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RESUMO 

 

CARNEIRO, Roberto Carlos. Análise das propriedades do concreto autoadensável no estado fresco e 
endurecido em matrizes com sílica ativa e fíler calcário reforçada com fibras de aço.  2018. 162 f. 
Dissertação – Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Pato Branco, 2018. 

 

O concreto autodensável (CAA) vem conquistando o espaço do concreto convencional (CCV), 
predominantemente pelo fato de não demandar adensamento, eliminando parte da mão de obra. As 
propriedades do CAA em seu estado endurecido são maiores do que no concreto convencional por 
apresentar diferença na distribuição dos poros. Com adição de fibras de aço ao CAA, as propriedades 
mecânicas são melhoradas principalmente nos esforços de tração na flexão. Relacionado a isso, a 
presente pesquisa buscou avaliar o comportamento mecânico do CAA com a incorporação de 
diferentes formas de fibras de aço nos teores de 0,5%, 0,75% e 1,0% nos tipos ancorada, raiada e 
corrugada e, com diferentes adições minerais: sílica ativa (AS) e fíler calcário (AF). Os compósitos 
foram submetidos a ensaios tanto no estado fresco como no estado endurecido. No estado fresco, 
foram executados os ensaios de espalhamento, t500, funil V e caixa L e no estado endurecido os 
ensaios de resistência à compressão axial, módulo de elasticidade e resistência à tração na flexão. 
Com o objetivo de analisar o comportamento da zona de transição, todas as misturas sofreram ensaios 
de microscopia eletrônica de varredura. Os resultados apontaram que foi possível manter as 
características de adensabilidade do CAA para todas as misturas. O ganho na resistência à 
compressão foram mais expressivas com as fibras tipo ancorada e corrugada no teor de 1,0% com 
sílica ativa. No módulo de elasticidade os ganhos não foram significativos. Na resistência à tração na 
flexão, quando comparado com a resistência à compressão, o maior ganho foi de 8,40% para adição 
de sílica ativa e de 10,44% para fíler calcário no teor de 1,0% de fibra de aço tipo ancorada.  

 

Palavras chave: Concreto Autoadensável. Fibras de Aço. Propriedades Estado Plástico e Endurecido. 
Trabalhabilidade.  
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ABSTRACT 

 

The autodensible concrete (CAA) has been conquering the space of conventional concrete (CCV), 
predominantly because it does not demand densification, eliminating part of the workforce. The 
properties of CAA in its hardened state are larger than in conventional concrete because of the 
difference in pore distribution. With addition of steel fibers to the CAA, the mechanical properties are 
improved mainly in the tensile stresses in the flexion. The present study aimed to evaluate the 
mechanical behavior of the CAA with the incorporation of different forms of steel fibers in the 0.5%, 
0.75% and 1.0% in the anchor, corrugated and anchor types, with different mineral additions: active 
silica (AS) and limestone filler (FA). The composites were tested in both the fresh and hardened state. 
In the fresh state, the tests of spreading, t500, funnel V and box L and in the hardened state the tests 
of resistance to axial compression, modulus of elasticity and tensile strength in the flexion were 
executed. In order to analyze the behavior of the transition zone, all the blends underwent scanning 
electron microscopy. The results indicated that it was possible to maintain the characteristics of the CAA 
for all mixtures. The gain in the compressive strength was more expressive with the anchored and 
corrugated type fibers in the 1.0% content with active silica. In the modulus of elasticity the gains were 
not significant. In the flexural tensile strength, when compared to the compressive strength, the highest 
gain was 8,40% for the addition of active silica and 10,44% for limefilter in the content of 1.0% of type 
steel fiber anchored. 

 

Keywords: Self-Compacting Concrete, Steel Fibers, Plastics And Hardened State Properties, 
Workability. 
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Ensaio à tração na flexão de concreto com 1,0% de fibra de aço tipo 
reta 

MAF Ensaio módulo de elasticiade de misturas com adição fíler calcário 

MAS 
Ensaio módulo de elasticiade de misturas com adição mineral de silica 
ativa 

M5A 
Ensaio módulo de elasticidade de concreto com 0,5% de fibra de aço 
tipo ancorada 

M5C 
Ensaio módulo de elasticidade de concreto com 0,5% de fibra de aço 
tipo corrugada 

M5R 
Ensaio módulo de elasticidade de concreto com 0,5% de fibra de aço 
tipo reta 

M75A 
Ensaio módulo de elasticidade de concreto com 0,75% de fibra de aço 
tipo ancorada 

M75C 
Ensaio módulo de elasticidade de concreto com 0,75% de fibra de aço 
tipo corrugada 

M75R 
Ensaio módulo de elasticidade de concreto com 0,75% de fibra de aço 
tipo reta 

M10A 
Ensaio módulo de elasticidade de concreto com 1,0% de fibra de aço 
tipo ancorada 

M10C 
Ensaio módulo de elasticidade de concreto com 1,0% de fibra de aço 
tipo corrugada 

M10R 
Ensaio módulo de elasticidade de concreto com 1,0% de fibra de aço 
tipo reta 

FAF 
Ensaio resistência à tração na flexão de misturas com adição mineral 
de fíler calcário 

FAS 
Ensaio resistência à tração na flexão de misturas com adição mineral 
de silica ativa 

CS Ensaios concreto com silica ativa 

R Fibra de aço com fator de forma corrugada 

C Fibra de aço com fator de forma reta 

FA Fibra de aço tipo ancorada 

FR Fibra de aço tipo corrugada 

FL Fibra de aço tipo reta 
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GPa Gigapascal 

g/cm³ Gramas por centímetro cúbico 

b Largura corpo de prova prismático (mm) 

LVDT  linear variable differential transformer 

Mpa Mega Pascal 

mm Milímetro 

NBR Norma técnica Brasileira 

MDF Placa de madeira de média densidade 

Kg Quilograma 

a/c  Relação água/cimento do concreto 

RBMG  Resíduo do beneficiamento de mármore e granito 

fc  Resistência do concreto na idade de dias 

fd,L Resistência residual para corpos de prova d 

CSH  Silicato de cálcio hidratado 

C3S, Silicato tri-cálcico 

γ Taxa de escoamento. 

TL Tempo de escoamento do concreto (s) 

T500 Tempo de escoamento do concreto (s) no ensaio de espalhamento 

τ Tensão de escoamento 

τ Tensão de escoamento inicial 

EFNARC 
THE EUROPEAN FEDERATION OF SPECIALIST CONTRUCTION 
CHEMICALS AND CONCRETE SYSTEMS 

pH Unidade admissional medida acidez de solução aquosa 

cm Unidade de medida de distância (centímetros) 

s Unidade de medida de tempo ( segundo) 

mim Unidade de medida de tempo (Minuto) 

m³ Unidade de medida de volume (Metro cúbico) 

L  Vão livre de ensaio (mm) 

η Viscosidade plástica 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O concreto autoadensável (CAA) foi desenvolvido no Japão pelo Professor 

Hajime Okamura em 1988, na Universidade de Tóquio, que levantou a necessidade 

de se obter estruturas mais duráveis, com economia e maior agilidade na execução, 

tendo em vista a proporção otimizada dos componentes da mistura e a ausência da 

necessidade do adensamento mecânico do concreto (GOMES; BARROS, 2009). 

Simultaneamente a essas necessidades, havia duas outras preocupações. A primeira, 

em relação ao meio ambiente, quanto à eliminação de parte da poluição sonora, que 

seria obtida com a ausência do uso de vibradores mecânicos. A segunda, em relação 

ao desempenho técnico econômico, quanto à redução de custos e de prazos de 

execução durante os processos de aplicação (CAVALCANTI, 2006). 

O CAA representa uma evolução capaz de conferir à construção civil 

benefícios econômicos, tecnológicos e ambientais, otimizando o consumo de 

materiais e mão de obra (REPETTE, 2008). Não obstante, o concreto só será 

considerado CAA se três propriedades forem alcançadas simultaneamente: fluidez, 

coesão e resistência à segregação (TUTIKIAN, 2004).  

O concreto é um material que quando bem dosado, apresenta uma série de 

vantagens enquanto material de construção. Contudo, de forma geral, apresenta a 

desvantagem de possuir baixa resistência à tração. Entretanto, essa limitação 

apresentada pelo concreto pode ser contornada desde que no processo produtivo 

sejam adicionadas fibras. Essas fibras devem apresentar, pelo menos, três 

propriedades importantes: elevada resistência mecânica, elevado módulo de 

elasticidade e elevada aderência (GUETTI, 2012). 

As fibras de qualquer natureza apresentam grande eficiência no controle de 

fissuração do concreto. As produzidas em metal contribuem para melhoria das 

propriedades mecânicas. Em uma matriz cimentícia, elas propiciam significativas 

vantagens técnicas, principalmente ao ampliarem a resistência aos esforços de tração 

e torção, tornarem o compósito capaz de absorver as solicitações de fadiga e 

incremento a ductilidade, quando comparado ao concreto convencional (NEVILLE, 
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2013). Isso pode ser explicado pelo fato de minimizarem os surgimentos das fissuras, 

assim como seu acréscimo, possibilitando que o compósito suporte mais energia 

correspondente à deformação, ao arrancamento e à ruptura das fibras (CAETANO et 

al., 2004). 

Os materiais disponíveis décadas atrás não eram capazes de produzir um 

concreto reforçado com altas frações volumétricas de fibras de aço com desempenho 

mecânico elevado e com compromisso com a trabalhabilidade do material em seu 

estado plástico. O uso de adições minerais, como a cinza volante, estava em processo 

inicial, porém sem avaliação de sua potencialidade. Os cimentos comerciais possuíam 

uma distribuição granulométrica mais grossa que os atuais e os aditivos químicos 

dispersantes apresentavam grande variação na sua composição, não sendo eficiente 

o bastante a ponto de produzirem concretos reforçados com altas frações 

volumétricas e de elevada trabalhabilidade (VELASCO, 2008). 

As primeiras investigações sobre fibra de aço foram realizadas nos Estados 

Unidos na década de 1960, com o objetivo de avaliar o seu potencial no reforço de 

concreto. Desde então, ocorreu uma quantidade substancial de pesquisas, 

desenvolvimentos nas formas e dimensões, e algumas experimentações nas fibras de 

aço no concreto armado. As formas geométricas dessas fibras foram desenvolvidas, 

principalmente, para modificar a sua ligação e a sua ancoragem mecânica na matriz 

cimentícia (ARIF, 2014). No Brasil o emprego de fibras de aço para o reforço do 

concreto autoadensável já foi estudado por diversos autores, dentre os quais Velasco 

(2008), Marangon (2011) e Guetti (2012). Velasco (2008) desenvolveu e caracterizou 

materiais compósitos cimentícios produzidos a partir de matrizes autoadensáveis 

reforçadas com elevadas frações volumétricas de fibras de aço. Desse modo, buscou-

se aliar a boa reologia dos concretos autoadensáveis, capazes de promover boa 

dispersão das fibras ao benefício proporcionado pelas fibras, gerando compósitos de 

elevado desempenho mecânico. Por sua vez, Marangon (2011) estudou as 

propriedades reológicas, mecânicas e de longa duração dos concretos 

autoadensáveis fibrosos, além do seu uso estrutural em conjunto com barras de aço. 

Nesta mesma linha de pesquisa, Guetti (2012) realizou um estudo cujo objetivo 

consistiu na análise experimental do comportamento mecânico do concreto 

autoadensável e do concreto autoadensável reforçado com fibras de aço (CAARFA). 



29 

 

Para isso, considerou a influência das seguintes variáveis no comportamento 

mecânico dos CAA: o diâmetro máximo do agregado, a composição granulométrica e 

a resistência à compressão. Nos CAARFA considerou também a influência da 

quantidade de fibras e do fator de forma das fibras. Salvador (2012) realizou um 

estudo cujo objetivo foi a comparação e a correlação entre métodos de ensaios 

utilizados para caracterização do desempenho mecânico de concreto reforçado com 

fibras. Além disso, comparou o desempenho de macrofibras sintéticas com as fibras 

de aço com o intuito de avaliar a capacidade de reforços dessas microfibras no CAA. 

A adição de teores de fibras de aço acima de 1,0% no concreto autoadensável 

produz ganhos na resistência mecânica. Contudo, pode ainda provocar a perda da 

adensabilidade/mobilidade do concreto e causar o efeito ouriços, conforme Guetti 

(2012, p. 14): 

 

Nos concretos autoadensáveis reforçados com fibras de aço (CAARFA), as 
fibras podem bloquear o fluxo do concreto ao passarem por restrições de 
dimensões menores do que seu comprimento, ou devido à formação de 
“ouriços”, ou seja, a concentração de fibras num único ponto. Por isso, as 
restrições devem ser devidamente avaliadas antes da aplicação do CAARFA, 
assim como, deve-se ter cuidado ao adicionarem-se as fibras durante a 
confecção dos CAARFA, para evitar a formação de ouriços. 

 

A construção civil ainda se mostra resistente ao que é novo no mercado que, 

por sua vez, justifica o fato de uma tecnologia como o CAARFA a qual traz 

indiscutíveis vantagens ao setor, apesar de ainda estar restrita a três grupos de 

aplicações: pavimentação, concreto projetado e pré-moldado. Apesar disso, o 

emprego do concreto reforçado com fibras vem crescendo ao longo das últimas 

décadas (BRAZ; NASCIMENTO, 2015). O CAARFA veio para suprir as deficiências 

do concreto convencional, dentre elas a retração plástica e retração elástica e ainda 

do ganho das propriedades mecânicas, ( resistência à compressão e resistência à 

tração na flexão). Se corretamente dosada e aplicada, trará enormes benefícios ao 

setor, visto que não apresentam muita distinção nas etapas de preparação do 

concreto convencional, demandando apenas uma atenção especial na dosagem, 

lançamento e cura. Desafortunadamente, o CAARFA, atualmente, tem sido aplicado 
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somente em obras de grande porte (BRAZ; NASCIMENTO, 2015). O seu uso é mais 

difundido em países europeus, sobretudo devido à ao estágio de desenvolvimento 

tecnológico.  

A indústria da construção civil brasileira pode vir a ser beneficiada por meio 

da utilização do CAARFA, haja vista que uma das grandes vantagens desse concreto 

é diminuir o surgimento das fissuras, muito comuns em países tropicais, os quais 

apresentam significativas amplitudes térmicas no estado fresco do concreto que são 

responsáveis pelas tensões e deformações no concreto e, que podem levar a sua 

fissuração. 

As propriedades mecânicas do concreto autoadensável pode ser avaliado 

através de diversos ensaios, nos tais como: estado elastoplástico, estado elástico e 

ainda no estado plástico. Inicialmente esta pesquisa estava programada para executar 

ensaio de tração na flexão de corpos prismáticos no estado elastoplástico até sua 

ruptura final, a fim de analisar o desempenho dos diferentes teores e formas de fibras 

com diferentes adições minerais (sílica ativa e fíler calcário). Entretanto, por limitações 

técnicas do equipamento disponível no laboratório e ainda pela indisponibilidade 

operacional do representante da EMIC em fornecer o script do ensaio à tração na 

flexão em tempo hábil. Diante disto, o ensaio foi executado no estágio elástico, ou 

seja, até o surgimento da primeira fissura. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Avaliar o comportamento das propriedades do concreto autoadensável com a 

incorporação de diferentes formas e teores de fibras de aço e diferentes adições 

minerais (sílica ativa e fíler calcário).  
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1.1.2 Objetivos específicos  

a. Analisar as propriedades da trabalhabilidade do concreto autoadensável 

produzido com diferentes adições minerais e diferentes teores e formas de 

fibra de aço, através dos ensaios: T500, espalhamento, caixa L e funil V; 

b. Analisar a influência das diferentes adições minerais nas propriedades do 

concreto no estado plástico; 

c. Analisar a influência nas propriedades mecânicas das matrizes produzidas 

com sílica ativa e fíler calcário; 

d. Analisar a influência nas propriedades mecânicas das matrizes produzidas 

com diferentes teores e formas de fibra de aço; 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

Velasco (2008), Marangon (2011), Guetti (2012), Salvador (2012) e 

Shimosaka (2016) desenvolveram estudos referentes a adições de fibras de aço com 

o objetivo de tornar o CAARFA mais durável através do emprego de diferentes 

materiais e metodologias em busca da ampliação da vida útil das obras e, 

principalmente, das propriedades mecânicas do CAARFA. Contudo, em seus 

trabalhos não utilizaram sílica ativa e fíler calcário como adição mineral nos teores 

aqui empregados. Os teores e formas das fibras empregadas em suas pesquisas 

foram distintas das empregadas nesta pesquisa. Então, esse trabalho se justifica por 

preencher essa lacuna ainda não explorada nas pesquisas, considerando ainda o 

emprego de diferentes formas e teores de fibras de aço com as diferentes adições 

minerais.  

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A Dissertação está dividida em sete capítulos, distribuídos da seguinte forma: 

no Capítulo 1 apresenta-se a introdução em que se descrevem importantes 

parâmetros para o início e desenvolvimento da pesquisa, destacando-se: tema, 

objetivos, justificativa e problemas. No Capítulo 2 estão elencadas algumas 
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características e propriedades dos materiais constituintes do CAA. O Capítulo 3 

discorre sobre o concreto autoadensável com fibras de aço. No Capítulo 4 são 

apresentados os resultados do comportamento do experimento. No Capítulo 5, 

explanam-se as conclusões obtidas e na sequência, no capítulo 6 destaca-se as 

considerações finais desta pesquisa, no Capítulo 7 são destacadas sugestões para 

trabalhos futuros. E por fim, dão-se as referências bibliográficas.  



33 

 

2.  CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) 

 

O CAA foi desenvolvido no Japão pelo Professor Hajime Okamura na década 

de 1980, na Universidade de Tóquio. Essa descoberta emergiu da necessidade de se 

obter estruturas mais duráveis, com menor custo e maior produtividade tendo em vista 

a proporção otimizada dos elementos da mistura e da inexistência da etapa de 

adensamento mecânico do concreto (GOMES; BARROS, 2009). 

A combinação de escassa e pouco qualificada mão de obra, dificuldades 

operacionais do adensamento do concreto convencional, aliada às formas 

multifacetadas, com elevadas taxas de armaduras, resultou em estruturas com baixa 

qualidade. Diante desse cenário é que se percebe a necessidade de desenvolver um 

concreto que seja capaz de minimizar esse conjunto de dificuldades e limitações 

(GOMES; BARROS, 2009).  

A primeira aplicação do CAA em obra, ocorreu no Japão em junho de 1990, 

seguida pela aplicação do concreto nas torres da ponte Shin-kiba Ohashi, em 1991. 

Após esse período, não somente no Japão como outros países começaram a usar 

essa tecnologia, passando o CAA a ser empregado em grande escala, em diversas 

aplicações como pontes, edifícios, túneis, elementos estruturais pré-moldados, 

tanques e elementos de concreto em geral (KLEIN, 2008).  

Estudos sobre CAA vêm sendo desenvolvidos desde 1992, no Canadá, com 

aplicação voltada especialmente para pavimentação e reparos. Em Taiwan – China, 

pesquisas vêm acontecendo desde 1994, com diversos fins estruturais já realizados. 

Nos Países Baixos, o CAA foi aplicado em uma edificação em 1997, que resultou na 

formação de um grupo de pesquisa com objetivo de estudar aplicação desse material 

em produtos de concreto (KLEIN, 2008). 

Na Suécia, em 1998, foram realizadas aplicações bem sucedidas do material 

em pontes, com planejamento de uso do CAA em edificações residenciais. Além 

dessas, tem-se relatos da investigação acerca do CAA em países como EUA, Áustria, 

Reino Unido, França, Tailândia, entre outros (KLEIN, 2008).  
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Já no Brasil, poucas obras foram executadas com o emprego do CAA, 

acreditando-se que esse fato se deve à falta de estudos e adaptação da tecnologia à 

realidade brasileira  (TUTIKIAN, 2004). No entanto, esse cenário vem se alterando 

com o passar do tempo, de forma que inúmeras instituições de ensino e pesquisa, 

bem como grandes empresas construtoras em todo o país vêm procurando se inteirar 

acerca do novo material, com o objetivo de implementar esse tipo de concreto no 

mercado brasileiro (KLEIN, 2008). 

O CAA se caracteriza por ser um compósito com alta fluidez, capaz de ocupar 

todos os espaços de uma fôrma onde é lançado, seja laje, pilar, vigas, etc., 

compactando-se exclusivamente pela ação única de seu peso próprio e sem 

necessitar de qualquer tipo de vibração interna ou externa. Deve, ainda, ser capaz de 

sustentar os grãos do agregado graúdo, mantendo-os homogeneamente distribuídos 

no interior da mistura, tendo a capacidade de fluir através de obstáculos das formas 

dos elementos estruturais, com habilidade de passar entre as barras de armaduras e 

mantendo suas propriedades no estado fresco (GOMES; BARROS, 2009. ABNT, 

2010a. RILEM, 2006). 

Conforme relata Tutikian (2004), o CAA é indicado para utilização em obras 

convencionais onde se quer maior velocidade de concretagem, redução de custos e 

melhor qualidade do concreto. Também, em casos específicos a sua utilização é 

recomendada como, por exemplo: 

 Lajes de pequena espessura ou lajes nervuradas; 

 Fundações executadas por hélice contínua; 

 Paredes, vigas e colunas; 

 Parede diafragma; 

 Estações de tratamento de água e esgoto; 

 Reservatórios de águas e piscinas; 

 Pisos, contrapisos, muros, painéis; 

 Obras com acabamento em concreto aparente; 

 Locais de difícil acesso; 
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 Peças pequenas, com muitos detalhes ou com formato não convencional onde 

seja difícil a utilização de vibradores; 

 Formas com grande concentração de ferragens. 

O concreto CAA representa um avanço na tecnologia do concreto, podendo 

ser empregado em todos os tipos de estruturas, é capaz de proporcionar vantagens 

econômicas (aumento da produtividade e redução de custos), tecnológicas (permitem 

estruturas com formas complexas e/ou altas taxas de armaduras), e ambientais 

(melhora do ambiente de trabalho e contribuição para diminuição do impacto 

ambiental) para a tecnologia sustentável do concreto (PACHECO et al., 2014).  

Dentre as principais vantagens do CAA que o tornam material de destaque 

para a construção de estruturas de concreto armado, destaca-se: o CAA é composto 

pelos mesmos materiais utilizados na produção de um concreto convencional, 

havendo diferenças na dosagem e, em alguns casos, nos tipos de aditivos químicos 

adicionados. (KLEIN, 2008). Por apresentar maior densidade na interface, observa-se 

que o CAA possui maior resistência à penetração de cloretos e gases, assim como 

maior aderência às armaduras (GOMES; BARROS, 2009).  

A EFNARC (2005) atribui diversas vantagens provenientes da aplicação do 

CAA em obras, tais como:  

 A redução nas atividades de espalhamento e a eliminação da vibração tornam 

possíveis, também, o estabelecimento de menores prazos para a execução da 

obra, pois a concretagem é mais rápida, havendo diminuição de mão de obra, 

Figura 1; 

 Tecnicamente, é possível a realização da concretagem mesmo em estruturas 

densamente armadas, com excelente acabamento e maior durabilidade;  

 Eliminação da etapa de vibração do concreto, que resulta em economia de 

energia pela ausência do vibrador e eliminação do ruído causado por este 

equipamento. 
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Figura 1 – Comparativo CAA com CCV 

 
Fonte: Repett (2008). 

 

A produtividade de hora homem em relação ao CAA é considerável, desde 

que analisado num contexto global, ou seja, quando se faz o comparativo do custo de 

concretagem em relação a produtividade que envolvem as diferentes metodologias do 

emprego do CAA e CCV (REPETTE, 2008).  

Verifica-se na Tabela 1 a produtividade na aplicação do concreto convencional 

e do concreto autoadensável em hora/homem/m³. 

 

Tabela 1 – Produtividade hora homem CCV x CAA 
Parâmetros CAA CCV 

Tempo efetivo de concretagem 2:32h 2:28h 

Taxa efetiva de concretagem 22,5 m³/h 25,9m³/h 

Número médio de trabalhadores 2,5 h/m3 11 h/m3 

Fonte: Adaptado de Repette (2008). 
 

Para que o CAA possa ter maior espaço na indústria da construção civil, faz-

se necessária análise mais aprofundada em relação ao custo, haja vista que ocorre 

significativa redução no número e no tempo dos trabalhadores envolvidos, devendo-

se, ainda considerar a redução no prazo de entrega. Isso pode ser alcançado, em 

parte, pela redução dos preços dos aditivos superplastificantes de base policaboxilato, 

devido à maior demanda fino (adição mineral) e, à diminuição nos custos de produção 

(REPETTE, 2011). Embora possam ser atribuídas múltiplas vantagens para o CAA, 

ele apresenta  certas desvantagens. Devido a sua elevada fluidez, faz-se necessário 

que as fôrmas sejam estanques. Além disso, elas devem ser adequadamente 
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dimensionadas, para que os elementos tais como pilares, vigas ou lajes, não fiquem 

com irregularidades em função da ausência de sua estanqueidade, o que possibilitará 

a fuga de pasta do concreto.  

A etapa de cura deve ser rigorosamente planejada, pode-se, sugerir processo 

de automatização da cura, no intuito de evitar surgimento de fissuras durante o início 

e fim de pega (OKAMURA; OUCHI, 2003).  

