (t∞, t0).
Concretos classes
C20 a C45
φ (t∞, t0).
Concretos classes
C50 a C90

εcs (t∞, t0)‰

t0
dias

40

55

75

90

20

60

20

60

20

60

20

60

5

4,6

3,8

3,9

3,3

2,8

2,4

2,0

1,9

30

3,4

3,0

2,9

2,6

2,2

2,0

1,6

1,5

60

2,9

2,7

2,5

2,3

1,9

1,8

1,4

1,4

5

2,7

2,4

2,4

2,1

1,9

1,8

1,6

1,5

30

2,0

1,8

1,7

1,6

1,4

1,3

1,1

1,1

60

1,7

1,6

1,5

1,4

1,2

1,2

1,0

1,0

5

-0,53

-0,47

-0,48

-0,43

-0,36

-0,32

-0,18

-0,15

30

-0,44

-0,45

-0,41

-0,41

-0,33

-0,31

-0,17

-0,15

60

-0,39

-0,43

-0,36

-0,40

-0,30

-0,31

-0,17

-0,15

Fonte: Reprodução da Tabela 8.2 da ABNT NBR 6118/2014

2.3

Normalização aplicada ao controle tecnológico do concreto

A ABNT NBR 16055/2012 especifica como controle tecnológico para o
concreto empregado na estrutura em seu item 19.8 deve ser realizado em dois
momentos, no estado fresco seguindo o estabelecido na ABNT NBR NM 67/1998–
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Concreto: determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, com
frequências de amostragem conforme estabelecido na ABNT NBR 12655/2015.
No caso de concreto autoadensável, devem ser realizados os ensaios
estabelecido pela ABNT NBR 15823-1/2010. Além desses ensaios, devem-se
determinar em laboratório propriedades do concreto no estado fresco, previstas na
ABNT NBR 12655/2015 e ABNT NBR 7212/2012, conforme o caso.
As etapas de verificação do concreto no estado fresco estabelecidas ABNT
NBR 12655/2015 são ressaltas no descrito item 5.1.2.1 – Generalidades onde ―O
concreto deve ser dosado a fim de minimizar sua segregação no estado fresco,
levando-se em consideração as operações de mistura, transporte, lançamento e
adensamento‖. Para isso exige, no item 5.6, para concretos classe C20 ou superior,
devem ser definidas a dosagens racional e experimental do concreto, com a devida
antecedência em relação ao início da concretagem da obra. Os estudos de dosagem
devem ser realizados com os mesmos materiais e condições semelhantes àquelas
da obra, tendo em vista as prescrições do projeto e as condições de execução. Para
concretos autoadensável, no estudo de dosagem, devem ser verificados os
requisitos da ABNT NBR 15823-1/2010.
A ABNT NBR 12655/2015 estabelece também, no item 6,ensaios de controle
de recebimento para concreto autoadensável espalhamento as partes 2 e 3 da
ABNT 15823/2010, habilidade passante em fluxo livre respectivamente, não sendo
exigidas as parte 4, 5 e 6 de mesma norma.
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3

CONSIDERAÇÕES SOBRE A TRABALHABILIDADE DO CONCRETO

Petrucci (1980) traz a descrição de propriedades do concreto fresco para a
época como: a consistência, a textura, a trabalhabilidade, a integridade da massa
(oposta de segregação), o poder de retenção de água (oposto à exsudação) e a
massa específica. As quatro primeiras propriedades citadas são, muitas vezes,
englobadas

sob

o

termo

trabalhabilidade,

medindo-se

normalmente

essa

propriedade pela consistência.
Para o período de 70 a 80, as definições de trabalhabilidade dadas por
pesquisadores de renome do período na tecnologia da época conforme transcritos:
Troxell e Davis (1956), apud Petrucci, (1980), “Trabalhabilidade é o conjunto de
propriedades que englobam facilidades de colocação e resistência à segregação”.
Blanks, Vidal, Price e Russel (1940), apud Petrucci (1980) – “A trabalhabilidade é a
facilidade com que um dado conjunto de materiais pode ser misturado para formar o
concreto e, posteriormente, ser transportado e colocado com um mínimo de perda
de homogeneidade”. Lea e Desh (1956), apud Petrucci (1980) – “Trabalhabilidade é
a facilidade com que o material concreto flui, enquanto, ao mesmo tempo, fica
coerente e resistente à segregação”.

3.1

Conceituação

Em conceituações atualizadas, nota-se similariedade na definição da
trabalhabilidade do concreto ao longo do tempo, para Andriolo (1984), a
trabalhabilidade de um concreto pode ser entendida como sendo a facilidade a qual
o concreto pode ser misturado, manuseado, transportado, colocado e compactado
com a menor perda de homogeneidade. Termos como consistência, plasticidade,
coesão e fluidez, expressam elementos de trabalhabilidade. Neville (2016) através
do conceito de atrito interno e a energia ―útil‖ e ―desperdiçada‖ necessária para
vencer esses atritos e eliminar o ar aprisionado, define trabalhabilidade como a
quantidade de energia interna útil necessária para produzir o adensamento por
completo, sendo uma concordância com a definição apresentada por Glanville et
al.1947. Em Neville (2016) encontra-se menção a ASTM C 125/2009a que especifica
a terminologia do concreto quanto à trabalhabilidade, define: ―é a propriedade
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determinante do esforço necessário ao manuseio de uma quantidade de concreto
recém-misturado com a mínima perda de homogeneidade‖ e ACI ―a propriedade do
concreto ou da argamassa recém-misturados que determina a facilidade e a
homogeneidade com que podem ser misturados, lançados, adensados e acabados‖.
Mehta e Monteiro (2014) descrevem a trabalhabilidade do concreto fresco tem
como efeito direto na capacidade de bombeamento e na construtibilidade, porque
determina a facilidade com que uma mistura de concreto pode ser manipulada sem
que haja segregação prejudicial. Na maioria das vezes, uma mistura de concreto de
difícil lançamento e adensamento não somente aumenta o custo de manipulação,
mas também terá pouca resistência, durabilidade e aparência deficiente. Da mesma
forma, dosagens que tendam a segregar e exsudar são mais caras na realização do
acabamento e resultam em um concreto menos durável. Desta forma, a
trabalhabilidade pode afetar tanto o custo quanto a qualidade do concreto.
Petrucci (1980) criou uma metodologia para mensuração da trabalhabilidade
através de ensaios que definem para o tipo de aplicação como descrito a seguir:

3.1.1 Método de ensaio de consistência pelo abatimento do tronco de cone
ABNT MB-256 – ensaio este divulgado no Brasil por Ary torres, em seu
trabalho pioneiro sobre dosagem do concreto (Figura n° 28), cuja metodologia é
similar à empregada nos dias atuais, descrita na ABNT NBR NM 67/1998 – Concreto
– Determinação da consistência pelo abatimento do troco de cone.
Figura n° 28 – Ary Torres difundindo ensaio deslump test no Brasil

Fonte: Pretucci (1980)
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3.1.2 Método de ensaio de escorregamento sem limitações (flow test)

Segundo Petrucci (1980), este ensaio é oposição ao slump, que pode ser
aplicado em laboratório e obra; no entanto, é tipicamente laboratorial. Apesar de
mais perfeito que o slump possa ser executado, não se consegue pôr em evidência
todos os fatores que influenciam a trabalhabilidade, por isso a relevância deste teste
complementar.
A aparelhagem consiste numa forma troncônica, de diâmetro de 17 a 25 cm e
altura de 12,5 cm, que é colocada sobre uma mesa de consistência de diâmetro de
76 cm, provida de um excêntrico, exemplificado na Figura n° 29.
Figura n° 29 – Flow test

Fonte: Pretucci (1980)

3.1.3 Método de ensaio de Mesa de Graf

Este ensaio é semelhante ao anterior em termos de utilização e equipamento.
Nesse usa-se uma forma troncônica de dimensões 13 e 20 cm e uma mesa de 70
cm x 70 cm recoberta por uma chapa de 2 mm de espessura e pesa
aproximadamente 16 kgf, onde se avalia o deslocamento do concreto com
sequentes queda de 4 cm.
O procedimento de ensaio consiste na moldagem de uma massa na forma,
em duas camadas com dez golpes moderados de um soquete de madeira (seção 4
cm x 4 cm). São dadas 15 quedas na mesa, medindo-se após, o diâmetro final pela
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média de 2 determinações ortogonais, paralelas ao lado da mesa, descrita na Figura
n° 30.
Figura n° 30 – Mesa de Graff

Fonte: Pretucci (1980)

Para esta mesma metodologia, Bartos (1992) demonstra, nas Figura n° 31 e
32, a possibilidade de avaliar a segregação do concreto, pela observação da
segregação de borda. Essa mesma metodologia de ensaio é empregada na
atualidade e descrita em Prática Recomendada Ibracon – Concreto Adensável,
2015.
Figura n° 31 – Mesa de Graff – Visão
geral do espalhamento do concreto

Fonte: Bartos (1992)

Figura n° 32 – Mesa de Graff – Detalhe
da segregação de borda do concreto

Fonte: Bartos (1992)

3.1.4 Método de ensaio de remoldagem (remolding test de T. C. Powers)

O ensaio mede o comportamento do concreto submetido à vibração, onde se
avalia trabalhabilidade. A aparelhem consiste – essencialmente – num anel cilíndrico
de diâmetro de 30 cm e altura de 20 cm, tendo, no seu interior, outro anel cilíndrico
concêntrico de menor diâmetro e menor altura. Fazem parte do aparelho um tronco
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de cone idêntico ao usado no slump e um dispositivo simples constituído de uma
haste graduada.(Figura n° 33 e 34)
Figura n° 33 – Aparelho de
Remoldagem montado sob
mesa de flow test

Fonte: Pretucci (1980)

Figura n° 34 – Aparelho de
Remoldagem montado sob
mesa de vibratória

Fonte: Pretucci (1980)

3.1.5 Método de ensaio de VeBe

Similar ao ensaio de remoldagem, o VeBe é um equipamento constituído de
um cone de slump, por sua vez, colocado dentro de um cilindro de diâmetro de 24
cm e altura de 20 cm, fixado sobre uma mesa vibratório (frequência de 3000 rpm e
amplitude de 0,4 a 0,5 mm), conforme ilustrado na Figura n° 35
O cone de slump é moldado em três camadas e adensadas com 25 golpes
cada, onde se mede o tempo em segundos para passar o concreto da forma
troncônica à cilíndrica, medindo-se o índice de trabalhabilidade através da
expressão:
IT

t.V
V

Onde:
V1 = Volume inicial do concreto;
V2 = Volume final do cilindro;
t =tempo em segundos para remoldagem.
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Figura n° 35 – Aparelho de VeBe

Fonte: Bartos (1992)

3.1.6 Método de ensaio de Kelly (Ball Penetration – ASTM C360/1975)

Um peso de 15 kgf em forma meia esfera, com diâmetro de 15 cm, penetra
por ação do próprio peso na massa do concreto fresco. A medida da profundidade é
o índice de trabalhabilidade descritas nas Figuras n° 36 e 37.

Figura n° 36 – Detalhe construtivo Aparelho
de Kelly

Fonte: Pretucci (1980)

Figura n° 37 – Execução do Ensaio de
Kelly

Fonte: Pretucci (1980)

44

Para Petrucci (1980), não há realmente um fator de conversão para as
determinações por diferente aparelhos, pois cada um deles põe em evidência uma
ou outra das propriedades que influenciam a trabalhabilidade. Tarttersal, 1978 apud
Alves e Helene (1995) descreveram a trabalhabilidade como um termo geral
abrangendo propriedades do concreto ligadas à fluidez e considerando aspectos
como a capacidade de o concreto fluir, de ser compacto, de resistir à exsudação e à
segregação entre outras características. Os autores também comentam que se trata
de um conceito e que tentativas de quantificação por meio de número podem não
ser as mais adequadas para medir trabalhabilidade.
Petrucci (1980) estabeleceu indicações de trabalhabilidade baseado em
índices medidos por ensaios descritos nos item 3.1.2 ao 3.1.6 que indicam a
classificação do concreto conforme descrito na Figura n° 38. Nota-se que, para a
aplicação do concreto de consistência fluida ou líquida, a indicação é inadequada
para qualquer uso.
Figura n° 38 – Classificação do Concreto de consistência fluida (liquida) – Década de 70

Fonte: Petrucci (1980)

3.2

Melhoria da trabalhabilidade do concreto com o uso de aditivos químicos

Eládio Petrucci viveu entre 1922 a 1975 e não teve a oportunidade de ver o
uso em escala da primeira geração de aditivos superplastificantes para concreto
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baseados em policondensados de naftaleno sultonados, fundamentais para
produção de concretos autoadensáveis, cuja molécula foi descoberta no ano de
1938, Tucker (1932) apud Aitcin, (2000).Conforme Ronneberg and Sandvik (1990),
apud Aitcin (2000), durante os anos 80 – registra que foi aumentada pouco a pouco
as dosagens de superplastificantes acima das faixas recomendadas usualmente
pelos fabricantes. Com isso, começou-se a perceber que os superplastificantes
poderiam ser usados como um redutor de água. A esse respeito, eles eram muito
mais poderosos do que os lignossulfonatos empregados – na época –e poderiam ser
usados em dosagens mais altas sem que qualquer retardamento significativo
pudesse ocorrer e sem que fossem incorporado, ao concreto, ar em demasia.
Segundo Martin (2005), condensados de naftaleno sulfonados – BNS (Beta
Naphtaleno Sulfonate), foram desenvolvidos no Japão na metade do século
passado. Os sais de cálcio ou sódio são, quando na forma sólida (pó), de cor
castanho clara; em dissolução com 40% de concentração, de cor mais escura. Os
condensados naftaleno sulfonado (Figura n° 39) têm um bom comportamento na
maior parte dos cimentos e causam retardamento de pega a altas dosagens.
Os BNS podem ser facilmente combinados com lignosulfonatos e melaminas
e, geralmente, incorporam pouco ar ao concreto.
Figura n° 39 – Molécula de BNS (Beta Naphtaleno Sulfonate)

Fonte: Martin (2015)

Meyer (1979), apud Alves e Helene (1994), destaca a importância do papel
tenso ativo dos aditivos na medida em que esses diminuem a tensão superficial da
água aumentando consequentemente sua molhabilidade.
Entende-se que,na década de 80, ouso de moléculas de BNS permitiu o
desenvolvimento e a possibilidade de uso de concretos cada vez mais fluidos,porém
não considerados autoadenséveis. No final dos anos 80 – no Japão –a primeira
publicação apresentada sobre o CAA foi realizada pelo professor Hajimi Okamura na
Segunda Conferência do Leste Asiático e Pacífico em Engenharia Estrutural e
Construção (Second East-Asia Pacifc Conference on Structural Engineering and
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Construction), (DACZKO, 2012): nascia o CAA e,desde então, tornou-se objeto de
estudo por diversas universidades do mundo.
Mehta e Monteiro (2014) descrevem que, no início dos anos 90, uma nova
geração

de

superplastificantes

foi

desenvolvida.

Ela

Inclui

poliacrilatos,

policarboxilatos e copolímeros à base de polietileno, que apresenta estrutura
molecular semelhante ade um pente. Em vez da repulsão eletrostática como
mecanismo dominante de dispersão do cimento, a inibição do sítio reativos, através
da dispersão, é o mecanismo dominante de ação dessa nova geração de
superplastificantes. Na repulsão estérica, barreiras físicas de pequena extensão são
criadas entre as partículas de cimento. Um lado da cadeia polimérica é absorvido na
superfície do grão de cimento, enquanto que o lado longo –não-absorvido da cadeia
– cria a repulsão estérica. As cadeias do lado dentado dos plastificantes, em forma
de pente, projetam-se e se estendem dos sítios de absorção da superfície dos
cimentos para impedir que partículas de cimento vizinhas alcancem a faixa dentro da
qual a força de atração de van der Waals é efetiva. A Figura de n°40 esquematiza o
mecanismo por meio dos quais os superplastificantes dispersam as partículas de
cimento no sistema cimento-água.
Figura n° 40 – Mecanismo repulsão na dispersão das moléculas do superplastificante

Fonte: Mehta e Monteiro (2014)
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Segundo Tutikian e Dal Molin (2015), os aditivos modificadores de
viscosidade (VMA) são produtos à base de polissacarídeos com cadeias poliméricas
de alto peso molecular ou base inorgânica. Quando adicionado ao concreto,
melhoram a coesão da massa no estado fresco, impedindo a segregação e limitando
a perda de água por exsudação. Tal procedimento permite diminuir os efeitos
negativos da falta de uniformidade na dosagem da quantidade de água e da
granulometria dos agregados.
Em Prática Recomendada Ibracon – Concreto autoadensável (2015) – para
concretos com alto fator água/aglomerante e baixo consumo de ligante à utilização
de aditivos modificadores de viscosidade (VMA) pode se tornar necessário, visto que
incrementa a estabilidade e robustez. No geral, a utilização de VMA incrementa a
coesão do concreto, evitando a segregação e a exsudação. Esta característica se
aplica diretamente aos concretos destinados a projetos de cinco pavimentos onde a
resistência exigida é 25 MPa, usualmente o consumo na ordem de 320 de material
aglomerante/ m3, como pode ser visto nos estudos de caso: objeto desta
dissertação.

