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Resumo 

 

Aborda-se, neste trabalho, a tecnologia do concreto auto-adensável CAA 

aplicada à produção de pré-fabricados. Destaca-se a contribuição feita ao Método 

IBRACON, largamente utilizado no país para a dosagem do concreto comum, a 

partir de uma nova metodologia de dosagem proposta para o CAA, que considera 

duas inovações principais. A primeira foi o conceito de correção da coesão do 

concreto fresco por substituição de finos pozolânicos ou não pozolânicos 

correspondentes, de maior área específica, de modo que formulações mais pobres 

em cimento exigem maior teor de substituição quando comparadas com 

composições mais ricas, para manter as mesmas características de trabalhabilidade. 

Com isso, foi possível acrescentar um 4° quadrante de correlação dos parâmetros 

envolvidos na mistura ao Diagrama de Dosagem do método original. A segunda 

inovação foi incorporar alguns ensaios de trabalhabilidade específicos. Para tanto, 

realizou-se uma análise crítica dos principais testes disponíveis, apresentando suas 

vantagens e limitações, correlacionando com os parâmetros reológicos 

fundamentais, bem como com uma aplicação prática, validando-os para a 

qualificação do CAA para a produção. Dessa forma, foram estudados traços com 

dois níveis de auto-adensabilidade, sem adições e com metacaulim ou filer calcário, 

para resistências compreendidas entre 50-70MPa, em um amplo programa 

experimental que totalizou 11 famílias de concretos e mais de 55 traços, no geral. 

Foram avaliados também os cuidados específicos para a produção do CAA, 

analisando aspectos de produtividade e viabilidade de implantação, a partir de um 

estudo voltado a uma empresa especializada. Concluiu-se que o CAA é uma opção 

vantajosa para o setor, sobretudo com emprego de adições minerais, porém é 

extremamente necessário haver algumas modificações de equipamentos e 

procedimentos para sua adequação em fábrica. 
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Abstract 

 

This work focus the technology of the self-compacting concrete SCC, applied 

to the precast production.  The main innovation was the contribution made to the 

IBRACON Method, which is widely utilized in Brazil for conventional concrete design, 

from the new proposed design methodology for SCC, which considers two main 

innovations. The first one was the concept of correction of the cohesion of the fresh 

concrete by substitution of pozzolanics or no pozzolanics corresponding mineral 

additives, with higher specific area, where the poorest formulations in cement 

requires higher content of substitution when compared with richer compositions, to 

maintain the desired characteristics of workability.  It enables to add a 4th quadrant to 

the Dosage Diagram of the original method. The second innovation was to 

incorporate of some workability tests of the fresh concrete, that become important for 

the qualification of the self-compacting concrete for a practical application. Thus, it 

carried out a critical analysis of the main available tests, presenting its advantages 

and limitations, correlating with the parameters of rheology, and with a practical 

application, validating them for the qualification of SCC for production. Therefore, it 

was studied mixes of SCC with two levels of self-compactability, without additives 

and with metacaolín or limestone filler, for mechanical resistances between 50-

70MPa, in a wide experimental program with 11 families of concretes and more of 55 

mixes.  It was also evaluated the specific cares for the production of SCC, analyzing 

aspects of productivity and feasability of implementation, based in a case study.  It 

was concluded that SCC is a worthwhile option for the sector, especially using 

mineral additives, however it is extremely necessary some equipment and procedure 

modifications in order to adapt the factories to this new technology. 
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Hh/p total de homens X horas de trabalho / peça 

IBRACON Instituto Brasileiro do Concreto 

IITM Instituto de Tecnologia de Madras 

IPT Instituto Tecnológico do Estado de São Paulo 

LCPC Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 

m relação de agregado seco/cimento, em kg/kg  

m metros 

m³ metros cúbicos 

metac. metacaulim 

MPa Mega Pascal 

MO mão de obra 

mm milímetros 

m³/p volume em m³ de concreto / peça 

PA1-PA2 classe de abilidade passante expressa pelo L-box 

PC1 
aditivo superplastificante base policarboxilato de última geração - 
Sika Viscocrete 3535CB  

PC2 
aditivo superplastificante base policarboxilato de última geração - 
Sika Viscocrete 20HE 

PCI Precast/Prestressed Concrete Institute 

kn são constantes particulares de cada conjunto de materiais 

kg kilogramas 

 coeficiente de correção 

pF

Fm

Fc

kp

0
F
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REF 

 

concreto de referência 

viscosidade do concreto 

viscosidade da argamassa 

R$ Reais 

R$ MO R$ MO 

R$ Mat. custo do concreto, em reais (R$) 

R$ Total custo da mão de obra mais concreto, em reais (R$) 

R$ Total/m³ 

custo da mão de obra mais concreto para cada m³ de concreto, 
em reais (R$) 

R$ Total/p 

custo da mão de obra mais concreto para cada peça, em reais 
(R$) 

s segundos 

SCC  self-compacting concrete  

sd desvio padrão 

 

  
 

são medidas dos diâmetros perpendiculares do Slump flow para 
concretos 

  medidas dos diâmetros perpendiculares do Slump flow para 
argamassa 

  medidas dos diâmetros perpendiculares do Slump flow em pasta 

SF1-SF3 classe de consistência classificada pelo slump flow 

SR1-SR2 
classe de segregação expressa pelo teste de segregação por 
peneiramento 

T 
teor de sustituição em massa de cimento ou areia seca por finos 
correspondentes, em kg/kg 

Tab. 

 

 

Tabela 

tempo que o concreto escoa pelo V-funnel 

tempo que a argamassa escoa pelo V-funnel 

TUD Delft University of Technology  

UFAL Universidade Federal de Alagoas 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UM University of Minho  

UNESP Universidade Estadual Paulista 

UPC Universidad Politécnica de Catalunya  

UPV Universidad Politécnica de Valencia  

USP Universidade de São Paulo 

iSFp

Rm

iSFm

tm

Rc

iSFc

tc
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 volume de água, em l 

Var. /Varg. volume de areia / Volume de argamassa, em m³/m³ 

Vb volume de brita, em m³/ 1m³ do concreto 

Vb/Vagr. comp.  

 

volume de brita compactada seca/ Volume de agregados totais 

 volume de finos, em l 

VF1-VF2 classe de viscosidade expressa pelo V-funnel 

Vpasta volume de pasta, em m³ 

VS1-VS2 classe de viscosidade expressa pelo T500 

α teor de argamassa seca, em porcentagem (%) 

relação de água retida na mistura, em l 

  água retida para umedecer 1 l de finos, em l 

γ densidade de massa específica do concreto fresco, em kg 

% porcentagem 

σ  tensão de cisalhamento, em Pa  

σ0 tensão de escoamento 

γ 

gradiente de velocidade de deformação ou taxa de deformação, 
em 1/s 

η viscosidade plásica, em Pa.s 

 

  
 

deformabilidade do concreto 

deformabilidade da argamassa 

  deformabilidade da pasta 

  finos 

γconcreto massa específica do concreto, em kg/m³ 

 

 

pΓ

mΓ

cΓ

mixβ

ipβ

δ

aV

fV