Outra desvantagem do CAA é o custo elevado do material quando 

considerado o metro cúbico do concreto, tanto devido ao aumento na quantidade de 

cimento para se obter autoadensabilidade, quanto à necessidade de uso de aditivos 

químicos e adições minerais. Embora haja redução do custo global da obra, esse 

ainda é um fator limitador da utilização do CAA em obras (KLEIN, 2008). Além disso, 

o CAA produz alto calor de hidratação em função do elevado consumo de cimento/m3; 

demanda de mão de obra altamente qualificada no seu lançamento por se tratar de 

um concreto com várias particularidades que o concreto tradicional não possui em seu 

estado fresco, ou seja, alta fluidez e viscosidade plástica, demandando cuidados 

especiais na produção das fôrmas estanques, dosagem, lançamento e cura, 

procedimentos essencialmente necessários para a garantia da qualidade das 

estruturas com CAA. 

 

2.1 MATERIAIS CONSTITUINTES  

Independentemente do método de dosagem pretendido para obtenção de um 

determinado concreto, uma das etapas é a escolha dos constituintes da mistura. O 

CAA é um concreto que dispõe dos mesmos elementos de um concreto convencional, 

diferindo-se apenas pela incorporando aditivos e adições minerais.A seguir, são 

elencadas algumas características e propriedades dos materiais constituintes do CAA. 
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2.1.1 Cimento Portland 

A escolha do cimento é de fundamental importância para a confecção do CAA, 

uma vez que o cimento influencia na resistência da pasta e na intensidade da 

aderência agregado-pasta. A princípio, qualquer tipo de cimento pode ser utilizado 

para a obtenção de CAA, entretanto, o ACI 363R-92 (2001) coloca que o melhor 

cimento é aquele que apresenta menor variabilidade em termos de resistência à 

compressão (GOMES, BARROS, 2009). 

Todos os cimentos Portland em conformidade com as especificações de 

normas técnicas regionais ou locais podem ser empregados na produção do CAA. A 

seleção adequada do tipo de cimento depende do local da aplicação, por exemplo, 

estrutura de um cais, indústria química, estação de tratamento de água ou esgoto, 

pavimentações de rodovias e aeroportos, advém das exigências especificas de cada 

aplicação (GOMES; BARROS, 2009).  

Antes de fazer a seleção final do cimento mais indicado, além de suas 

características mecânicas, têm-se outros três requisitos importantes que devem ser 

levados em consideração: finura, composição química e sua compatibilidade com os 

aditivos. Em termos de finura, quanto maior for a superfície específica em contato com 

a água, mais rapidamente ocorrerá a hidratação do cimento, aumentando-se sua 

resistência à compressão, principalmente nas primeiras idades. Por outro lado, quanto 

mais fino o cimento, maior a dosagem de superplastificante necessária para alcançar 

a mesma trabalhabilidade, uma vez que a eficiência do aditivo é influenciada 

diretamente pela finura do cimento (AGNESINI; SILVA, 1996). 

Para a produção do CAA de alta resistência, o consumo de cimento gira em 

torno de 300 a 450 Kg/m³, dependendo da classe e das quantidades de adições. Nos 

casos em que se deseja concreto de super resistência, ou seja, acima dos 100 Mpa, 

a dosagem pode ultrapassam os 500 kg/m³, e exigem cuidados adicionais, visto que 

há possibilidade de problemas de retração no estado plástico em função do elevado 

calor de hidratação (GOMES; BARROS, 2009).  

Segundo Repette (2011) todos os tipos de cimento Portland empregados na 

obtenção do concreto convencional, também podem ser adotados na dosagem e 
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produção de concreto autoadensável, sendo que quanto maior sua finura, maior será 

a indicação para produção do CAA. Quanto maiores os teores de C3A no cimento, 

maior será sua finura e maior teor de álcalis, o que demanda de uma proporção maior 

de aditivo super plastificante e pode gerar algumas correções na propriedade de 

fluidez do CAA  

O cimento é obtido aquecendo-se o calcário e argila até a sinterização onde 

se obtém o clínquer que é transformado em pó. A qualidade do cimento, composição 

química e finura são determinantes da maior ou menor resistência do concreto. A 

Figura 2 apresenta um gráfico que mostra cinco tipos de cimento e suas respectivas 

resistências à compressão. 

O cimento de alta resistência inicial (CP V – ARI) é assim nomeado por satisfazer 

os requisitos e às exigências de resistência à compressão de 34MPa no sétimo dia. 

Esse cimento é obtido através da adição de sulfato de cálcio, numa proporção de até 

5%, ao clínquer. (ABNT, 1991). 

 

Figura 2 – Influência idade x tipo de cimento sobre a resistência do concreto 

 

Fonte: Associação Brasileira de Cimento Portland (2017). 
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2.1.2 Adições minerais 

As adições minerais são definidas como sendo materiais siliciosos finamente 

moídos, podendo ser adicionados ao concreto em quantidades relativamente grandes, 

de modo geral na faixa de 20% a 100% da massa do cimento Portland (MEHTA; 

MONTEIRO, 2014). As adições minerais são adicionadas ao concreto com o objetivo 

de atingir propriedades específicas na mistura. Essas adições são normalmente 

empregadas em grandes volumes, com o intuito de reduzir os custos e melhorar a 

trabalhabilidade do concreto em seu estado fresco, reduzindo o calor de hidratação 

do concreto, principalmente nas primeiras idades, minimizando a ocorrência de 

fissuração térmica, a expansão álcalis agregados e também o ataque por sulfatos 

(MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

Várias são as adições minerais possíveis de serem empregadas no concreto 

autoadensável, dentre as quais: cinza volante, cinza da queima da casca do arroz, 

cinza da queima do bagaço de cana-de-açúcar, metacaulim, fíler calcário, escória de 

alto forno, sílica ativa e nano sílica. Neste estudo foram usados fíler calcário e a sílica 

ativa. 

O emprego de adições minerais no concreto, possibilita vantagens, 

econômicas e tecnológicas. As adições minerais podem ser utilizadas tanto em 

substituição ao cimento como preenchimento dos vazios dos agregados miúdos, 

minimizando assim a emissão de CO2, reduzindo energia na fabricação do clínquer, 

ao mesmo tempo em que deixam de ser lançados no meio ambiente. (GOMES; 

BARROS, 2009). Usado como  substituição parcial do cimento, reduz o seu consumo 

e, consequentemente o custo do m³ do concreto. Tecnologicamente, melhora as 

características do concreto em seu estado fresco e endurecido. No estado fresco, há 

uma melhoria da fluidez e ausência de segregação e/ou exsudação. No estado 

endurecido, obtêm-se ganhos na resistência, redução de permeabilidade e aumento 

na durabilidade, devido ao preenchimento de poros e refino de grãos (MALHOTRA; 

MEHTA, 1996). 

As adições podem ser classificadas como inertes (API) ou reativas (APR), a 

depender da ação produzida no concreto. As APR favorecem para a formação de 
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silicatos como cinza volante, cinza da casca de arroz, escória de alto-forno, sílica ativa 

e metacaulim. As API, por sua vez, atuam no preenchimento dos vazios dos poros 

capilares, possibilitando uma estrutura com maior densificação (CAVALCANTI, 2006).  

De acordo a EFNARC (2005), as adições são classificadas conforme suas 

valências reativas com a água, como descrito na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Classificação das adições. 

 
Tipo I 

Inertes ou semi-inertes Fíleres de agregados (calcários, 
dolomiticos ou graníticos). 
Pigmentos. 

 
Tipo II 
 

Pozolânicas Cinza volante, conforme a EN 450-1. 
Sílica ativa, conforme a EN 13263-1. 

Hidráulicas Escória de alto-forno 
Fonte: EFNARC (2005) 

 

O CAA demanda uma grande quantidade de materiais finos os quais, na sua 

grande maioria, contribuem particularmente para o aumento da viscosidade. Essa 

premissa é atendida pela adoção de emprego de cimento e concomitantemente com 

adições minerais, as quais podem ser de maior superfície específica e, por esse 

motivo, fortalecem a distribuição granulométrica dos sólidos da mistura (KLEIN, 2008). 

A quantidade de finos que deve ser adicionada ao concreto é orientada pela 

granulometria dos agregados miúdos e graúdos. Essa proporção deve ser adequada 

para que ocorra o preenchimento dos poros da pasta do concreto, proporcionando a 

redução da fricção intergranular (MORAES, 2010). Para que a proporção a ser 

empregada seja eficiente e promova o preenchimento adequado dos vazios 

proporcionando a redução da fricção intergranular, esse limite deve ser estabelecido 

em relação ao espaço livre efetivo. Ao incorporar no compósito adições minerais, 

partículas podem ser empacotadas, ou seja, há uma melhora na relação de vazios 

entre os grãos dos agregados. (MORAES, 2010). Com isso, as propriedades do 

concreto fresco são alteradas significativamente, quando confrontado com as 

propriedades do concreto convencional (LOPES, 1999). 

As adições minerais têm a função de melhorar a matriz do concreto com 

função básica de alterar a distribuição dos poros, uma vez que modifica o tamanho 
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dos poros quer seja por efeito fíler (preenchimento de poros), quer seja devido ao 

efeito pozolânico (modificação do tamanho dos cristais, formação de novos, menores 

e menos porosos) (GUETTI, 2012). 

As adições minerais são classificadas em três grupos, de acordo com sua 

ação física e química, sendo: material pozolânico, material cimentante e fíler. 

a) Pozolana é um material natural ou artificial que contém sílica em forma 

reativa. Numa definição mais formal segundo a NBR 12653 (ABNT, 

2014a), a exemplo da definição dada pela American Society for Testing 

and Materials,  em sua norma C 125-03 (ASTM, 2003), pozolanas são 

materiais silicosos ou silicoaluminosos que, por si só, possuem pouca ou 

nenhuma atividade aglomerante mas, quando finamente divididos e na 

presença da água, reagem com o hidróxido de cálcio à temperatura 

ambiente para formar compostos com propriedades aglomerantes.  

b) Material cimentante só possuem propriedades cimentantes se o teor de 

CaO for superior a 10%. Entende-se por material cimentante aquele que, 

independente do cimento, forma em contato com a água produtos 

cimentantes como o C-S-H de menor densidade porém mais lentamente. 

O material cimentante não precisa do hidróxido de cálcio para que possa 

formar produtos cimentantes, entretanto, a quantidade desses compostos 

formados, como o C-S-H, por exemplo, em geral não é insuficiente para 

produção de concreto com fins estruturais e, normalmente, sua hidratação 

é lenta. Quando o material cimentante é empregado como adição, em 

substituição de parte do cimento Portland, o hidróxido de cálcio e a gipsita 

presentes no cimento, aceleram o processo de sua hidratação (DAL 

MOLIN, 2005). 

c) Por fim, o fíler, o qual é denominado de adição mineral finamente dividida 

que atua essencialmente, através do efeito físico microfíler e como pontos 

de nucleação no momento da hidratação (DAL MOLIN, 2005).  
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2.1.2.1 Fíler calcário 

O fíler calcário tem aparência de um pó fino, derivado da rocha calcária. Pode 

ser classificado como calcítico ou dolomítico, dependendo de sua composição 

química. O calcário calcítico é aquele em que predomina a calcita, mineral composto 

essencialmente de carbonato de cálcio (CaCO3). O calcário dolomítico, por sua vez, é 

gerado a partir da substituição de parte cálcio existente na calcita por magnésio, 

formando a dolamita (CAMG(co3)2), num processo chamado de dolomitização (MELO, 

2005). 

O fíler calcário, devido às vantagens técnicas e econômicas, é uma das 

adições mais utilizadas na produção de CAA. Tem grãos em formato de prisma, com 

faces retangulares, diferindo do formato dos grãos de cinza volante e sílica ativa, os 

quais são arredondados. Além disso, também diferem do formato das partículas do 

pó de pedra, as quais são lamelares. Tem ainda, a capacidade de adsorver água 

resultando assim em maior resistência à exsudação e um aumento da viscosidade 

(VELASCOS, 2008). 

A ação do fíler calcário se dá tanto por meio de um efeito físico como químico, 

de forma que não constitui um material completamente inerte, como se tem definido. 

O efeito físico ocorre devido a sua finura, que gera um bom preenchimento dos vazios. 

(TAYLOR, 1990). No que se refere a ação química, a atuação do fíler se dá 

principalmente durante a hidratação do cimento nas primeiras idades, funcionando 

como agente de nucleação para a produção do CH e CSH, além de acelerar a 

hidratação dos minerais do clínquer, especialmente o C3S, contribuindo para o 

aumento da resistência à compressão (BOSILJKOV, 2003).  

 

2.1.2.2 Sílica Ativa 

A sílica ativa é um subproduto do processo de fabricação do silício metálico 

ou das ligas de ferro silício. A produção dessas ligas se dá em fornos elétricos de 

fusão, tipo arco-voltaico em temperaturas de aproximadamente 2000°C. A sílica ativa, 

atualmente, vem sendo empregada na produção de concreto como adição pozolânica 
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em razão de se obter concretos com propriedades melhoradas, elevando sua 

resistência e diminuindo sua permeabilidade (METHA; MONTEIRO, 2014). 

A massa específica da sílica ativa gira em torno de 2,2g/cm³, sendo esse valor 

inferior à massa do cimento Portland sem adição que é de 3,15g/cm³. A sílica ativa 

produz um efeito físico (microfíler) e um efeito químico (pozolânico) durante o 

processo de hidratação do cimento, atuando na formação de uma microestrutura 

(ISAIAS, 1995). 

Dentre os efeitos da sílica ativa nas propriedades de concreto no estado 

fresco, segundo Melo (2005), destacam-se:  

 Maior coesão, garantindo misturas mais estáveis; 

 Drástica redução da exsudação, devido ao tamanho reduzido das partículas;  

 Aumento da demanda de água; 

 Redução da retração plástica; 

 Aumento da fluidez do concreto;  

 Redução da permeabilidade, garantindo maior durabilidade às estruturas.  

Do ponto de vista físico, as partículas de sílica ativa são esféricas e 

extremamente pequenas, com diâmetro médio entre 0,1μm e 0,2μm (Figura 3),  sendo 

50 a 100 vezes menores que as partículas do cimento. 

 

Figura 3 – Imagem grão da sílica ativa 

 
Fonte: Souza; Mozer (2017) 
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O efeito físico é causado pela extrema finura da sílica ativa e em função da 

forma esférica das partículas, o que causa a redução de espaço disponível para água. 

Tal efeito densifica a pasta do cimento, efeito esse denominado de empacotamento. 

Também a finura da sílica ativa melhora a nucleação no processo de hidratação do 

cimento (HOFFMANN, 2001). 

No estudo realizado por Fornasier (1995), foi constatada a porcentagem ideal 

de sílica ativa a se adotar no concreto autoadensável. No entanto, essa quantidade 

depende da compatibilidade e da quantidade de materiais empregados, do 

desempenho esperado e das condições do ambiente de emprego do concreto. Os 

percentuais encontrados na pesquisa para emprego de sílica ativa foram de 5 a 30%. 

Entretanto, o percentual de 10% é o mais indicado por pesquisadores, pois acima 

disso pode ocorrer exsudação CAMARGO (2016). Entretanto, para Aitcin (2000), o 

teor normalmente empregado nas dosagens de concreto autoadensável deve ficar 

entre 3% e 10%. Já nas pesquisas desenvolvidas por Marangon (2006) e Rambo 

(2012), o teor empregado foi de 12,5% de sílica ativa, obtendo resultados satisfatórios 

em seus experimentos, tanto no estado fresco como no endurecido. 

 

2.1.3 Agregados 

Pode-se definir agregado como “um material granular, sem forma ou volumes 

definidos, de dimensões e de propriedades adequadas” para a produção de 

argamassas e concretos (ISAIA, 2005 p. 328).  

Os agregados para produção de concreto podem ser classificados quanto à 

sua origem e dimensão dos grãos. Quanto à origem os agregados podem ser 

classificados, em naturais, britados, artificiais e reciclados. São chamados de 

agregados naturais aqueles encontrados na natureza já preparados para o uso sem 

outro tipo de beneficiamento que não seja a lavagem, sendo provenientes das rochas 

existentes na crosta terrestre que estão sujeitas a processos de intemperismo. Alguns 

exemplos de agregados naturais são areia de rio, areia de cava ou pedregulho 

(SBRIGHI NETO, 2005). Os agregados britados são originados através de processos 

de cominuição mecânica de rochas. São produzidos em minas e ou jazidas naturais, 
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sediadas nas proximidades de afloramentos de rocha, sendo sua obtenção feita 

através do uso de técnicas de desmonte com explosivos e, posteriormente, 

transformados em grãos menores através do processo de britagem mecânica, 

dotados de dispositivos de classificação em função da graduação desejada (SBRIGHI 

NETO, 2005). Por sua vez, os agregados artificiais são obtidos através de processos 

industriais, cita-se como exemplo, a argila expandida. Já os agregados reciclados são 

resíduos da indústria de construção civil com propriedades ideais ao uso como 

agregado em concretos e argamassa, submetidos ou não a beneficiamento (SBRIGHI 

NETO, 2005). 

Quanto à dimensão dos grãos, os agregados podem ser classificados em 

agregados graúdos e miúdos, conforme estabelece a norma NBR 7211(ABNT, 

2008a), como sendo aqueles que passam pela peneira com abertura de malha 75 mm 

e ficam retidos na peneira com abertura de malha 4,75 mm, e de acordo com ensaio 

prescrito e realizado de acordo com a norma NM 248(ABNT,2011a). Já os agregados 

miúdos, são aqueles com grãos que passam pela peneira com abertura de malha 4,75 

mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha 150 µm, conforme ensaio 

realizado em conformidade com a norma NM 248. (ABNT, 2011a).  

Ainda com relação à dimensão dos grãos, a NBR 9935(ABNT, 2011b) 

qualifica de fíler o material de forma granular passante na malha 150 μm e de material 

pulverulento com partículas de dimensões inferior a 75 μm. As porcentagens 

admissíveis de material pulverulento presente nas areias são, de acordo com a NBR 

7211(ABNT, 2008a), de 3% para concretos submetidos a desgaste superficial e 5% 

para concretos protegidos de desgaste superficial, podendo esses limites serem 

expandidos para 10 e 12%, respectivamente, desde que seja devidamente justificado 

por análise petrográfica em que os constituintes não interferem nas propriedades do 

concreto. E por fim, à massa unitária para agregados naturais variam entre 1520 e 

1680 kg/m³ e, sua massa específica gira em torno de 2400 kg/m³. Para produções 

especiais, existem os agregados leves, com massa unitária inferior a 1120 kg/m³ e, os 

agregados pesados com massa unitária superior a 2080 kg/m³ (MEHTA; MONTEIRO, 

1994). 
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Os agregados devem ser isentos de impurezas e ter uma resistência sempre 

maior que a da pasta. Naturalmente a forma dos grãos e a conformação superficial 

influenciam muito na trabalhabilidade, aderência e resistência do concreto. Os 

agregados lisos facilitam a mistura e adensamento e os de superfície áspera 

aumentam a resistência à tração (RIBEIRO JUNIOR, 2015). 

Os agregados apresentam uma intensa variação de suas características, 

sendo necessário o estudo e o controle de qualidade, tanto antes como durante a 

execução da obra. A principal aplicação dos agregados é na produção de concretos e 

argamassas onde, em conjunto com um aglomerante (pasta de cimento 

Portland/água), constituem uma rocha artificial, com diversas utilidades na 

engenharia, cuja principal aplicação é compor os diversos elementos estruturais de 

concreto armado (RIBEIRO JUNIOR, 2015). 

Os agregados possibilitam que algumas propriedades da rocha artificial a ser 

formada apresentem melhor desempenho, tais como: redução da retração da pasta 

de cimento, aumento da resistência ao desgaste, melhor trabalhabilidade e aumento 

da resistência ao fogo. As propriedades físicas e químicas dos agregados e das 

misturas ligantes são essenciais para a vida das estruturas em que são usados. São 

inúmeros os exemplos de falência de estruturas provocados por causa da seleção e 

o uso inadequado dos agregados (RIBEIRO JUNIOR, 2015). 

 

2.1.3.1 Agregados graúdos  

Os agregados graúdos para que possam ser utilizados em concretos 

autoadensáveis devem, preferencialmente, possuir dimensão máxima entre 9,5 e 20 

mm, granulometria contínua, formato idealmente esférico e que obedecer às 

recomendações da NBR 12655 (ABNT,2015a). 

O concreto autoadensável deve possuir baixa taxa de agregado graúdo, cerca 

de 30% e 35% do volume de concreto, tendo uma relação de peso agregado 

graúdo/concreto de 32% a 40%, compreendendo entre 750 kg/m³ a 920 kg/m³. 
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1.1.2.1 Agregados miúdos 

Na obtenção do CAA, o volume de agregado miúdo pode variar entre 40% e 

50% do volume de argamassa, equivalente entre 710 a 900 kg/m³ (GOMES; BARROS, 

2009).  

Geralmente, o conhecimento da massa específica, da massa unitária, da 

composição granulométrica e do teor de umidade é fundamental para a dosagem dos 

concretos, em particular para o concreto autoadensável. Também, a composição 

granulométrica, juntamente com forma e textura das partículas, causam interferências 

nas propriedades do concreto em seu estado fresco, (MEHTA; MONTEIRO, 1994), 

tornando-o significativo para o CAA.  

O conhecimento da distribuição granulométrica do agregado é importante, 

pois um agregado contínuo com distribuição uniforme da dimensão dos grãos, 

possibilita ao concreto uma trabalhabilidade maior. A continuidade granulométrica é 

responsável por diminuir a distribuição e dimensões dos poros do concreto 

endurecido, onde os vazios são ocupados pelos grãos com menores dimensões, 

produzindo melhoria em suas propriedades mecânicas (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

 

2.1.4 Aditivos para concretos e argamassas 

O emprego de aditivos em concretos, pastas e argamassa vem crescendo 

significativamente em todo o mundo. Alguns dados mostram que de 70 a 80% de todo 

o concreto produzido no mundo contém um ou mais aditivos (MEHTA; MONTEIRO, 

2014).  

Os aditivos são definidos como materiais orgânicos ou inorgânicos, no estado 

sólido ou líquido, adicionados aos concretos, argamassas ou pastas em quantidades 

não superiores a 5% da massa de cimento ou materiais cimentíceos. Esses aditivos 

interferem na hidratação do cimento por meio de efeitos químicos ou físicos, 

modificando uma ou mais propriedades do concreto, argamassa ou pasta no estado 

fresco ou endurecido (KLEIN, 2008). Também a NBR 11768 (ABNT, 2011c) define 

aditivo como produtos que adicionados em pequena quantidade a concretos de 
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cimento Portland modificam algumas de suas propriedades, no sentido de melhor 

adequá-las a determinadas condições. 

Dentre os diversos tipos de aditivos para concretos, existem os 

superplastificantes, o qual será empregado nesta pesquisa. 

Os aditivos superplastificantes atuam sobre o cimento e a água alterando o 

comportamento do concreto, reduzindo a quantidade de água de amassamento 

necessária ao concreto sem no entanto alterar a consistência do material no estado 

fresco ou aumentar a fluidez do concreto fresco sem que para isso seja aumentada a 

quantidade de água presente na mistura (NEVILLE, 2013).  

As adições de aditivos superplastificantes em solução facilitam as dispersões 

das partículas devido ao mecanismo da repulsão eletrostática e repulsão estérica, 

alterando o grau de floculação do sistema, aumentando a fluidez da pasta de cimento. 

Os compostos adsorvidos alteram as propriedades da superfície do cimento e suas 

interações com a fase líquida, como também com outras partículas sólidas. Em 

suspensões dispersas, as partículas encontram-se individualizadas e, por sua vez, 

são pouco influenciadas pela força da gravidade, deixando que as suspensões 

permaneçam homogêneas e estáveis por um maior período. Entretanto, a 

aglomeração das partículas provoca a sedimentação, dificultando a manutenção da 

homogeneidade da suspensão. O período em que o concreto perde fluidez é durante 

a fase em que C3A reage com o gesso e é realçada pela presença maior de álcalis 

no cimento. A trabalhabilidade mais alta que o normal no concreto que contém 

superplastificante é mantida, na maioria das vezes, por aproximadamente 30-60 

minutos e pode ser melhorada quando o aditivo é adicionado alguns minutos após a 

mistura (SILVA et al., 2009). 

A adição de superplastificante acarreta alterações no comportamento dos 

estágios seguintes da hidratação. Uma dessas implicações é atraso no processo de 

pega, o qual aumenta com a dosagem empregada. Com isso, certamente outros 

fatores afetam a magnitude do atraso, dentre os quais a finura e composição do 

cimento Portland, a natureza (principalmente do grupo funcional), massa molecular do 

superplastificante e temperatura (RONCERO, 2000). 
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De acordo com Hartmann (2002), os superplastificantes podem ser 

subdivididos em quatro categorias, conforme sua composição química, sendo:  

a) lignossulfonatos ou lignossulfonatos modificados. Os lignossulfonatos 

geralmente incorporam ar e retardam, com diversas intensidades, a pega de 

cimento;  

b) sais sulfonatos de policondensado de naftaleno e formaldeído, usualmente 

denominados de naftaleno sulfonato ou apenas de naftaleno. Esses compostos 

não incorporam o ar e, praticamente, não interferem no tempo de pega do 

cimento;  

c) sais sulfonatos de policondensado de melamina e formaldeído, usualmente 

denominados de melamina sulfonato ou apenas de melamina. A melamina 

pode apresentar uma tendência ao retardo de pega do cimento e, 

eventualmente, incorporar pequena quantidade de ar; 

d) policarboxilatos são polímeros de cadeias longas e de grande massa molar. 