3.3 Concretos para futura aplicações

Para

Repette

(2005), os concretos de última

geração

apresentam

características especiais, obtidos pela mistura de componentes convencionais e
outros desenvolvidos sob a ótica da engenharia, dando ênfase aos modernos
aditivos químicos empregados na época. Dentre os novos tipos de concretos,
destaca-se o Concreto autoadensável (CAA), que vem sendo empregado em alta
escala com crescimento exponencial. O uso do CAA em habitações construídas que
empregam as Paredes de Concreto, suas propriedades de auto compactação e sua
capacidade de penetração em espaços confinados atraem o interesse do segmento
de

maior

interesse

social

no

Brasil.

Como

ordem

de

grandeza,

estes

empreendimentos chegam a utilizar volumes de concreto fluído ou CAA que variam
de 10.000 até 50.000 m3 aplicado.
Mehta e Monteiro (2014) descrevem a evolução da construtibilidade dos
elementos de concreto enfatizando o quanto – densamente armados – esses
elementos estão ficando, e que está exigindo misturas de concreto fresco, seja cada
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vez mais fluídas, ressalta que, com o surgimento dos superplastificantes, foram
alcançados valores de abatimento da ordem de 200 mm a 250 sem uso excessivo
de água. Ressaltando que o uso de concreto fluído empregando somente água para
elevação da consistência, apresenta o risco de exsudação, segregação e
assentamento plástico, debilitando a zona de transição na interface entre a pasta de
cimento e os agregados, inclusive com a diminuição da aderência do aço da
armadura ao concreto, o que teria um efeito adverso sobre as propriedades e
durabilidade. A evolução da trabalhabilidade do concreto está diretamente ligada ao
uso de aditivos que modificam a reologia e permitem uso de misturas cada vez mais
fluidas e em alguns caso autoadensáveis.
O CAA está sendo muito utilizado na indústrias de pré-fabricados e em obras
correntes e especiais e segundo Tutikian e Dal Molin (2015), sua utilização ainda
está muito aquém do potencial deste material, devido a uma série de questões
relacionadas à dosagem, seleção de materiais, controle tecnológico e aplicação que
são profundamente abordados em sua obra.
Tutikian e Dal Molin (2015) descrevem o CAA como uma grande revolução
ocorrida na tecnologia do concreto para construção nas últimas décadas e
mencionando algumas das principais vantagens.
-

Acelera a construção;

-

Reduz a mão de obra no canteiro;

-

Pode

aumentar

a

durabilidade,

dado

que

seu

adensamento

proporciona diminuição de vazios;
-

Permite grande liberdade de formas e dimensões;

-

Permite concretagem de peças de seção reduzida;

-

Elimina o ruído do adensamento mecânico;

-

Torna o local de trabalho mais seguro, em função da diminuição de

trabalhadores;
-

Pode obter um ganho ecológico, uma vez que permite o uso de

resíduos industriais, como cinza volante, por exemplo;
-

Pode reduzir o custo final do concreto e/ou da estrutura.

Para Calado (2015), o CAA é um concreto de alto desempenho – que apresenta
fluidez e viscosidade necessárias para que não haja segregação – tem como
principal característica não requerer vibração para lançamento ou compactação. É
um concreto capaz de fluir sob a ação de seu próprio peso, preenchendo
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completamente a forma e atingindo total compactação, mesmo em estruturas
densamente armadas. Espera-se que o concreto assim obtido seja denso,
homogêneo e tenha características e propriedades mecânicas, na sua maior parte,
no mínimo iguais às do concreto convencional vibrado. A autoadensabilidade do
concreto no estado fresco passou a ser descrita como a habilidade de todo o
material preencher espaços, envolvendo as barras de aço e outros obstáculos
através, exclusivamente, da força da gravidade, mantendo uma homogeneidade
adequada.
A respeito da trabalhabilidade, Tutikian e Dal Molin (2015) descrevem o
concreto autoadensável (CAA) no estado fresco, essencial para sua correta
aplicação, pois como o adensamento deste concreto independe da ação humana, e
correções no local não serão possíveis. Por isso foram desenvolvidos equipamentos
para mediar a trabalhabilidade do CAA no estado fresco. Quando produzido o CAA
apenas utilizam-se equipamentos para confirmar suas propriedades reológicas.

3.4

Principais metodologias de medição e classificação do CAA

Segundo Alves e Helene (1995), os métodos de ensaio normalizados no
Brasil para avaliação da trabalhabilidade de concretos eram ABNT NBR 7223/1982 –
Concreto – Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de Cone e a
ABNT

NBR

9606/1986

–

Concreto

Determinação

da

Consistência

pelo

Espalhamento do Tronco de Cone.
O ensaio de slump test é a principal metodologia de recebimento do concreto
convencional nas obras; portanto, interpretar sob análise visual suas formas, logo
após realização do ensaio, como descrito em Bartos (1992). Considera-se
importante para definir a qualidade e a coesão da proporção dos materiais
constituintes do traço, onde é apresentada a interpretações quanto ao resultado
descrito em quatro categorias:
- Nenhuma queda ou zero: não há diferença mensurável entre a altura do
molde e a outra a altura da amostra de concreto após a remoção do molde.
- O Verdadeiro Slump ou true: o concreto retém uma forma simétrica
discernível.
- Queda cisalhada ou shear: parte da amostra de concreto entra em
desagrega e o restante mantém a forma.
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- Colapsado ou collapsed: quando a amostra de concreto caiu desagregado
na base e deixar reter quaisquer vestígios claros e perceptíveis de sua forma
cônica originais, abstendo de quaisquer valores numéricos mensuráveis. Na
Figura n° 41,podem-se observar as quatro características citadas de análise
da consistência do concreto a partir do ensaio de abatimento realizado como
controle tecnológico em praticamente todas a obras.
Figura n° 41 – Ensaio de Abatimento - Análise da consistência do concreto

Fonte: Bartos (1992)

Para o concreto CAA aprovada no ano 2010, A ABNT NBR 15823/2010,
estabelece parâmetros para a medição da trabalhabilidade do CAA através de seis
metodologias de ensaio, sendo elas descrita a seguir:

3.4.1 Método de ensaio de slump flow

Desenvolvido primeiramente no Japão para avaliar o uso de concretos
submersos, o slump flow test é utilizado para medir a capacidade do CAA de fluir
livremente sem segregar. A medida da fluidez a ser obtida do CAA é o diâmetro do
círculo formado pelo concreto, o qual é aplicável para misturas que atinjam o
espalhamento de diâmetro mínimo de 350 mm, porém limitado ao tamanho da mesa
(TUTIKIAN e MOLIN, 2015).
Esta metodologia de ensaio permite avaliar também a segregação do CAA de
modo similar à descrita em Bartos (1992): com a análise da massa de concreto após
fluir na chapa, sendo possível observar a segregação do concreto Figuras n° 31 e
32, através de sua estabilidade visual.
Em Alencar (2008),há a exemplificação de como uma boa prática a análise da
estabilidade visual do CAA, caracterizando o nível de segregação logo após a
realização do ensaio de slump flow, cuja metodologia está em acordo com a ASTM
C1611/C1611M/2014Standard Test Method for Slump Flow of Self - Consolidating
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Concrete. Ali são apresentados os critérios para avaliação do índice de estabilidade
visual (IEV) do CAA, antes de seu lançamento na estrutura, conforme Tabela 08,
representado nas Figura de n° 42 a 45.
Tabela 08 – Classificação do Índice de estabilidade visual do concreto– IEV
IEV
0 (Altamente estável)
1 (Estável)
2 (Instável)
3 (Altamente Instável)

Critério
Não há evidência de segregação ou exsudação (Figura n°42)
Não há evidência de segregação e ligeira exsudação observada
pelo brilho superfícialdo concreto (Figura n°43)
Formação deuma auréola de argamassa (< 10mm) e/ou
empilhamento de agregado na massa de concreto (Figura n°44)
Claramente segregação evidenciada uma auréola de argamassa
(> 10mm) e/ou empilhamento de agregado no centro da massa de
concreto (Figura n°45).

Fonte: Reprodução da Tabela X1.1da ASTM C1611/C1611M/2014

Figura n° 42 – IEV 0 - Não há evidência de
segregação ou exsudação

Fonte: ASTM C1611/C1611M/2014

Figura n° 43 – IEV 1 - Não há evidência de
segregação e ligeira exsudação observada
pelo brilho superfícial do concreto

Fonte: ASTM C1611/C1611M/2014

52

Figura n° 44 – IEV 2 - Claramente
segregação evidenciada uma aureola
de argamassa (< 10mm) e/ou
empilhamento de agregado no centro
da massa de concreto

Fonte: ASTM C1611/C1611M/2014

Figura n° 45 – IEV 3 - Formação de
uma auréola de argamassa (> 10mm)
e/ou empilhamento de agregado na
massa de concreto

Fonte: ASTM C1611/C1611M/2014

No Brasil, esta metodologia de ensaio é determinada pela ABNT NBR 158232/2010 – Concreto autoadensável: Parte 2: Determinação do espalhamento e do
tempo de escoamento – Método cone de Abrams, não prevê a aplicação do índice
de estabilidade visual (IEV) específica; somente a metodologia de ensaio do slump
flow cujos equipamentos são descrito a seguir:

-

Equipamentos:

Placa Base consiste de uma chapa metálica quadrada de 900 mm de lado,

com espessura de 1,5 mm. Esta chapa deve ser provida de três marcações
circulares centradas com diâmetros de 100 mm, 200 mm e 500 mm,
respectivamente, conforme Figura n°46.
Figura n° 46 – Perspectiva do equipamento para realização do ensaio de flow

Fonte:ABN NBR 15823/2010- Parte 2
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Equipamentos: Régua Metálica de 1000 mm graduada; Recipiente de
capacidade de 10 L; Complemento tronco-cônico metálico e adaptável á base
superior do molde; Cronometro com resolução mínima de 0,1 s; Colher de pedreiro
A Execução do ensaio consiste no posicionamento da base sobre uma
superfície nivelada, limpar e umedecer internamente o molde posicionando o cone
na marcação circular de 200 mm.
Em um intervalo de tempo não superior a 2 min após a amostra do concreto
conforme ABNT NBR NM 33/1998, preencher o molde (cone de Abrams), que deve
ser fixado de suas aletas, polos pés do operador; preencher o molde de forma
contínua e uniforme sem a realização de adensamento. Remover os excessos do
concreto da superfície do cone e proceder à limpeza da placa base retirando todos
os resíduos de concreto de sua superfície.
A desmontagem é efetuada levantando-se – cuidadosamente – o cone na
direção vertical com velocidade constante e uniforme, em tempo não superior a 5 s,
sem submeter o concreto a movimentos de torção lateral. Todo o processo de
preenchimento até a desmontagem deve ser efetuado em tempo não superior a um
min. Deve-se registrar o tempo Imediatamente após o molde perder contato com a
placa base até a massa de concreto atingir a marca de diâmetro de 500 mm,
registrando esse intervalo (t500) em segundos. O resultado do ensaio é o
espalhamento (SF) da massa de concreto, obtido pela aritmética de duas medidas
perpendiculares do diâmetro realizadas em milímetros (mm).

3.4.2 Método de ensaio do Anel J

Tutikian e Dal Molin (2015) descrevem este método do anel-J como
complementação do slump flow test, do Orimet test ou, até mesmo, do método do
funil-V, pois esses não simulam a passagem do concreto entre as armaduras de
uma estrutura real.
Segundo a ABNT NBR 15823-3/2010 – Concreto autoadensável: Parte 3 Determinação da habilidade passante - Método do anel J, essa metodologia requer
os mesmo equipamentos necessários para realização do slump flow test, mas
acrescida pelo posicionamento de um anel metálico de 300 mm diâmetro, 20 mm de
altura e espaçamento entra barras de 12,5 mm, conforme descrito na Figura n°47.
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Figura n° 47 – Planta e corte G.G – Anel J

Fonte: ABNT NBR 15823/2010- Parte 3

A execução do ensaio consiste na mesma metodologia descrita no slump flow
test, com o diferencial do posicionamento centrado do anel J sobre a marca contida
na placa base conforme demonstrado na Figura n° 48.
Figura n° 48 – Vista superiro do posicionamento do Anel J sobre a base

Fonte: ABNT NBR 15823/2010 – Parte 3

Como resultado, neste ensaio registra-se o diâmetro final, atindido pela
massa de concreto, por meio da média aritimética de duas medidas em oposição ao
tempo (t500J), determinado de modo similar a Parte 2 da ABNT NBR 15823/2010 .
A classificação do concreto – por essa metodologia – se dá pela diferença
entre o diâmetro médio do espalhamento obtido no ensaio previsto na ABNT NBR
15823-2/2010 (sem o anel J) e neste ensaio (com o anel J).
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3.4.3 Método de ensaio da Caixa L

Em Tutikian e Dal Molin (2015), o ensaio de caixa-L mede a fluidez do
concreto – simultaneamente – com a habilidade desse passar por obstáculos,
permanecendo coeso.
Segundo a ABNT NBR 15823-4/2010, a aparelhagem consiste numa caixa de
secção retangular com perfil em forma de L, constituída por um compartimento
vertical e outro horizontal, conforme detalhados nas Figuras de n° 49 e 50.
Figura n° 49 – Descrição do equipamento caixa-L

Fonte: ABNT NBR 15823/2010 – Parte 4

Figura n° 50 – Dimensões gerais dacaixa-L

Fonte: ABNT NBR 15823/2010 – Parte 4
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A caixa L pode ser provida de dispositivos em forma de grade, Figura n° 50
que pode prover de 2 ou 3 barras metálicas lisas de diâmetro de 12,5 mm dispostas
equidistantes entre si e dispositivo tipo comporta para liberação rápida do concreto
da câmara vertical para a horizontal.
Para realização deste ensaio, são necessário 15 litros de concreto
amostrados conforme ABNT NBR NM 33/1998, para preenchimento da câmara
vertical do molde até a marca limitante do volume. Após 30 s a 60 s do final do
preenchimento da câmara vertical, deve-se efetuar a abertura da comporta de forma
rápida e uniforme e sem interrupção, permitindo o escoamento do concreto para a
câmara horizontal.
Ao final medem-se as alturas inicial (H1) e final (H2), indicada na Figura n° 51.
Figura n° 51 – Descrição da medição das alturas H1 e H2

Fonte: Tutikian e Dal Molin (2015),

O cálculo de HP segundo a ABNT NBR 15823-4/2010 é através da relação
H2/H1.