Esses aditivos têm como mecanismo básico de ação a repulsão estérica que 

alia os efeitos da repulsão eletrostática ao efeito de dispersão causado pela 

sua grande massa entre os grãos de cimento impedindo com maior eficiência 

que se aproximem novamente e floculem. Esses aditivos são conhecidos como 

redutores de água de alta eficiência por serem capazes de reduzir o teor de 

água de três a quatro vezes mais, se comparados aos aditivos plastificantes. 

Além disso, segundo Repette (2011), esses aditivos acarretam diminuição da 

tensão superficial do meio aquoso e, por sua vez, diminuição da viscosidade 

da pasta, podendo contribuir para a segregação.  

Os policarboxilatos são os superplastificantes mais indicados para a obtenção 

do CAA, visto que garantem uma maior redução de água (superior a 20%), maiores 

resistências iniciais e manutenção de fluidez (NUNES, 2001). Contudo, o uso 

adequado dos aditivos requer uma compreensão mínima dos conceitos básicos de 

química do cimento e interações entre cimento-aditivo. As forças que atuam nas 

partículas incluem a força de van der Waals e a força repulsiva eletrostática gerada 

pela carga elétrica na superfície da partícula. Para se obter suspensões dispersas, as 

forças repulsivas entre as partículas devem exceder as forças atrativas. A repulsão 

eletrostática (Figura 4) incide na defloculação das partículas de cimento e liberação 
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da água de amassamento aprisionada por essas partículas, podendo esta água ser 

usada para lubrificação. A defloculação vem a ocorrer quando os compostos do aditivo 

que apresentam cargas negativas são atraídos pelas partículas de cimento de carga 

positiva passando todas as partículas de cimento a ter cargas negativas, vindo a se 

repelirem (MEHTA; MONTEIRO, 2014).  

 

Figura 4 – Mecanismo de ação dos aditivos superplastificantes – repulsão eletrostática 

 
Fonte: Aïtcin (2000 apud KLEIN, 2008). 

 

Outro mecanismo de ação por repulsão estérica vem a ocorrer quando são 

utilizados aditivos superplastificantes à base de éteres de policarboxilatos. Nesse 

caso, a repulsão decorre do arranjo dos átomos entre duas moléculas de 

superplastificante adsorvidas em dois grãos de cimento adjacentes (Figura 5). O 

empecilho do entrelaçamento das cadeias laterais de diferentes moléculas do aditivo 

impede a aproximação das partículas de cimento (KLEIN, 2008). 
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Figura 5 – Mecanismo de ação dos aditivos superplastificantes – repulsão estérica 

 
Fonte: Aïtcin (2000 apud KLEIN, 2008, p. 52). 

 

2.1.5 Água 

Na obtenção da água de amassamento é necessário ter a qualidade dentro 

das normas concebias pela NBR 15900-1 (ABNT, 2009a), que considera que se a 

água é potável pode ser usada na produção de concreto. Contudo, a presença de 

pequenas quantidades de açúcar e citratos não tornam a água imprópria para o 

consumo, mas podem torná-la insatisfatória como água de amassamento. A água 

usada para a fabricação do concreto não poderá conter impurezas que prejudiquem 

as reações dos componentes que o integram, permitindo apenas pequenas 

quantidades de impurezas (menos que 200 partes por milhão de sólidos dissolvidos), 

que não apresentam efeitos danosos ao concreto (BAUER, 2000). A NBR 15900-1 

(ABNT, 2009a) estabelece para produção de concreto a quantidade máxima de sulfato 

até 2000 miligramas por litro e, para quantidade de cloreto, os parâmetros abaixo: 

 Concreto protendido, até 500 miligramas de cloreto por litro de água; 

 Concreto armado, 1000 miligramas de cloreto por litro de água; 

 Concreto simples, até 4500 miligramas de cloreto por litro de água. 

Segundo Neville (2013), a água de amassamento não deve conter matéria 

orgânica indesejável nem substâncias inorgânicas em teores excessivos, mas pode 

ser utilizada de forma satisfatória para o preparo de concretos se os parâmetros do 
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pH estiverem entre 6,0 e 8,0. A presença de impurezas pode comprometer a qualidade 

das propriedades do concreto tanto no estado fresco como no estado endurecido, 

acarretando efeitos negativos na resistência mecânica do concreto, podendo causar 

manchamento na superfície desse material ou até mesmo provocar corrosão precoce 

das armaduras.  

Quando a água usada apresentar características inadequadas, devem ser 

realizados ensaios para descobrir a influência das impurezas sobre o tempo de pega, 

a resistência mecânica e a estabilidade de volume, no surgimento de eflorescências 

na superfície do concreto e corrosão das armaduras (NEVILLE, 2013). 

Diversas são as patologias que as substâncias indesejadas incorporadas à 

água de amassamento podem causar no concreto mas, muitas vezes, essas 

substâncias são menos nocivas, do que quando adicionamos a água em excesso à 

mistura. O volume e/ou a proporção da água empregada para o amassamento é de 

substancial importância para a produção de concretos para que consiga o adequado 

desempenho. O uso indiscriminado desse componente pode provocar reduções 

significativas na sua resistência e impermeabilidade (NEVILLE, 2013). 

A maioria dessas propriedades é dependente da porosidade da matriz e da 

zona de transição que são influenciadas diretamente pela relação água/cimento. Em 

concretos com relação água/cimento elevada, a água excedente, não necessária para 

hidratação do cimento, vai formar poros após o concreto endurecer. Quanto maior a 

porosidade do material, menor será sua resistência mecânica (MEHTA; MONTEIRO, 

2014). 

As principais propriedades mecânicas aliadas à durabilidade e 

sustentabilidade justificam o elevado emprego do concreto na construção civil. Elas 

são afetadas por um conjunto de variáveis, dentre as quais: forma dos agregados e 

tipo do cimento (NEVILLE, 2013). 
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2.2 MÉTODO DE DOSAGEM 

Atualmente, existem inúmeras referências na bibliografia de métodos de 

dosagem para obtenção do CAA, diferentes dos procedimentos de dosagem do 

concreto convencional, mas com fundamentos empíricos (LISBÔA, 2004).  

Os métodos de obtenção do CAA não são fundamentados apenas na questão 

da alta fluidez do concreto mas também na capacidade do concreto passar entre 

obstáculos sem ocorrer bloqueio e segregação. A dosagem do concreto deve estar 

intimamente relacionada com a proporção entre os seus materiais constituintes a fim 

de se obter, de maneira econômica, a resistência e a durabilidade (NEVILLE, 2013).  

Um dos pioneiros dos métodos de dosagem do CAA, e também em seu 

desenvolvimento, foi o professor Okamura da Universidade de Tóquio no Japão. 

(LISBÔA, 2004). No Brasil um dos métodos mais usados é o de Gomes; Barros (2009). 

A relação água finos deverá ser fixada, a princípio, no limite superior a 0,40% de sua 

massa, para em seguida ser diminuída, até se atingir a resistência requerida para o 

concreto. Quanto ao esqueleto granular, deverá ser adotado um tamanho 

característico máximo para o agregado de 20 mm. A relação areia/brita (ar/br) é 

determinada segundo o critério de máxima densidade em seco e sem compactação, 

no sentido de ser obtida uma mínima quantidade de vazios entre os dois materiais 

(GOMES; BARROS 2009). 

 

2.3 PROPRIEDADES NO ESTADO FRESCO 

As propriedades do concreto autoadensável no estado fresco são as que mais 

se destacam, principalmente devido à facilidade de mistura, transporte, nivelamento e 

adensamento, sendo que essa última atividade não requer nenhum tipo de 

equipamento. Além disso, quando comparado ao concreto convencional, possui a 

vantagem de ter uma produtividade muito superior, ou seja, pode-se lançar na 

estrutura volumes de concretos muito superiores aos que se lançaria se o concreto 

fosse do tipo convencional (NEVILLE, 2013). 
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Para que o concreto disponha da habilidade de preenchimento é necessário 

que tanto a fluidez da pasta quanto da argamassa sejam elevadas. Não obstante, 

requer-se ainda que o concreto possua elevada coesão para que, ao ser lançado, não 

ocorra à segregação da mistura, possibilitando o preenchimento de todos os espaços, 

mantendo sua homogeneidade. A habilidade de fluxo está vinculada à coesão do 

concreto, sendo que um material coeso contribui para a homogeneidade em situações 

onde há áreas restritas ou com alta taxa de armaduras (NEVILLE, 2013). 

A estabilidade do concreto fresco é uma particularidade de alta importância, 

sendo um índice simultâneo da capacidade de retenção de água, oposto da 

exsudação. Exsudação é o afloramento de água e/ou pasta na superfície do concreto 

depois de lançado e da capacidade de retenção do agregado graúdo na massa do 

concreto fresco, oposto da segregação. Segregação é a separação do agregado 

graúdo dos demais componentes do concreto a qual produz uma mistura 

heterogênea. A resistência do concreto à exsudação e à segregação é conhecida 

como a coesão do material (MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

Gomes e Barros (2009) apresentam as propriedades referenciais ao CAA no 

estado fresco, juntamente com os mecanismos que governam cada uma delas, 

conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Propriedades e mecanismos que governam o CAA, no estado fresco 
Propriedades e mecanismos que as governam o CAA, no estado fresco 

Propriedade Mecanismos que governam 

Habilidade de preenchimento Fluidez elevada e coesão da mistura 

Habilidade de passagem 

Viscosidade moderada da pasta e argamassa; e 

propriedades dos agregados, em especial, dimensão 

máxima do agregado graúdo 

Resistencia à segregação ou 

estabilidade 
Viscosidade e coesão da mistura 

Fonte: Gomes; Barros (2009). 
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2.4 TRABALHABILIDADE DO CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

Para que o CAA seja classificado como tal, deve apresentar deformabilidade 

e viscosidade plástica necessária para que se obtenha um adensamento sem a 

necessidade de aplicação de energia externa durante a concretagem. (GUETTI, 

2012). 

Segundo Okamura e Ouchi (2003), tende a existir um ponto favorável entre a 

linha da deformabilidade e a viscosidade da argamassa para se atinja a 

autoadensabilidade do concreto. Isso pode ser observado nos ensaios de 

espalhamento e do funil-V. Para Ferraris et al. (2001), o ensaio mais empregado na 

prática para se determinar a trabalhabilidade do concreto é o abatimento de tronco de 

cone através do espalhamento, onde em um único ensaio pode ser observado o 

espalhamento, a viscosidade plástica, a ocorrência ou não de exsudação e 

segregação. 

 

2.5 REOLOGIA DO CONCRETO  

A reologia compreende o estudo das deformações e escoamento dos 

materiais. Propriedades reológicas tal como a tensão de escoamento e a viscosidade 

plástica no estado fresco, o que interferem nas características do CAA. 

A tensão de escoamento é denominada como a energia necessária para que 

o escoamento tenha início. O CAA, por apresentar elevada fluidez, faz com que a 

mistura escoe com muita facilidade, ou seja, possui baixos valores de tensão de 

escoamento (LEITE, 2007). A tensão de escoamento inicial se faz necessária para a 

caracterização de compósitos, como CAA, resultante da força de atração existente 

entre as partículas presentes no concreto. A estabilidade resultante dessa força é 

abalada pela deformação da matéria. Assim, a tensão de escoamento inicial está 

relacionada com a deformabilidade do concreto (NUNES, 2001). Já para Klein (2008), 

a tensão de escoamento inicial do CAA deve apresentar-se baixa garantindo, assim, 

a fluidez necessária ao concreto. 
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Já com relação à viscosidade plástica, que é a propriedade que caracteriza a 

resistência à deformação durante o processo de escoamento do concreto em seu 

estado fresco, por sua vez, requer valores mais altos, sendo assim estabelecidos para 

que possa dar estabilidade à mistura. Quando o CAA apresenta baixa viscosidade, 

esse enfrenta dificuldades em manter a dispersão homogênea dos materiais 

constituintes, podendo ocasionar segregação e exsudação. Misturas com teores de 

viscosidade em excesso podem comprometer a habilidade passante e dificultar o 

espalhamento do CAA. Consequentemente, ele deve apresentar viscosidade 

moderada (MARTINS, 2009). 

A Figura 6 ilustra as faixas adequadas para o comportamento reológico em 

diferentes tipos de concreto, inclusive para o concreto autoadensável tema desta 

pesquisa (Nunes , 2001). 

 

Figura 6 – Comportamento reológico de diferentes tipos de concreto 

 
Fonte: Nunes (2001). 

 

As classe e quantidades dos materiais que podem ser empregados na 

obtenção do concreto têm influência direta sobre a reologia da argamassa, cujos 

efeitos podem ser considerados estendidos para o concreto (KLEIN, 2008). As 

influências desses materiais sobre a tensão de escoamento e a viscosidade são 

descritas no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Efeitos de diferentes materiais sobre a reologia das argamassas 
Ação Efeitos 

Tensão de 
escoamento 

Viscosidade plástica 

Aumento de volume de água Redução Redução 

Aumento na quantidade de agregado 
miúdo. 

Aumenta Aumenta 

Aumento na quantidade de cimento. Aumenta Aumenta/sem efeito 

Aumento na quantidade de agregado 
miúdo. 

Aumenta Aumenta/Sem efeito 

Uso de aditivo plastificante Redução Sem efeito 

Uso de aditivo incorporador de ar Sem efeito Redução 

Substituição de parte do cimento por 
cinza volante. 

Redução Redução 

Substituição de parte do cimento por 
sílica ativa. 

Aumenta Redução 

Fonte: Banfill (1994 apud KLEIN, 2008, p. 41) 

 

2.6 PROPRIEDADES NO ESTADO ENDURECIDO  

Dentre as principais propriedades mecânicas do concreto destacam-se as 

seguintes: resistência à compressão, módulo de elasticidade e  resistência à tração 

na flexão.  

 

2.6.1 Resistência à compressão  

A resistência à compressão pode ser considerada uma das propriedades mais 

importantes do concreto, uma vez que através dela é possível referenciar o material, 

bem como de estabelecer parâmetros para melhor as propriedades de resistência à 

compressão, atreves da seleção dos materiais componenste deste compósito. A 

resistência à compressão pode ser definida como sendo a quantidade de tensão 

necessária para o material entrar em colapso total. Pelo fato da resistência do concreto 

ser função do processo de hidratação do mesmo, as especificações e ensaios 

baseiam-se em corpos de prova curados a condições padrão de umidade e 

temperatura (MEHTA; MONTEIRO, 2014. VELASCO, 2008). 

O comportamento do CAA na compressão é similar ao concreto convencional 

quando na mesma faixa de resistência. Entretanto, a faixa de resistência à 
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compressão do CAA pode variar de 20 MPa a mais de 150 MPa, sendo mais difícil 

obter CAA de baixa resistência. O CAA apresenta maior homogeneidade entre pasta 

e agregados do que o concreto convencional devido à maior dispersão das partículas 

de cimento geradas pela ação de aditivos superplastificantes (REPETTE, 2011). 

 

2.6.2 Módulo de elasticidade do concreto 

O módulo de elasticidade caracteriza-se como sendo a razão entre a tensão 

e a deformação reversível. Para materiais homogêneos, o módulo de elasticidade 

pode ser entendido como uma medida das forças de ligação interatômicas e não 

apresenta influências por alterações microestruturais. No entanto, o mesmo não pode 

ser garantido para materiais multifásicos heterogêneos como é o caso do concreto. O 

módulo de elasticidade do concreto pode variar de 14 GPa a 40 GPa. A importância 

do conhecimento do limite elástico em um projeto estrutural se deve pela 

representação da tensão máxima permitida antes que o material sofra uma 

deformação permanente. Com isso é importante que as cargas de projeto sejam 

estabelecidas até o limite elástico e não plástico dos materiais (MEHTA; MONTEIRO, 

2008). 

Devido ao CAA conter menor quantidade de agregado graúdo, seu módulo de 

elasticidade tende a ser menor que o do concreto convencional dado a uma mesma 

resistência à compressão. No entanto, essa diferença tende a variar de acordo com o 

nível de resistência do concreto e de sua composição, dando a entender que não é 

possível estabelecer uma comparação generalizada com relação a essa propriedade. 

O CAA que em sua dosagem apresenta uma menor quantidade de agregado graúdo, 

pode ter o valor do módulo de elasticidade em até 10% menor que o de um 

convencional à mesma resistência. Porém, um CAA com maior teor de britas resulta 

em um menor espalhamento (da ordem de 550 mm e 650 mm) mas pode obter um 

módulo da mesma ordem que um concreto convencional (REPETTE, 2011). 

O concreto é um material que apresenta um desempenho não linear ao 

receber tensões de compressão ou de tração, isto em decorrência de sua natureza 

visco-elástica de pseudo-sólido. (PACHECO et al., 2014). A Figura 7 mostra no 
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diagrama tensão-deformação que esse material, diferentemente dos materiais 

homogêneos, nem sempre apresenta proporcionalidade entre tensão aplicada e a 

deformação específica resultante NBR 6118 (ABNT, 2014). 

 

Figura 7 – Diagrama tensão - deformação do concreto 

 
Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014). 

 

Segundo as pesquisas de Mehta e Monteiro (2014) a variação do módulo de 

elasticidade do concreto é influenciada por inúmeros elementos, conforme se observa 

na Figura 8. 

 

Figura 8 – Elementos que interferem no módulo de elasticidade do concreto 

 
Fonte: Mehta; Monteiro (2014). 
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Inicialmente, o comportamento elástico do concreto é classificado segundo os 

vários tipos de comportamento elástico dos materiais de construção. Neville (2013) 

define a elasticidade pura como sendo a deformação que aparece e desaparece 

imediatamente na aplicação e remoção de tensão. Verifica-se esse efeito no concreto, 

que pode apresentar deformação linear e elástica, não linear e elástica, linear e não 

elástica e não linear e não elástica.  

O comportamento elástico também pode ser linear e não-linear, os materiais 

cujo comportamento é linear elástico durante o processo de carregamento são tidos 

por mais friáveis em termos estruturais. Robert Hooke (1678) é reconhecido como 

precursor da Teoria da Elasticidade estabelecida com base na existência de 

linearidade na relação entre as tensões e deformações, mas foi em 1807 que 

apareceu Thomas Young e estabeleceu o famoso módulo de proporcionalidade entre 

tensões e deformações, conhecido por módulo de Young (MELLO, 2005). 

 

2.6.3 Resistência à tração na flexão  

Segundo Velasco (2008), o comportamento da resistência à tração na flexão 

é a propriedade mais importante no estudo de concretos reforçados com fibras sendo 

que, na maior parte das aplicações, as peças estruturais estão susceptíveis a algum 

esforço de flexão. Além do mais, é propriedade que apresenta comportamento com 

maior evolução em seus resultados com o emprego de fibras. Logo após o surgimento 

da primeira fissura, a carga de pico tem a tendência de atingir resistência do dobro ou 

triplo da carga de primeira fissura. Esse fenômeno está intimamente ligado ao volume 

e do fator de forma de fibra empregado na produção do concreto. 

Para determinar a resistência à tração na flexão são usados os ensaios 

recomendados pela ACI Committee 544 (ACI, 1982),  ASTM C1018 (ASTM, 1992), 

Norma Japonesa JCSE-SF4 (JCSE, 1984), conforme demonsta a Figura 9, e ainda os 

métodos da ASTM C 1609 (ASTM, 2010), Norma Belga NBN B15-238 (NBN, 1992) e 

NBR 12142 (ABNT, 2010a), a qual foi empregada para ensaios à tração na flexão de 

vigas  com dimensões de 15x15x150 mm. Essa norma estipula dimensões e 

velocidade de aplicação de carga diferente, as quais causam variações nos 
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resultados, pois quanto menor a velocidade de carga, menor será o resultado do 

ensaios. Também são consideradas variáveis nos resultados dos ensaios, a idade do 

concreto, o fator água cimento, os teores e tipos de finos, fator de forma das fibras e 

ainda teores de fibras. 

 

Figura 9 – Disposito para ensaio de resistência à tração na flexão 

 

Fonte: NBR 12142(ABNT, 2010a). 

 

No Brasil, o método de ensaio da resistência à tração do concreto é dado pela 

NBR 7222 (ABNT, 2010f) para corpos de prova cilíndricos 10x30 cm e pela NBR 

12142 (ABNT, 2010a) para os prismáticos. Esse método consiste em romper os 

corpos de prova  moldados de acordo com a norma NBR 12142 (ABNT, 2010a) a qual 

determina o procedimento de ensaio de resistência à tração na flexão que consiste, 

basicamente, em aplicar duas cargas linearmente distribuídas nos terços médios de 

um prisma, de modo a provocar tração na face inferior do corpo de prova de concreto. 

Essa face terá suas fibras tracionadas até a ruptura do concreto. 
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Gava (2006), constatou que o deslocamento na primeira fissura é influenciada 

pela velocidade adotada, sendo que ao ampliar a velocidade de ensaio de 

0,075mm/min para 0,60 mm/min, o aumento do deslocamento referente à carga de 

pico foi de 23%. Porém, ao passar a velocidade para 1,5 mm/min, o ganho da carga 

de pico ascendeu para de 28%. Ou seja, parece haver indicativo que a carga 

necessária para o surgimento da primeira fissura é dependente da velocidade de 

carga, sendo proporcional à sua velocidade.  

De acordo com estudos de Johnston (1993), ao empregar velocidade de carga 

de 0,005 a 200 mm/mim, chegou-se à conclusão que quanto maior a taxa de 

carregamento, maior a resistência na primeira fissura e mais evidente a queda de 

carga após seu surgimento. 

A resistência à tração do CAA é maior do que a do concreto convencional, 

principalmente quando adicionado fibras de aço (WALRAVEN, 2003). Algumas 

ensaios de CAA podem ter um valor de até 40% superior quando comparados ao 

concreto convencional, possibilitando com isso pesquisas que busquem uma possível 

redução na armadura mínima em dimensionamento de estruturas de concreto armado 

(HOLSCHEMACHER et al., 2002).  
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3. CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM FIBRAS  

 

O emprego de fibras com finalidade de reforçar matrizes frágeis é uma prática 

utilizada desde a antiguidade, quando se empregava palha ou capim como reforços 

de tijolos de barro secos ao sol. A própria natureza dispõe de exemplos do uso de 

reforço fibroso em matrizes frágeis, tendo como exemplo a madeira, que é um 

compósito fibroso cuja matriz, constituída de lignina e pectina, e reforçada com fibras 

de celulose (VELASCO, 2008).  

Estudos comprovam que o emprego de fibras no concreto melhoram as 

propriedades mecânicas, mitigando fissuras ao receber tensões de tração, flexão, 

entre outras, tornando-se uma importante evolução nas últimas décadas. (ROBINS; 

AUSTIN; JONES, 2002). Distintamente da prática das armaduras convencionais que 

são previamente montadas e devidamente posicionadas antes da concretagem, as 

fibras são adicionadas ao concreto ficando distribuídas de forma aleatória na mistura 

(FIGUEIREDO, 2011). As propriedades do concreto reforçado com fibras estão 

intimamente interligadas com as características da matriz e com a classe, tipo e teor 

de fibras (BURATTI; MAZZOTTI; SAVOIA, 2011). Para se obter ganhos significativos 

na ductilidade de concretos produzidos com fibras de aço, faz-se necessário que se 

empregue um consumo mínimo, o qual para lajes sem juntas fica entre 35 e 45 kg/m3 

e para pisos 20 kg/m3 (SOUTSOS; LE; LAMPROPOULOS, 2012).  

A trabalhabilidade do concreto é afetada pelo teor, índice de forma e tipo de 

fibra. Isso porque afeta tanto na tensão de escoamento quanto a viscosidade. Essa 

alteração na trabalhabilidade pode ser explicada, de forma indireta, pela redução da 

fluidez, haja visto que na superfície das fibras podem ficar adsorvidas várias camadas 

de água, as quais deixam de ficar disponíveis para a mistura (BALAGURU; SHAH, 

1992). 

A alteração na trabalhabilidade do concreto autoadensável com fibras 

depende de uma série de fatores dentre as quais de composição do material da fibra, 

da forma geométrica e do teor de incremento. Tais alterações acontecem por dois 

aspectos principais. Primeiro, ao adicionar fibras, particularmente às com dimensões 
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maiores, provoca-se uma redução de movimentação relativa das partículas, 

especificamente os agregados com maiores dimensões. Como se prescreve que as 

fibras apresentem dimensões superiores de duas vezes a máxima dimensão dos 

agregados, elas acabam produzindo um bloqueio da movimentação da mistura e, 

consequentemente sua fluidez. Segundo Figueiredo (2011), as fibras empregadas na 

produção de compósitos cimentícios são classificadas em: macrofibras quando seu 

comprimento se excede duas vezes o tamanho máximo do agregado graúdo e seu 

diâmetro é muito maior que o diâmetro dos grãos de cimento; e microfibras quando o 

diâmetro da fibra é o mesmo dos grãos de cimento e seu comprimento é menor que o 

tamanho máximo do agregado. Com isso, elevados comprimento das fibras de aço 

podem afetar a mobilidade e a trabalhabilidade do CAA, em virtude do aumento da 

área superficial da fibra, consequentemente reduzindo a mobilidade do agragado 

graúdo (CARVALHO, 2012). 

A segunda condição está relacionada à área superficial das fibras. Ao 

incorporar fibras ao concreto também se está incrementando uma ampla área 

superficial que necessita de água de molhagem. Com isso, fibras com área superficial 

maior demandam de maior volume de água de molhagem, motivando-se a aumento 

de coesão e perda de mobilidade do concreto no estado fresco (FIGUEIREDO, 2011).  

A resistência da fibra acaba afetando o teor crítico e, consequentemente, a 

capacidade resistente pós-fissuração. Isto ocorre porque no momento em que a matriz 

fissura há uma transferência de suas tensões para a fibra cuja resistência é então 

acionada. Dessa forma, quanto maior a resistência da fibra, maior será a capacidade 

resistente residual (FIGUEIREDO, 2011).  

Segundo Bentur e Mindess (2007), em meados das décadas de 50 e 60 

ocorreu o início do emprego de fibras de aço para reforçar as matrizes frágeis dos 

compósitos cimentíceos, preliminarmente com emprego apenas de fibras de aço 

retas. Tão logo se iniciou o emprego das fibras, vieram os problemas relacionados à 

trabalhabilidade desses compósitos reforçados com as fibras de aço como, por 

exemplo, a ocorrência de novelos ou ouriços de fibras, em particular quando da 

utilização com formas longas que manifestavam maior desempenho das propriedades 

mecânicas. De acordo com Balaguru e Shah (1992) para resolver esses problemas 
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ou ainda minimizá-los, iniciou-se o procedimento de diminuir o diâmetro do agregado 

graúdo, mas isso ainda não solucionou a queda na trabalhabilidade oriunda do 

acréscimo de fibras.  

Diante desses problemas, surgiram as fibras com ganchos e corrugadas com 

diâmetros menores, podendo ser adicionadas em menores teores, o que facilitou a 

manutenção da trabalhabilidade do compósito, e ainda absorvendo esforços 

secundários (BENTUR; MINDESS, 2007). 

 

3.1 CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM FIBRAS DE AÇO  

O primeiro emprego do concreto reforçado com fibras de aço como elemento 

estrutural ocorreu em 1971 para a produção de painéis desmontáveis com dimensões 

3250 m² com 65 mm de espessura para uma garagem de estacionamento do 

Aeroporto Heathrow de Londres. O concreto continha 3% de sua massa em fibra de 

aço formada a frio com 0,25 mm de diâmetro e 25 mm de comprimento. Na época da 

última inspeção relatada, depois de 5 anos de uso, as lajes não apresentaram sinais 

de fissuração. No Aeroporto McCarran International, em Las Veja Nevada, uma área 

existente de estacionamento de aeronave pavimentada com asfalto (53.000 m²) foi 

revestida com concreto reforçado com fibras de aço de 150 mm de espessura, 

comparado com a espessura de 380 mm que seria necessária para o concreto armado 

convencional (METHA; MONTEIRO, 2014). 

As fibras de aço têm sua principal aplicação em concretos para os pavimentos 

industriais, um exemplo é o Metrô subterrâneo – Linha Amarela – em São Paulo, que 

o concreto utilizado no túnel foi do tipo projetado com incorporação de fibras de aço 

(FIGUEIREDO, 2011). 

As fibras de aço podem ser classificadas de acordo com a sua composição 

em dois tipos: alto teor de carbono e baixo teor de carbono. A resistência à tração da 

fibra está diretamente relacionadas a esses teores de carbono do aço. A aplicação de 

um determinado tipo de fibra, ou seja, fibra com baixo ou alto teor de carbono depende 

diretamente da matriz cimentícia à qual as fibras serão adicionadas. Em matrizes 

cimentícias em que há uma boa aderência com as fibras, recomenda-se a utilização 
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de fibras com alto teor de carbono para se evitar a ruptura das fibras ao serem 

solicitadas e durante a propagação de trincas na matriz. Já em matrizes cimentícias 

convencionais, normalmente ocorre o arrancamento das fibras antes de sua ruptura, 

sendo mais adequada, neste caso, a utilização de fibras com baixo teor de carbono 

(GUETTI, 2012). 

Atualmente, no Brasil, a NBR 15530 (ABNT, 2007a), regulamenta o emprego 

de fibras de aço, classificando segundo suas formas geométricas da seguinte forma:  

 Tipo A: fibra de aço com ancoragem nas extremidades;  

 Tipo C: fibra de aço corrugada; 

 Tipo R fibra de aço reta. 

A NBR 15530 (ABNT, 2007a) classifica a resistência das fibras em função do 

tipo e classe, conforme a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Requisitos e classes de fibra de aço 

Fibra Resistência à 

tração (Mpa) 

AI 1000 

AII 500 

CI 800 

CII 500 

CIII 800 

RI 1000 

RII 500 
Fonte: NBR 15530 (ABNT, 2007a). 

 

De acordo com a ACI 544.1R (1996), uma das características das fibras é a 

relação entre o seu comprimento e seu diâmetro, chamado de fator de forma. Quanto 

maior for o fator de forma, melhor será a capacidade de aderência entre a fibra e a 

matriz do concreto. Assim fica evidente que a qualidade dos concretos com fibras de 

aço depende basicamente de seu fator de forma, levando em consideração que, 

quanto maior for esse fator, melhor será a performance do compósito. Com isso, a 

escolha do fator de forma e da classe de resistência mecânica e do módulo de 
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elasticidade das fibras de aço são importantes a fim de atingir as resistências 

mecânicas almejadas do concreto em seu estado endurecido. Segundo Figueiredo 

(2005), o conhecimento antecipado do módulo de elasticidade e da resistência 

mecânica das fibras é importante para dosar o concreto de forma satisfatória às 

condições técnicas de sua aplicação. 

Além dos requisitos acima expostos das características das fibras, ainda há o 

comprimento entre 30 e 40 mm em função da classe das fibras, de acordo com a 

Tabela 4 estabelecido pela ABNT 15530 (ABNT, 2007a). 

 

Tabela 4 – Requisito de fator de forma mínimo 

Classe da fibra 
Tipo de aço Fator de Forma mínimo 

I Fio de aço trefilado 40 

II Chapa de aço cortada 30 

II Fio de aço trefilado e escarificado 30 

Fonte: NBR 15530 (ABNT, 2007a). 

 

As fibras de aço podem ser utilizadas tanto para o controle de fissuração, 

quanto para substituir a armadura principal em alguns casos específicos como por 

exemplo: pisos, aduelas e recuperação estrutural. As fibras de aço são as mais 

utilizadas, segundo Scoari et al. (2005), devido à sua maior resistência à tração e 

melhor aderência, além de serem mais baratas e de se misturarem mais facilmente à 

matriz de concreto.  

A adição de fibras de aço a concretos de boa qualidade constitui um sistema 

de reforço capaz de proporcionar elevada ductilidade à matriz cimentícia, em qualquer 

idade do concreto endurecido. Esta boa ductilidade é uma das principais 

características do concreto reforçado com fibras de aço (BARROS et al., 2004). 

Ductilidade é a propriedade que representa o grau de deformação que um material 

suporta até o momento de sua fratura. As fibras de aço podem ser incorporadas ao 

concreto para potencializar diversas de suas propriedades. Dentre elas destacam-se, 

resistência à tração na flexão, a fadiga, resistência a impacto, controle de fissuração 

e pós-fissuração (FURLAN, 1995). 
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Essas vantagens são viáveis pelo potencial que as fibras têm em alterar o 

sistema de ruptura do compósito por meio do domínio dos seus processos de micro e 

macro-fissuração (VELASCO, 2008). Entretanto, tal fenômeno é potencializado 

quando se produz concreto com dosagem satisfatória de teores de fibras de forma 

que aumentem suas características mecânicas. Com isso, fibras com diferentes 

formas e produzidas com diferentes materiais vêm sendo largamente empregadas na 

engenharia civil (ROBINS; AUSTIN JONES, 2002. VELASCO, 2008). 

O concreto reforçado com fibras de aço (CRFA) e o concreto autoadensável  

reforçado com fibras de aço (CAARFA) se comportam de modo mais dúctil do que os 

concretos sem fibras, apresentando-se como um dos principais benefícios a 

capacidade das fibras manterem algumas das propriedades mecânicas do concreto, 

mesmo após o desenvolvimento de fissuras (GUETTI, 2012). 

 

3.1.1 Propriedades no estado fresco com adição de fibras de aço  

O incremento de fibras de aço ao CAA proporciona o ganho de desempenho 

quando analisadas as propriedades de resistência à tração na flexão, impedindo a 

propagação das fissuras, quando o concreto está no estado fresco. Porém, há uma 

perda de trabalhabilidade. Esse fator se deve ao aumento da superfície específica das 

fibras, o que demanda maior área de molhagem necessitando, consequentemente, de 

maior volume de água para fluidificar a mistura (FIGUEIREDO, 2011). 

 

3.1.2 Propriedades no estado endurecido com adição de fibras de aço 

Segundo Medeiros (2012), diversos fatores têm influência direta nas 

propriedades mecânicas do concreto com fibras, dentre os quais se destacam: 

 Resistência da matriz de concreto;  

 Resistência mecânica do material utilizado na produção das fibras; 

 Tipologia geométricas das fibras;  

 Teores de fibras incrementadas ao concreto;  
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 Disposição e orientação das fibras no interior do concreto; 

 Tensão de aderência entre as fibras e a matriz e vice-versa;  

 Relação entre a dimensão máxima do agregado graúdo e o 

comprimento da fibra.  

A principal finalidade do emprego de fibras de aço no CAA é para reforço de 

suas matrizes, possibilitando melhoria nas propriedades mecânicas, sobretudo 

quando os esforços são de tração na flexão e tração pura. Ao incorporar fibra de aço 

ao concreto, seu comportamento sofre uma alteração, em particular na região pós-

fissuração (VELASCO, 2008). 

 

3.1.2.1 Resistência à compressão com adição de fibras de aço 

A presença de fibra no concreto e influência na fissuração do concreto 

produzem alterações no comportamento tensão versus deformação do concreto sob 

esforços de compressão. A principal função das fibras de aço no concreto é de 

controlar ocorrências de fissuras e evitar rupturas abruptas. Elas mitigam o 

desenvolvimento da fissura, interligando as superfícies da fissura através do efeito 

ponte entre agregado graúdo e a matriz (VELASCO, 2008).  

A finalidade de adicionar fibras no concreto não é ampliar a resistência à 

compressão. Alguns estudos apontam uma redução na resistência à compressão por 

falhas de adensamento em concretos convencionais. Entretanto, outras pesquisas 

apontam que em CAA reforçados com a fibra de aço, essas atuam como ponte de 

transferência de tensões pelas fissuras, com isso o concreto apresenta acréscimo na 

resistência à compressão (FIGUEIREDO, 2011). 

Araújo (2002) executou ensaios de resistência  à compressão em concretos 

produzidos com fibras de aço com fator de forma tipo ancorado, com comprimento de 

30 mm e diâmetro de 0,62 mm. Foram usados teores de 0%, 0,75% e 1,5% em 

volume. Os resultados obtidos demonstram que a adição de fibras ao concreto não 

produz necessariamente acréscimo na resistência à compressão e quando ocorre 

esse aumento, o desempenho não supera 16%. 
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Medeiros (2012), em sua pesquisa, afirma que para concretos com teores de 

fibras com índices inferiores a 2% em volume, o aumento da resistência à 

compressão, não é tão expressiva quando comparado com o desempenho de 

resistência à tração e flexão. Porém, ao incorporar teores maiores de fibras, podem 

ocorrer tanto acréscimos quanto perda na resistência à compressão e no módulo de 

elasticidade. Esse fato está ligado ao acréscimo no teor de ar que é acionado pela 

aglomeração de fibras em função do efeito ouriço. Este efeito é causado pela falta da 

homogeneização do componente do concreto com as fibras de aço. 

O American Concrete Institute (ACI 544.1R, 1996), evidencia que a 

incorporação de fibras de aço no concreto resulta em acréscimo de 0 a 15% na 

resistência à compressão, para frações volumétricas que estejam acima de 1,5%.  

Entretanto, Velasco (2008) constatou que com frações volumétricas de 1%, 

1,5%, 2% e 2,5%, o aumento da resistência a compressão com incremento de fibras 

de aço até 2% é pouco significativo e com 2,5% ocorre uma queda de cerca 13,00% 

em relação à mistura com 2% de fibras. Com isso, se confirma o que os pesquisadores 

Medeiros (2012) e Araújo (2002), afirmam que os ganhos não são muito expressivos. 

 

3.1.2.2 Módulo de elasticidade  

Segundo Barros et al. (2004), cuidados adicionais são necessários durante a 

produção, lançamento e cura do CAA e CV para se evitar fissuras por retração 

plástica, particularmente em peças com fins estruturais, sujeitas a esse 

comportamento. Se comprova que a cura em ambiente confinado com 95% de 

umidade o ganho nas propriedades do módulo de elasticidade e a resistência à 

compressão apresentam acréscimo significativo em relação ao método de cura em 

unidade de 60% e temperatura de 20º C (GETTI, 2012). 

Com relação as propriedades no estado endurecido do CAARFA, Boulay et. 

al. (2004), executou uma mistura com relação a/c de 0,20 com água/material 

cimentante de 0,16, onde o comportamento à tração foi de 20 MPa e o módulo de 

elasticidade foi de 55,5 GPa. Esse comportamento só foi possível em função da 
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utilização de 11% de fibras de aço em volume com três fatores de forma distintas 

individualmente. 

Em função da incorporação de fibras de aço, as propriedades do concreto no 

estado endurecido, o módulo de elasticidade não apresenta alterações expressivas 

(HOLSCHEMACHER et al., 2002). 

 

3.1.2.3 Resistência à tração na flexão 

O desempenho do concreto quanto à resistência à tração na flexão é uma das 

características mais relevantes no estudo de CAA reforçados com fibras sendo que, 

na maioria das aplicações, o concreto está sujeito a esforços de tração. Isso porque 

os esforços em sapatas, lajes, vigas e, em alguns casos pilares, recebem tensões à 

flexão. Contudo, a resistência à tração na flexão é a propriedade que manifesta maior 

desempenho quando do emprego de fibras de aço. Pode variar significativamente de 

valor, a depender da matriz de concreto, do tipo e do teor de fibra empregados. A 

carga de pico, necessária ao surgimento da primeira fissura, pode ser ampliada ao 

dobro ou ainda ao triplo, a depender do tipo e do volume de fibras empregadas no 

compósito (VELASCO, 2008). 

Segundo Neville, (2013), a principal função do concreto produzido com fibras 

é impedir a ocorrência de ruptura abrupta desses elementos, possibilitando um ganho 

de resistência pós-fissuração e também ampliar a capacidade de absorção de energia. 

Os materiais produzidos à base de cimento, por sua natureza, são frágeis ao serem 

submetidos a esforços de tração na flexão. Por isso, os surgimentos do concreto 

armado, do concreto protendido e dos materiais compósitos atuam eficientemente, 

absorvendo as tensões de tração.  

Ao incrementar fibras ao concreto, visivelmente ocorrerá alteração em seu 

desempenho pós-fissuração, possibilitando maior deformação dos compósitos devido 

ao acréscimo na tolerância de absorção de energia. Os métodos de ensaio 

compreendem na aplicação de carga em alta e baixa velocidade e ainda de múltipla 
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carga e há inúmeras normas e métodos para sua determinação (BENTUR; MINDESS, 

2007).  

Ao se tratar do comportamento mecânico em relação ao esforço de tração na 

flexão, as fibras proporcionam aumento mais significativo em suas resistências, 

ficando na faixa de 30 e 40% para adições de fibras de aço com um teor de 1,5% 

(VELACO, 2008). Já Guetti (2012) afirma que o ganho é em torno de 20% com 0,5% 

de adição de fibra de aço para concreto com classe de resistência à compressão na 

faixa de 50 MPa. Entretanto, Camargo (2016) confirma que a faixa de resistência à 

tração na flexão foi entre 4,03 MPa e 5,52 MPa, com adições de fibra de aço tipo 

ancorada, com teores entre 0,33% e 1,0%. Isso indica que índices acima de 2,0% não 

proporcionam ganhos nas propriedades da resistência à tração na flexão.  
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Com a finalidade de estudar a interação de diferentes tipos de fibras de aço 

nas propriedades do CAA em seu estado fresco e endurecido, fez-se  necessário 

seguir diversas etapas como ilustra o fluxograma, (Figura 10). 

 
Figura 10 – Fluxograma do programa experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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4.1 MATERIAIS  

4.1.1 Cimento Portland CPV - ARI  

 

O cimento utilizado na pesquisa é o Portland CP V - ARI, caracterizado por 

sua alta resistência inicial e também pela alta reatividade em baixas idades em função 

do grau de moagem que é submetido, com a peculiaridade de atingir altas resistências 

já nos primeiros dias da aplicação. O clínquer utilizado em sua fabricação é o mesmo 

de um cimento convencional. O cimento Portland CP V – ARI, por não possuir adições 

de materiais em sua composição é um produto que tem o desenvolvimento da alta 

resistência inicial adquirido pela utilização de uma dosagem diferente de calcário e 

argila na produção do clínquer, bem como pela moagem mais fina do cimento. 

 

4.1.2 Água 

A água empregada nessa pesquisa foi na Companhia de Saneamento do 

Estado do Paraná.  

4.1.3 Agregados 

4.1.3.1 Miúdo  

O agregado miúdo empregado no CAA foi da classe natural, obtido em cavas 

no Rio Iguaçu na cidade de União da Vitória – Paraná. Ele foi secado em estufa a 100º 

C até obter a umidade zero. Foram então, realizados os ensaios de caracterização. 

Com base no ensaio de granulométrico é possível obter a curva da distribuição 

granulométrica e comparar com as curvas inferiores e superiores dos limites 

utilizáveis. A  Figura 11 demonstra que o agregado empregado na produção do CAA 

encontra-se no intervalo entres as zonas utilizáveis inferior e superior de acordo com 

a NBR NM 248, (ABNT, 2011a). 
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Figura 11 – Curva granulométrica do agregado miúdo 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A Tabela-5 apresenta a caracterização do agregado miúdo empregado na 

produção do CAA reforçado com fibra de aço. O ensaio de massa específica do 

agregado miúdo foi executado conforme a NBR NM 52 (ABNT, 2009) e caracterização 

do módulo de finura e diâmetro máximo através da NBR 7211 (ABNT, 2008a). 

 

Tabela-5 – Caracterização do agregado miúdo utilizado na produção do CAA 

Ensaios Areia 

Massa específica (g/cm³) 2,65 

Massa unitária (g/cm³) 

Absorção 0,95 

Teor de materiais pulverulento (%) 3,33 

Diâmetro máximo característico (mm) 4,78 

Módulo de finura 2,78 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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4.1.3.2 Graúdo 

Da mesma forma que foram executados os ensaios do agregado miúdo, 

procederam-se os do agregado graúdo. No Apêndice B, Tabela 33, consta o ensaio 

granulométrico da brita, com a distribuição granulométrica e porcentagens retidas em 

cada peneira. 

O agregado graúdo adotado na dosagem e produção do CAA apresenta 

dimensão máxima de 9,5mm. Tal agregado pode ser classificado comercialmente 

como sendo brita zero. No entanto, a NBR NM 248 (ABNT, 2011a), classifica-o como 

sendo brita zero, com diâmetro entre 4,8 e 9,5mm.  

 

4.1.4 Adição mineral - Fíler calcário e sílica ativa 

A caracterização das adições empregadas nesta pesquisa foi feita com base 

em sua massa específica aparente. 

A massa específica aparente do fíler calcário e da sílica ativa foi determinada 

conforme estabelece a NBR – NM 52 (ABNT, 2009b). Foi utilizado o método do 

picnômetro, conforme equação 01. A Tabela 6 e a Tabela 7 apresentam os resultados 

de massa específica aparente do fíler calcário e sílica ativa respectivamente: 

 

                 Equação (01 ) 
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Tabela 6 –  Massa específica fíler calcário 

Dados Amostras 

1 2 3 

Ms Massa da amostra (g) 35,0 35,0 35,0 

M1 Massa picnômetro + água (g) 653,74 653,74 653,74 

M2 Massa picnômetro + água + amostra (g) 675,78 675,83 675,78 

 (ms+M1)-M2 12,96 12,91 12,96 

 Média parcial g(cm³) 2,70 2,71 2,70 

 Média g(cm³)   2,70 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

Tabela 7 – Massa específica sílica ativa 

Dados Amostras 

1 2 3 

Ms Massa da amostra (g) 35,0 35,0 35,0 

M1 Massa picnômetro + água (g) 653,74 653,74 653,74 

M2 Massa picnômetro + água + amostra (g) 668,49 667,64 669,07 

 
(ms+M1)-M2 20,25 21,1 19,67 

 
Média parcial g(cm³) 1,73 1,66 1,78 

 
Média g(cm³) 

 
 1,72 

Fonte: Autoria própria (2018). 
 

A superfície específica das adições minerais foi realizada conforme determina 

a NBR 16372 (ABNT, 2015c), ou seja, através de método de permeabilidade ao ar 

(Método de Blaine). O ensaio baseia-se no tempo requerido para uma quantidade de 

ar fluir através da amostra a quantidade de material ensaiada é em função da sua 

massa específica aparente, compactada sob condições específicas, na constante do 

aparelho e viscosidade do ar. As Tabela 8 e Tabela 9 representam os resultados 

obtidos nos ensaios da superfície específica do fíler calcário e sílica ativa: 
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Tabela 8 – Valores superfície específica do fíler 

Amostra Tempo (s) Superfície Específica (cm²/g)  

1 43,5 4487,84 

2 43,04 4467,05 

Média  4475,95 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

Tabela 9 – Valores superfície específica da sílica ativa 

Amostra Tempo (s) Superfície Específica (cm²/g) 

1 71,77 9451,16 

2 70,30 9353,37 

 Média 9402,51 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Com base nos dos ensaios, constata-se que o fíler calcário apresenta-se 

como um material fino, qualificando sua característica para aplicação como adição 

mineral em CAA. 

Com relação à sílica ativa, por se tratar de um produto ativo, ou seja, é um 

material com propriedades pozolânicas do tipo II, conforme classificação da EFNARC 

(2005), foi empregada em substituição de 10% do cimento. As especificações do 

fabricante da sílica ativa Tecnosil de São Paulo, informou que a massa e superfície 

específica giram em torno de 2,2 kg/dm³ e 19.000 m²/kg. Entretanto, através dos 

ensaios executados em laboratório, os valores foram de 1,72 kg/dm³ e 9.402,51 m²/kg. 

Tabela 7 e Tabela 9. 

 

4.1.5 Adição de fibras de aço 

As fibras são classificadas de acordo com a NBR 15530 (ABNT, 2007a), em 

função de seu processo de fabricação e de sua forma. As fibras empregadas neste 

estudo são produzidas a partir de chapas de baixo carbono laminadas e cortadas a 
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frio, classe II de resistência, disponível comercialmente com diferentes configurações 

geométricas. A Tabela 10 apresenta as características das fibras utilizadas na 

produção do CAARFA.  

 

Tabela 10 – Características das fibras de aço empregadas 

Tipologia 

Geométrica 

Comprimento 

(mm) 

Diâmetro 

(mm) 

Resistência à 

tração 

Ancorada (A) 30,0 0,55  

Corrugada (C) 30,0 0,55 >800MPa 

Reta (R) 30,0 0,5  
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

As fibras empregadas nesta pesquisa estão ilustradas na Figura 12, apresenta 

as formas geométricas das fibra, ancoradas, corrugadas e retas nas dimensões de 30 

mm de comprimento e diâmetro de 0,55 mm, exceto a reta que apresenta diâmetro de 

0,50 mm, conforme acima especificado.  

 

Figura 12 – Fibras empregadas na pesquisa – tipo ancorada, corrugada e reta 

 

Fonte: Autoria própria, ( 2018 ). 
 

A fim de caracterizar a massa específica das fibras usadas na produção dos 

concretos com os diferentes teores e configurações geométricas, foram efetuados 

ensaios para massa específica das respectivas fibras, conforme estabelece a NBR - 
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NM 52 (ABNT, 2009b), método do picnômetro, onde se obteve uma massa específica 

de 7500 kg/m³, conforme apresentado no Apêndice C Tabela 34, independentemente 

da tipologia geométrica. A massa unitária foi executada com base na NBR 7251 

(ABNT, 1982) onde se encontra massa unitária de 0,91, 0,95 e 0,83 kg/dm³, 

respectivas ás fibras do tipo A- ancorada, C- corrugada e R- reta, conforme 

apresentadas na Tabela 35 do apêndice D. 