3.4.4 Método de ensaio do caixa U

Segundo EFNARC (2002), o ensaio da caixa U foi desenvolvido pelo Centro
de Pesquisa de Tecnologia da Taisei Corporation no Japão e consiste numa caixa
em forma de ―U‖, com uma comporta central utilizada para medir a capacidade de
enchimento do concreto autoadensável.
O aparelho equipamento é constituído por um recipiente que é dividido por
uma parede central em dois compartimentos, mostrado na Figura n° 52.
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Figura n° 52 – Descrição do equipamento caixa U

Fonte: EFNARC (2002)

Uma abertura com um portão deslizante está montada entre as duas secções.
Vergalhões com nominal diâmetros de 13 mm são instalados no portão com
espaçamentos de centro a centro de 50 mm. Isto cria um claro espaçamento de 35
mm entre as barras. A seção esquerda é preenchida com cerca de 20 litros de
concreto em seguida, a porta levantada e concreto flui para cima, para a outra
secção como exemplificada na Figura n° de n° 53. A altura do concreto em ambas
as secções é medido, se R1-R2 for próximo de 0, melhor o fluxo e capacidade de
passagem do concreto autoadensável.
Figura n° 53 – Execuçãodo ensaio caixa U

Fonte: Tutikian e Dal Molin (2015),

3.4.5 Metodologia de ensaio Fill - Box test

Segundo EFNARF (2002), essa metodologia também conhecida como o
Kajima test, consiste em medir a capacidade de enchimento de concreto
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autoadensável, dosado com agregado de dimensão máximo de 20 milímetros, sendo
o equipamento constituído por um contentor transparente de superfície plana, lisa e
não absorvente de água, onde são adicionados 35 são obstáculos cilíndricos feito à
base de PVC com diâmetro de 20 milímetros e uma distância centro a centro de 50
mm. No lado superior, é colocar um tubo para enchimento de diâmetro 100
milímetros de altura 500 milímetros, acoplado com um funil (100 milímetros de
altura), descrito na Figura n°54.
Figura n° 54 – Descrição do equipamento Fill-Box test

Fonte: Tutikian e Dal Molin (2015)

A metodologia de difícil execução, consiste no enchimento com CAA fazendo
uso deste tubo de enchimento e a diferença de altura entre os dois lados do
recipiente é um medir a capacidade de enchimento. Se o concreto flui livremente até
seu repouso será horizontal, porcentagem tão média de enchimento = 100%; quanto
mais próximo de 100% da altura de enchimento melhor será a capacidade de
preenchimento e auto compactação do CAA.

3.4.6 Método de ensaio do Funil-V

Segundo Tutikian e Dal Molin (2015), esta metodologia foi desenvolvido no
Japão por Ozawa, este equipamento foi desenvolvido para medir a viscosidade de

59

plástica aparente, sob fluxo confinado, pela da fluidez do concreto, sendo apropriado
para agregados graúdos de diâmetro máximo de 20 mm.
No Brasil esta metodologia é descrita pela ABNT NBR 15823-5/2010 –
Concreto autoadensável: Parte 5 –Determinação da viscosidade – Método do funil V,
sendo as especificações para confecção em acrílico ou chapa metálica do funil
descritos na Figura n° 55.
Figura n° 55 – Descrição das dimensões para confecção do funil V

Fonte: ABNT NBR 15823/2010 – Parte 5

Na extremidade inferior do equipamento, deve ser confeccionado uma
portinhola que permite a abertura rápida, similar ao equipamento o Orimet test,
descrito por (BARTOS, 1992).
A execução do ensaio, segundo a ABNT NBR 15823-5/2010, é relativamente
simples e dividida em duas partes, sendo a primeira com o concreto uma amostra
representativa (mínimo de 12 litros) obtida conforme ABNT NBR NM 33/1998, o Funil
V deve ser preenchido totalmente, de forma uniforme, sem o adensamento do
mesmo e sem interrupção, em um intervalo máximo de 30 segundo e logo após o
preenchimento total do molde a portinhola deve ser aberta e o tempo de escoamento
conforme ilustrado na Figura n° 56.
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Figura n° 56 – Execuçãodo ensaio do funil V

Fonte: ABNT NBR 15823/2010 – Parte 5

A ABNT NBR 15823-5/2010 permite – em casos especiais e com solicitação
expressa – que o tempo de escoamento do concreto possa ser efetuado também
após cinco minutos do preenchimento do molde, sendo esta metodologia relaciona o
ensaio a segregação do concreto.

3.4.7 Método de ensaio Orimet Test

Segundo Bartos (1992), este método foi desenvolvido na universidade de
Paisley como um método de avaliação rápida para misturas fluidas de concreto
fresco de consistência superior a 150 mm. Este método permite uma avaliação
rápida da conformidade da trabalhabilidade em canteiros de obras, assim como
indicação de ajustes do proporcionamento entre os materiais e assemelha-se com a
metodologia de ensaio do funil V, ambas indicadas na EFNARC (2002).
O equipamento é constituído de um tubo vertical com um orifício interno
permutável de 80 mm e na sua extremidade inferior é acoplado um dispositivo de
liberação rápida do concreto, conforme Figura n° 57.
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Figura n° 57 – Dimensões básicas do Orimet test

.

Fonte: Bartos (1992)

O objetivo desta metodologia é avaliar o tempo (s) em que o fluxo de
concreto percorre através do tubo, para misturas de concreto especiais, tais como os
concretos subaquáticas não dispersivo foram caracterizados por vezes de fluxo
muito longos (superiores há 60 segundos). Se o aumento da trabalhabilidade for
acompanhado pela perda de estabilidade da mistura, pode ser um indicativo do uso
excessivo de água, aditivos superplastificante ou classificação inapropriada da
granulometria combinada dos agregados, fazendo com que o concreto começa a
segregar durante seu fluxo a partir do tubo (BARTOS, 1992).
O aumento da concentração do agregado no orifício obstrui o fluxo e o tempo
de passagem do concreto fica mais prolongado e em casos de misturas mais
susceptíveis à segregação, a partícula de agregado graúdo se separa. Uma
descarga incompleta ocorre em vez de tempo de fluxo mensurável. Para
compreensão executiva do ensaio, na Figura n° 58, foi organizada a sequência de
imagens da metodologia de ensaio Orimet Test.
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Figura n° 58 – Exemplificação da execução do ensaio Orimet Test

Fonte: Bartos (1992)

3.4.8 Método de ensaio da coluna de segregação

A resistência à segregação significa que a distribuição dos agregados graúdos
deve ser uniforme em todos os lugares e níveis. Ou seja, o concreto não pode
segregar nem horizontal e nem vertical, por isto é necessário que exista um método
rápido e simples para o teste da coesão da mistura BUI et al. (2002), apud Tutikian e
Dal Molin (2015).
O

procedimento

descrito

pela

ABNT

NBR

15823-6/2010:

Concreto

autoadensável – Parte 6: Determinação da resistência à segregação – Método da
coluna de segregação. A principal vantagem desta metodologia é a facilidade da
construção do equipamento construído de um tubo de PVC de diâmetro nominal 200
mm e 660 mm de altura, seccionado em três partes, sendo duas de altura de 165
mm (topo e base) e 330 mm a central, conforme ilustra a Figura n° 59.
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Figura n° 59 – Equipamento para ensaio da coluna de segregação

Fonte: ABNT NBR 15823/2010 – Parte 6

A execução do ensaio não é prática, com uma amostra homogênea de 20
litros de concreto amostrada conforme ABNT NBR NM 33/1998 e consiste no
preenchimento total da coluna de segregação. Após 20 min de moldado, devem ser
retiradas totalmente as porções de concreto do topo e da base da coluna de
segregação.
Cada amostra – individualmente – deve ser lavada sobre uma peneira de 5
mm, de tal forma a remover totalmente a argamassa, limpando os agregados
graúdos. Na condição saturado superfície seca, pesa-se o material obtendo as
massa do topo mT e da base mB.
A resistência à segregação (SR) é medida em porcentagem na equação a
seguir:
m mT
m m

3.4.9 GTM screen stability test method.

Segundo EFNARC (2002), este método de análise foi desenvolvido pelo
empreiteiro francês, GTM, para avaliação da estabilidade e resistência à segregação
do CAA. Consiste em retirar uma amostra de 10 litros de CAA, deixando-a repousar
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em um balde com tampa para evitar a evaporação durante um período de 15
minutos. Deve haver o registro caso houver a presença de água ou qualquer
evidência de segregação, em seguida derramar 4,8+0,2 kg de concreto sobre uma
peneira de 5 milímetros de 350 milímetros de diâmetro, pesar a argamassa que
passou através da peneira depois de dois minutos, a Figura n° 60 exemplifica o
ensaio.
A ocorrência de segregação é evidenciada pela quantidade de material
passante pela peneira em relação à massa total de concreto lançada sobre a
mesma.
Entre 5% e 15% do peso da amostra o concreto apresenta resistência é
segregação satisfatório, abaixo de 5% a resistência é excessivamente resistente e
pode afetar o acabamento da superficial do concreto e acima de 15%,
especialmente superior a 30%, existe uma forte probabilidade de segregação.

Figura n° 60 – Dispositivo para realização do ensaio de segregação

Fonte: Concrete.org

3.4.10 Método de ensaio U-Pipe

Desenvolvido por Gomes (2002), esta metodologia de ensaio tem por
finalidade avaliar a segregação do CAA fresco. O ensaio consiste em fazer o
concreto fluir através de uma tubulação em forma de U, em que o CAA é colocado
por uma extremidade do dispositivo e em queda livre até sair através da outra
extremidade do aparato, exemplificados nas Figuras n° 61 e 62.
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Figura n° 61 – Aparato para realização desenvolvido por Gomes (2002) para
avaliação da resistência a segregação do CAA

Fonte: Gomes (2002)

A segregação é avaliada como o grau de não uniformidade do teor em
agregado graúdo contido em diferentes partes do tubo cujo procedimento de
execução encontra-se na Figura n°62.
Figura n° 62 – Procedimento para execução do ensaio de U-pipe

Fonte: Gomes (2002)

Considerando a relação de segregação (SR) como a parte inferior dos dois
valores de Pd1 / Pd2 e Pd1 / Pd3, onde Pd1, Pd2 e Pd3 são os pesos do agregado
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graúdo em amostras 1, 2 e 3, respectivamente, a segregação é considerada
insignificante se ≥

,9 .

3.4.11 Método de ensaio ASTM C1712/2014–Standard test method for rapid
assesment of static segregatio resistance of self-consolidating concrete using
penetration test

Utilizado para avaliação rápida da segregação estática do CAA, pode ser
aplicado em laboratório ou in loco. O equipamento consiste em um suporte metálico
no qual é acoplado um cilindro fixado e por um eixo vertical com uma régua
acoplada que permite a medição da profundidade de penetração no cone de
concreto como descrito nas Figuras n° n° 63 a 65.
Figura n° 63 – Dispositivo para realização
do ensaio de segregação – ASTM C
1712/2014

Figura n° 64 – Vista frontal dispositivo para
realização do ensaio de segregação – ASTM
C 1712/2014

Fonte: ASTM C 1712/2014

Fonte: Russell (2010)

Figura n° 65 – Ensaio de segregação estática – ASTM C 1712/2014

Fonte: Russell (2010)
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Com auxílio do cone slump test invertido, deve-se encher o cone e –
imediatamente – posicionar o equipamento alinhado no centro do cone e baixado o
cilindro sobre a superfície do concreto como descrito na Figura n° 42. Após 30
segundos, mede-se a profundidade de penetração, Pd. Menor penetração significa
um maior grau de resistência à segregação estática. No apêndice da referida norma
de uso não obrigatório, há previsão da correspondência descrita na Tabela 09.
Tabela 09 – Correspondência da segregação estática - ASTM C 1712/2014
Penetration Depth
In

Penetration Depth.
Mm

Degree of Static
Segregation Resistance

Pd < 0,4

Pd < 10

Resistant

0,4 < Pd < 1,0

10 < Pd < 25

Moderately resistant

Pd > 1,0

Pd > 25

Not resistant

Fonte: Reprodução Apêndice não-obrigatório ASTMC1712/2014

3.4.12 Método de ensaio – Reômetro

Para Pileggi (2000), reômetros são equipamentos dedicados à avaliação de
propriedades reológicas e fluidos suspensos. Permitem estudar o comportamento da
viscosidade e da tensão de escoamento em função de várias outras variáveis.
Há diversos tipos de reômetros que podem ser empregados; no entanto, sua
utilização ainda está limitada à pesquisa, com potencial de emprego futuro na
tecnologia de dosagem de concreto, em específico o CAA. A Figura n° 66 é de um
reômetro de pasta e exemplifica o funcionamento do equipamento.

Figura n° 66 –Reômetro disponível na Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Fonte: Reis (2008)
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4

ESTUDO DE CASO
Os estudos basearam-se na verificação e análise da qualidade do concreto

autoadensável, aplicando em três empreendimentos imobiliários situados na região
da Grande São Paulo-SP. Levaram em conta as especificações do projetista, os
parâmetros estabelecidos na ABNT NBR 12655/2015 item 6 (Ensaio de controle de
recebimento e aceitação), acrescidos dos ensaios para o estado fresco das partes 4,
5 e 6 da ABNT NBR 15823/2010, conforme ensaios descritos na Tabela 10 e suas
respectivas influências no estado endurecido conforme ensaios descritos na Tabela
11.
Para auxílio na análise e comparação dos resultados obtidos nos ensaios
realizados em laboratório, houve a verificação da carta de traço e in loco e a
qualidade do concreto aplicado nas paredes.
4.1

Descrição da experiência
As etapas de laboratório foram realizadas no Centro Tecnológico da

LafargeHolcim, situado em Santo André–SP com a verificação do CAA aplicado nas
paredes de concreto e in loco, pelos técnicos de campo da LafargeHolcim divididos
em:
Na central dosadora,
-

Retirada da umidade dos agregados;

-

Anotação dos carregamentos de todos os componentes;

-

Anotação da dosagem de água no dosador e batedor;

E na Obra,
-

Adição de água complementar;

-

Dosagem de aditivo superplastificante;

-

Realização de ensaios de controle.

A amostragem do concreto seguiu os parâmetros especificados na ABNT
NBR 33/1998, sendo retirada numa única amostragem no terço médio de 80 litros, a
caracterização do concreto seguiu os mesmos parâmetros estabelecidos para
verificação em laboratório.

69

Todas os resultados obtidos nas etapas de laboratório e da obra foram
classificados conforme NBR15823-1/2010 – Concreto autoadensável transcritos nas
Tabelas 12 a 16.
Para o concreto no estado endurecido, os resultados obtidos foram
analisados – de modo comparativo – entre os obtidos no laboratório e obra, exceto a
velocidade de propagação de ondas ultrassônica foram classificados segundo a IS
13311-1: Method of Non-destructive testing of concrete, part 1 – Ultrasonic pulse
velocity / 1992. Nele se avalia a qualidade do concreto pela velocidade de
propagação de ondas onde: menores que .
de 3.000 m/s a 3.

m s são classificadas como ―ruim‖;

m s como ―mediana‖; de .

m s a 4.

m s como ―boa‖ e

por fim superiores a 4.500 m/s como excelente.
Na da etapa de laboratório, também foram realizados os ensaios de retração
livre do concreto baseada ASTM C157/C157M/2014 - Standard Test Method for
Length Changeof Hardened Hydraulic – Cement Mortarand Concrete, onde se
compara com o proposto na ABNT NBR 6118/2014, cujo valores adotados para
cálculo encontram-se reproduzidos na Tabela 7 desta dissertação.

Tabela 10 – CAA – Parâmetros de verificação das propriedades do concreto no estado
fresco
Parâmetro Analisado

Método de Ensaio

Espalhamento (mm)

ABNT NBR 15823/2010-2:2010

Espalhamento J (mm)

ABNT NBR 15823/2010-3:2010

Caixa L (H2/H1)

ABNT NBR 15823/2010-4:2010

Funil V (s)

ABNT NBR 15823/2010-5:2010

Segregação (%)

ABNT NBR 15823/2010-6:2010

Índice de Estabilidade Visual – IEV

ASTM C1611/C1611M/2014

Tabela 11 – CAA – Parâmetros de verificação das propriedades do concreto no estado
endurecido
Parâmetro Analisado

Método de Ensaio

Resistência à compressão axial (MPa)

ABNT NBR 5739/2007

Resistência à tração na flexão (MPa)

ABNT NBR 12142/2010

Módulo de deformação tangente (MPa)

ABNT NBR 8522/2008

Retração por secagem (mm/m)
Velocidade de ondas ultrassônicas (m/s)

ASTM C157/C157M/2014
ABNT NBR 8802/2013/IS13311-1
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Tabela 12 – CAA – Classificação e controle do concreto CAA – ABNT 15823-1/2010
Classe de espelhamento (slump flow)
Classe

Espalhamento(mm)

SF1

550 a 650

SF2

660 a 750

SF3

760 a 850

Método de Ensaio

ABNT NBR 15823/2010-2

Classe de viscosidade aparente - T500 (sob fluxo livre)
Classe

T500(s)

VS1

<2

VS2

>2

Método de Ensaio
ABNT NBR 15823/2010-2

Classe habilidade passante anel J (sob fluxo livre)
Classe

Anel J(mm)

PJ1

0 a 25 com 16 barras de aço

PJ2

26 a 50 com 16 barras de aço

Método de Ensaio
ABNT NBR 15823/2010-3

Classe habilidade passante caixa L (sob fluxo confinado)
Classe

Caixa L(H2/H1)

PL1

> 0,80 com duas barras de aço

PL2

> 0,80 com três barras de aço

Método de Ensaio
ABNT NBR 15823/2010-4

Classe habilidade passante caixa L (sob fluxo confinado)
Classe

Caixa L(H2/H1)

VF1

<9

VF2

9 a 25

Método de Ensaio
ABNT NBR 15823/2010-5

Fonte: ABNT NBR 15823/2010-1 – Reprodução das Tabelas 1 a 5

Tabela 13 – Classes de espalhamento do CAA em função de sua aplicação
Classe de
espalhamento

SF1

SF2

Espalhamento
(mm)

Aplicação

550 a 650

Estruturas não armadas ou com baixa taxa de
armadura e embutidos, cuja concretagem é
realizada a partir do ponto mais alto com
deslocamento Livre
Concreto autoadensável bombeado
Estruturas que exigem uma curta distância de
espalhamento
horizontal
do
concreto
autoadensável

660 a 750

Adequada para a maioria das aplicações correntes

Exemplo

Lajes
Revestimentos de túneis
Estacas e certas
fundações profundas
Paredes, vigas, pilares e
outras

Estruturas com alta densidade de armadura e/ou de
Pilares-parede
formas arquitetônicas complexa, com o uso de
SF3
760 a 850
Paredes-diafragma
concreto com agregado graúdo de pequenas
Pilares
dimensões (menor que 12,5 mm)
Normalmente se obtém melhor qualidade de acabamento da superfície com concretos da classe SF3 para aplicações em
geral, porém é mais difícil controlar a resistência a segregação do que se verifica no concreto de classe SF2.

Fonte: ABNT NBR15823/2010 parte 1, Reprodução da Tabela A.1
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Tabela 14 – Classes de viscosidade plástica aparente do CAA em função de sua aplicação
Classe de
viscosidade
plástica aparente

T500
S

Funil V
S

Aplicação

Exemplo

Adequado para elementos estruturais com Lajes, paredes
alta densidade de armadura e embutidos, mas diafragma, pilaresVS1 / VF1
parede, indústria de
<2
<8
exige controle da exsudação e da segregação
Concretagem realizada a partir do ponto mais pré-moldados e
concretos aparentes.
alto com deslocamento livre.
Adequado para maioria das aplicações
correntes. Apresenta efeito tixotrópico que
acarreta menor pressão sobre as formas e
melhor resistência à segregação.
VS2 / VF2
>2
9 a 25
Efeito negativo podem ser obtidos com Vigas, pilares e outros
relação a superfície de acabamento (ar
aprisionado), no preenchimento de cantos e
suscetibilidade a interrupção ou demora entre
sucessivas camadas
Quando for de interesse, pode ser determinado o tempo de escoamento do concreto no ensaio de habilidade passante pelo
anel J, até que seja atingido o círculo de diâmetro 500 mm (t500)

Fonte: ABNT NBR15823/2010 parte 1 -Reprodução da Tabela A.2
Tabela 15 – Classes de habilidade passante do CAA em função de sua aplicação
Classe de
viscosidade
plástica
aparente

Anel J
Mm

Caixa L
(H2/H1)

Aplicação

Exemplo

painéis,
Adequada
para
elementos Lajes,
de
estruturais com espaçamentos de elementos
fundação
armadura de 80 mm a 100 mm
Adequada para a maioria das
25 mm a 50 mm
Vigas,
pilares
> 0,80, com três
aplicações correntes. Elementos
PL2 / PJ2
com 16 barras de
tirantes industriais
barras de aço
estruturais com espaçamentos de
aço
de pré-moldados
armadura de 60 mm a 80 mm
Para estruturas complexas com espaçamentos de armadura menor que 60 mm, ensaios específicos podem ser necessário.
PL1 / PJ1

25 mm a 50 mm
com 16 barras de
aço

> 0,80, com duas
barras de aço

Fonte: ABNT NBR15823/2010 -Parte 1 -Reprodução da Tabela A.3
Tabela 16 – Classes de resistência à segregação passante do CAA em função de sua
aplicação
Classe de
resistência à
segregação

Coluna de
segregação

Distância a ser
percorrida

Espaçamento
entre
armaduras

Exemplo

Lajes de pequena espessura
Estruturas convencionais de pouca
complexidade
Elementos de fundações profundas
>5
> 80
Pilares, paredes e elementos estruturais
SR2
< 15
complexos
<5
< 80
Elementos pré-moldados
Nota1 - SR 2 ou um valor-limite mais rigoroso pode ser especificado se a resistência ou a qualidade da superfície for
particularmente crítica
Nota 2 – Quanto a distância a ser percorrida pelo concreto for maior que 5 m e o espaçamento inferior a 80 mm, deve ser
especificado um valor de SR menor que 10%.
SR1

< 20

<5

> 80

Fonte: ABNT NBR15823/2010 parte 1 -Reprodução da Tabela A.4

4.2

Verificação de traço–Estudo de Caso 1 - EC1
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A obra analisada refere-se a um empreendimento imobiliário do programa
Minha Casa Minha Vida (MCMV), destinado a famílias com renda mensal de até
R$1.600,00(faixa 1 do programa – renda mensal até 3 SM), com investimentos na
ordem de R$135.000.000,00 para a construção de aproximadamente 1.408
unidades habitacionais com prazo de execução de 24 meses.
O volume de CAA aplicado somente nas paredes totaliza 28.160 m 3, cuja
especificação encontra-se na Tabela 17.
Para execução, neste prazo, a obra utilizou 4 jogos de formas, sendo que
cada jogo concreta – simultaneamente –duas unidades habitacionais em ciclos de
concretagem diários de cada 40 m3 de concreto CAA.A desforma realiza-se quando
o concreto atingir 3,0 MPa de resistência, obtido entre 10 e 14 horas após
concretagem.
A obra é servida de central instalada em seu canteiro e optou por montar seu
próprio laboratório para realização do controle tecnológico, que abordou a retirada
do slump flow e ensaios de resistência a compressão axial. Na Tabela 17, constam
as especificações realizadas pelo projetista para o concreto utilizado.

4.2.1 Especificação do concreto utilizado na obra

A Tabela 17 traz a transcrição do projeto das especificações realizadas pelo
projetista para o CAA a aplicado na estrutura de paredes de concreto.
Tabela 17 – Itens especificados pelo projetista para o concreto – EC1
Requisito

Especificação

Resistência Projeto

fck25 Mpa

Resistência de desforma

fc14h> 3,0 Mpa

Fibra de polipropileno

300 g/m

Classe de Agressividade

II

Fator a/c
Consumo mínimo de cimento por m

3

0,55
3

Modulo de deformação tangente inicial

320
28.000 MPa

Concreto Autoadensável
não especificada classe*
Nota: * Classe de concreto informada pela concreteira – 700+50mm.

4.2.2 Verificação das características do traço no laboratório
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A Tabela 18 traz a reprodução do traço aplicado no EC1, objeto de análise,
cuja verificação foi realizada em laboratório e na obra e os resultados se encontram
descritos em 4.2.3 a 4.2.8.
Tabela 18 – Traço informado em carta – EC1
Material

Densidade (g/cm3)

Consumo (kg/m3)

CPV ARI RS

3,01

370

Agua

1,00

203

Areia de Quartzo

2,66

585

Areia Artificial

2,69

390

Brita 0

2,71

670

Brita 1

2,71

118

Aditivo Policarboxílato

1,16

2,405

Fibra de Polipropileno
Nota: Todos aditivos adicionados na central de concreto.

300 g

Com base nos ensaios de granulometria dos agregados e no traço informado
em carta, foi realizada a análise teórica do proporcionamento dos componentes. Os
resultados são apresentado na Tabela 19.

Tabela 19 – Características do traço verificado - EC1
Índice

Densidade
Teórica
3
(kg/m )

Fator a/c

Teor Finos <
# 200
3
(kg/m )

Teor de
Argamassa
Teórico (%)

Teor de
Argamassa
Real (%)*

Determinação
2338
0,55
514
63,1
62,5
* Como teor de argamassa real considera-se todo material passante na # 4,8 mm como agregado
miúdo.

Na Figura n° 67, a linha vermelha destaca a combinação granulométrica dos
agregados empregados na dosagem. Observa-se que, em função da faixa ótima da
granulometria combinada, há descontinuidade na combinação granulométrica,
indício de falha no proporcionalmente dos agregados do traço.

74

Figura n° 67 – Análise granulométrica dos agregados individual e combinada dos agregados
do traço -EC1

4.2.3 Resultados do concreto no estado fresco obtidos no laboratório

O traço referente ao EC1 foi reprovado, pois na verificação da carta em
laboratório seguindo os critérios da ABNT NBR 12655/2015, não atendeu aos
quesitos especificados, como demonstrado na Figura n° 68, sua consistência
máxima foi obtida 10,5 cm de consistência.
Figura nº 68 – Ensaio de slump flow

Ensaio de slump referente à verificação
da carta de traço – EC1, onde o mesmo
não apresentou a consistência 700+50
mm,

especificada

para

aplicação

indicam a reprovação do traço.

e
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A título informativo, foram realizados os ajustes necessários para obtenção da
consistência de aplicação seguindo o mesmo critério observado na obra onde foi
adicionado suplementar de água, cuja ação exime a responsabilidade da concreteira
em relação à qualidade do traço. O resultado desta correção consta na Tabela 20 e
seus respectivos resultados no estado fresco na Tabela 21; no entanto, esse
resultados não serão utilizado para análise comparativa.
Tabela 20 – Traço Corrigido para obtenção da consistência especificada– EC1
Material

Densidade (g/cm3)

Consumo (kg/m3)

CPV ARI RS

3,01

360

Água

1,00

224

Areia de Quartzo

2,66

569

Areia Artificial

2,69

380

B0

2,71

653

B1

2,71

115

Aditivo Policarboxilato

1,16

2,340

Fibra de polipropileno
Nota – Traço corrigido para obtenção da consistência requerida.

300 g

A Tabela 21 traz os resultados obtidos em laboratório para o CAA
classificação conforme Tabelas 12 a 16.

Tabela 21– Resultados Obtidos do concreto no estado fresco – EC1
EC1

Classificação
NBR 15823/2010

1,6

-

Massa Específica (kg/m3)

2303

-

Fator a/c

0,622

-

Espalhamento (mm)

760 / 725

SF2

Espalhamento J (mm)

702 / 690

PJ2

T500 (s)

1,0

VS1

TJ (s)

1,9

-

5,25 / 7 – 0,75

*

T 30s

4,26

VF1

T 5 min

5,78

VF1

10,0%

SR2

1

-

Determinação
Teor de ar (%)

Caixa L (H2/H1)*
Funil V (s)
Segregação (%)
IEV
* Concreto reprovado para aplicação.

e
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4.2.4 Resumo Fotográfico – Concreto Estado Fresco

As Figuras n° 69 a 74 ilustram os resultados obtidos em laboratório, no estado
fresco do CAA utilizado no EC1, conforme descrito a seguir:

Figura n° 69 – Ensaio de slump flow– Lab. – EC1

Ensaio de slump flow classificado SF2 e
adequado para aplicação em paredes
(Tabela 13). Mesmo após realização dos
ajustes do traço, nota-se que o concreto
apresenta-se

em

condições

para

aplicação.

Figura n° 70 – Borda com ausência de segregação – EC1

Não foi visualizada borda de segregação
do CAA, mesmo após adição de água
para

obtenção

classificado

da consistência.

segundo

Foi

ASTMC1611/

C1611M/2014 – IEV igual 1 (Tabela 8)
onde se nota o brilho da água provocado
pela exsudação.
Figura n° 71 – Ensaio do Anel J – Lab.– EC1

O resultado obtido no ensaio de anel J
apresenta-se

dentro

dos

parâmetros

normativos, classificado como PJ2.
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Figura n° 72 – Execução do ensaio do Funil V – EC1

Os resultados obtidos no ensaio de funil
V demonstram que mesmo com adição
complementar

de

apresenta-se

com

água

o

CAA

características

autoadensável conforme Tabela 14.

Figura n° 73 – Ensaio de Caixa L – Lab. – EC1

O

resultado

obtido

neste

ensaio

demonstra a necessidade de ajuste na
proporção

dos

materiais

do

traço.

Observa-se, na caixa, que o material
ficou retido entre as barras com relação
H2/H1 de 0,75, sendo reprovado Tabela
15.

Figura n° 74 – Ensaio de coluna de segregação – EC1

Classificado como concreto como SR2,
adequado para aplicação em paredes de
concreto, conforme descrito na Tabela
16.
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4.2.5 Resultados obtidos do concreto no estado endurecido no laboratório
Nas Tabelas 22 e 23, são apresentados os resultados para o CAA no estado
endurecido conforme metodologia de análise descrita na Tabela 11.

Tabela 22– Resultados obtidos do concreto estado endurecido – EC1
Determinação

14 h

1d

3d

7d

28 d

4,4

11,2

24,0

28,1

35,5

Resistência à Flexão (Mpa)

-

-

-

3,13

4,50

Módulo de Deformação Tangente Inicial (Gpa)

-

-

-

-

25,09

Ultrassom (m/s)

-

-

-

-

3698

112d

180d

Resistência à compressão Axial (Mpa)

Tabela 23 – Resumo dos resultados de retração por secagem
Estudo de
caso

Leitura
(mm/m ou ‰)
1d

4d

7d

14d

28d

56d

1
-0,115
-0,233
-0,300
-0,410
-0,535
-0,656
-0,712
-0,747
ABNT 6118/2014 especifica como base de cálculo os valores inferiores aos obtidos, conforme
especificado na Tabela 07 desta dissertação.

A Figura n° 75 traz o gráfico de retração livre do concreto ao final de 180 dias
cuja metodologia foi baseada na ASTM C 157/2014.

(mm/m) - ( ‰ )

Figura n° 75 – Gráfico dos resultados do ensaio de retração – EC1
0,000
-0,100
-0,200
-0,300
-0,400
-0,500
-0,600
-0,700
-0,800

2

22

42

62

82
102
Idade (Dias)

122

142

162

182
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4.2.6 Verificação das características do concreto in loco
Na verificação in loco, foi realizado o acompanhamento do carregamento do
concreto na central fornecedora do concreto; os resultados constam na Tabela 24.
Tabela 24 – Acompanhado in loco - Traço carregado – EC1
Carta de
Traço
(kg/m3)

Pesado
Central
(Kg)

%

CPV ARI RS

370

2880

-

Água

203

1262

-

Areia de Quartzo

585

4939

Areia Artificial

390

B0
B1
AditivoPolicarboxí
lato
Fibra de
polipropileno

Material

U

Ajuste
Forca
(kg)

Total
Carregado
kg

Volume
L

Consumos
Obtidos
(kg/m3)

2880

957

363

1907

1907

240

8,5

4519

1699

569

3131

3,0

3037

1129

383

670

5172

1,0

5120

1889

645

118

920

-

920

339

116

0,65%

18,7

-

18,7

16

2,355

300 g

2,4

-

2,4

2,4

0,302

80

Volume Total

7,94

A ABNT NBR 7212/2012, item 4.3, especifica o erro percentual máximo para
carregamento de seus componente, sendo, para cimento 1%, agregados 3%. Neste
caso, o erro obtido para cimento foi de -2,7% e B0 -4,5%: acima das tolerâncias
normativas permitidas.
A Tabela 25 traz os resultados obtidos na verificação in loco conforme
metodologia de análise descrita na Tabela 10 e classificação do concreto Tabelas 12
a 16.
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Tabela 25 – Resultados obtidos no concreto estado fresco – EC1
EC1

Classificação
NBR 15823/2010

Teor de Ar Incorporado (%)

2,2

-

Fator a/c obtida

0,65

-

Espalhamento (mm)

724

SF2

Espalhamento J (mm)

720

PJ1

T500 (s)

1,6

VS1

2

-

(6/6) 1

PL2

T30s

3,0

VF1

T5min

Travou

*

16,7

SR1

3

-

Determinação

TJ (s)
Caixa L (H2/H1)
Funil V (s)
Segregação (%)
IEV

4.2.7 Resumo Fotográfico– Estudo de Caso 1 - EC1
As Figuras de n° 76 a 82 ilustram os resultados obtidos in loco, no estado
fresco do CAA utilizado no EC1, conforme descrito a seguir:
Figura n° 76 – Ensaio de slump flow – In loco – EC1

Observa-se que – mesmo com evidente
segregação –observada pela análise
visual do slump flow o concreto foi
aplicado, pois atendeu à especificação
de 700+50 mm.