 

4.1.6 Aditivo superplastificante 

Para a dosagem e obtenção de CAA é requerido o emprego de aditivos para 

alcançar a propriedades de alta fluidez. Sendo assim, o aditivo empregado nesta 

pesquisa para produção do concreto CAA foi o Tec Flow 7030, que é um redutor de 

água superplastificante de 3ª geração, isento de cloretos. A produção do aditivo foi 

realizada em conformidade com a NBR 10908 (ABNT, 2008b), e sua massa específica 

está dentro dos parâmetros de 1,04 e 1,08 g/cm³. O fabricante recomenda uma 

dosagem variando de 0,6 a 2,0% da massa do cimento. De acordo com a NBR 11768 

(ABNT, 2011c) é um aditivo do Tipo SP II / N/A/R, ou seja, aditivo do tipo 

superplastificante à base policarboxilatos. 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DO TRAÇO 

Para o procedimento ou método para a dosagem do CAA, atribui-se que o 

concreto pode ser obtido a partir do aperfeiçoamento da composição da pasta e o do 

esqueleto granular separadamente. A composição final do concreto é obtida 

buscando-se o conteúdo de pasta necessária para que o concreto apresente as 

características de um CAA. O modelo do método recomenda que a viscosidade e a 

fluidez da pasta induza o comportamento de fluxo do concreto. Esses conceitos 

também são de entendimento de pesquisadores internacionais, como o de Mehta e 

Aítcin (1990), Mindess (1994), para concreto de alta resistência e para concreto 

autoadensável. Por outro lado, o método de Gomes; Barros (2009), assume que a 

composição da pasta não afeta na determinação da parcela dos agregados, o que 
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possibilita a autonomia na obtenção de ambas as fases. Haja vista, que a composição 

da pasta deve apresentar associação mínima com o esqueleto granular para 

manutenção das propriedades do concreto em seu estado fresco e endurecido. Para 

esta pesquisa foi adotado o método de Gomes; Barros (2009). 

Dentre as vantagens desse método, pode-se elencar a habilidade de separar 

as fases, que possibilita a delimitação de forma independente dos diferentes 

procedimentos de mistura ou variáveis, incluindo os critérios para obtenção das 

proporções dos insumos da mistura, como sendo: determinação da dosagem do 

superplastificante (sp) e de fíler (f) em relação à massa de cimento (sp/c e f/c); através 

de parâmetros que definem pasta com ótimas propriedades para CAA. Obtenção da 

proporção dos agregados pela densidade seca da mistura destes, utilizando-se um 

modificado método experimental com base no ensaio-padrão da norma do ASTM 

C29/C29M, (ASTM,1992a).  

 

4.2.1.1 Obtenção da pasta  

Para obter o ponto de saturação do aditivo superplastificante e de adição de 

fíler calcário necessários para que a mistura apresentasse o desempenho com as 

características pretendidas, repetiu-se o processo do ponto de saturação do aditivo 

superplastificante com a adição de sílica ativa, visto que esta pesquisa fez-se uso de 

duas adições distintas, que apresentam diferentes comportamentos reológicos, por se 

tratar de produtos com comportamento ativo e outra reativo.  

Com a relação fixa do fator a/c de 0,45% de massa em relação ao material 

cimentante obteve-se o ponto de saturação da pasta através do escoamento no cone 

Marsch e na sequência do espalhamento no mini-slump no tronco de cone. O ponto 

de saturação é obtido quando, ao acrescentar maiores teores de aditivo à pasta, não 

diminui o tempo de escoamento e não aumenta o diâmetro de espalhamento. Sendo 

assim, o ponto de saturação do aditivo designa-se por ser aquele que atinge os 

melhores desempenhos, com a menor quantidade de aditivo. 
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Inicialmente incorporou-se 0,1% de aditivo da massa de cimento e nas 

misturas subsequentes adicionou-se mais 0,02% da mesma massa inicial. Com o 

objetivo de manter um padrão, foi delineada a adição de 0,02% a cada mistura, até se 

obter o ponto de saturação da pasta. 

O ensaio de escoamento foi realizado com emprego do cone de Marsh, 

conforme Figura 13, obtendo-se o tempo necessário para escoar 200 ml de pasta, 

demonstrado na Figura 13, de um total de 800 ml inicialmente adicionados ao cone. 

Para obter o tempo de escoamento da pasta, utilizou-se uma proveta graduada para 

medir volume de material.  

 

Figura 13 –  Ensaio de escoamento com Cone Marsh 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Para determinar o espalhamento, empregou-se o mini-slump (Figura 14), 

preenchendo-se até a borda com pasta de cimento, em uma superfície plana e reta 

(utilizou-se placa de vidro 80 cm x80 cmx5 mm), sem o emprego de adensamento da 

pasta. Na sequência, o tronco de cone foi levantado na vertical tomando-se o cuidado 

para que a pasta fluísse livremente, para posteriormente ser aferido o espalhamento. 

Além disso, foram avaliadas a exsudação e segregação da pasta. Caso a pasta 

exsudasse ou segregasse era adicionado fíler de 0,5 em 0,5% em relação à massa 

do cimento. A Figura 14, demonstra a pasta sem exsudação. Em caso de ocorrência 
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de exusudação, o processo é repetido, adicionando-se mais 5 gramas de adição 

mineral, até obter-se a abertura mínima de 600 mm sem ocorrência de exsudação. 

 

Figura 14 – Ensaio de espalhamento pasta com mini-slump 

  
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

O ponto de saturação do aditivo com pasta de cimento foi de 0,20%, com 

abertura de 605 mm. Após esta etapa, iniciou-se a correção da coesão da pasta, 

adicionando-se o fíler calcário, com o propósito de restringir a exsudação e a 

segregação. Nesta fase do ensaio, foram incrementados 5% de fíler em relação à 

massa de cimento e constatou-se a exsudação da pasta. A fim de eliminar essa 

ocorrência, adicionou-se 5% de adição em relação à massa inicial de cimento e, 

novamente repetiu-se o processo de espalhamento no mini-slump até eliminar a 

ocorrência de exsudação e obter o espalhamento mínimo de 600mm. Para obter este 

espalhamento, incrementou-se 0,05% de aditivo até o limite de 0,30% de fíler calcário 

em relação a massa de cimento, conforme Tabela 11.  
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Tabela 11 – Dosagem pasta cimento com adição de fíler 

Aditivo 

(%) 

Adição 

(%) 

Espalhamento 

(mm) 

Tempo 

(s) 

0,10  310 7 

0,12  370 7 

0,14  455 5 

0,16  480 5 

0,18  545 4 

0,20  610 3 

0,22  610 3 

0,22  610 3 

0,20 5 605  

0,20 10 580  

0,22 10 585  

0,24 10 610  

0,24 15 585  

0,26 15 590  

0,28 15 605  

0,28 20 595  

0,30 20 605  
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Na produção da pasta com adição mineral de fíler calcário, foi empregado 

0,30% de aditivo superplastificante para que a mistura alcançasse a fluidez desejada 

e 20% de adição, para que não ocorresse a exsudação. Já para a pasta com sílica 

ativa em forma de substituição de parte do cimento, o procedimento de dosagem, 

conforme Tabela 12, mostra que o teor para obtenção da abertura máxima de 600 mm 

sem a ocorrência de exsudação e segregação foi de 15% de sílica e com 0,50% de 

aditivo superplastificante. 
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Tabela 12 – Dosagem pasta cimento com adição de sílica ativa 

Aditivo 

(%) 

Adição 

(%) 

Espalhamento 

(mm) 

Tempo 

(s) 

0,10  310 7 

0,12  370 7 

0,14  455 5 

0,16  480 5 

0,18  545 4 

0,20  610 3 

0,22  610 3 

0,22  610 3 

0,20 2 500  

0,20 4 505  

0,22 4 520  

0,24 4 550  

0,24 6 555  

0,26 6 560  

0,28 6 560  

0,28 8 570  

0,30 8 590  

0,32 8 600  

0,32 10 590  

0,34 10 595  

0,36 10 575  

0,36 12 570  

0,38 12   

0,4 12 600  

0,4 13   

0,42 13   

0,44 13 595  

0,44 14   

0,46 14   

0,48 14 600  

0,50 15 600  
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

O ponto de saturação do aditivo superplastificantes foi obtido com 0,20% com 

tempo de 3s e com abertura de 610 mm no ensaio de mini-slump (Figura 14). Vencida 

a etapa de saturação do aditivo, iniciou-se a produção da pasta com sílica ativa, onde 
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o ponto de saturação foi com 0,50% de aditivo com 15% de sílica ativa, obtendo-se 

abertura de 600 mm. Na sequência, executou-se a pasta com 20% de fíler calcário e 

0,30% de aditivo superplastificante, para obter a abertura mínima de 605 mm.  

Na produção do CAA, o teor de sílica ativa foi de 10% em forma de 

substituição de parte de cimento e adição de 1,30% do aditivo superplastificante. Nas 

misturas com adição de fíler calcário, o incremento foi de 30% em forma de adição 

com 1,25% de aditivo superplastificante. 

Ao produzir o concreto autoadensável com fíler calcário, o teor de aditivo 

superplastificante foi de 1,30% e 0,30% de adição mineral. Para o CAA com sílica 

ativa, o teor de aditivo foi de 1,25% e de 10% de adição. 

 

4.2.1.2 Esqueleto granular 

A proporção otimizada de agregados miúdo e graúdo que compõe o concreto 

pode ser entendida como esqueleto granular. 

O esqueleto granular foi obtido experimentalmente através da massa unitária 

de misturas de agregados secos não compactados e seus índices de vazios. Optou-

se então, como sendo a adequada, a mistura que apresentasse maior massa unitária 

e menor índice de vazios. O procedimento consistiu em juntar manualmente os 

agregados secos em uma caixa de madeira com as dimensões de 31,6 cm x 31,6 cm 

x 15 cm totalizando 15 litros (Figura 15). Foi executada a mistura manual das porções 

entre areia e brita, mantendo-se a relação de 2,0 kg para cada mistura, variando-se 

de 10 em 10% de forma a obter o menor índice de vazios. Inicialmente, adicionou-se 

uma amostra de 2,0 kg de brita e foi nivelado para aferir seu volume. Na sequência, 

foi repetido o procedimento para as amostras de 1,8 kg de brita e 200 g de areia, 

variando-se as as percentagens para as amostras das próximas etapas, conforme 

Tabela13, mantendo-se a massa de 2,0kg entre a a soma dos materiais. 
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Figura 15 – Caixa para determinação do esqueleto granular dos agregados. 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

Tabela13– Composição esqueleto granular 

Frações em (%) 
Massa 

específica 
Massa unit. 
da mistura 

Índice de 
vazios 

Brita Areia (Kg/m³) (Kg/m³) (%) 

100 0 2920 1726,64 40,9% 

90 10 2893 1772,48 38,7% 

80 20 2866 1854,54 35,3% 

70 30 2839 1889,53 33,4% 

60 40 2812 1907,53 32,2% 

50 50 2785 2043,78 26,6% 

40 60 2758 1944,57 29,5% 

30 70 2731 1871,87 31,5% 

20 80 2704 1820,82 32,7% 

10 90 2677 1669,09 37,7% 

0 100 2650 1615,25 39,0% 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Para determinar a proporção entre os agregados foi necessário avaliar a 

densidade da mistura com o menor teor de vazios. Desta forma, o índice com menor 

vazio ficou em 26,6% na mistura 50/50%, conforme Figura 16. 
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Figura 16 – Ensaio empacotamento agregados 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Com base nas curvas de massa unitária e de volume de vazios da Figura 16, 

constatou-se que para a proporção 50% de areia e 50% de brita obtém-se o menor 

volume de vazios e o maior massa unitária, onde essa proporção é adequada para 

produção do CAA. Entretanto, considerando-se o efeito potencial da utilização das 

fibras ao concreto, entendeu-se que seria necessária uma majoração no teor de 

argamassa. Assim, adotou-se maior proporção de areia em relação à brita nesse 

esqueleto, empregando-se assim, a proporção de 55% de areia e 45% de brita para a 

produção do concreto em estudo, visto que ao adicionar as fibras de aço o concreto 

perde trabalhabilidade e ainda pode ocorrer o efeito ouriço. 

 

4.3 PRODUÇÃO DO CAA 

Após a determinação da pasta e de esqueleto granular, iniciou-se o processo 

de obtenção do traço do concreto de referência com adição de sílica. Para tal, deu-se 

início com 1,10% de aditivo, 8% de sílica ativa 92% de cimento e a proporção de 

esqueleto de 55% de areia e 45% de brita. Ao produzir esta mistura, constatou-se a 

necessidade do aumento tanto de aditivo quanto de adição mineral, para que o 

concreto obtivesse as características de fluidez, coesão e resistência à segregação. 
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Em relação ao aditivo, foi necessário o incremento de 0,05% (até um total de 1,30%). 

Já para a sílica, foi necessária a incorporação de 2%, resultando assim, uma quantia 

final do traço em 10%, resultando em um espalhamento de 800 mm, conforme mostra 

a Figura17. Já para a produção do concreto referência com fíler, foi necessário 1,25% 

de aditivo e 1,3% de fíler calcário para obter a trabalhabilidade ideal para concreto 

autoadensável, obtendo-se abertura de 820 mm.  

 

Figura17 – Ensaio espalhamento CAA – com adição de sílica 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Considerando que esta pesquisa é composta de diferentes adições minerais 

(sílica ativa e fíler calcário), com diferentes teores e formas de fibra de aço e levando 

em consideração também os ensaios em laboratório, os traços foram fixados 

conforme a Tabela 14 para adição mineral com sílica ativa e na Tabela 15 consta o 

traço para as misturas com adição de fíler calcário. A sílica ativa foi empregada em 

substituição de parte do cimento, sendo: 

 

Tabela 14 – Traço referência CO com AS 

 Cimento Sílica Areia Brita Água Aditivo 

Unitário 0,9 0,10 2,1 1,7 0,45 0,130 

Kg/m³ 408,70 45,41 954,64 777,30 205,76 5,94 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Tabela 15 – Traço referência CAA com AF 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria (2018). 
 

Com base nos traços acima, os concretos foram divididos em dois grupos, 

com 10 misturas distintas, para cada classe de adição mineral, sendo uma mistura de 

concreto referência com sílica ativa e outro com fíler calcário e, ainda, 9 misturas com 

as variações dos teores das fibras em (0,5%, 0,75% e 1,0%), e das formas 

geométricas das fibras, em ancorada ( A ), corrugada ( C ) e reta ( R ), totalizando 

vinte misturas.  

A fim de padronizar o processo produtivo no que se refere à mistura do 

concreto, os materiais foram lançados na betoneira, seguindo-se as etapas adotadas 

por Velasco (2008): 

 Imprimação da betoneira para que não houvesse perda de argamassa de sua 

superfície;  

 Logo em seguida, adicionou-se o agregado graúdo com 80% de água e foram 

misturados por 30 segundos; 

 Nesta etapa, com a betoneira desligada, adicionou o cimento e acionava a 

betoneira para misturar por mais 30 segundos; 

 Com a betoneira desligada, acrescentava-se o fíler calcário e foram misturada 

por 30 segundos; 

 Feito isso, acrescentou-se a areia e com a betoneira ligada por três minutos; 

 Com a betoneira desligada, executou a raspagem das pás de sua superfície, 

num tempo não superior á 60 segundos; 

 Por fim, com o equipamento desligado, acrescentou-se o restante da água com 

o aditivo e manteve-se misturando por 7 minutos. 

O concreto para os ensaios no estado fresco e endurecidos, foram produzidos 

no canteiro de obras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) em 

 Cimento Fíler Areia Brita Água Aditivo (%) 

Unitário 1 0,30 2,1 1,7 0,45 0,125 

Kg/m³ 440,16 132,04 924,34 748,27 198,07 5,50 
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uma betoneira do tipo tambor horizontal com capacidade de 360 litros, conforme 

Figura 18. 

 

Figura 18 – Betoneira horizontal 360 Litros 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Imediatamente após executar as mistura, procedeu-se os ensaios no estado 

fresco (T500, Slump Flow, caixa L e Funil V). Em seguida, para cada mistura foram 

moldados 09 corpos de prova cilíndricos 10x20 cm, conforme especifica NBR 5738 

(ABNT, 2015b), para os ensaios no estado endurecido, na idade de 28 dias, foram 

moldados 06 corpos, para determinar a resistência à compressão axial e 03 corpos 

para módulo de elasticidade tangente inicial. Também foram moldados 04 corpos de 

prova prismáticos de 15x15x50 cm para ensaios de resistência à tração na flexão, aos 

28 dias e, ainda, um corpo de prova de cilíndrico de 15x30 cm para obtenção da massa 

específica real do concreto, para cada uma das 20 misturas. 

Após moldados, os corpos de prova foram mantidos à temperatura ambiente, 

no canteiro de obras e desmoldados após 24 horas. Após essa etapa, os corpos de 

prova foram mantidos submersos em um tanque de água, saturada em cal, 

permanecendo até a data dos respectivos ensaios.  
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4.3.1 Incremento de Fibras de Aço 

Com exceção do concreto de referência com adição mineral de sílica ativa em 

substituição de parte do cimento, e do concreto referências com adição mineral de 

fíler calcário e nas semansas seguintes, as demais misturas (18) continham fibras de 

aço incorporadas ao concreto. O incremento de fibras ao concreto foi realizado após 

o lançamento de 100% dos constituintes de cada mistura, dentro do intervalo de tempo 

não superior a 3 minutos. Após essa etapa, manteve-se a betoneira ligada por mais 3 

minutos, a fim de homogeneizar as fibras com os demais constituintes do CAARFA.  

Dessa forma, as misturas de concreto foram divididas da seguinte forma: 

concreto com adição de fíler calcário (CAF), e concreto com adição em substituição 

de sílica ativa CAS, e nomeadas da seguinte forma: 

CAS Concreto referência com adição de sílica ativa e (0% de adição de fibra); 

CAS5A Concreto com adição de sílica ativa e 0,5% de fibra de aço tipo ancorada; 

CAS75A Concreto com adição de sílica ativa e 0,75% de fibra de aço tipo ancorada;  

CAS10A Concreto com adição de sílica ativa e 1% de fibra de aço tipo ancorada;  

CAS5C Concreto com adição de sílica ativa e 0,5% de fibra de aço tipo corrugada; 

CAS75C Concreto com adição de sílica ativa e 0,75% de fibra de aço tipo corrugada;  

CAS10C Concreto com adição de sílica ativa1% de fibra de aço tipo corrugada;  

CAS5R Concreto com adição de sílica ativa e 0,5% de fibra de aço tipo reta; 

CAS75R Concreto com adição de sílica ativa e 0,75% de fibra de aço tipo reta;  

CAS10R Concreto com adição de sílica ativa1 % de fibra de aço tipo reta.  

CAF Concreto referência com adição de fíler calcário e (0% de adição de fibra); 

CAF5A Concreto com adição de fíler calcário e 0, 5% de fibra de aço tipo ancorada; 

CAF75A Concreto com adição de fíler calcário e 0,75% de fibra de aço tipo ancorada;  

CAF10A Concreto com adição de fíler calcário e 1% de fibra de aço tipo ancorada;  

CAFC5 Concreto com adição de fíler calcário e 0,5% de fibra de aço tipo corrugada; 

CAF75C Concreto com adição de fíler e 0,75% de fibra de aço tipo corrugada;  

CAF10C Concreto com adição de fíler calcário 1% de fibra de aço tipo corrugada;  

CAF5R Concreto com adição de fíler calcário e 0,5% de fibra de aço tipo reta; 
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CAF75R Concreto com adição de fíler calcário e 0,75% de fibra de aço tipo reta;  

CAF10R Concreto com adição de fíler calcário1% de fibra de aço tipo reta;  

No apêndice C, Figura 40 estão representados os preparativos da seleção da 

fibra e pesagem em balança eletrônica com precisão de 0,01 g. Todas as 18 misturas 

seguiram os mesmos processos para dosagem das fibras, inclusive no tempo de 

lançamento na betoneira, no ato da produção do concreto autoadensável reforçado 

com fibras de aço.  

 

4.4 ENSAIOS REALIZADOS  

Nesta seção são detalhados os ensaios propostos no fluxograma para a 

determinação das propriedades do CAA nos estados fresco e endurecidos, (Figura 

10). 

 

4.4.1 Ensaios do concreto no estado fresco  

Para testar a habilidade de fluir das 20 misturas de concretos, com adição de 

fíler calcário e sílica ativa, foram realizados ensaios de extensão de fluxo. Da mesma 

forma para o ensaio no funil V, os tempos de fluxo compatíveis também foram obtidos 

para ambos concretos. Além disso, foi executado ensaio da capacidade de 

preenchimento através da caixa L. 

O CAA em seu estado endurecido possui características similares às do 

concreto convencional. Entretanto, em seu estado fresco, tais características são 

divergentes, sendo necessária execução de ensaios para aceitação, conforme 

especificado na NBR 15823-1 (ABNT, 2017b). Quando se trata das propriedades de 

fluidez e viscosidade plástica aparente, a norma estabelece que devam ser aferidas 

as condições do concreto em seu estado fresco, através dos ensaios de espalhamento 

e t500, previstos na NBR 15823-1 (ABNT, 2017b) e também da habilidade passante, 

a qual é aferida pelo ensaio da caixa L, de acordo com a NBR 15823-2 (ABNT, 2017c). 
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4.4.1.1 Ensaios para a determinação da trabalhabilidade de CAA  

Neste estudo foram utilizados três ensaios, a saber: ensaio de espalhamento 

do cone de Abrams (Slump Flow Test e t500), caixa L (LBox) e funil (V-Funnel), 

conforme descritos a seguir. Para cada uma das 20 misturas foram realizados três 

ensaios, totalizando 60 ensaios. 

a) Ensaio de espalhamento do cone de Abrams -Slump Flow Test e t500 

O ensaio de espalhamento de cone de Abrams slump flow test é utilizado para 

medir a capacidade do CAA de fluir livremente sem segregar. O ensaio permite 

observar visivelmente se o concreto está segregando ou não. O ensaio de 

espalhamento é realizado em conformidade com a NBR 15823-2 (ABNT, 2017c). 

Esse método consiste em preencher o cone de Abrams de concreto sem 

adensamento, e, em seguida, erguê-lo lentamente permitindo que o concreto se 

acomode em uma base plana (Figura 19). A média das duas medidas perpendiculares 

do concreto espalhado resulta no valor do parâmetro de extensão final do fluxo. O 

CAA é classificado em relação ao seu espalhamento conforme Tabela 16. No 

Apêndice E –Tabela 36 consta a classificação do CAA e suas classes de utilização, 

bem como os elementos que podem ser empregados em função de seu teor de 

espalhamento e viscosidade conforme NBR 15823-2 (ABNT, 2017c).  

 

Figura 19 – Ensaio de espalhamento do cone de Abrams (Slump Flow Test) 

 
Fonte: ABNT NBR 15823, parte 2 (ABNT, 2010c). 
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O equipamento utilizado consiste, basicamente de um tronco de cone metálico 

aberto em ambas as extremidades (altura de 300 mm, diâmetro inferior de 200 mm e 

diâmetro superior de 100 mm) que é mantido firmemente apoiado sobre uma placa 

metálica não-absorvente (de 1000 mm x 1000 mm) por meio do posicionamento do 

operador sobre os apoios laterais fixados ao molde metálico. No Brasil, esse ensaio é 

regulamentado pela NBR 15.823-2 (ABNT, 2010b).  

 

Tabela 16 – Classe de espalhamento e viscosidade do CAA 

Classe de Espalhamento (mm) 

SF1 200 a 650 

SF2 660 a 750 

SF3 760 a 850 

Classe de viscosidade 

plástica aparente 

t500 

S 

VS1 ≤ 2 

VS2 >2 
Fonte: ABNT NBR 15823, parte 2 (ABNT,2010c – parte 2. 

 

A propriedade da capacidade do CAA de fluir livremente sem segregar é 

medida pelo ensaio de espalhamento e t500. O ensaio foi executado em uma base 

plana de MDF não porosa, conforme a Figura 20, equipada com um tronco de cone 

(diâmetro de 200 mm x 100 mm e altura de 300 mm). Nesse ensaio, se fez necessário 

usar um balde plástico com capacidade de 15 litros e uma trena para medir o 

espalhamento do concreto e, ainda, de um cronômetro digital para medir o tempo de 

escoamento até a marca do t500. Antes de iniciar o ensaio, foi necessário umedecer 

o tronco de cone e a base para que não absorvessem água do concreto. Na sequência 

foi posicionada a base em MDF sobre uma superfície nivelada e o tronco de cone no 

centro da base, garantindo que ficasse na posição central da placa. 

Posteriormente, a amostra foi coletada conforme a NBR NM 33 (ABNT, 1998), 

tomando o cuidado para não ultrapassar o tempo de 2 minutos da coleta. Após encher 

o balde plástico com cerca de 15 litros de concreto, preencheu-se o tronco de cone 

até seu topo, tomando cuidado para remover o excesso em seu entorno. Já o 

adensamento foi único e feito excepcionalmente através da força gravitacional do 
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peso próprio do concreto da amostra. Ao constatar que o troco de cone estava 

preenchido de concreto até a borda, foi levantado cuidadosamente o molde pelas 

alças, no sentido vertical, com uma velocidade uniforme e constante, com tempo não 

superior a 5 segundos, sem produzir movimentos diferentes do sentido vertical a fim 

de não produzir movimentos laterais. O ensaio foi executado do preenchimento até a 

retirada do tronco de cone em contato com a base de MDF, com tempo não superior 

a 1 minuto. Imediatamente, ao remover o tronco de cone em contato com a placa de 

MDF, momento em que iniciou o escoamento do concreto, acionou-se o cronômetro, 

parando após o concreto atingir a marca do t500, conforme demonstra a Figura 20. 