Figura n° 77 – Borda segregando – In loco – EC1

Detalhe no slump flow em cuja borda
pode-se

observar

na

borda

uma

segregação de 2 a 3 cm por todo o
perímetro. Isso evidência a instabilidade
da dosagem, segundo ASTM 1611/2014
classifica-se como IEV de 3 conforme
Tabela 8.
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Figura n° 78 – Ensaio J–Ring – In loco – EC1

O

resultado obtido no anel J é

satisfatório.

Nota-se

a

mesma

segregação de borda visualizada no
ensaio slump flow (Figuras n° 30 e 31),
ratifica a instabilidade da mistura e
classificado conforme Tabela 12 como
PJ1.
Figura n° 79 – Ensaio de Caixa L – In loco – EC1

Observa-se,
concreto

neste

ensaio,

apresenta

que

o

capacidade

passante; no entanto, nota-se clara
segregação do concreto.

Figura n° 80 – Execução do Ensaio Funil V– EC1

Durante a realização do ensaio, o funil V
na fase T5mim
concreto

–

–

devido à segregação o

travou,

mais

uma

vez,

evidenciando a instabilidade do concreto.
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Figura n° 81 – Ensaio de coluna de segregação – EC1

Este ensaio demonstrou-se complexo
para realização in loco; no entanto,
entende-se
satisfatório

que

seu

pois

resultado

foi

demonstrou

a

segregação sendo o mesmo classificado
como SR1, adequado para a aplicação
em estruturas de baixa complexidade.

Figura n° 82 – Modagens dos corpos de prova – EC1

As

rupturas

dos

corpos

de

prova

destinados à idade de controle de 14
horas foram realizadas in loco com
auxílio

do

Laboratório

Móvel

da

LafargeHolcim, sendo – para as demais
idades – trasportados para o laboratório
regional também da LafargeHolcim.

4.2.8 Resultados obtidos do concreto no estado endurecido in loco
Na Tabela 26, são apresentados os resultados para o CAA, no estado
endurecido, conforme metodologia de análise descrita na Tabela 11.

Tabela 26 – Resultados obtidos no concreto estado endurecido - EC1
Determinação

14 h

7d

28 d

4,8

22,5

28,3

Resistência à Flexão (MPa)

-

2,9

3,35

Módulo de Deformação Tangente Inicial (GPa)

-

-

24,5

Ultrassom (m/s)

-

-

3657

Resistência à compressão Axial (MPa)
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4.3

Verificação de traço – Estudo de Caso 2 - EC2

A obra analisada refere a um empreendimento imobiliário também programa
MCMV, destinado a famílias com renda mensal de até R$1.600,00 (faixa 1 do
programa – renda mensal até 3 SM), com investimentos na ordem de
R$59.000.000,00 para construção de aproximadamente 560 unidades habitacionais
com prazo de execução de 18 meses.
O volume de CAA aplicado somente nas paredes totalizam 13.440 m3, cuja
especificação consta na Tabela27.
Para execução neste prazo, a obra utilizou dois jogos de formas, sendo que,
em cada jogo, concretava-se – simultaneamente – duas unidades habitacionais em
ciclos de concretagem diários de 48 m3cada. A desformado concreto se dava
quando o concreto atingia a resistência de 3,0 MPa.
A obra era servida por central de concreto localizada a uma distância de 8 km
da obra. O controle tecnológico também foi terceirizado restringindo-se à
especificação com retirada do slump flow, moldagens para determinação da
resistência à compressão axial e – eventualmente – uma determinação do módulo
de deformação.

4.3.1 Especificação do concreto utilizado na obra

A Tabela 27 traz a transcrição do projeto das especificações realizadas pelo
projetista para o CAA a ser aplicado na estrutura de paredes de concreto.
Tabela 27 – Itens especificados pelo projetista para o concreto – EC2
Requisito
Resistência Projeto

fck30 MPa

Resistência de desforma
Fibra de polipropileno

fc14h>3,0 MPa
300 g/m

Classe de Agressividade
Consumo de Cimento

3

II
>280 kg/m

Fator a/c
Consumo mínimo por m

Especificação

3

0,6
3

320

Módulo de deformação tangente inicial

>26,7GPa

Concreto Autoadensável

65 a 75cm

84

4.3.2 Verificação das características do traço em laboratório

A Tabela 28 traz a reprodução do traço aplicado no EC2, objeto de análise,
cuja verificação foi realizada em laboratório e na obra; os resultados encontram-se
descritos em 4.3.3 a 4.3.8.
Tabela 28 – Traço informado em carta –EC2
3

Material

3

Densidade (g/cm )

Consumo (kg/m )

CPV ARI RS

3,00

335

Água

1,00

200

Areia de Quartzo

2,66

563

Areia Artificial

2,69

330

B0

2,71

860

Aditivo Inibidor

1,10

0,30*

Aditivo Polifuncional

1,16

2,01

Aditivo Policarboxilato

1,08

2,60*

-

0,300

Fibra de polipropileno
* Componente adicionado na obra.

Com base nos ensaios de granulometria dos agregados e no traço informado
em carta, foi realizada a análise teórica do proporcionamento dos componentes; os
resultados são apresentado na Tabela 29.
Tabela 29 – Características do traço verificado - EC2
Índice

Densidade
3
Teórica (kg/m )

Fator a/c

Teor Finos
< # 200
3
(kg/m )

AS
Teórico
(%)

AS
Real
(%)

Determinação

2298

0,60

476

58,8

62,8

* O teor de argamassa real considera-se todo material passante na # 4,8 mm como
agregado miúdo

Na Figura n°83, a linha vermelha destaca a combinação granulométrica dos
agregados empregados na dosagem. Observa-se que, decorrente da faixa ótima da
granulometria combinada, há descontinuidade na combinação granulométrica:
indício de falha no proporcionalmente dos agregados do traço.
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Figura n° 83 – Análise granulométrica dos agregados individual e combinada dos agregados
do traço–EC2

4.3.3 Resultados do concreto no estado fresco obtidos no laboratório

A Tabela 30 traz o traço aprovado em laboratório sem qualquer correção em
seus componentes e atende às especificações normativas.

Tabela 30 – Traço aprovado sem correções – EC2
Material

3

3

Densidade (g/cm )

Consumo (kg/m )

CPV ARI RS

3,00

335

Água

1,00

200

Areia de Quartzo

2,66

563

Areia Artificial

2,69

330

B0

2,71

860

Aditivo Inibidor

1,10

0,302

Aditivo Polifuncional

1,16

2,01

Aditivo Policarboxilato

1,08

2,600

-

300 g

Fibra Polipropileno

A Tabela 31 traz os resultados obtidos em laboratório para o CAA
classificação conforme Tabelas 12 a 16.

e
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Tabela 31 – Resultados obtidos no concreto no estado fresco – EC2
EC2

Classificação
NBR 15823/2010

2,0

-

Massa Específica (kg/m3)

2298

-

Fator a/c

0,597

-

7,5

-

Espalhamento (mm)

699/708

SF2

Espalhamento J (mm)

655/660

PJ2

T500 (s)

2,2

VS2

TJ (s)

2,4

-

6,0 / 7 (0,86)

PL2

T30s

4,00

VF1

T5min

6,01

VF1

8,5%

SR2

2

-

Determinação
Teor de ar (%)

Slump Inicial (cm)

Caixa L (H2/H1)
Funil V (s)
Segregação (%)
IEV

4.3.4 Resumo Fotográfico – Concreto estado fresco

As Figuras de n° 84 a 91 ilustram os resultados obtidos em laboratório, no
estado fresco do CAA utilizado no EC2, conforme descrito a seguir:

Figura n° 84 – Slump inicial do concreto – Lab. – EC2

Em laboratórios, simulou-se o realizado
na obra, com o processo de adição
complementar de água após uma hora
(simulação de trajeto), cujo slump inicial
obtido é de 7,5 cm de abatimento
encontrando-se dentro especificado. 8+1
cm.
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Figura n° 85 – Execução do ensaio de slump flow – EC2

Vista do concreto após adição do aditivo
superplastificante.
segregação

de

Observou-se
borda,

por

leve

todo

o

perímetro, sendo classificado como SF2
e

adequado

para o

tipo

aplicação

conforme Tabela 13.

Figura n° 86 – Borda com segregação – Lab. – EC2

Detalhe da segregação de borda de
aproximadamente um cm, classificando
segundo

ASTMC1611/C1611M/2014

como IEV de 2, descrito na Tabela 8.

Figura n° 87 – Execução do ensaio J-Ring – EC2

Preparativos para execução do ensaio
do anel J. Neste ensaio, o CAA se
encontra adequado ao uso conforme
descrito na Tabela 15.
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Figura n° 88 – Execução do ensaio do funil V – EC2

Detalhe da execução do ensaio do funil
V, onde o concreto flui dentro dos limites
estabelecidos para o

uso conforme

Tabela 14.

Figura n° 89 – Ensaio de caixa-L – Lab. – EC2

O ensaio de Caixa L no laboratório do
Centro

Tecnológico

LafargeHolcim

demonstrou as condições necessárias de
aplicação conforme descrito na Tabela
15.

Figura n° 90 – Ensaio de coluna de segregação – EC2

Execução do ensaio de coluna de
segregação conforme ABNT NBR 158236/2010, classificado como SR2 conforme
descrito na Tabela 16 adequado para
aplicação em paredes de concreto.

Figura n° 91 – Ensaio de coluna de segregação – EC2

Detalhe da execução do ensaio de
coluna de segregação, separação da
base após retirada do topo e o meio para
posterior lavagem na peneira 4,8 mm.
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4.3.5 Resultados obtidos do concreto no estado endurecido no laboratório

As Tabelas 32 e 33 são apresentados os resultados para o CAA no estado
endurecido conforme metodologia de análise descrita na Tabela 11.
Tabela 32 – Resultados obtidos do concreto no estado endurecido– EC2
Determinação

14 h

1d

3d

7d

28 d

5,2

10,4

25,5

34,3

44,2

Resistência à Flexão (MPa)

-

-

-

3,66

4,90

Módulo de Deformação Tangente Inicial (GPa)

-

-

-

-

32,44

Ultrassom (m/s)

-

-

-

-

4347

Resistência à compressão Axial (MPa)

Tabela 33 – Resumo dos resultados de retração por secagem
Leitura
(mm/m ou ‰)

Estudo de
caso
2

1d

4d

7d

14d

28d

56d

112d

180d

-0,061

-0,128

-0,206

-0,316

-0,464

-0,589

-0,614

-0,643

Fonte: ABNT 6118/2014 especifica como base de cálculo os valores inferiores aos obtidos,
conforme especificado na Tabela 07 desta dissertação.

A Figura n° 92 traz o gráfico de retração livre do concreto ao final de 180 dias
cuja metodologia foi baseada na ASTM C 157/2014.
Figura n° 92 – Gráfico dos resultados do ensaio de retração – EC2
0,000
-0,100
(mm/m) - ( ‰ )

-0,200
-0,300
-0,400
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-0,600
-0,700
2

22

42

62

82
102
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122

142

162

182

4.3.6 Verificação das características do concreto in loco
A verificação in loco foi realizado com o acompanhamento do carregamento
do concreto na central fornecedora, e os resultados constam na Tabela 34.
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Tabela 34 – Acompanhado in loco - Traço efetivo utilizado – EC2
Carta de
Traço
(kg/m3)

Pesado
Central
(Kg)

CPV ARI RS

335

2331

Água
Areia de
Quartzo
Areia Artificial

200

990

563

4147

330

B0
Aditivo
Inibidor
Aditivo
Polifuncional
Aditivo
Policarboxilato
Fibra de
polipropileno

Material

U

Total
Carregado
kg

Volume
L

Consumos
Obtidos
(kg/m3)

2331

777

336

1470

1470

212

6

3912

1471

564

2342

2

2296

854

331

860

6099

1,2

5979

2206

862

0,3

2,08

2,08

1,89

0,3

2,01

13,94

13,94

12,02

2,01

2,6

18,03

18,03

16,70

2,6

0,3

2,05

2,05

2,05

0,296

%

Ajuste
in loco
(kg)
80

Volume carregado

6,81

Na ABNT NBR 7212/2012 item 4.3 os erros máximos obtidos para cimento e
agregados estão dentro das tolerâncias normativas.
A Tabela 35 traz o resultado obtidos na verificação in loco conforme
metodologia de análise descrita na Tabela 10 e classificação do concreto – Tabelas
12 a 16.
Tabela 35 – Resultados obtidos do concreto no estado fresco – EC2
EC2

Limite NBR
15823/2010

1,9

-

0,631

-

Slump (cm)

7,5

-

Espalhamento (mm)

715

SF2

Espalhamento J (mm)

680

PJ2

T500 (s)

1,0

VS1

TJ (s)

1,16

-

(4,8/5,5) 0,87

PL2

T30s

3,73

VF1

T5min

4,77

VF1

16,3

SR1

3

-

Determinação
Teor de ar (%)
Fator a/c

Caixa L (H2/H1)
Funil V (s)
Segregação (%)
IEV
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4.3.7 Resumo Fotográfico – Estudo de caso 2 - EC2
As Figuras de n° 93 a 99 ilustram os resultados obtidos in loco no estado
fresco do CAA utilizado no EC2, conforme descrito a seguir:
Figura n° 93 – Ensaio slump flow– In loco – EC2

Realização do ensaio de slump flow do
CAA, nota-se – ao centro – a pouca
concentração de brita e uma auréola
formada pela segregação do concreto,
classificado como SF2 adequado para
aplicação conforme Tabela 13.

Figura n° 94 – Ensaio de slump flow – In loco – EC2

A borda de argamassana maior parte da
auréola inferior a 2 cm, visualizada no
CAA. Notam-se as britas aflorando e
uma

concentração

maior

ao

centro

(Figura n° 53), seguindo os critérios da
ASTM C1611/C1611M/2014 o IEV igual
2 tendendo a 3.
Figura n° 95 – Ensaio J Ring –In loco – EC2

Detalhe para o início da execução do
ensaio do Anel J cuja classificação foi
PJ2, adequado para o uso conforme
Tabela 15.
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Figura n° 96 – Ensaio J Ring – In loco – EC2

Observa-se uma leve segregação de
argamassa por toda a auréola do CAA.

Figura n° 97 – Ensaio no funil V - In loco – EC2

A execução do ensaio de Funil V in loco
classificado como VF1 adequado para
aplicação do CAA conforme Tabela 14.

Figura n° 98 – Ensaio no funil V – In loco EC2

Detalhe da abertura da comporta, notase a similaridade do fluxo do concreto
em ambas as condições T30s (3,73 s) e
T5

min

(4,77) com praticamente um

segundo apenas de diferença após 5 min
de repouso do concreto classificado
também como VF1.
Figura n° 99 – Realização das Moldagens In loco

A moldagem dos corpos de prova in loco,
observa-se que na obra não apresenta
condições

adequadas

para

armazenamento dos corpos de prova,
prática

que

resultados.

pode

influenciar

nos
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4.3.8 Resultados obtidos do concreto no estado endurecido in loco
A Tabela 36 apresenta os resultados para o CAA no estado endurecido
conforme metodologia de análise descrita na Tabela 11.

Tabela 36 – Resultados obtidos do concreto no estado endurecido – EC2
Determinação

14 h

7d

28 d

5,4

34,8

40,4

Resistência a Flexão (MPa)

-

3,89

4,60

Módulo de Deformação Tangente Inicial (GPa)

-

-

28,32

Ultrassom (m/s)

-

-

3851

Resistência à compressão Axial (MPa)

4.4

Verificação de conformidade:- Estudo de caso 3 - EC3

A obra analisada refere a um empreendimento imobiliário privado destinado
ao programa MCMV, construído com financiamento da Caixa Econômica Federal
com destinação para Faixa 2 do programa (famílias com renda mensal de 3 a 5 SM).
Para tanto, houve investimentos na ordem de R$94.000.000,00 para construção de
aproximadamente 960 unidades habitacionais divididos em dois condomínios, com
cronograma total de execução previsto para 24 meses.
O volume de CAA aplicado somente nas paredes totalizou 23.040 m3, cuja
especificação encontra-se na Tabela37.
Para execução no prazo programado, optou-se em utilizar três jogos de
formas, sendo que cada jogo concretava – simultaneamente – duas unidades
habitacionais em ciclos de concretagem diários. Foram empregados 56 m³ de
concreto, por etapa, com desforma após 12 horas de concretado com o atingimento
da resistência de 3,0 MPa.
A obra optou por uma central exclusiva para o canteiro e terceirizou o controle
tecnológico que é restrito também a retirada do slump flow teste e resistência à
compressão axial.
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4.4.1 Especificações e características do traço

A Tabela 37 traz a transcrição do projeto das especificações realizado pelo
projetista para o CAA a aplicado na estrutura de paredes de concreto.
Tabela 37 – Itens especificado pelo projetista para o concreto – EC3
Requisito

Especificação

Resistência Projeto

25 MPa

Resistência de desforma

3 MPa – 12 horas

Fibra de polipropileno

600 g

Classe de Agressividade

II

Consumo de Cimento

320 kg/m

Fator a/c

0,60

Módulo de deformação tangente inicial

28000 GPa

Concreto Autoadensável

SF2

3

4.4.2 Verificação das características do traço em laboratório

A Tabela 38 traz a reprodução do traço aplicado no EC2, objeto de análise,
cuja verificação foi realizada em laboratório e na obra. Os resultados obtidos
encontram-se descritos em 4.4.3 a 4.4.8.

Tabela 38 –Traço informado em carta–EC3
Material

3

3

Densidade (g/cm )

Consumo (kg/m )

CPV ARI RS

3,00

344

Água

1,00

205

Areia de Quartzo

2,64

577

Pedrisco Misto

2,72

338

B0

2,72

883

Aditivo Polifuncional

1,16

1,548

Aditivo Policarboxilato

1,18

2,236

Fibra de polipropileno

-

0,600

Com base nos ensaios de granulometria dos agregados e no traço informado
em carta, foi realizada a análise teórica do proporcionamento dos componentes e os
resultados são apresentado na Tabela 39.
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Tabela 39 – Características do traço verificado –EC3
Índice

Densidade
Teórica
3
(kg/m )

Fator a/c

Teor Finos <
# 200
3
(kg/m )

AS
Teórico
(%)

AS
Real*
(%)

Determinação
2352
0,600
485
58,8
62,8
* O teor de argamassa real considera-se todo material passante na # 4,8 mm como agregado miúdo

Na Figura n° 100, a linha vermelha destaca a combinação granulométrica dos
agregados empregados na dosagem. Observa-se que, em função da faixa ótima da
granulometria combinada, há descontinuidade na combinação granulométrica,
indício de falha no proporcionalmente dos agregados do traço.
Figura n° 100 – Análise granulométrica dos agregados individual e combinada dos
agregados do traço–EC3

4.4.3 Resultados do concreto no estado fresco obtidos no laboratório

A Tabela 40 traz o traço aprovado em laboratório sem qualquer correção em
seus componentes e atende às especificações normativas.
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Tabela 40 – Traço corrigido para obtenção da consistência – EC3
3

3

Material

Densidade (g/cm )

Consumo (kg/m )

CPV ARI RS

3,00

344

Água

1,00

205

Areia de Quartzo

2,64

577

Pedrisco Misto

2,72

338

B0

2,72

883

Aditivo Polifuncional

1,16

1,548

Aditivo Policarboxilato

1,18

2,236

Fibra Polipropileno

1

0,600

A Tabela 41 traz os resultados obtidos em laboratório para o CAA

e

classificação, conforme Tabelas 12 a 16.

Tabela 41 – Resultados obtidos do concreto no estado fresco – EC3
EC3

Limite NBR
15823/2010

1,8

-

Massa Específica (kg/m3)

2329

-

Fator a/c

0,596

-

Slump Inicial (cm)

16,0

-

Espalhamento (mm)

675

SF2

Espalhamento J (mm)

625

PJ2

T500 (s)

2,4

VS2

TJ (s)

3,5

-

Caixa L (H2/H1)

0,87

PL2

T30s

4,25

VF1

T5min

7,35

VF1

10,8%

SR2

1

-

Determinação
Teor de ar (%)

Funil V (s)
Segregação (%)
IEV

4.4.4 Resumo Fotográfico – Concreto Estado Fresco

As Figuras de n° 101 a 108 ilustram os resultados obtidos em laboratório, no
estado fresco do CAA utilizado no EC3, conforme descrito a seguir:

97

Figura n° 101 – Ensaio de slump flow – Lab – EC3

Visão superior à abertura do slump flow
realizada em laboratório. Nota-se o brilho
do concreto oriundo de sua exsudação;
no entanto, com ausência de segregação
naauréola do CAA, classificado como
SF2 conforme Tabela 13.

Figura n° 102 – Borda de segregação – Lab. – EC3

Detalhe do ensaio de slump flow. Notase que o agregado percorreu até a borda
do concreto; no entanto, o brilho formado
pela

exsudação

do

sendo

classificado

concreto,

segundo

ASTM

C1611/1611M/2014 como IEV 1.

Figura n° 103 – Ensaio J-Ring – Lab. EC3

Vista superior do ensaio do anel J,
classificado como PJ2 conforme descrito
na

Tabela

15

apresenta

habilidade

passante adequada para uso in loco.

Figura n° 104 – Ensaio caixa L –Lab. – EC3

Os resultados obtidos neste ensaio
satisfazem

as

especificações

de

habilidade passante e classificado como
PL2 conforme Tabela 15.
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Figura n° 105 – Ensaio Funil V –Lab. – EC3

Os resultados obtidos neste ensaio
indicaram uma perda significativa de
desempenho entre o T30s (4,25 s) e

T5 min

(7,35 s), classificado como VF1.

Figura n° 106 – Coluna de Segragação – Lab. – EC3

Detalhe da base do ensaio de coluna de
segregação.
trabalhoso

Ensaio
de

extremamente

execução

simples,

classificado com SR2 conforme Tabela
16.

Figura n° 107 – Material coluna de segregação – Lab. – EC3

O material retido no topo e base é lavado
separadamente na peneira 4,8 mm, onde
são determinadas as suas respectivas
massas de agregado graúdo, calculando
– assim – a segregação do concreto.

Figura n° 108 – Pesagem – Coluna de Segregação

Detalhe da pesagem condição Saturado
Superfície Seca – SSS, etapa que
antecede à da pesagem do agregados
retinos na peneira 4,8 mm.
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4.4.5 Resultados obtidos do concreto no estado endurecido no laboratório

As Tabelas 42 e 43 apresentam os resultados para o CAA no estado
endurecido conforme metodologia de análise descrita na Tabela 11.
Tabela 42 – Resultados Obtidos do concreto no estado endurecido– EC3
Determinação

14 h

1d

4d

7d

28 d

4,4

10,4

29,8

36,5

42,3

Resistência a Flexão (MPa)

-

-

-

4,6

5,2

Módulo de Deformação Tangente Inicial (GPa)

-

-

-

-

27,6

Ultrassom (m/s)

-

-

-

-

4120

112d

180d

Resistência à compressão Axial (MPa)

Tabela 43 – Resumo dos resultados de retração por secagem
Leitura
(mm/m ou ‰)

Estudo de
caso

1d

4d

7d

14d

28d

56d

3
-0,132
-0,264
-0,432
-0,504
-0,569
-0,659
-0,756
-0,789
ABNT 6118/2014 especifica como base de cálculo os valores inferiores aos obtidos, conforme
especificado na Tabela 07 desta dissertação.

A Figura n° 109 traz o gráfico de retração livre do concreto, ao final de 180
dias, cuja metodologia foi baseada na ASTM C 157/2014.

(mm/m) - ( ‰ )

Figura n° 109 – Gráfico dos resultados do ensaio de retração – EC3
0,000
-0,100
-0,200
-0,300
-0,400
-0,500
-0,600
-0,700
-0,800
2

22

42

62

82
102
Idade (Dias)

122

142

162

182

100

4.4.6 Verificação das características do concreto in loco
A verificação in loco foi realizado o acompanhamento do carregamento do
concreto na central fornecedora; os resultados constam na Tabela 44.

Tabela 44 – Acompanhado in loco - Traço efetivo utilizado – EC3
Carta de
Traço
(kg/m3)

Pesado
Central
(Kg)

CPV ARI RS

344

2544

Água
Areia de
Quartzo
Pedrisco Misto

205

969

577

4652

338

B0
Aditivo
Polifuncional
Aditivo
Policarboxilato
Fibra
Polipropileno

Material

U

Total
Carregado
kg

Volume
L

Consumos
Obtidos
(kg/m3)

2544

848

332

1617

1617

211

9

4268

1617

557

2583

3,4

2498

918

326

883

6614

1,2

6536

2403

853

1,548

12,00

12,00

10

1,49

2,236

16,80

16,80

14

2,16

0,6

4,50

4,50

4

0,579

%

Ajuste
in loco
(kg)
100

Volume carregado

7,43

O erro relativo ao cimento foi de -1,4% o que pode prejudicar o desempenho
do CAA, pois reduziu-se o teor de finos, quanto aos agregados dentro da tolerância.
A Tabela 45 traz o resultado obtidos na verificação in loco conforme
metodologia de análise descrita na Tabela 10 e classificação do concreto Tabelas 12
a 16.
Tabela 45 – Resultados obtidos do concreto no estado fresco – EC3
EC3

Limite NBR
15823/2010

Teor de Ar Incorporado (%)

3,0

-

Fator a/c

0,63

-

Espalhamento (mm)

695

SF2

Espalhamento J (mm)

660

PJ1

T500 (s)

1,0

VS1

TJ (s)

1,5

-

Caixa L (H2/H1)

0,84

PL2

T30s

3,24

VF1

T5min

6,24

VF1

16,8

SR1

3

-

Determinação

Funil V (s)
Segregação (%)
IEV
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4.4.7 Resumo Fotográfico – Estudo de caso 3 - EC3
As Figuras de n° 110 a 115 ilustram os resultados obtidos in loco, no estado
fresco do CAA utilizado no EC3, conforme descrito a seguir:
Figura n° 110 – Ensaio de flow – In loco – EC3

Execução in loco do ensaio de slump
flow classificado conforme Tabela 13
com

SF2.

Nota-se

a

evidente

segregação na auréola de 2 cm formada,
que classifica como IEV 3, conforme
ASTM C1611/M1611/2014.

Figura n° 111 – Ensaio do anel J – In loco – EC3

Execução in loco do ensaio do Anel J,
classificado como PJ2 conforme Tabela
15, o que classifica como PJ2 sua
habilidade passante.

Figura n° 112 – Ensaio de Caixa L - In loco – EC3

Detalhe da Medição do H2, nota-se que
in loco o concreto apresenta dificuldade
quanto

à

habilidade

provavelmente

devida

observada

concreto,

no

à

passante,
segregação
no

entanto

classificado com PL2 conforme Tabela
15.
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Figura n° 113– Ensaio de funil V – In loco – EC3

Detalhe da execução in loco deste
ensaio, salienta-se a simplicidade e
praticidade de exeução. Neste item, o
CAA foi classificado com VF1, adequado
para aplicação.

Figura n° 114 – Ensaio dacoluna de segregação – EC3

Vista

da

coluna

de

segregação

preenchida, aguardando o período de 20
min para remoção do topo e base para
lavagem dos agregados na peneira 4,8
mm.

Neste

quesito,

o

CAA

foi

classificado como SR1, inadequado para
aplicação em paredes de concreto.

Figura n° 115 – Moldagens dos corpos de prova

Nesta

obra,

as

condições

de

armazenamento dos corpos de prova
eram adequadas conforme descrito em
na ABNT 5738/2015.

4.4.8 Resultados obtidos do concreto no estado endurecido in loco
A Tabela 46 apresentada os resultados para o CAA no estado endurecido
conforme metodologia de análise descrita na Tabela 11.
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Tabela 46 – Resultados obtidos do concreto no estado endurecido–EC3
Determinação

14 h

7d

28 d

Resistência à compressão Axial (MPa)

4,9

28,6

39,5

Resistência à Flexão (MPa)

-

3,9

4,7

Módulo de Deformação Tangente Inicial (GPa)

-

-

26,6

Ultrassom (m/s)

-

-

3890

4.4.9 Resumo fotográfico – concreto no estado endurecido
As Figura n° 116 a 124 exemplificam a metodologia empregada para
obtenção dos resultados do CAA no estado endurecido utilizados nos EC1 a EC3,
conforme descrito a seguir:

Figura n° 116 – Execução do Ensaios de resistência a compressão axial

Em laboratório, todos os topos dos
corpos de prova foram tratados por
retificados e paralelismo entre as faces
conferidos

conforme

ABNT

NBR5739/2007.

Figura n° 117 – Preparativo para execução do ensaio de flexão

Detalhe para demarcação do terço médio
e pontos de apoio dos cutelos do
dispositivo de ensaio de resistência à
tração na flexão, conforme ABNT NBR
12142/2010.
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Figura n° 118 – Ensaio de flexão em execução

Acomodação do corpo de prova na
prensa para realização do ensaio de
resistência a tração na flexão, conforme
ABNT NBR 12142/2010.

Figura n° 119 – Ensaio de flexão - ruptura central do testemunho

Detalhe da ruptura centrada do corpo de
prova destinado ao ensaio de flexão
ABNT NBR 12142/2010.

Figura n° 120 – Ensaio de módulo de deformação

Preparativo para realização do ensaio de
módulo de deformação tangente inicial
conforme ABNT NBR 8522/2008.

Figura n° 121 – Compatibilização das bases

Laboratorista

da

LafargeHolcim,

realizando a compatibilização das bases
de medidas ABNT NBR 8522/2008.
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Figura n°122 – Equipamento para ensaio de ultrassom

Dispositivo utilizado para realização do
ensaio de ultrassom, conforme pela
ABNT NBR 8802/2013.

Figura n° 123 – Ensaio de ultrassom

Detalhe da realização dos ensaios de
ultrassom

nos

corpos

de

prova

moldados, na idade de controle 28 dias.

Figura n° 124 – Ensaio de retração – corpos de prova
acondicionados na câmara seca

Detalhe da realização do ensaio de
retração

por

secagem

e

do

acondicionamento dos corpos de prova
em câmara seca.
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5

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para auxílio na discussão dos resultados a análise da conformidade do
concreto foi segmenta da por estudo de caso (EC1, EC2 e EC3), como descrito a
seguir.

5.1 Análise de Conformidade do concreto– EC1

Nos itens 5.1.1 ao 5.1.3

são descritas as análises da conformidade do

concreto quanto a especificação do projetista para o concreto. em relação as normas
conforme o plano experimental (Tabelas 10 e 11)

para mensuração de sua

qualidade após aplicado.

5.1.1 Quanto à especificação do concreto

A Tabela 47 traz o comparativos entre os resultados obtidos no laboratório e
obra, onde se pode observar o não-atendimento das especificações técnicas
realizadas pelo projetista da estrutura.
Tabela 47 – Análise do concreto aplicado conforme especificação–EC1
Resultado Obtido
Requisito

Especificação
Laboratório

Obra

Resistência de projeto (MPa)

25

35,5

28,3

Resistência de desforma – fc14 h (MPa)

3,0

4,5

3,35

fator a/c

0,55

0,62

0,65

Módulo de Deformação Tangente Inicial (GPa)

28,00

25,09

24,5

700+50

742

724

Slump flow (mm)

A reprovação da carta de traço, logo nas primeiras análises conforme ABNT
NBR 12655/2015, evidencia que as características do traço do concreto CAA
informado não atenderam às especificações requeridas pelo projetista da estrutura.
Nota-se que o desempenho do CAA aplicado na obra esta comprometido: nas
Figura n° n° 76 e 77, o concreto não apresentava condições de aplicação e
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demonstra a total falta de comprometimento entre o controle tecnológico da obra ea
empresa

fornecedora

do

concreto,

pois

a

adição

suplementar

além

de

descaracterizar o CAA, exime a empresa de serviço de concretagem de suas
responsabilidades.
Quanto à resistência mecânica necessária para desforma e garantia da
estabilidade da estrutura, essas foram atingidas e estão dentro das especificações
do projetista com relativa segurança em relação ao especificado.
5.1.2 Quanto ao concreto fresco –características do CAA aplicado

A Tabela 48 apresenta os resultados obtidos para o concreto no estado fresco
nas condições de laboratório e in loco e respectivas classificações conforme ABNT
NBR 15823/2010.