Após a estabilização do espalhamento e com auxílio de uma trena, aferiu-se a média 

aritmética de duas medidas (em mm) em sentidos perpendiculares do diâmetro do 

espalhamento, conforme ilustram a Figura 20, a Figura 21 e a Figura 22 das misturas 

produzidas separadamente com as adições de fíler calcário e de sílica ativa. 

 

Figura 20 – Aparato para ensaio T500 CAA 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

De acordo com Gomes e Barros (2009) o CAA pode ser classificado dentro 

dos parâmetros dos ensaios, conforme preconizado na Tabela 17: 
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Tabela 17 – Parâmetros de ensaios do CAA no estado fresco segundo alguns autores 

  Autores 

Ensaios  Bartos e 

Grauer (2002) 

Roeney e 

Bartos (2002) 

EFNARC 

(2005) 

Gomes 

(2009) 

Espalhamento   500-750 650-800 600-

Funil V(s)   2-7 2-5 3-7 

 TL20(s) <1,0  6-12 7-13 

Caixa L TL40(s) <2,0 =2  0,5-1,5 
Fonte: EFNARC (2005) 

 

 

 

Figura 21 – Ensaio slump Flow concreto referência com AF. 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura 22 – Ensaio slump Flow concreto com AS 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

b) Ensaio caixa L 

Este ensaio tem o objetivo de apresentar a propriedade da capacidade ou não 

do concreto preencher as formas, superando os obstáculos encontrados em seu 

caminho, sejam armaduras espaçadores e geometria diversa da forma, sem perder a 

característica de se autoadensar, dentro de um limite pré-estabelecido, abrindo mão 

da demanda de adensamento mecânico. Essa propriedade do CAA é essencial para 

o preenchimento de formas de elementos pré-moldados, entre outros elementos com 

altas taxas de armaduras. 

Após o ensaio do t500 e espalhamento, procedeu-se o ensaio da caixa L, que 

consiste em um aparato em forma de L, com uma porta na sua base com três barras 

de ferro # de 10 mm, preenchido com concreto até o topo. Logo após o preenchimento 

do compartimento com concreto, removou-se a porta para que ocorresse o 

escoamento e, após sua estabilização, efetuou-se a medida do H1 e H2 (Figura 23). 

Esse ensaio foi realizado de acordo com a ABNT ( NBR 14823, 2010). 
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Figura 23 – Caixa L 

 
Fonte: NBR 14583, parte 4(2010d). 

 

Utilizando-se o teste na Caixa L (Figura 23) conforme estabelece a NBR 

15823 parte 4 (ABNT, 2010d).  

A Tabela 18 classifica o concreto de acordo com sua habilidade passante sob 

fluxo confinado, de acordo com o resultado obtido no ensaio da caixa L.  

 

Tabela 18 – Classe de habilidade passante sob fluxo confinado 

Classe de habilidade passante 

sob fluxo confinado 

Caixa L 

H2/H1) 

PL1 ≥ 0,80 com 2 barras 

PL2 <0,80 com 3 barras 
Fonte: NBR 15823, parte 4 (ABNT, 2010d. 

 

c) Funil (V-Funnel) 

O ensaio do Funil V consistiu em medir o tempo de escoamento que a amostra 

de concreto, com aproximadamente 12 litros, demora para passar totalmente através 

do orifício inferior do funil. Tal seção deve ser, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo 

do agregado graúdo. Para o CAA suas medidas devem variar entre 6,5 a 7,5 cm.  

A Figura 24 apresenta o esquema do aparato para o ensaio do Funil V. O 

ensaio é realizado preenchendo-se inicialmente o funil em um tempo máximo de 60s. 

Posteriormente, deve-se liberar a gaveta inferior num tempo máximo entre 10 ± 2s, a 
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fim de determinar, através de cronômetro digital, o tempo de escoamento. Em função 

desse tempo, classificou-se a viscosidade plástica do concreto autoadensável, o qual 

é classificado em VF1, se o tempo demandado para o concreto fluir for menor que 9 

segundos e VF2 se o tempo for maior que 9 e menor que 25 segundos, conforme a 

Tabela 19, de acordo com a NBR 15823, parte 5 (ABNT, 2010e). 

 

Figura 24 – Ilustração do funil V (V-Funnel) 

 
Fonte: NBR 15823, parte 5 (ABNT, 2010e) 

 

Tabela 19 – Classe de viscosidade plástica 

Classe de viscosidade plástica parente 

sob fluxo continuo 

Funil V 

(s) 

VF1 >9 

VF2 9 a 25 
Fonte: NBR 15823, parte 5 (ABNT, 2010e) 

 

Após encher de concreto até o topo do funil, foram sincronizados os 

procedimentos para medir o tempo de escoamento do concreto através de um 

cronômetro digital, sendo que ao abrir a portinhola inferior, iniciou-se o escoamento 

do concreto em um balde, conforme Figura 25. 
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Figura 25 – Ensaio escoamento funil V 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

4.4.2 Ensaios do concreto no estado endurecido 

Nesta seção serão apresentados os ensaios propostos no fluxograma Figura 

10, relacionados às propriedades do concreto no estado encurecido, sendo: 

resistência à compressão, módulo de elasticiodade e da resistência à tração na flexão. 

 

4.4.2.1 Compressão axial 

A resistência característica à compressão do concreto (fck) é um dado 

importante, básico e fundamental para qualquer tipo de projeto estrutural. Esse valor 

é obtido através de ensaios de resistência à compressão axial, utilizando-se corpos 

de prova cilíndricos submetidos a uma carga de compressão axial. Após a 

desmoldagem, os corpos de prova apresentaram uma das superfícies irregulares. 

Foram todos submetidos a processo de retificação do topo, a fim de garantir uma base 

plana, com a finalidade da distribuição uniforme da carga no ato do ensaio. 

O ensaio para obter a resistência à compressão foi baseado na NBR 5739 

(ABNT, 2007b). Para cada mistura, foram ensaiados 06 exemplares. As 20 misturas 

foram ensaiadas com a idade de 28 dias, curados submersos em água. Ao executar 

a compressão dos corpos de prova, utilizou-se somente a rótula superior ao corpo de 



103 

 

prova, com a prensa EMIC AC 6.09 – com capacidade de 200 TF, conforme Figura 

26. 

 

Figura 26 – Ensaio à compressão axial 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

4.4.2.2 Módulo de elasticidade  

A fim de obter-se  o valor do módulo de elasticidade do concreto o ensaio foi 

executado segundo a NBR 8522 (ABNT, 2008c), conforme Figura 27. Foram 

produzidos três exemplares de corpos de prova cilíndricos (10x20cm) para cada uma 

das 20 misturas, num total de 60 corpos de prova. Todas foram desmoldas após 24 

horas da moldagem, mantidas em cura úmida por um período de 28 dias. Duas horas 

antes do ensaio foram retirados da cura. Após os procedimentos de instalação dos 

dispositivos de ensaio na prensa e seleção do scrip para o ensio do módulo de 

elasticidade, inicious-e o ensaio proprieamente dito. 
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Figura 27 – Módulo de elasticidade 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

4.4.2.3 Resistência à Tração na Flexão 

Foram produzidos 4 corpos de prova prismáticos (15x15x50 cm) para cada 

mistura, totalizando 80 amostras, submetidos à cura úmida por um período de 28 dias 

antes de serem ensaiados. 

Admitindo-se uma distribuição linear de tensões e deformações, a resistência 

à tração na flexão da primeira fissura foi calculada a partir da equação (02): 

 

Tensão = M*(h/2)/I                     Equação (02) 
 

onde: 

M = momento correspondente à primeira fissura no concreto;  

bcp = base do corpo de prova; 

h/2 = altura do corpo de prova. 

I= momento de inércia. 
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O ensaio dos corpos de prova de 15x15x500 mm foram preparados e 

executados em com a NBR 12142 (ABNT, 2010a), que basicamente é similar aos 

procedimentos adotados pela ASTM 16609 (ASTM, 2010). Os ensaios foram 

realizados na prensa hidráulica EMIC DL-3000 A (Figura 28), e a velocidade de carga 

adotada foi de 500N/s.  

 

Figura 28 – Prensa EMIC DL-3000 A - Ensaio de Tração na flexão 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

O método da NBR 12142 (ABNT, 2010a) e o da ASTM 1609 (ASTM, 2010) 

tem similaridade ao proposto pelo método japonês. As configurações na execução do 

ensaio são as mesmas, inclusive das dimensões dos corpos de prova, obtendo-se a 

mesma curva da carga-deslocamento vertical. Porém, na sua realização se fez 

necessário um equipamento com sistema fechado de controle de velocidade de 

deslocamento. Contudo, a variável de controle de ensaio é o deslocamento vertical do 

elemento ensaiado. Com isso, há tendência desse método apresentar resultados mais 

confiáveis do que o obtido pelo método japonês (LIMA, 2004). 
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4.4.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

O ensaio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizado na 

Central de Análises de Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no 

equipamento TM 3000, conforme ilustrado na Figura 29. Consiste em incidir um feixe 

de elétrons sobre a amostra que vai interagir com o feixe incidente e emitir diversos 

sinais. Tais sinais podem fornecer informações e imagens da amostra. Essas imagens 

são fornecidas pelo método de varredura. O objetivo desse ensaio foi de analisar a 

zona de transição (local formado entre argamassa e agregado graúdo) aos 28 dias 

dos concretos produzidos, bem como a influência da mesma quando adicionadas 

fibras ao CAA. A preparação da amostra ocorreu após o ensaio de resistência à tração 

na flexão sendo que após remover um pedaço de concreto, foi interrompido o 

processo de sua hidratação, mergulhando-o em acetona por um período de 2 horas. 

Após esse período, utilizando-se uma bomba a vácuo, a amostra foi filtrada (retirada 

da acetona da mistura) e, na sequência, colocada na estufa para secar a uma 

temperatura de 40ºC por um período de 24 horas. Dessa forma, foi possível analisar 

todas as amostras onde a hidratação do concreto se deu por 28 dias.  

 

Figura 29 – Equipamento para ensaio MEV 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1 ENSAIOS NO ESTADO FRESCO DO CONCRETO  

5.1.1 Ensaio t500 e Espalhamento 

5.1.1.1 Ensaio t500 

 

Os resultados dos ensaios do espalhamento e T500 das 20 misturas de 

concreto produzidas com fibras (ancorada, corrugada e reta), nos teores de 0,0%, 

0,5%, 0,75% e 1,0% com adição mineral de sílica ativa e com fíler calcário 

respectivamente estão representadas na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Comportamento do CAA no estado plástico com fibra A, C e R 
  

  

  Adição mineral 

  Sílica ativa Fíler calcário 
    Teor de fibra % 

F
o

rm
a 

d
a

s 
fib

ra
s A
 

 COAS 0,50 0,75 1,0 COAF 0,50 0,75 1,0 

 1,20 1,80 2,00 3,00 1,00 1,20 1,50 2,24 

 800 755 750 740 820 780 775 765 

C
 

 1,20 1,90 2,20 2,70 1,00 1,30 1,60 2,30 

 800 755 750 745 820 770 775 770 

R
  1,20 1,40 1,80 2,00 1,00 1,20 1,40 1,55 

  800 760 755 750 820 795 790 780 
Autor: Autoria própria (2018). 

 

Como esperado nos ensaios do T500, os concretos produzidos com sílica 

ativa apresentaram mobilidade reduzida em relação aos concretos produzidos com 

fíler calcário. Ao avaliar o comportamento no ensaio do t500, o concreto referência 

com sílica ativa apresentou 83,33% de viscosidade em relação ao concreto referência 

de fíler calcário. Entretanto, ao avaliar as misturas por classe de adição em relação as 

misturas com fibras de aço, percebe-se que a medida que se amplia o teor de fibra 

ocorreu um acréscimo na viscosidade também, chegando a 150% na mistura com 
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sílica ativa com 1,0% de fibra ancorada e de 124% para mistura com fíler calcário no 

com o teror de 1,0% em relação aos respectivos concretos referências.   

Inicialmente, pode-se constatar que o concreto de referência realizado com 

sílica ativa possui maior viscosidade que o concreto de referência feito com fíler 

calcário, ou seja, o T500 para o concreto com sílica ativa é maior em 20%. Pode se 

perceber que no ensaio do T500, em todas as misturas com AS e AF, obteve-se ganho 

na viscosidade na medida em que foi elevado o teor de fibra, independentemente de 

sua forma, conforme ilustrado na Figura-30. Isso porque com a adição das fibras 

ocorreu aumento da viscosidade, contudo essa variação depende do tipo e teor de 

fibras utilizadas. Além disso, foi possível constatar que, em relação ao concreto 

referência com sílica ativa, a adição de 1% de fibra aumentou em 150%, o valor T500 

para forma ancorada, para a mistura com a fibra corrugada esse aumento foi de 125% 

e para fibra reta esse aumento foi de 66,66%. Já Quando se analisou o concreto de 

referência com fíler calcário, constatou-se o seguinte: aumento de 124% para a fibra 

ancorada, 130% para a fibra corrugada e 55% para a fibra reta. Quando se analisou 

o comportamento das fibras no interior do concreto, em relação o ensaio T500, 

percebeu-se que elas apresentaram desempenhos diferentes, sendo que as misturas 

com fibras retas indicaram maior fluidez, as fibras ancoradas e corrugadas 

apresentararam maior coessão, independente do tipo de adição mineral. 

Comportamentos similares também foram constatados na pesquisa de Figueiredo 

(2000), Matongon (2011), Guetti (2012), e Rambo (2012). 
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Figura-30 – Resumo ensaio t500 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

5.1.1.2 Análise do ensaio do espalhamento  

Em relação ao ensaio de espalhamento constatou-se que a mistura de 

referência produzidas com sílica ativa apresentou maior viscosidade que a mistura de 

referência feita com fíler calcário. Ao adicionar as fibras nos concretos, notou-se que 

esse comportamento permaneceu o mesmo, ou seja, a viscosidade do concreto com 

sílica ativa manteve-se superior, independente do tipo de fibra e seu teor. 

É possível observar na Figura-31 que houve aumento na viscosidade plástica 

das misturas com sílica ativa em relação à produzida com fíler calcário. Essa 

viscosidade se ampliou à medida que se acrescentam os teores de fibras de aço, 

independente da classe de finos. Ao analisar o ganho na viscosidade das misturas 

com sílica ativa, notou-se que no teor de 1,0%, o acréscimo foi de 8,11% para fibras 

tipo ancorada, 7,38% para fibra corrugada e de 6,67% para fibra reta. Já as misturas 

com fíler calcário, o ganho foi de 7,19% para fibra tipo ancorada, 6,49% para fibra 

corrugada e de 5,13% para fibra reta.  

Ao analisar a Figura-31, observa-se que o COAS obteve menor abertura no 

espalhamento em relação a mistura com COAF. Esse comportamento também pode 
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ser observado nas misturas com fibras de aço. Nota-se que houve uma redução da 

abertura à medida que se elevou o teor de fibras. Isso pode ser explicado pela 

diferença geométrica das fibras. Segundo Takada (2004) um espalhamento maior 

possibilita à um do tempo de escoamento ser menor, mesmo se a viscosidade da 

mistura for constante.  

 

Figura-31– Resumo ensaio espalhamento 

 
Fonte: Autoria própria (2018).  

 

O tempo máximo de escoamento nos ensaios do T500 foi de três segundos e 

o espalhamento ficou entre 740 e 820 mm, o que torna todas as misturas em 

conformidade com os requisitos da determinação do espalhamento e do tempo de 

escoamento método do cone de Abrams para concreto autoadensável prescritos na 

NBR 15823 Parte 2 (ABNT, 2017c). Através deste ensaio foi possível observar a 

ocorrência ou não da exsudação e segregação das misturas. Nota-se na Figura 32 

que não ocorreu a separação dos agregados da pasta e também não houve 

exsudação. Portanto, atende também os requisitos para concreto autoadensável, 

conforme estabeleca a NBR 15823 Parte 2 (ABNT, 2017c). 
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Figura 32 – Ensaio espalhamento e t500 CAA e CAARFA 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Verifica-se que, quanto maior o teor de fibras no concreto, menor o seu 

espalhamento. Isto ocorre pelo fato de se ter uma elevada área específica em função 

dos diferentes finos, os quais demandam grande quantidade de água de molhagem 

aumentando o atrito do compósito e, consequentemente, reduzindo a sua mobilidade. 

Entretanto, esse comportamento pode trazer benefícios em determinadas aplicações 

onde se exige um elevado nível de coesão do material (FIGUEIREDO, 2000).  
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5.1.2 Ensaio Funil V  

Com relação ao ensaio do funil V, os resultados são demonstrados na Tabela 

21 e Figura 33: 

 

Tabela 21 – Resultados ensaio Funil V - Viscosidade plástica CAA 

  

  

    Adição mineral 

      Sílica ativa Fíler calcário 

  Ensaios   Teor de fibra % Teor de fibra % 

F
o

m
a 

fib
ra

 

A
 

Ensaio 

T
e

m
po

 (
s)

 e
 in

dí
ce

s 
H

2/
H

1
 

COS 0,50 0,75 1,0 COF 0,50 0,75 1,0 

Caixa L  0,90 0,85 0,83 0,80 0,93 0,90 0,88 0,85 

Funil V 4,50 5,41 5,80 7,20 4,00 4,55 5,00 6,00 

C
 Caixa L  0,91 0,84 0,83 0,82 0,93 0,90 0,89 0,86 

Funil V 4,50 5,45 6,03 7,10 4,00 4,60 5,50 5,90 

R
 Caixa L  0,91 0,88 0,84 0,83 0,93 0,90 0,89 0,87 

Funil V 4,50 5,00 5,60 6,00 4,00 4,40 4,80 5,10 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

Figura 33 – Resultados Ensaio Funil V – Viscosidade plástica do CAA. 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Verifica-se que no ensaio do funil V, o concreto referência produzido com sílica 

ativa obteve maior viscosidade em relação ao concreto referência com fíler calcário, 

obtendo-se ganho de 12,50%. Entretanto, à medida que se ampliou o teor de fibras 

nas diferentes misturas, independente do tipo de adição, constatou que aumentou a 

viscosidade do concreto. Esse ganho foi maior para as misturas com sílica ativa nos 

teores de 1%, chegando a 60,0%, 57,78% e 33,33 respectivamente nas misturas com 

fibras tipo ancorada, corrugada e reta. Ao avaliar as misturas com fibras com adição 

de fíler calcário, notou-se que o comportamento foi similar, ou seja, à medida que se 

alterou o teor das fibras, ocorreu um ganho na viscosidade dos concretos. Esse ganho 

também é maior nas misturas com teores de 1,0%, obtendo índices de 50,0%, 47,5% 

e 27,50%, respectivamente para fibras com forma ancorada, corrugada e reta. Deduz-

se que isso ocorreu em função da forma e dos teores das fibras. Percebe-se que as 

fibras com forma ancorada e corrugada apresentaram maior viscosidade do que as 

retas. Isto justifica que a forma das fibras induz ao acréscimo da tensão interna do 

concreto, o que produz maior viscosidade plástica nos compósitos. Segundo Guetti 

(2012) a viscosidade plástica pode ser definida como a capacidade da mistura manter-

se coesa, evitando a ocorrência da segregação. A propriedade da viscosidade em 

concreto autoadensável deve ser baixa, contudo adequada, a fim de possibilitar o fluxo 

livre do concreto sem ocorrência de segregação. Observa-se também na Figura 33 

que, ao modificar o teor e a forma das fibras, ocorreu um acréscimo com tendência  

linear da viscosidade para todas as misturas. 

Após a análise dos resultados, pôde ser constatado que o concreto 

autoadensável com sílica ativa apresentou menor viscosidade que o produzido com 

fíler calcário, uma vez que o tempo no ensaio do funil V foi menor para os primeiros. 

Isso pode ter ocorrido em função da superfície específica da sílica ativa ser maior que 

o fíler calcário e, consequentemente necessitar de maior quantidade de água de 

molhagem, motivando a perda na viscosidade da mistura e, por sua vez a mobilidade 

do concreto.  
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5.1.3 Ensaio caixa L 

Os resultados da habilidade passante na caixa L das misturas de CAA 

produzidos com diferentes teores e formas de fibra de aço e ainda com diferentes 

adições minerais, estão demonstrados na Tabela 22. 

Aparentemente Nota-se que a habilidade passante das misturas com 0,0% de 

fibra de aço com adição sílica ativa apresentou menor habilidade passante em relação 

às com fíler calcário. Constatou-se ainda que todas as misturas produzidas com as 

diferentes formas de fibra de aço perdem a habilidade passante à medida que se 

alterou seu teor. Essa queda é de 12,50%, 9,76% e de 8,43%, respectivamente, nas 

misturas com sílica ativa nos teores de 1,0% com fibras ancorada, corrugada e reta. 

Ocorrendo também nas misturas com adição de fíler calcário, obtendo-se índices de 

9,41%, 8,14% e 6,8% respectivamente com as fibras ancorada, corrugada e reta. 

 

Tabela 22 – Resultados ensaio caixa L – Habilidade Passante 

Adição mineral 

   Sílica ativa   Fíler calcário   
      Teor de fibra % 

  

H
2

/H
1

 

0,00 0,50 0,75 1,00 0,00 0,50 0,75 1,00 

F
o

rm
a 

fib
ra

 

A 0,90 0,88 0,83 0,80 0,93 0,90 0,88 0,85 

C 0,90 0,84 0,83 0,82 0,93 0,90 0,89 0,86 

R 0,90 0,85 0,86 0,83 0,93 0,90 0,89 0,87 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Verifica-se que todas as misturas atendem as especificações contidas na 

NBR 15823 - Parte 5 (ABNT, 2017e) com relação à determinação da habilidade 

passante através do ensaio da caixa L, onde HB habilidade passante h2/h1 deve ficar 

dentro do intervalo de 0,8 e 1,0. Nota-se que apesar da queda na habilidade passante 

entre as diversas misturas, todas apresentaram índices dentro dos indicadores acima 

especificados pela norma da ABNT. Isso indica que não houve obstrução da 

passagem do concreto ao executar os ensaios na caixa L. 
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Percebe-se que CAA com sílica ativa, com teor de 0,0% de fibra, apresentou 

maior viscosidade nos ensaios do t500 e espalhamento, por se tratar de uma adição 

mineral com maior superfície específica, o que torna um compósito menos fluido, 

produzindo perca na mobilidade do concreto e ainda da habilidade passante, a qual 

foi comprovada no ensaio da caixa L. Esses comportamentos também foram 

observados em pesquisas similares por Rambo (2012), Guetti (2012), Shimosaka 

(2016), demonstrando que as formas e teores influenciam nas propriedades do 

concreto no estado fresco, independente do tipo de adição mineral. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa possibilitou avaliar o comportamento do concreto 

autoadensável no estado fresco e endurecido quando da incorporação dos diferentes 

teores e formas de fibras de aço, com incremento máximo de 1,0%. Os resultados dos 

ensaios no estdo fresco indicaram que o incremento de fibras de aço ao concreto 

autoadensável apresenta tendência à reduzir as propriedades de fluidez e de sua 

habilidade passante à medida que se aumenta o teor de fibras. 

Ao avaliar as misturas com os diferentes teores de formas de fibras de aço, 

percebeu-se houve ganhos nas propriedades no esto fresco. Essa ocorrência é 

observada nos ensaios de espalhamento, t500, caixa L e funil V. Todas as misturas 

se enquadram nos requisitos básicos das recomendações para concreto 

autoadensável, conforme especifica a NBR 15823-1 e 2 (ABNT, 2017bc). No estado 

endurecido, as propriedades mecânicas do CAA sofreram alterações à medida que se 

alterou o teor e a forma geométrica da fibra A, C e R e, ainda, das classes das adições 

minerais. Essas alterações sofreram alterações crecente com as misturas executadas 

com fibras com forma ancorada e corrugada, obtendo-se maior desempenho no teor 

de 1,0%. A fibra lisa proporcionou índices menores em relação às demais. Quando 

analisado o tipo de adição mineral, ficou evidente que as misturas com sílica ativa 

apresentaram ganho significativos em relação à misturas com fíler calcário, inclusive 

quando comparado entre as misturas referências. Esses ganhos foram obtidos em 

função da zona de transição apresentar refino do índice de poros. Conforme Isaias 

(1995), concretos com adições de pozolânicas conferem maior refinamento dos poros 

e dos grãos dos produtos de hidratação, incrementando o tamponamento e 

tortuosidade dos poros capilares, proporcionando menor porosidade aos concretos.  

No presente estudo, ao empregar adições de fíler calcário e sílica ativa em 

substituição ao cimento, acabou-se proporcionando maior resistência na zona de 

trasição e, por sua vez, provocando maior desempenho às propriedade mecânicas 

das misturas produzidas com sílica ativa. 
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Quando comparado o concreto referência produzido com sílica ativa com o 

produzido com fíler calcário, o ganho de resistência à compressão foi de 22,78%, 

comprovando-se que a zona de transição é responsável pela evolução da propriedade 

mecânica do concreto produzido com sílica ativa devido à capacidade de distribuição 

dos poros, e ainda pelas propriedades pozolânico que torna as estruturas mais 

resistentes e facilita o acabamento, sendo, por isso mesmo, bastante recomendada 

em projetos arquitetônicos, obras de arte ou demais estruturas que requeiram uma 

maior sofisticação no resultado. 

O emprego das diferentes fibras de aço estimulou o acréscimo na resistência 

à compressão, sendo que a forma ancorada e corrugada no teor de 1,0% 

apresentaram ganhos de 26,16%, 27,96% respectivamente ao concreto referência 

com sílica ativa. 

Com relação ao módulo de elasticidade, o desempenho foi de 16,43% com 

1,0% de fibra ancorada na mistura com a adição de sílica ativa, quando comparado 

com o concreto referência. Já o compósito com adição de fíler calcário obteve um 

acréscimo de 7,97% com o mesmo fator de forma de fibra. Esse desempenho 

comprova que os concretos produzidos com sílica ativa obtiveram maior desempenho 

do que com fíler calcário. Também ficou evidente que a forma das fibras influencia 

nas propriedades do módulo de elasticidade, em particular, a ancorada e corrugada 

que apresentaram maior acréscimo, ficando as misturas com as fibra do tipo reta com 

resultados pouco expressivo. 

Com relação a resistência à tração na flexão, o comportamento das misturas 

com sílica ativa como adição mineral possibilitou ganho crescente à medida que se 

ampliou o teor de fibra, obtendo-se índice de 8,38% com a fibra ancorada no teor de 

1,0% e 10,44% para mistura com fíler calcário com mesmo teor e forma de fibra de 

aço, quando comparados com o ensaio à compressão versus resistência tração na 

flexão. Demonstrando que as misturas com sílica ativa obtiveram maior ganho nas 

propriedades mecânicas com as fibras tipo acorada. Também a ACI 544.1R, 1996 

estabelece ganhos na resistência à tração na flexão entre 0% a 15% em relação à 

resistência à compressão. 
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Com base nos ensaios de resistência à compressão, módulo de elasticidade 

e de resistência à tração na flexão, comprovou-se à existência de ganhos nas 

propriedades mecânicas das misturas, apresentando como maior desempenho as 

misturas no teor de 1,0% de adição da fibras tipo ancorada. Além disso, ficou evidente 

que os maiores ganhos das propriedades mecânicas ocorreram nas misturas com 

adição de sílica ativa. Isso se deu em função do baixo índice de poros do concreto. 

Segundo Guimarães (2002) quanto menor a porosidade do concreto, maior será o 

módulo de formação do compósito, ou seja, maior será a tendência à capacidade de 

resistir à deformações dos esforços solicitantes. 

Percebe-se que as misturas com fibras retas evidenciaram bom desempenho 

no estado fresco, contudo no estado endurecido as propriedades mecânicas não 

foram satisfatórias. Levando-se em consideração que o custo do quilo das fibras 

independe de sua forma, e que a massa específica são iguais, resta claro que as fibras 

retas não apresentam vantagens nos concretos autoadensáveis, visto que as demais 

fibras empregadas nesta pesquisa atenderam todos os requisitos de adensabilidade 

e inclusive de resistência mecânica.  

As fibras ancoradas e corrugadas apresentaram melhor desempenho para 

todos os ensaios mecânicos. Já a fibra reta não apresentou ganhos significativos, 

indicando que não houve desempenho nas misturas avaliadas. Portanto, a aplicação 

dessa fibra em concretos autoadensável de alto desempenho não é aconselhável, 

sobretudo por apresentar o mesmo custo por quilo em relação as demais geometrias.  

Diantes das evidências, ficou comprovado que a adição de sílica ativa como 

adição mineral e fibras do tipo ancorada são as mais indicadas para concretos de alto 

desempenho. 

  



119 

 

6.1 ENSAIOS NO ESTADO ENDURECIDO DO CONCRETO 

6.1.1 Resistência à compressão  

Os resultados dos ensaios na resistência à compressão estão demonstrados 

na Tabela 23 e na Figura 34: 

 

Tabela 23 – Resumo resistência à compressão CAA e CAARFA 

Adição mineral 

      Sílica ativa Fíler calcário 

    Ensaio Teor de fibra % 

F
o

rm
a 

d
a

s 
fib

ra
s 

  

C
o

m
pr

es
sã

o
 (

M
p

a)
 

COAS 0,50 0,75 1,0 COAF 0,50 0,75 1,0 

A
 

68,4 75,95 80,97 86,76 55,70 66,12 68,35 68,77 

C
 

68,4 72,22 78,61 83,49 55,70 61,68 63,56 65,25 

R
 

68,4 68,68 70,58 71,66 55,70 56,61 57,65 59,26 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

Figura 34 – Resistência à compressão (MPa) 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Nota-se claramente uma tendência de aumento da resistência à compressão 

com a ampliação do teor de fibras de aço independente da classe de adição mineral. 
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Percebe-se que o concreto de referência produzido com sílica ativa obteve ganhos de 

22,78% em relação ao concreto referência produzidos com adição de fíler calcário.  

Ao comparar os resultados dos concretos com adição mineral de sílica ativa 

com fibras de aço nos teores 0,0%, 0,5%, 0,75% e 1,0%, conforme ilustrado na Tabela 

24 percebe-se que as misturas com o teor de 1,0% apresentaram maior desempenho. 

Nota-se que as misturas com 1,0% de fibra ancorada apresentaram maior 

desempenho tanto com sílica ativa (26,87%) em relação ao concreto referência como 

com o fíler calcário (23,47%) em relação ao concreto referência, quando comparados 

com os demais teores de fibras, independente da forma e do tipo de adição mineral. 

 

Tabela 24 – Ganhos em (%) na resistência à compressão entre as diferentes adições minerais com 
em relação so diferentes teores e formas de fibras de aço 

Adição mineral 

   Sílica ativa Fíler calcário 

    Ensaio Teor de fibra % 

F
o

rm
a 

d
a

s 
fib

ra
s 

  

C
o

m
pr

es
sã

o
 (

M
p

a)
 

COAS 0,50 0,75 1,0 COAF 0,50 0,75 1,0 

A
 

22,78% 11,06% 18,39% 26,87%  18,72% 22,71% 23,47% 

C
 

 5,60% 14,94% 22,08%  10,74% 14,11% 17,15% 

R
 

  0,42% 3,20% 4,79%   1,63% 3,51% 6,39% 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

De modo geral, apesar das misturas produzidas com fibras tipo reta nos 

teores de 0,5%, 0,75% e 1,0%, terem demonstrado bons resultados no estado fresco, 

no estado endurecido suas propriedades mecânicas não demonstram ganhos 

satisfatórios em relação às misturas referências com de sílica e fíler calcário. Rambo 

(2012) e Silva (2015), em pesquisas similares, apontam que fibras tipo reta não 

produzem vantagens nas propriedades mecânicas, pelo fato de apresentarem maior 

índice de poros em função da forma da ancoragem das fibras com a matriz. Portanto, 

é possível afirmar que economicamente, o emprego das fibras retas não é indicado, 

visto que o custo do quilo é igual para qualquer uma das formas empregadas nesta 

pesquisa.  
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Quando comparado o desempenho dos concretos levando-se em conta os 

tipos de adições minerais, percebeu-se que as misturas produzidas com sílica ativa 

demonstraram maior desempenho nas misturas produzidas com fibra corrugada ( 

27,96%) e ancorada (26,16%) no teor de 1%, conforme Tabela 25.  

 

Tabela 25 – Ganhos em (%) na resistência à compressão entre grupos de adições minerais e 
diferentes teores e formas de fibras de aço 

Adição mineral 

      Sílica ativa x Fíler calcário 

    Ensaio Teor de fibra % 

F
o

rm
a 

d
a

s 
fib

ra
s 

  

G
a

nh
o 

(%
) 0,00 0,50 0,75 1,0 

A
 

22,78 14,87 18,46 26,16 

C
 

  17,09 23,68 27,96 

R
 

  21,32 22,41 20,94 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Percebe-se que o CAARFA produzido com sílica ativa apresentou maior 

ganho na resistência à compressão conforme demonstrado na Figura 35. Esse ganho 

foi linear, com resistência média de 75 MPa. Resultado este que se justifica pelo fato 

da matriz apresentar menos poros por se tratar de mistura com adição de sílica ativa 

a qual tem maior superfície específica e produz o refino dos poros na matriz. Segundo 

Guetti (2012), o fator relevante no ganho da resistência à compressão é a relação 

água/cimento (a/c), que causa um efeito direto na porosidade da matriz do material, 

potencializando a resistência à fratura entre agregado e matriz. Com isso, quanto 

menos porosa for a mistura, maior será a resistência à fratura do compósito. Segundo 

Figueiredo (2011) este ganho tem-se a hipótese de estarem aliado à interferência das 

fibras de aço no efeito ponte entre os agregados, aumentando a resistência na 

compressão, módulo de elasticidade e na resistência à tração na flexão. 
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Figura 35 – Comparativo Resistência à Compressão (MPa), AS x AF. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

6.1.1.1 Análise estatistíca  

Segundo a ANOVA, as amostras testadas com a adição de sílica ativa e fíler 

calcário, nos ensaios da resistência à compressão, têm diferenças significativas 

estatisticamente com P-valor de 10-6 com nível de significância de 95% para as 

misturas com ambas as adições. Contudo, estas diferenças não ocorreram para todos 

os grupos de amostras quando testados de par em par. Os pares que apresentaram 

diferenças significativas estão relacionados no Quadro 3:  
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Quadro 3 – Pares de amostras que apresentam diferença significativa nos ensaios à compressão 

Classe de adição mineral 

Sílica ativa  Fíler calcário 

CS-CS10A CS10A-CS5R CS10R-CS75A CF-CF10A CF10A-CF5R 

CS-CS10C CS10A-CS75C CS5A-CS5R CF-CF10C CF10A-CF75C 

CS-CS5A CS10A-CS75R CS5C-CS75A CF-CF5A CF10C-CF5R 

CS-CS75A CS10C-CS10R CS5R-CS75A CF-CF5C CF10R-CF5A 

CS-CS75C CS10C-CS5A CS5R-CS75C CF-CF75A CF10R-CF75A 

CS10A-CS10R CS10C-CS5C CS75A-CS75R CF-CF75C CF5A-CF5R 

CS10A-CS5A CS10C-CS5R CS75C-CS75R CF10A-CF10R CF5C-CF75A 

CS10A-CS5C CS10C-CS75R   CF10A-CF5C CR5R-CF75A 

        CF5R-CF75C 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A análise estatística da ANOVA aponta que há homogeneidade entre grupos 

de amostras produzidos com as diferentes adições minerais e os distingue em 12 

grupos, sendo seis para cada classe de adição mineral, conforme Quadro 4 abaixo.  

 

Quadro 4 – Homogeneidade entre os grupos das amostras com AS e AF ensaio à compressão 

Misturas com sílica ativa x Fíler calcário 

Grupos/ resistência em Mpa 

1 2 3 4 5 6 

CS 68,39 CS75R 70,58 CS10R 71,66 CS5A 75,95 CS75C 78,61 CS75A 80,97 

CS5R 68,68 CS10R 71,66 CS5C 72,22 CS75C 78,61 CS75A 80,97 CS10C 83,49 

CS75R 70,58 CS5C 72,22 CS5A 75,95 CS75A 80,97 CS10C 83,49 CS10A 86,76 

CS10R 71,66 CS5A 75,95 CS75C 78,61             

CS5C 72,22                     

Misturas com sílica ativa x Fíler calcário 

Grupos/ resistência em Mpa 

1 2 3 4 5 6 

CF5R 56,73 CF10R 59,71 CF10R 59,71 CF5C 61,68 CF75C 63,06 CF10C 64,25 

CF10R 59,71 CF5C 61,68 CF5C 61,68 CF75C 63,06 CF10C 64,25 CF5A 66,12 

        CF75C 63,06 CF10C 64,25 CF5A 66,12 CF75A 68,35 

        CF10C 64,25 CF5A 66,12 CF75A 68,35 CF10A 68,77 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Ao analisar os dados através da ANOVA, comparando-se entre si as 20 

misturas de concreto produzido com sílica ativa e fíler calcário, o P-valor apontado foi 

de 10-6, indicando que há diferenças significativas estatisticamente com nível de 

confiabilidade de 95%, sendo que estas diferenças apontadas não ocorreram para 

todos os grupos de amostras quando testados de par em par. Os 124 pares que 

apresentaram diferenças significativas entre si estão relacionados no Quadro 5 

abaixo.  

 

Quadro 5 – Pares de amostras com AS e AF com diferenças significativas entre si. 

Amostras com adição mineral 

Sílica ativa x Filer calcário 

CF - CF10A CF10A - CS10C CF10R - CS75A CF5C - CS75R CF75C - CS10R CS - CS75C 

CF - CF10C CF10A - CS5A CF10R - CS75C CF5R - CF75A CF75C - CS5A CS10A - CS10R 

CF - CF5A CF10A - CS75A CF10R - CS75R CF5R - CS CF75C - CS5C CS10A - CS5A 

CF - CF75A CF10A - CS75C CF5A - CF5R CF5R - CS10A CF75C - CS75A CS10A - CS5C 

CF - CF75C CF10C - CF5R CF5A - CF75R CF5R - CS10C CF75C - CS75C CS10A - CS5R 

CF - CS CF10C - CS10A CF5A - CS10A CF5R - CS10R CF75C - CS75R CS10A - CS75C 

CF - CS10A CF10C - CS10C CF5A - CS10C CF5R - CS5A CF75R - CS CS10A - CS75R 

CF - CS10C CF10C - CS10R CF5A - CS5A CF5R - CS5C CF75R - CS10A CS10C - CS10R 

CF - CS10R CF10C - CS5A CF5A - CS75A CF5R - CS5R CF75R - CS10C CS10C - CS5A 

CF - CS5A CF10C - CS5C CF5A - CS75C CF5R - CS75A CF75R - CS10R CS10C - CS5C 

CF - CS5C CF10C - CS75A CF5C - CF75A CF5R - CS75C CF75R - CS5A CS10C - CS5R 

CF - CS5R CF10C - CS75C CF5C - CS CF5R - CS75R CF75R - CS5C CS10C - CS75R 

CF - CS75A CF10R - CF75A CF5C - CS10A CF75A - CF75R CF75R - CS5R CS10R - CS75A 

CF - CS75C CF10R - CS CF5C - CS10C CF75A - CS10A CF75R - CS75A CS10R - CS75C 

CF - CS75R CF10R - CS10A CF5C - CS10R CF75A - CS10C CF75R - CS75C CS5A - CS5R 

CF10A - CF10R CF10R - CS10C CF5C - CS5A CF75A - CS5A CF75R - CS75R CS5C - CS75A 

CF10A - CF5C CF10R - CS10R CF5C - CS5C CF75A - CS75A CS - CS10A CS5R - CS75A 

CF10A - CF5R CF10R - CS5A CF5C - CS5R CF75A - CS75C CS - CS10C CS5R - CS75C 

CF10A - CF75R CF10R - CS5C CF5C - CS75A CF75C - CS10A CS - CS5A CS75A - CS75R 

CF10A - CS10A CF10R - CS5R CF5C - CS75C CF75C - CS10C CS - CS75A CS75C - CS75R 

Fonte: Autoria própria (2018). 
 

Ao comparar entre si as 20 diferentes misturas de concreto, a ANOVA aponta 

que há homogeneidade entres grupos de amostras produzidos com as diferentes 

adições minerais e os distingue em 13 grupos, conforme Quadro 6:  
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Quadro 6 – Grupos de amostras que apresenta homogeneidade entre si no ensaio a compressão 

Amostras com adição mineral 

Sílica ativa x filer calcário 

Grupos/Resistência em Mpa 

CF 55,70 CF5R 56,73 CF75R 58,58 CF10R 59,71 CF75C 63,06 CF10C 64,25 

CF5R 56,73 CF75R 58,58 CF10R 59,71 CF5C 61,68 CF10C 64,25 CF5A 66,12 

CF75R 58,58 CF10R 59,71 CF5C 61,68 CF75C 63,06 CF5A 66,12 CF75A 68,35 

CF10R 59,71 CF5C 61,68 CF75C 63,06 CF10C 64,25 CF75A 68,35 CS 68,39 

CF5C 61,68 CF75C 63,06 CF10C 64,25 CF5A 66,12 CS 68,39 CS5R 68,68 

  

CS5R 68,68 CF10A 68,77 

CF10A 68,77 CS75R 70,58 

7 8 9 10 11 12 

CF5A 66,12 CS75R 70,58 CS5C 72,22 CS5A 75,95 CS75C 78,61 CS75A 80,97 

CF75A 68,35 CS10R 71,66 CS5A 75,95 CS75C 78,61 CS75A 80,97 CS10C 83,49 

CS 68,39 CS5C 72,22 CS75C 78,61 CS75A 80,97 CS10C 83,49 CS10A 86,76 

CS5R 68,68 CS5A 75,95            

CF10A 68,77                

CS75R 70,58                

CS10R 71,66                

CS5C 72,22                     
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

6.1.2 Módulo de elasticidade 

Os resultados do módulo de elasticidade das 20 misturas produzidas com 

adição de sílica ativa e de fíler calcário são apresentados na Tabela 26.  

Percebe-se que as misturas com sílica ativa e fíler calcário apresentaram 

resultados satisfatórios do módulo de elasticidade para todas as misturas. Contudo, 

ao incrementar teores e formas diferentes de fibras de aço, as misturas com sílica 

ativa demonstraram um ganho maior, à medida que se aumentou o teor de fibras. 

Contudo, essa diferença não é relevante para as misturas produzidas com fíler 

calcário, como pode ser observado na Tabela 27. Já para as misturas com sílica ativa 

esse ganhos são um pouco mais elevados, chegando a 2,08 GPa por Mpa da 

resistência à compressão obtida com 1,0% de fibra tipo ancorada. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Marangon (2011), que obteve ganhos de 1,96 
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GPa por Mpa, ao relacionar os ensaios do módulo de elasticidade com a resistência 

à compressão axial.  

 

Tabela 26 – Resultado ensaio módulo de elasticidade 

  

  Adição mineral 

  Sílica ativa Fíler calcário 

  Teor de fibra %/ Módulo de elasticidade em Gpa 

  

G
p

a
 

COS 0,50 0,75 1,00 COF 0,50 0,75 1,00 

A
 

35,68 38,86 39,27 41,54 35,80 36,66 37,18 38,65 

C
 

35,68 37,63 38,58 39,34 35,80 36,08 36,59 36,91 

R
 

35,68 36,88 37,62 38,33 35,80 35,87 36,73 36,78 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Conforme demonstrado na Tabela 27, percebe-se que houve um ganho no 

módulo de elasticidade em relação aos concretos referências em todas as misturas, 

independente do tipo de adição e teor/forma da fibra de aço. Evidencia-se que as 

fibras tipo ancorada e corrugada apresentaram maiores ganhos em relação aos 

concretos referência, obtendo-se índices de 16,43%, 10,26% para misturas com sílica 

ativa e de 7,97% e 3,11% com adição de fíler calcário. Apesar das misturas produzidas 

com fibra reta não apresentarem ganhos significativos, nota-se, no entanto, que houve 

desempenho crescente à medida que se alterou seu teor, alcançando-se ganhos de 

até 7,42% na mistura com sílica ativa e de 2,53% na mistura com fíler calcário.  

 

Tabela 27 – Resultado ensaio módulo de elasticidade 

Adição mineral 

Sílica ativa Fíler calcário 

Teor de fibra % 

F
o

rm
a 

fib
ra

 

    0,50 0,75 1,0   0,50 0,75 1,0 

A 

G
p

a(
%

) 8,91 10,08 16,43   2,41 3,85 7,97 

C 5,48 8,13 10,26   0,78 2,22 3,11 

R 3,38 5,44 7,43   0,20 2,61 2,74 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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6.1.2.1 Análise estatística  

Segundo a análise da ANOVA, as amostras testadas com a adição de sílica 

ativa e fíler calcário, nos ensaios do módulo de elasticidade, demonstraram que não 

há diferença significativa estatisticamente com P-valor de 0,2251 para amostras 

produzidas com sílica ativa e 0,9212 para amostras produzidas com fíler calcário com 

nível de confiabilidade de 95%. Contudo, aponta que nas amostras com sílica ativa, 

há diferença entre os grupos de amostras quando testados de par em par. Os pares 

que apresentaram diferenças significativas estão relacionados no Quadro 7. Percebe-

se que as amostras com fíler calcário não apresentaram diferença entre os pares. 

 

Quadro 7 – Pares que apresentam diferença significativa das amostras com AS e AF no módulo de 
elasticidade 

Amostras com adição mineral  

Sílica ativa Fíler calcário 

MS - MS10A 

Não houve 

diferença  

MS10A - MS5C 

MS10A - MS5R 

MS10A - MS75R 

Fonte: Autoria própria (2018). 
 

A análise estatística da ANOVA aponta que há homogeneidade entre grupos 

de amostras produzidas com as diferentes adições minerais e os distingues em dois 

grupos para as amostras produzidas com sílica ativa. Todos os grupos com as 

amostras produzidas com fíler calcário são homogêneos entre si, conforme Quadro 8:  
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Quadro 8 – Grupos de amostras que apresentam homogeneidades entre si 

Amostras com adição mineral  

Sílica ativa Fíler calcário 

Grupos/Gpa 

10
 m

is
tu

ra
s 

sã
o 

ig
u

ai
s 

1 2 

MS 35,68 MS10R 38,33 

MS5R 36,88 MS75C 38,58 

MS75R 37,62 MS5A 38,86 

MS5C 37,63 MS75A 39,27 

MS10R 38,33 MS10C 39,34 

MS75C 38,58 MS10A 41,54 

MS5A 38,86 

  

MS75A 39,27 

MS10C 39,34 

Fonte: Autoria própria (2018). 
 

Ao fazer à análise estatística ANOVA, comparando entre si as 20 misturas de 

concreto produzido com sílica ativa e fíler calcário, o P-valor apontado foi de 0,2299, 

indicando que não há diferença significativa estatisticamente com nível de 

confiabilidade de 95%, sendo que essas diferenças apontadas não acontecem para 

todos os grupos de amostras quando testados de par em par. Os 13 pares que 

apresentaram diferenças significativas estão relacionados no Quadro 9: 

 

Quadro 9 – Pares de amostras que apresentam diferenças significativa entre si. 

Amostras com adição mineral 

Silica ativa  x filer calcário 

MF - MS10A MF5C - MS10A MF75C - MS10A MS10A - MS5C 

MF10C - MS10A MF5R - MS10A MF75R - MS10A MS10A - MS5R 

MF10R - MS10A MF75A - MS10A MS - MS10A MS10A - MS75R 

MF5A - MS10A   

Fonte: Autoria própria (2018). 
 

Quando comparadas as 20 misturas de concreto, a ANOVA apontou que 

existe homogeneidade entres grupos de amostras produzidos com as diferentes 

adições minerais e, os distingue em dois grupos, conforme Quadro 10. 
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Quadro 10 – Grupos de amostras que apresentam homogeneidade entre si. 
Amostras com adição mineral 

Sílica ativa x filer calcário 

Grupo/GPA 

1 2 

MS 35,68 MS10R 38,33 

MF 35,80 MS75C 38,58 

MF5R 35,87 MF10A 38,65 

MF5C 36,08 MS5A 38,86 

MF75C 36,59 MS75A 39,27 

MF5A 36,66 MS10C 39,34 

MF75R 36,73 MS10A 41,54 

MF10R 36,78 

  

MS5R 36,88 

MF10C 36,91 

MF75A 37,18 

MS75R 37,62 

MS5C 37,63 

MS10R 38,33 

MS75C 38,58 

MF10A 38,65 

MS5A 38,86 

MS75A 39,27 

MS10C 39,34 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

6.1.3 Resistência à tração na flexão 

Os resultados dos ensaios de resistência à tração na flexão das 20 misturas 

de concreto autoadensável produzidas com diferentes adições minerais e fibras de 

aço, estão representadas na Tabela 28. No apêndice H nas Figura 41, Figura 42 e 

Figura 43 ilustram-se as 20 misturas diferentes de concreto antes e após a conclusão 

dos ensaios. 
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Tabela 28 – Resultados resistência à tração na flexão 

  

  Adição mineral 

  Sílica ativa Fíler calcário 

  Teor de fibra % 

  

T
e

ns
ão

 (
M

p
a)

 

COS 0,50 0,75 1,0 COF 0,50 0,75 1,0 
A

6,65 6,82 7,03 7,29 5,84 6,33 6,53 7,18 
C

 

6,65 6,72 6,81 7,05 5,84 6,68 6,71 6,85 

R

6,65 6,69 6,71 6,89 5,84 6,41 6,49 6,68 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Constata-se que as misturas referência produzidas com adição mineral de 

sílica ativa obtiveram um acréscimo de 13,81% quando comparadas com as misturas 

produzidas com fíler calcário. Ao analisar os resultados dos ensaios das misturas por 

classe de adição mineral (sílica ativa e fíler calcário) e com de fibras de aço nos teores 

de 0,5%, 0,75% e 1,0%, percebe-se que houve um ganho na resistência à tração na 

flexão dentro do grupo de fibras A, C e R. Esses ganhos foram mais expressivos nos 

teores de 1,0% em ambas as adições, conforme ilustado na Tabela 29, apresentando 

ganhos nas misturas com sílica ativa com índices de 9,63%, 6,02% e 3,61%, para as 

fibras A, C, R respectivamente. Nas misturas com fíler calcário os índices foram de 

22,88% (A), 17,23% (C) e de 14,33% (R), demonstrando que as misturas elaboradas 

com fíler calcário obtiveram maior ganho no ensaio da resistência à tração na flexão 

quando comparadas com sua com índices superiores das produzidas com fíler 

calcário. Segundo Figueiredo (2011), a adição de fibras de aço ao amostra de 

referência correspondente.  