Tabela 48 – Resumo: Análise do concreto conforme NBR15823/2010 – Partes 1 a 5 – EC1
Determinação

Laboratório *

Classificação
NBR
15823/2010*

Obra

Classificação
NBR 15823/2010

Teor de Ar Incorporado(%)

2,5

-

2,2

-

0,622

-

0,650

-

Espalhamento (mm)

742

SF2

724

SF2

Espalhamento J (mm)

695

SF – PJ (MM)

47

T500 (s)

1,0

VS1

1,6

VS1

TJ (s)

1,9

-

2,0

-

Caixa L (H2/H1)

0,75

*

1

PL2

T 30s

4,26

VF1

3,00

VF1

T 5 min

5,78

VF1

Travou

-

10,0

SR2

16,7

SR1

3

-

Fator a/c

Funil V (s)
Segregação (%)

720

PJ2

4

IEV
1
*Considerado traço ajustado conforme critério observado na obra.

5.1.2.1 Espalhamento slump flow– NBR15823/2010– parte 2

PJ1
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A principal não conformidade foi a adição desregulada de água evidenciando
a falta de rigor do controle tecnológico da obra para e pela empresa prestadora dos
serviços de concretagem aplicação do CAA.
Em laboratório, apesar de adicionada uma quantidade relevante de água para
obtenção da consistência desejada, o CAA não apresentou segregação conforme
demonstrado as Figuras n°69 e 70 e in loco nota-se, nas Figuras n°76 e 77,clara
segregação.
5.1.2.2 Espalhamento anel J – NBR 15823/2010 – parte 3

Para o ensaio de habilidade passante em fluxo livre está em conformidade
com a especificado em norma. Nota-se que, mesmo com a elevada tendência à
segregação, o CAA manteve com as características aptas para aplicação do
concreto segundo a norma; no entanto, poucos minutos após o ensaio, observa-se
evidente segregação conforme Figura 78.
5.1.2.3 Caixa L NBR 15823/2010 – parte 4

Observa-se, na obra, que o CAA manteve-se com as características de
habilidade passante em fluxo confinado adequadas para aplicação segundo a
norma, mesmo com a evidente segregação observadas neste estudo de caso.
5.1.2.4 Funil V – NBR 15823/2010 – parte 5

Na obra, pode-se notar entre o T30se o T5minque o CAA não se apresentava
adequado para aplicação na estrutura; devido à segregação, o fluxo do concreto
pelo funil foi obstruído pelas britas.
5.1.2.5 Coluna de segregação – NBR 15823/2010 – parte 6

Comparando a segregação de 10% (SR2), obtida em laboratório com a de
16,7% (SR1),obtida da obra, há evidência de que a adição suplementar de água,
cuja responsabilidade de controle é da obra, prejudicou a qualidade do concreto
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aplicado na estruturas de parede de concreto e provavelmente ocasionarão
prejuízos à durabilidade da mesma.
5.1.2.6 Índice de Estabilidade Visual –IEV – ASTM C1611/C1611M/2014
O IEV obtido do CAA apresentou-se correspondente ao ensaio de coluna de
segregação tanto no laboratório (IEV 1) quanto in loco (IEV 3), demonstrando
assertividade na mensuração da qualidade do CAA aplicado.
5.1.3 Quanto ao concreto endurecido – Características do CAA aplicado

A Tabela 49 apresenta o resumo dos resultados obtidos no CAA no estado
endurecido nas condições de laboratório e obra.
Tabela 49 – Resumo das características físicas do concreto CAA– EC1
Laboratório
Determinação

Obra

14 h

7d

28 d

14 h

7d

28 d

4,4

28,1

35,5

4,8

22,5

28,3

Resistência à Flexão (MPa)
Módulo de Deformação Tangente Inicial
(GPa)
Ultrassom (m/s)

-

3,13

4,5

-

2,9

3,35

-

-

25,09

-

-

24,50

-

-

3698

-

-

3657

Retração Livre (mm/m)

-

-

-0,535

Resistência à compressão Axial (MPa)

5.1.3.1

Resistência à compressão Axial e tração na flexão

Uma elevada parcela da queda de 7,2 MPa na resistência final do concreto
pode ser atribuída à elevação do fator a/c; no entanto, são prováveis outras
características tais como a possibilidade de a segregação do concreto que tem
contribuído também.

5.1.3.2

Módulo de deformação tangente inicial

O parâmetro especificado pelo projetista não foi atingido; provavelmente, o
mesmo empregou o especificado no item 8.2.8 da ABNT NBR 6118/2014 (5600
.√fck= 28.000 MPa), desconsiderando a litologia do agregado empregado no
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concreto. Neste caso, aparenta ser Gnaises, apresentando módulo inferior e também
pode ter sido prejudicado pela segregação do concreto.
5.1.3.3

Propagação de ondas Ultrassônicas

Os resultados obtidos na velocidade de propagação de ondas ultrassônica
foram classificados segundo a IS 13311-1: Method of Non-destructive testing of
concrete, part 1 – Ultrasonic pulse velocity / 1996 com ―bom‖ tendendo a ruim.

5.1.3.4 Retração Livre

A retração livre obtida neste estudo de caso supera ao especificado na ABNT
NBR 6118/2014, cuja reprodução encontra-se na Tabela 7 desta dissertação e deve
ser melhor estudada esta conceituação para aplicação em paredes de concreto.
5. 2 Análise de Conformidade do concreto – EC2

Nos itens 5.2.1 ao 5.2.3

são descritas as análises da conformidade do

concreto quanto a especificação do projetista para o concreto. em relação as
normas conforme o plano experimental (Tabelas 10 e 11) para mensuração de sua
qualidade após aplicado.

5.2.1 Quanto à especificação do concreto
A Tabela 50 traz o comparativos entre os resultados obtidos no laboratório e
in loco comparados com a especificação realizada pelo projetista da estrutura.
Tabela 50 – Resumo: Análise do concreto conforme especificação – EC2
Resultado Obtido
Requisito

Especificação
(Laboratório)

(In Loco)

Resistência de projeto (MPa)

30

44,2

40,5

Resistência de desforma – fc 14 h (MPa)

3,0

5,2

5,4

Fator a/c

0,60

0,597

0,62

>26,7

32,44

28,32

65 a 75

70,3

71,5

Módulo de Deformação Tangente Inicial (GPa)
Slump flow (mm)
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A verificação da carta de traço demonstrou o correto proporcionamento dos
materiais e atendeu as características reológicas e físicas do CAA especificadas
pelo projetista.
In loco, o fator a/c foi levemente alterando em relação à carta de traço
verificada e ocasionou pequenas variações do traço e instabilidades na dosagem o
que levou a uma segregação visual mais acentuada do CAA.
Quanto aos parâmetros especificados pelo projetista para o módulo de
deformação, observa-se que o mesmo foi minorado quando comparado à
formulação especificada na ABNT NBR 6118/2014 e atendeu à especificação.
5.2.2 Quanto ao Concreto Fresco – Características do CAA aplicado

A Tabela 51 apresenta os resultados obtidos para o concreto no estado fresco
nas condições de laboratório e in loco e respectivas classificações conforme ABNT
NBR 15823/2010.
Tabela 51 – Resumo: Análise do concreto conforme NBR15823/2010 partes 2 a 6 – EC2
Determinação

Laboratório

Classificação
NBR
15823/2010

Obra

Classificação
NBR 15823/2010

Teor de Ar Incorporado (%)

3,6

-

3,0

-

Fator a/c

0,596

0,631

Espalhamento (mm)

703

Espalhamento J (mm)

657

SF – PJ (MM)

46

T500 (s)

2,2

VS2

1,0

VS1

TJ (s)

2,4

-

1,16

-

Caixa L (H2/H1)

0,86

PL2

0,87

PL2

T 30s

4,00

VF1

3,73

VF1

T 5 min

6,01

VF1

4,77

VF1

8,5

SR2

16,3

SR1

2

-

3

-

Funil V (s)
Segregação (%)
IEV

5.2.2.1

SF2
PJ2

715
680
35

SF2
PJ2

Espalhamento slump flow– NBR15823/2010– parte 2

Não houve alterações significativas entre os resultados obtidos no laboratório
e obra; no entanto, para a análise qualitativa realizada, observa-se, em laboratório,
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pelas Figura n° 85 e 86 e na obra Figuras n° 93 e 94, que houve mudanças no
aspecto visual do CAA: onde in loco, há presença mais acentuada de segregação.

5.2.2.2

Espalhamento anel J – NBR 15823/2010 – parte 3

A habilidade passante em fluxo livre em ambas as condições (laboratório e
obra) foram similares, mesmo com a elevação do fator a/c evidenciada e atendeu
aos quesitos da norma.

5.2.2.3

Caixa L – NBR 15823/2010 – parte 4

Não houve alterações significativas na habilidade passante em fluxo
confinado entre as condições laboratório e obra e atende aos quesitos da norma.

5.2.2.4

Funil V – NBR 15823/2010 – parte 5

A viscosidade do CAA o tempo de ao T5minescoamento no funil foi similar para
as condições de laboratório e obra. Destaca-se para o T5min onde o tempo de
escoamento

foi

um

segundo

mais

acelerado

ao

obtido

em

laboratório:

provavelmente, ocasionado pelo elevação do fator a/c.

5.2.2.5

Coluna de segregação – NBR15823/2010 – parte 6

Este ensaio evidenciou que o concreto na obra não apresentava as
características para aplicação em paredes de concreto, pois o resultado de 16,3%
obtido modifica a classe do CAA de SR2 para SR1 e segundo consta na Tabela 16
inadequado para aplicação neste tipo de elemento.

5.2.2.6

Índice de Estabilidade Visual – IEV – ASTM C1611/C1611M/2014

O IEV obtido do CAA apresentou-se correspondente em relação ao ensaio de
coluna de segregação in loco. Nota-se que o IEV passou de dois (laboratório) para
três (obra), sendo possível categorizar o concreto por esta metodologia.
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5.2.3 Quanto ao concreto endurecido – Características do CAA aplicado

A Tabela 52 apresenta o resumo dos resultados obtidos no CAA no estado
endurecido nas condições laboratório e obra.
Tabela 52 – Resumo das características físicas do concreto CAA – EC2
Laboratório
Determinação

Obra

14 h

7d

28 d

14 h

7d

28 d

5,2

34,3

44,2

5,4

34,8

40,4

Resistência à Flexão (MPa)
Módulo de Deformação Tangente Inicial
(GPa)
Ultrassom (m/s)

-

3,66

4,90

-

3,89

4,6

-

-

32,44

-

-

28,32

-

-

4007

-

-

3851

Retração Livre (mm/m)

-

-

-0,464

-

-

-

Resistência à compressão Axial (MPa)

5.2.3.1

Resistência à compressão Axial e tração na flexão

A diferença de resistência final do concreto observada, pode ser justificada
pela elevação da fator a/c de 0,597para 0,631, mas agravada pela segregação do
concreto.

5.2.3.2

Módulo de deformação tangente inicia

A queda de desempenho 4,12 GPa não pode ser somente a elevação da
relação a/c evidenciada nas verificações de laboratório e obra. Provavelmente, há
outros fatores, dentre eles, a segregação do concreto que pode ter contribuído para
esta queda.

5.2.3.3

Propagação de ondas Ultrassônicas

Os resultados obtidos na velocidade de propagação de ondas ultrassônica
foram classificados segundo a IS 13311-1: Method of Non-destructive testing of
concrete, part 1 – Ultrasonic pulse velocity

99 com ―bom‖.
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5.2.3.4

Retração Livre

A retração livre obtida neste estudo de caso supera ao parâmetro ao
especificado pela ABNT NBR 6118/2014, cuja reprodução encontra-se na Tabela 7
desta dissertação e cuja conceituação deve ser mais bem estudada para aplicação
em paredes de concreto.
.
5.3

Análise de Conformidade do concreto - EC3

Nos itens 5.3.1 ao 5.3.3 são descritas as análises da conformidade do
concreto quanto a especificação do projetista para o concreto. em relação as
normas conforme o plano experimental (Tabelas 10 e 11) para mensuração de sua
qualidade após aplicado.

5.3.1 Quanto à especificação do concreto

A Tabela 53 traz o comparativos entre os resultados obtidos no laboratório e
in loco comparados com a especificação realizada pelo projetista da estrutura.
Tabela 53 – Resumo –Análise do concreto conforme especificação – EC3
Resultado Obtido
Requisito

Especificação
(Laboratório)

(In Loco)

Resistência de projeto (MPa)

25

42,3

39,5

Resistência de desforma – fc 14 h (MPa)

3

3,9

4,7

Fator a/c

0,60

0,60

0,63

Módulo de Deformação Tangente Inicial (GPa)

28,0

27,6

26,6

Slump flow (mm)

SF2

675

695

As características do CAA especificadas pelo projetista para o estado fresco e
endurecido do concreto foram atendidas, exceto módulo de deformação que se
apresentou levemente inferior ao especificado em ambas as condições.
5.3.2 Quanto ao concreto fresco – características do CAA aplicado
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A Tabela 54 apresenta os resultados obtidos para o concreto no estado fresco
nas condições de laboratório e in loco e respectivas classificações conforme ABNT
NBR 15823/2010.
Tabela 54 – Resumo– Análise do concreto conforme NBR15823/2010parte 1 a 5 – EC3
Determinação

Laboratório

Classificação
NBR
15823/2010

Obra

Classificação
NBR 15823/2010

Teor de Ar Incorporado (%)

3,6

-

3,0

-

0,596

-

0,630

-

Espalhamento (mm)

675

SF2

695

SF2

Espalhamento J (mm)

625

SF – PJ (mm)

50

T500 (s)

2,4

VS2

1

VS1

TJ (s)

3,5

VS2

1,5

VS1

Caixa L (H2/H1)

0,87

PL2

0,84

PL2

T 30s

4,25

VF1

3,24

VF1

T 5 min

7,35

VF1

6,24

VF1

10,8

SF2

16,8

SR1

1

-

3

-

Fator a/c

Funil V (s)
Segregação (%)
IEV

5.3.2.1

PJ2

660
35

PJ2

Espalhamento slump flow NBR15823/2010 – parte 2

Em termos numéricos, não houve alterações significativas entre as condições
laboratório e obra; no entanto, sob análise visual, pode-se observar na Figura n°102
(laboratório) a ausência de segregação de borda. Na Figura n°110 (obra),nota-se a
incidência de dispersão de argamassa na auréola do slump flow, o que demonstra
alterações substanciais no comportamento do CAA.

5.3.2.2

Espalhamento anel J NBR 15823/2010 – parte 3

Os resultados obtidos na habilidade passante do concreto em fluxo livre foram
similares – em ambas às condições – e classificados em PJ2, considerados
adequados para aplicação segundo a norma.

5.3.2.3

Caixa L NBR 15823/2010 – parte 4
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Não houve diferença significativa entre as condições laboratório e obra, sendo
categorizado como adequado no quesito em fluxo confinado segundo a norma.

5.3.2.4

Funil V – NBR 15823/2010 – parte 5

Para T30s e T5 mino tempo de escoamento de obra foi um segundo superior ao
do laboratório e classificado adequado segundo a norma.

5.3.2.5

Coluna de segregação –NBR 15823/2010 – parte 6

A elevação na segregação obtida em laboratório de 10,8% e para a in loco de
16,8%, foi extremamente acentuada levando a mudança de classe do CAA de SR2
para SR1, conforme Tabela 16. Tal fenômeno foi ocasionado pela elevação fator a/c
que gerou instabilidade na mistura e ocasiona prejuízos na vida útil da mesma.
5.3.2.6 Índice de Estabilidade Visual – IEV – ASTM C1611/C1611M/2014

O IEV obtido do CAA, assim como os demais estudos de caso, teve
correspondência ao resultado obtido no ensaio de coluna de segregação tanto no
laboratório quanto in loco (IEV 1 para IEV3).

5.3.3 Quanto ao concreto endurecido– Características do CAA aplicado

A Tabela 55 apresenta o resumo dos resultados obtidos no CAA no estado
endurecido nas condições de laboratório e obra.
Tabela 55 – Resumo das características físicas do concreto CAA – EC3
Laboratório
Determinação

Obra

14 h

7d

28 d

14 h

7d

28 d

4,4

36,5

42,3

4,9

28,6

39,5

Resistência à Flexão (MPa)
Módulo de Deformação Tangente Inicial
(GPa)
Ultrassom (m/s)

-

4,6

5,2

-

3,9

4,7

-

-

27,6

-

26,6

-

-

4120

-

3890

Retração Livre

-

-

-0,569

-

Resistência à compressão Axial (MPa)

-

-
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5.3.3.1

Resistência à compressão axial e tração na flexão

A diferença na resistência a compressão axial do concreto observa da entre
as condições laboratório e obra pode ser justificada pela elevação do a/c 0,6 para
0,63 e estão dentro dos limites esperados.

5.3.3.2

Módulo de deformação tangente inicial

A diferença entre os resultados obtidos nas condições laboratório e obra não
foram substanciais e estão dentro da variação do ensaio.

5.3.3.3

Propagação de ondas ultrassônicas

Os resultados obtidos na velocidade de propagação de ondas ultrassônica
foram classificados segundo a IS 13311-1: Method of Non-destructive testing of
concrete, part 1 – Ultrasonic pulse velocity

5.3.3.4

99 com ―bom‖.

Retração Livre

A retração livre obtida neste estudo de caso supera ao parâmetro ao
especificado pela ABNT NBR 6118/2014, cuja reprodução encontra-se na Tabela 7
desta dissertação e cuja conceituação deve ser mais bem estudada para aplicação
em paredes de concreto.

5.4

Consequências do uso de concreto CAA não conforme

As Figuras de 125 a 131 ilustram as consequência da aplicação nas
estruturas do concreto sem as características de autoadensável requeridas em
projeto, cujas patologias foram observadas durante a realização desta dissertação.
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Figura n° 125 – Patologiaconcreto não autoadensável

A Figura n° 125 demonstra a patologia
gerada

devido

capacidade

ao

CAA

de

adequado

das

não

ter

preeenchimento

formas

e

gerando

retrabalho da obra.

Figura n° 126 – Vazios de concretagem

Na Figura n° 126, observa-se a formação
de ninhos de concretagens ou vazios de
concretagem,

conhecidos

popularmente –

–

como bicheiras.Esta

patologia foi observada em praticamente
todos estudos de caso.

Figura n° 127 – Falha de concretagem

Na Figura n° 127, nota-se o resultado da
aplicação

do

concreto

sem

as

características adequadas de coesão e
fluidez,

o

observada.

que

gerou

a

patologia
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Figura n° 128 – Segregação do concreto

Na

Figura

n°

128,

pela

patologia

apresentada, o concreto foi aplicado com
grave segregação e com a fuga de
argamassa pelos vão das formas.

Figura n° 129 – Falha de concretagem

A patologia apresentada na Figura n°
129 é similar à da Figura 127 e retratam
que o concreto não se apresenta com
caracteristicas autoadensável, conforme
especificado em projeto.

Figura n° 130 – Surgimento de Fissuras

A

fissura

de

0,4

mm

apresentada

naFigura n° 130 ocorreu com menos de
sete dias em diversos vão de janelas.

Figura n° 131 – Parede com junta fria

Nota-se, na Figura 131, que o concreto
aplicado na estrutura não se apresentava
com as características autoadensável
necessárias para aplicação. Observamse três juntas frias de orientações
distintas na parede.
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Figura n° 132 – Falta de fluidêz

Na Figura n° 132, observa-se que o
concreto

não

apresentou

a

fluidez

necessária para o preechimento das
formas abaixo da janela.

5.5

Resumo dos resultados obtidos nos estudos de caso

As Tabela 56 a 58 descrevem o resumo dos resultados obtidos nas
metodologia propostas no Capítulo4 e as respectivas variações de desempenho
observadas entres os traços verificados na condição laboratório como indicado para
ABNT NBR 12655/2015 e na condição obra e serão base para a realização das
conclusões.
Tabela 56 – Resumo dos resultados – Classificação segundo ABNT 15823/2010
EC1

EC2

EC3

*Carta
de
Traço

Traço
simulado

Traço
aplicado

Carta de
Traço

Traço
aplicado

Carta de
Traço

Traço
aplicado

CPV ARI RS

370

360

363

335

336

344

332

Água

203

224

240

200

212

205

211

0,549

0,622

0,661

0,597

0,631

0,596

0,635

585

569

569

563

564

577

557

390

380

383

330

331

338

326

Brita 0

670

653

645

860

862

883

853

Brita 1

118

115

116

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,3

-

2,01

2,01

1,548

1,49

Material

a/c
Areia de
Quartzo
Areia Artificial

Aditivo Inibidor
Aditivo
Polifuncional
Aditivo
Policarboxilato
Fibra de
Polipropileno

-

-

2,405

2,340

2,355

2,60*

2,6

2,236

2,16

0,300

0,300

0,302

0,300

0,296

0,600

0,579
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Tabela 57 – Resumo dos resultados – Classificação segundo ABNT 15823/2010
Estudo de Caso

Controle Tecnológico
Central de Concreto

1

2

3

Próprio

Terceiro

Terceiro

In Loco

Externa

In loco

40

48

56

2

2

2

3

Volume diário de concreto (m )
Especificação de controle da
consistência - Parte da ABNT
15823/2010
Local do Controle

Lab. *

In loco

Lab.

In loco

Lab.

In loco

Espalhamento (mm)

SF2

SF2

SF2

SF2

SF2

SF2

Espalhamento J (mm)

PJ2

PJ1

PJ2

PJ2

PJ2

PJ1

T500 (s)

VS1

VS1

VS2

VS1

VS2

VS1

*

PL2

PL2

PL2

PL2

PL2

T30s

VF1

VF1

VF1

VF1

VF1

VF1

T5min

VF1

*

VF1

VF1

VF1

VF1

SR2

SR1

SR2

SR1

SR2

SR1

1

3

2

3

1

3

Caixa L (H2/H1)
Funil V (s)
Segregação (%)
IEV *
* CAA – Reprovado

Tabela 58 – Resumo dos resultados – Classificação segundo ABNT 15823/2010
EC1
Determinação

Resistência à compressão
Axial (MPa)

Resistência à Flexão (MPa)
Módulo de Deformação
Tangente Inicial (GPa)
Ultrassom (m/s)
Retração Livre (mm/m)

EC2

EC3

Idade

Lab.

Obra

Lab.

Obra

Lab.

Obra

14 h

4,4

4,8

5,2

5,4

4,4

4,9

1d

11,2

-

10,4

-

10,4

-

3d

24,0

-

25,5

-

29,8

-

7d

28,1

22,5

34,3

34,8

36,5

28,6

28 d

35,5

28,3

44,2

40,4

42,3

39,5

7d

3,13

2,90

3,66

3,89

4,6

3,90

28 d

4,5

3,35

4,90

4,60

5,20

4,70

28 d

25,09

24,5

32,44

28,32

27,6

26,6

28 d

3698

3698

4347

3851

4120

3890

28 d

-0,535

-

-0,464

-

-0,569

-

180 d

-0,747

-

-0,643

-

-0,789

-
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6 CONCLUSÕES
Com base nas análises de resultados, observações e constatações obtidas a
partir dos estudos de caso, são apresentadas neste capítulo as principais
conclusões obtidas.

6.1

Exigências da ABNT NBR 16055/2012 – (Parede de concreto)

O item 8.1 prevê que seja informada na especificação para trabalhabilidade
do concreto autoadensável somente a espalhamento conforme ABNT NBR
15823/2010 – parte 2; no entanto, no item 19.8, é apresentada a correta
conceituação da ABNT NBR 15823/2010 contemplando todas as partes da ABNT
NBR15823/2010 Apesar deste conflito entre os itens em mesma norma, são claras
as exigências para uso do CAA conforme ABNT 16055/2012,porém, não se
observou – nos três estudos de caso – a correta aplicação da mesma, por isso
conclui-se que não foram seguidos os critérios normativos exigido para a aplicação
do CAA, conforme Tabela 56, resumo de aplicação o que compromete a qualidade
do CAA aplicado.

6.2

Aplicação da ABNT NBR 15823/2010 - partes 1 a 6

Em conformidade com as análises realizadas no programa experimental desta
dissertação – cujo resumo consta na Tabela 57 –conclui-se que, nos três estudos de
caso, a reprodutibilidade do traço de concreto autoadensável verificados foram
parciais; que as variações na reologia do CAA aplicado tem relação direta com o
fator a/c; que os impactos da elevação do fator a/c são mais evidenciadas no ensaio
de segregação parte6 da ABNT NBR 15823/2010 e no aspecto visual do CAA
através do IEV conforme ASTM C1611/C1611M/2014.
É possível concluir que, para o recebimento do concreto autoadensável e
realização isolada do ensaio de slump flow, parte 2 da ABNT NBR 15823/2010 como
especificado na ABNT NBR 16055 item 8.1não é suficiente para garantir a
conformidade e qualidade do CAA aplicado em estruturas de parede de concreto,
pois não abrange todas as característica requeridas para a auto compactação do
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concreto (consistência, plasticidade, coesão e fluidez); no entanto, a aplicação na
totalidade da ABNT NBR 15823/2010 partes 1 a 6, onde se mensuram e avaliam
todas as características requeridas para um bom CAA – consistência, plasticidade,
coesão e fluidez –são inviáveis para a realização do controle do concreto da obra.
Isso se deve porque demanda muito tempo e seria impraticáveis, mas uma proposta
controle tecnológico intermediária por meio de uma frequência por volume de
concreto aplicado é viável e pode melhorar a qualidade do CAA aplicado como
descrito no Capítulo 7.
Conclui-se também que a implantação da ASTM C1611/1611/M/2014–
Standard test method for slump flow of self-consolidating concrete – que estabelece
o índice de estabilidade visual para o CAA, descrito no item 3.4.1, desta dissertação
apresenta correspondência com os demais ensaios previstos na ABNT NBR
15823/10 e podendo-se obter CAA adequados para aplicação sem oneração
elevação substancial do custo com treinamento por especialista da equipe de
recebimento da obra.
Por fim e com base nas observações do concreto aplicado na estruturas dos
três estudos de caso, conclui-se que o mesmo não apresenta as características
necessárias para receber a denominação de autoadensável, pois o concreto não
atende a ABNT NBR 15823/2010 na sua integridade.

6.3

Características físicas do concreto

Conclui-se que a estabilidade das estrutura está garantida; no três estudos de
caso, o especificado pelo projetista para resistência à compressão axial nas idades
iniciais e finais foram atendidas.
Conclui-se também que a elevação do fator a/c observada na apresenta
impacto direto na reologia do CAA e influencia na características do concreto
endurecido como pode ser observado na Tabela 58.
Para a retração livre do concreto, destaco que – nos três estudos de caso –
não foram observadas preocupações com esta característica do CAA. Nota-se que a
mesma foi superior a -0,70 mm/m nos três estudos de caso; segundo Nunes et al
(2007), retrações da ordem de 0,4 mm/m a 1,0 mm/m não podem ser ignoradas em
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projetos estruturais e têm relação com a perda de água do concreto. Concluo que
este tema deve ser mais bem entendido e controlado nas obras.
Por fim, devido à elevação da fator a/c e acentuada segregação do concreto
aplicado pode-se concluir que a durabilidade do os três empreendimentos foi
substancialmente comprometida.

7

RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO CONCRETO
INCLUIR NO SISTEMA

O concreto autoadensável destinado para realização de paredes de concreto,
em empreendimentos de até cinco pavimentos, apresentam-se com característica de
elevado fator a/c, pois a maior parte destes empreendimentos encontra-se em
regiões afastadas dos grandes centros e são categorizados como classe de
agressividade II da NBR 6118/2014, onde o fator é a/c máxima de 0,6 e resistência
característica do concreto 25 Mpa. Nota-se que quando o CAA é dosado com a/c 0,6
o mesmo apresenta-se em condições de aplicação; no entanto, com pouca robustez
do traço, entende-se que é necessário maior rigor no controle do fator a/c assim
como a realização testes de robustez do traço conforme Práticas recomendas do
Ibracon – Concreto Autoadensável, resultariam em CAA mais estáveis.
Nos três estudos de caso, as empresas de serviço de concretagem fizeram as
correções no slump flow com o uso de água e elevaram, de modo demasiado, o fator
a/c do concreto autoadensável. Mesmo com essa prática irregular, atenderam à
especificação de trabalhabilidade requerida pelo projetista; por consequência,
elevaram a retração do concreto e segregação do concreto. Pelo apresentado,
entende-se que teríamos CAA mais estáveis para aplicação em parede de concreto
caso se limitasse o consumo de água em180 l/m3 e o consumo máximo de cimento
limitado a 380 kg/m3. Desta maneira, obtém-se melhor controle e resistência à
segregação do CAA; consequentemente, diminuição da retração livre do concreto
acarretando em estruturas mais estáveis e duráveis.
O item 8.1 da Norma ABNT NBR 16055/2012 especifica somente a realização
do ensaio slump flow, conforme ABNT NBR 15823/2010 parte 2 e no item 19.8
ABNT 12655/2015 que, por sua vez, especifica como controle somente as parte 2 e
3 da ABNT NBR 15823/2010.Os projetistas, contudo, não se limitam a especificar
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outras características para avaliação da qualidade do CAA aplicado. Entende-se que
acrescer como controle tecnológico complementar as partes 4 e 5 da ABNT NBR
15823/2010, funil V e resistência à segregação parte 6, por exemplo, a cada 500 m3
de CAA aplicado ajudariam na obtenção de traço de concreto autoadensável mais
estáveis para aplicação, em paredes de concreto. Tal medida resultaria numa melhor
qualidade e desempenho do CAA e manter a obrigatoriedade do anel J a cada 30 m 3
como previsto na parte 1 da ABNT NBR 15823/2010, item 6.2.4.
Nos três estudos de caso, não foi observada a realização da cura do CAA e
seguir a prática orientada por Britez et al (2015) – com a aspersão de água
empregando jato sob pressão (tipo Wap) e com bico regulado para o modo névoa –
reduz a perda de água para o meio ambiente e minimiza a incidência de fissuração
entre outras patologias do concreto, tornando mais durável.
A implantação durante o recebimento do CAA do Índice de estabilidade visual
(IEV), conforme prescrito na ASTM C1611/M1611/2014 –Standard test method for
slump flow of self-consolidating concrete–, é um avanço na qualidade do CAA, pois
se notou nesta dissertação que há correspondência com os demais ensaios e podese garantir qualidade e durabilidade do CAA aplicado sem elevação do custo do
controle tecnológico da obra, esta metodologia também foi descrita por Britez et al.
(2015) e Tutikian e Dal Molin (2015).

7.1 Transferência ao meio técnico

Com base nos dados contidos nesta dissertação, serão elaborados artigos
técnicos a serem submetidos para publicações em congressos sobre tecnologia de
concreto. Também, artigos para revistas especializadas e difusão por meio de
palestras em universidades.

Publicações realizadas pelo autor:
BAUER, Roberto; TAKASHIMA, Shunji; MELO, Carlos. E. S.; Propriedades
físicas e mecânicas do concreto de ultra-resistência. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DO CONCRETO, 47., 2006, Recife. Anais ....Recife: Ibracon, 2006.
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BAUER, Roberto; TAKASHIMA, Shunji.; MELO, Carlos E. S.; Propriedades
mecânicas do concreto de ultra-resistência. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO
CONCRETO, 46., 2004, Florianópolis. Anais .... Florianópolis: Ibracon, 2004.
MELO, Carlos Eduardo; SOARES, Rafael Diego; CABRAL, Leandro Medeiros.
Análise de desempenho entre concreto fluido e autoadensável aplicado em
paredes

de

concreto

empregando

materiais

do

Rio

de

Janeiro.

In:

CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 58., 2004, Bonito. Anais... . Bonito:
Ibracon, 2015.

7.2

Continuidade dos estudos

Como proposta de continuidade de estudos futuros apresenta-se dois temas
considerados de elevada relevância para o meio técnico como descrito nos itens a
seguir.
7.2.1 Concreto autoadensável no estado fresco

A aplicação em um empreendimento do método previsto na ASTM C171214 Standard Test Method for Rapid Assesmentof Static Segregatio, cuja metodologia
de ensaio é mais simples que a atual prevista na ABNT NBR15823/2010 parte 6,
seria uma evolução, pois se mede de modo rápido e direto a estabilidade da mistura
in loco; entretanto, é necessário um maior entendimento sobre a prática e divulgação
técnica no meio.

7.2.2 Concreto autoadensável no estado endurecido

Como continuidade dos estudos futuros, a retração livre do concreto ainda é
um tema que deve ser melhor explorada, uma vez que, neste tipo de
empreendimento, não são previstas juntas de dilatações entre paredes e conhecer
essa características para CAA aplicados seria de suma importância para projetos
futuros.
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