 

 
Tabela 29 – Ganho em (%) da resistência à tração na flexão para ASxAF 

  

  Adição mineral 

  Sílica ativa Fíler calcário 

  Teor de fibra % 

  

G
a

nh
o(

%
) 0,5 0,8 1,0   0,5 0,75 1,0   

A
 

2,56 5,72 9,63   8,35 11,79 22,88   

C
 

1,06 2,41 6,02   14,33 14,84 17,23   

R
 

0,60 0,91 3,61   9,62 11,11 14,33   
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Ao analisar os ganhos entres os grupos de adições minerais, percebe-se que 

aqueles teores de 1,0% com a adição de sílica ativa obtiveram maiora c desempenho 

na resistência à tração na flexão, conforme ilustrado Tabela 30. Deduz que esse 

desempenho está ligado ao tipo de adição mineral (AS), a qual promoveu refino na 

formação dos poros da matriz, ampliando apacidade de ancoragem das fibras, 

tornando o compósito com maior capacidade de absorção de energia antes de sua 

ruptura. Contudo, a performance das misturas com sílica ativa apresentaram maior 

viscosidade no estado fresco. Aliado a isto e com o incremento de fibras de aço, existe 

a hipótese de surgimento de concentração de poros em torno das fibras onde as fibras 

podem estabelecer tanto acréscimos quando decréscimos da resistência à tração do 

concreto (BALAGURU, 1992). 

 

Tabela 30 – Ganho em (%) da resistência à tração na flexão comparando ASxAF 
Adição mineral 

    Sílica ativa x  Fíler calcário 
    Teor de fibra %   

  

G
a

nh
o(

%
) 0,00 0,50 0,75 1,00 

A
 

13,81 7,73 7,62 1,53 

C
 

  0,60 1,49 2,92 

R
 

  4,45 3,36 3,14 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Ao relacionar os ganhos da resistência à compressão com a resistência à 

tração na flexão entre os compósitos desta pesquisa, percebe-se que as misturas com 

adição de sílica ativa e de fíler calcário no teor de 1,0% de fibra tipo ancorada 

apresentaram maior desempenho, conforme Tabela 31. Esse desempenho é de 

8,40% para mistura de sílica ativa e de 10,44% para fíler calcário, quando comparado 

os ganhos entre os ensaios da resistência à compressão com o de resistência à 

compressão na flexão. Segundo Neville (1997), o emprego de sílica ativa em concreto 

tem a finalidade principal de reduzir a porosidade na zona de transição, 

potencializando a resistência da matriz. 

Aliado a resistência da matriz com a adição de sílica ativa e, juntamente com 

a incorporação de fibras de aço, amplia-se a capacidade da resistência dos concretos 

sujeitos a esforços mecânicos à tração. Segundo Arango (2008), ao utilizar fibras de 
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aço no concreto, melhora-se as propriedades mecânicas tais como resistência à 

tração e a tenacidade à fratura. 

 

Tabela 31 – Comparativo (%) compressão x  resistência à tração na flexão entre adições 

  Adição mineral 

Ensaios Sílica Fíler 

Compressão (MPa) 86,76 68,77 

Tração na flexão (MPa) 7,29 7,18 

Ganho(%) 8,40 10,44 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Segundo Guetti (2012), as incorporações de fibras de aço não denota 

expressiva evolução na resistência à compressão. Esse autor em sua pesquisa obteve 

46,3 MPa na resistência à compressão e de 4,71 MPa na resistência à tração na 

flexão, com fibras no fator de forma de 45/50 diâmetro de 1,05 mm x 50 mm de 

comprimento tendo ensaiado corpos de prova até a ruptura total das fibras. Esses 

resultados se assemelham aos obtidos nesta pesquisa, onde a resistência à 

compressão foi de 86,97 Mpa com sílica ativa com a incorporação de 1,0% de fibra 

tipo ancorada e de 7,29 Mpa  na resistência à tração na flexão, totalizando um ganho 

de 8,38% entres os respectivos ensaios.  

 

6.1.3.1 Análise estatística 

De acordo com a análise da ANOVA, as amostras testadas com a adição de 

sílica ativa e fíler calcário nos ensaios da resistência à tração na flexão não há 

diferença significativa estatisticamente com P-valor de 0,3493 para as amostras 

produzidas com sílica ativa e há diferença significativa com P-valor de 10-8 para 

amostras produzidas com adição de fíler calcário com nível de confiabilidade de 95%. 

Contudo, aponta que há diferença entre os grupos das amostras quando testados de 

par em par. Os pares que apresentaram diferenças significativas estão relacionados 

no Quadro 11. Percebe-se que as misturas com sílica ativa ofereceram menor índices 

de ocorrências das diferenças entres os pares aos serem comparados com as 

produzidas com fíler calcário.  
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Quadro 11 – Pares que apresentam diferenças significativas das amostras com AS e AF na 
resistência à tração na flexão. 

Amostras com adição mineral 

Sílica ativa Filer calcário 

FS - FS10A FF - FF10A FF - FF75C FF10A - FF75A FF10C - FF75R 

FS10A - FS5C FF - FF10C FF - FF75R FF10A - FF75C FF10R - FF5A 

FS10A - FS5R FF - FF10R FF10A - FF10C FF10A - FF75R FF10R - FF5R 

FS10A - FS75R FF - FF5A FF10A - FF10R FF10C - FF10R FF5A - FF5C 

  FF - FF5C FF10A - FF5A FF10C - FF5A FF5A - FF75C 

  FF - FF5R FF10A - FF5C FF10C - FF5R   

  FF - FF75A FF10A - FF5R FF10C - FF75A   
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A análise estatística da ANOVA aponta que há homogeneidade entres 

grupos de amostras produzidos com as diferentes adições minerais e, os distingue em 

dois grupos para as amostras produzidas com sílica ativa e seis para com fíler calcário, 

conforme demonstrado no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Homogeneidade entre os grupos das amostras com AS e AF ensaio à resistência à 
tração na flexão 

Adição mineral  

Sílica ativa Fíler calcário 

Grupos Grupos 

1 2 1 2 3 4 5 6 

FS 6,65 FS75C 6,81 FF 5,84 FF5A 6,33 FF5R 6,41 FF75R 6,49 FF5C 6,68 FF10A 7,18 

FS5R 6,69 FS5A 6,83 
  FF5R 6,41 FF75R 6,49 FF75A 6,53 FF75C 6,71     

FS75R 6,72 FS10R 6,90 
  FF75R 6,49 FF75A 6,53 FF5C 6,68 FF10R 6,78 

   

FS5C 6,72 FS75A 7,03 
  FF75A 6,53 FF5C 6,68 FF75C 6,71 FF10C 6,85 

   

FS75C 6,81 FS10C 7,05 
    FF75C 6,71 FF10R 6,78 

     

FS5A 6,83 FS10A 7,29 
             

FS10R 6,90                 

FS75A 7,03                 

FS10C 7,05                             
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Ao proceder à análise estatística da ANOVA, comparando-se as amostras 

entre si das 20 misturas de concreto produzidos com sílica ativa e fíler calcário, o P-
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valor apontado foi de 10-6, corroborando que há diferença significativa 

estatisticamente com nível de confiabilidade de 95%. Estas diferenças indicadas não 

acontecem para todos os grupos de amostras quando testados de par em par. 

Apresentaram diferenças significativas 69 pares, conforme listados no Quadro 13.  

 

Quadro 13 – Pares de amostras com AS e AF que apresentaram diferenças significativas entre si no 
ensaio à tração na flexão 

Amostras com adição mineral 

Sílica ativa x filler calcário 

FF - FF10A FF - FS10R FF10C - FF75A FF5A - FS5C FF75A - FS75C 

FF - FF10C FF - FS5A FF10C - FF75R FF5A - FS75C FF75C - FS10C 

FF - FF10R FF - FS5C FF10C - FS FF5A - FS75R FF75R - FS10C 

FF - FF5A FF - FS5R FF10C - FS5A FF5C - FS10C FF75R - FS10R 

FF - FF5C FF - FS75A FF10C - FS5R FF5R - FF75C FF75R - FS75C 

FF - FF5R FF - FS75C FF10C - FS75A FF5R - FS10A FS - FS10C 

FF - FF75A FF - FS75R FF10R - FF5A FF5R - FS10C FS10C - FS5A 

FF - FF75C FF10A - FF10C FF10R - FS10C FF5R - FS10R FS10C - FS5C 

FF - FF75R FF10A - FS10C FF5A - FF75C FF5R - FS75A FS10C - FS5R 

FF - FS FF10C - FF5A FF5A - FS10A FF5R - FS75C FS10C - FS75A 

FF - FS10A FF10C - FF5C FF5A - FS10C FF75A - FS10C FS10C - FS75R 

FF - FS10C FF10C - FF5R FF5A - FS10R FF75A - FS10R   
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Ao confrontar os dados das amostras produzidas com sílica ativa e fíler 

calcário da resistência à tração na flexão, a ANOVA aponta que há homogeneidade 

entres grupos de amostras, os distingue, conforme demonstrado no Quadro 14:  
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Quadro 14 – Grupos de amostras que apresentam homogeneidades entre si no ensaio da resistência 
à tração na flexão 

Amostras com sílica ativa X filer calcário 

Grupos/ resistência em Mpa 

1 2 3 4 5 6 7 

FF 5,84 FF5A 6,33 FF5R 6,41 FF75R 6,49 FS 6,65 FF10R 6,78 FS10R 6,90 

    FF5R 6,41 FF75R 6,49 FF75A 6,53 FF5C 6,68 FS75C 6,81 FS75A 7,03 

    FF75R 6,49 FF75A 6,53 FS 6,65 FS5R 6,69 FS5A 6,83 FS10C 7,05 

    FF75A 6,53 FS 6,65 FF5C 6,68 FF75C 6,71 FF10C 6,85 FF10A 7,18 

    FS 6,65 FF5C 6,68 FS5R 6,69 FS75R 6,72 FS10R 6,90 FS10A 7,29 

    FF5C 6,68 FS5R 6,69 FF75C 6,71 FS5C 6,72 FS75A 7,03 
   

    FS5R 6,69 FF75C 6,71 FS75R 6,72 FF10R 6,78 FS10C 7,05 
   

    FF75C 6,71 FS75R 6,72 FS5C 6,72 FS75C 6,81 FF10A 7,18 
   

    FS75R 6,72 FS5C 6,72 FF10R 6,78 FS5A 6,83        

    FS5C 6,72 FF10R 6,78 FS75C 6,81 FF10C 6,85        

        FS75C 6,81 FS5A 6,83 FS10R 6,90        

        FS5A 6,83 FF10C 6,85 FS75A 7,03        

            FS10R 6,90 FS10C 7,05         
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

6.1.4 Microscopia eletrônica de varredura 

Os resultados dos ensaios de microscopia digital de varedura (MEV), estão 

representados nas Figura 36. Ainda nos apêndices H e I, ilustram-se de forma geral o 

comportamento do concreto autoadensável produzido com as diferentes adições 

minerais e teores de formas de fibras de aço. 

A Figura 36 ilustra a forma dos grãos da sílica ativa e do fíler calcário. Nota-se 

que os grãos da sílica ativa assemelha-se a formas esféricas, confirmando-se desta 

forma o que Melo (2005) constatou em suas análises. O fíler calcário apresentou 

geometria irregular, aproximando-se a formas cúbicas. Além disso, alguns estudos 

evidenciam que o fíler calcário possui superfície composta de estrias irregulares, com 

formas retangulares (MELO, 2005), SHIMOSAKA, (2016). No apêndice I na Figura 45 

apresenta-se outras figuras com posições distintas da forma dos grãos da sílica ativa. 

Neste mesmo apêndice, estão ilustradas nas Figura 44 e Figura 46 imagens que 

demonstra-se de forma geral o comportamento do concreto autoadensável com e sem 
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fibras de aço. No apêndice J nas Figura 47 e Figura 48 apresenta-se imagens do 

ensaio do MEV de ângulos diferentes, representando a posição das fibras de aço, 

ocorrência de poros. 

 

Figura 36 – MEV - sílica ativa e fíler calcário 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
 

Na Figura 37 apresentam-se as imagens das misturas com sílica ativa e com 

fíler calcário  com 0,0% de fibra de aço. Na primeira imagem (A), amostra do concreto 

referência produzida com adição de sílica ativa, verifica-se o agregado graúdo, a zona 

de transição e não se percebe a ocorrência de poros. Já na imagem (B), nota-se os 

indícios de poros na zona de transição e também de ruptura de forma irregular da 

pasta e do agregado graúdo. 
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Figura 37 – MEV do concreto referência com sílica ativa / fíler calcário 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
 

Nota-se na imagem da Figura 38 que a fibra de aço tipo ancorada o gancho 

apresentou leve deformação. Observa-se que essa deformação ocorreu pelo fato da 

matriz não apresentar resistência suficiente para garantir a aderência fibra-matriz. 

Também constata-se que não houve poros na zona de transição e, e ainda de micro 

fissuras no entorno da fibra. Segundo Guetti (2012), ao aplicar carga em um corpo de 

prova no ensaio de tração na flexão, ocorre o desenvolvimento e multiplicação de 

trinca na matriz de concreto. Imediatamente essas tensões são transferência da matriz 

para as fibras de aço. Essa capacidade de absorver as tensões depende da classe de 

resistência do concreto e da fibra. 
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Figura 38 – MEV do CAARFA com AS com teor de 1,0% fibra tipo A. 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Deduz-se que o desempenho das misturas com fíler calcário não foi tão 

eficiente, conforme ilustra a Figura 39. Percebe-se grande quantidade de poros com 

indícios de fissuras e de ruptura da zona de transição, levando-se a crer que a matriz 

não apresentou o desempenho esperado. Nota-se a ocorrência de fissuras e poros na 

periferia e na base das fibras. Essa ocorrência diminuiu a capacidade de ancoragem 

das fibras de aço por parte da matriz.  

De acordo com Guetti (2012), ao diminuir a quantidade de poros no interior 

do concreto, espera-se um aumento de energia de fratura. Também a granulometria 

mais fina da adição mineral produz maior preenchimentos dos poros presentes na 

interface entre agregado e pasta, potencializando-se com isso a aglutinação entre a 

pasta do cimento e os agregados graúdos e miúdos. Contudo, segundo Metha e 

Monteiro (1994) dizem que a área de interação pasta-agregado é responsável pela 

maior parte da resistência mecânica dos concretos, basicamente, em concretos de 

alta resistência. 
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Figura 39 – MEV do CAARFA, com AF, com teor de 1,0% fibra tipo A 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Pode-se concluir que as misturas com sílica ativa apresentaram maior 

desempenho em relação às com fíler calcário, conforme demonstrados nos resultados 

dos ensaios de resistência à compressão, módulo de elasticidade e da resistência à 

tração na flexão. Isto porque a distribuição de poros e tamanho dos poros são maiores 

nas misturas com adição de fíler calcário, por se tratar de um fino com superfície 

específica menor, tornando-o uma adição mineral para CAA com capacidade inferior 

da sílica ativa. 
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base nos resultados obtidos, cabe fazer as seguintes sugestões para 

continuidade e complementação deste trabalho: 

 Fazer um comparativo dos custos por MPa da resistência à compressão 

para  produção do concreto autoadensável reforçado com fibras  de aço; 

 Fazer um comparativo das propriedades mecânicas do CAA com micro e 

macro fibras de aço com diferentes adições minerais; 

 Executar avaliações das propriedades mecânicas do CAA com adições 

abaixo de 0,5% com micro e macro fibras de aço; 

 Avaliar a relação de ganhos do módulo de elasticidade de concreto 

autoadensável com teores de 0,5% com fibras de aço com fatores de 

fomas distintas.  

 Avaliar a influência do emprego de fibras de aço nos teores empregados 

nesta pesquisa na resistência à tração na flexão no estado elastoplático.  
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APÊNDICE A – GRANULOMETRIA AGREGADO MIÚDO (AREIA NATURAL) 

 

Tabela 32 – Granulometria agregado miúdo 

Peneira 
(mm) 

Amosta 1 Amostra 2 Médias 

Massa 
Retido (g) 

Massa Ret 
Acum (g) % Retida 

Massa 
Retido (g) 

Massa Retido 
Acumulado (g) 

% 
Retida 

% Média 
Acumulada 

9,5               
6,3        
4,75 1,80 1,80 0,18 2,2 2,2 0,22 0,2 
2,36 21,80 23,60 2,18 21 23,2 2,10 2,34 
1,18 45,10 68,70 4,51 47,1 70,3 4,71 6,95 
0,6 98,60 167,30 9,86 98,2 168,5 9,82 16,79 
0,3 441,30 608,60 44,13 458,6 627,1 45,86 61,785 
0,15 285,00 893,60 28,50 280,7 907,8 28,07 90,07 
Fundo 106,40 1000,00 10,64 92,2 1000 9,22 100,00 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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APÊNDICE B – GRANULOMETRIA BRITA 

 

Tabela 33 – Granulometria brita 

Peneira 
(mm) Amostra 01 Amostra 02 Médias 

  

Massa 
Retida 
(g) 

Massa 
Ret. 
Acum (g) 

% 
Retid
a 

Massa 
Retido (g) 

Massa Ret 
Acum. (g) 

% 
Retida  Retida(%) Acum.(%) 

12,5         
9,5 68,8 68,8 6,88 40,5 40,5 4,05 5,465 5,465 

6,3 424,7 493,5 42,47 468,3 508,8 46,83 44,65 50,115 

4,75 295,5 789 29,55 277,3 786,1 27,73 28,64 78,755 

2,36 205,2 994,2 20,52 204,7 990,8 20,47 20,495 99,25 

1,18 5,2 999,4 0,52 6,8 997,6 0,68 0,6 99,85 

0,6  999,4   997,6   99,85 

0,3  999,4   997,6   99,85 

0,15  999,4   997,6   99,85 

Fundo 0,6 1000 0,06 2,4 1000 0,24 0,15 100 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

 



152 

 

APENDICE C – MASSA ESPECÍFICA FIBRAS DE AÇO TIPO (ANCORADA, CORRUGADA E RETA) 

 

Tabela 34 – Massa especifica fibras de aço tipo (A, R, C) 

  Fibra ancorada fibra reta Fibra corrugada 

Amostras A B C A B C A B C 

Ms 60,0 21,24 35,57 33,08 24,92 25,65 27,31 18,61 19,12 

M1 654,03 654,03 654,03 654,03 654,03 654,03 654,03 654,03 654,03 

M2 706,03 672,41 684,96 682,7 675,63 676,25 677,7 670,16 670,6 

(ms+M1)-M2 8,0 2,86 4,64 4,41 3,32 3,43 3,64 2,48 2,55 

 7,50 7,43 7,67 7,50 7,51 7,48 7,50 7,50 7,50 
massa 
esp.g(cm³)     7,53     7,50     7,50 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

Figura 40 – Pessagem fibra de aço para produção de CAARFA 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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APENDICE D – MASSA UNITÁRIA FIBRAS DE AÇO TIPO (ANCORADA, CORRUGADA E RETA) 

 

Tabela 35 – Massa unitária fibras de aço tipo (ancorada, corrugada e reta) 

  Fibra ancorada Fibra reta Fibra corrugada 

Amostras A B C A B C A B C 

Peso tubo + am. 859,03 856,36 877,33 904,16 890,55 887,57 842,04 850,59 842,92 

Volume tubo 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Peso tubo ( gr ) 501,61 501,61 501,61 514,89 514,89 514,89 514,89 514,89 514,89 

M.esp. 0,89 0,89 0,94 0,97 0,94 0,93 0,82 0,84 0,82 

Média ( g/cm³ )     0,91     0,95     0,83 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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APÊNDICE E – CLASSES DE VISCOSIDADE PLÁSTICA APARENTE DO CAA EM FUNÇÃO DE SUA 

APLICAÇÃO 

 

Tabela 36 – Classes de viscosidade plástica aparente do CAA em função de sua aplicação 
Classe de 

espalhamento 

Espalhamento 

(mm) 
Aplicação Exemplo 

SF 1 550 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. 

Estruturas que exigem uma curta 

distância de espaçamento horizontal 

do CAA. 

Lajes 

 

 

 

Estacas e certas 

fundações 

profundas 

SF 2  660 a 750 Adequada para a maioria das 

aplicações correntes 

Paredes, vigas, 

pilares e outras 

SF 3 760 a 850 Estruturas com alta densidade de 

armadura e/ou de forma arquitetônica 

complexa, com o uso de concreto com 

agregado graúdo de pequenas 

dimensões (menores que 12,5mm) 

Pilares-parede 

Paredes-

diafragma 

Pilares 

Fonte: ABNT NBR 15823 – parte 1 (ABNT, 2010b) 
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APÊNDICE F – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

Tabela 37 – Resistência à compressão – misturas com adição de sílica ativa 

Tipo de fibra 

 Ancorada Corrugada Lisa 

(%) fibras 
Resist. 
MPa 

desvio 
padrão 

coef. 
Variação 

Resist. 
MPa 

desvio 
padrão 

coef. 
Variação 

Resist. 
MPa 

desvio 
padrão 

coef. 
Variação 

% ref sílica 68,39 7,62 11,15       
0,5 75,95 2,29 3,02 72,22 6,21 8,60 68,68 0,99 1,44 

0,75 80,97 2,80 3,46 78,61 11,67 14,85 70,58 6,11 8,65 

1,0 86,76 3,71 4,28 83,49 8,89 10,65 71,66 3,46 4,83 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

Tabela 38 – Resistência à compressão – misturas com adição de fíler calcário 

tipo de fibra 

 Ancorada Corrugada Lisa 

(%) fibras 
Resist. 
MPa 

desvio 
padrão 

coef. 
Variação 

Resist. 
MPa 

desvio 
padrão 

coef. 
Variaçã
o 

Resistênci
a MPa 

desvio 
padrão 

coef. 
Variação 

% ref Fíler 55,70 5,79 10,40       
0,5 66,12 6,89 6,89 61,68 4,58 4,58 56,61 1,80 1,80 

0,75 68,35 1,00 1,00 63,56 3,94 3,94 57,65 6,42 6,42 

1,0 68,77 4,34 4,34 65,25 6,30 6,30 59,26 4,74 4,74 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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APÊNDICE G – MÓDULO DE ELASTICIDADE  

 

Tabela 39 – Módulo de elasticidade – concreto com sílica ativa 

Tipo de fibra 

 Ancorada Corrugada Lisa 

(%) fibras (Gpa) 
desvio 
padrão 

coef. 
Variação (Gpa) 

desvio 
padrão 

coef. 
Variação (Gpa) 

desvio 
padrão 

coef. 
Variação 

% ref sílica 35,68 1,18 3,30       
0,5 38,86 5,40 5,40 37,63 1,58 4,20 36,88 3,03 8,22 

0,75 39,27 4,12 10,50 38,58 1,77 4,60 37,62 1,37 3,63 

1,0 41,54 0,12 0,28 39,34 3,43 8,71 38,33 0,21 0,53 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

Tabela 40 – Módulo de elasticidade – concreto com fíler calcário 

tipo de fibra 

 Ancorada Corrugada Lisa 

(%) fibras (Gpa) 
desvio 
padrão 

coef. 
Variação (Gpa) 

desvio 
padrão 

coef. 
Variação (Gpa) 

desvio 
padrão 

coef. 
Variação 

% ref Fíler 35,80 0,65 1,80       
0,5 36,66 3,77 10,29 36,08 3,99 11,05 35,87 1,45 4,03 

0,75 37,18 2,88 7,76 36,59 1,06 2,89 36,73 1,09 2,98 

1,00 38,65 0,49 1,26 36,91 1,42 3,84 36,78 2,17 5,90 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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APÊNDICE H – ENSAIOS RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO 

 

Figura 41– Preparativos ensaio tração na flexão corpo de prova 150x150x500mm 

  

  

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura 42 – Ensaio tração na flexão corpo de prova 150x150x500mm com AS 

  

COAS CAS5A 

  

CSA75A CSA10A 

  

CSA5C CSA75C 
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CSA10C CSA5R 

  

CSA75R CAS10R 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

Figura 43 – Ensaio tração na flexão corpo de prova 150x150x500mm com AF  

  

COAF CAF5A 
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CAF75A CAF10A 

  

CAF5C CAF75C 

  

CAF10C CAF5R 
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CAF75R CAF10R 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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APÊNDICE I – MICROSCOPIA DE VAREDURA ELETRÔNICA –SÍLICA ATIVA 

 

Figura 44 – MEV – Concreto autoadensável referência com sílica ativa 

  

  

  

Figura 45 – MEV – Sílica ativa 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura 46 – MEV – Concreto autoadensável com sílica ativa e fibra de aço 

  

  

  

Fonte: Autoria própria (2018). 
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APÊNDICE J – MICROSCOPIA DE VAREDURA ELETRÔNICA –FÍLER CALCÁRIO 

 

Figura 47 – MEV – Concreto auto adensável referência com fíler calcário 

  

  

  

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura 48 – MEV – Concreto autoadensávelco fíler calcário e fibras de aço 
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Fonte: Autoria própria (2018). 
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ANEXO I  

 

Figura 49 – Licença para uso do software STATGRAPHICS Centurion 17.2.05 

  

Fonte: Statgraphics (2017). 


