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1. RESUMO 

O concreto é o segundo material mais consumido pela humanidade. Trata-se 

do material mais amplamente empregado na construção civil. Esta elevada demanda 

resulta na necessidade de tecnologias para a realização de concretos com maior 

durabilidade. O presente trabalho propõe analisar a durabilidade de concretos 

autocicatrizantes preparados com diferentes consumos de cimento (450 e 500 kg/ m³). 

Para tal, foram realizados ensaios como o de absorção de água (por imersão e por 

capilaridade) a fim de ter parâmetros sobre seu desempenho. Os resultados 

preliminares (referentes ao concreto convencional que servirá como referência para a 

continuidade desta pesquisa) mostraram que quanto maior o consumo de cimento 

menor a permeabilidade e consequentemente, maior a durabilidade do material.  

2. INDRODUÇÃO 

Por ser o material mais utilizado na construção civil, as tecnologias envolvidas 

no concreto estão em constante evolução. O concreto autocicatrizante vem ganhando 

espaço em obras devido os benefícios gerados em longo prazo, sendo o maior deles 

a capacidade da reconstituição das fissuras, assim diminuindo o custo de reparos e 

manutenção, tornando as construções mais duráveis em consonância com a norma 

Brasileira de desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013). 

A porosidade do concreto é a porta de entrada para agentes agressivos no 

concreto, como os cloretos e o gás carbônico que podem danificar o aço do concreto 

armado. Já os ácidos que agridem o concreto contribuem para a redução do pH e, 

consequentemente, ocorre a despassivação da armadura (HELENE, 2001). Assim, o 

concreto mais poroso está mais susceptível ao ataque de agentes externos 

agressivos. 

Diante dos fatos apresentados, o estudo se justifica em avaliar a confiabilidade 

e eficiência do concreto autocicatrizante quanto a sua durabilidade, assim contribuindo 

com o desenvolvimento de novas tecnologias em materiais de construção civil. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal verificar aspectos de durabilidade de 

concretos autocicatrizantes produzidos com diferentes consumos de cimento. 

4. METODOLOGIA 



Foram avaliados dois traços com consumo de cimento de 450 e 500 kg/m³. O 

teor de argamassa empregado foi de 63,5%, a relação água/Cimento de 0,55, o teor 

de superplastificante de 1% sobre o peso do cimento (SPC), catalizador cristalino de 

2% SPC e fibra de Vidro de 900g/m³ de concreto.  

Foram produzidos, no mínimo, três corpos de prova para cada tipo de ensaio. 

Os resultados do concreto autocicatrizante (a realizar) serão comparados com corpos 

de prova de referência, sendo estes produzidos com o mesmo traço, mas de concretos 

comuns (sem autocicatrização). 

No decorrer da iniciação científica, serão avaliados a absorção de água por 

capilaridade, resistência ao ataque por sulfatos, absorção de água por imersão,  

resistência à tração por compressão diametral, sempre tendo como base normas 

técnicas vigentes. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O concreto é uma mistura de cimento, água, agregados miúdos e graúdos, com 

ou sem a presença de adições e aditivos, segundo Metha; Monteiro (1994). Em muitas 

situações, o concreto é submetido a ambientes agressivos que causam a sua 

degradação, tais como, lugres com elevado teor de gás carbônico (CO2), água do mar 

e reservatórios de estação de tratamento de esgoto, podendo ocasionar a diminuição 

da durabilidade da estrutura (SILVA, 2006). 

O concreto autocicatrizante (CAC) é uma nova tecnologia, sendo dividido em 

dois grupos de autocicatrização: a autógena e a autônoma. Este material possui a 

capacidade de selar as fissuras que eventualmente podem ser desenvolvidas ao longo 

do tempo (NAKAYAMA, 2017). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados dos traços de referência (concreto convencional) com consumos 

de 450 kg/m³ e 500 kg/m³ são apresentados na Tabela 1. 

Os resultados mostram que em termos de resistência à tração por compressão 

diametral os concretos tiveram desempenho parecido. Observa-se que o aumento no 

consumo de cimento implica concretos com menor absorção de água e menor índice 

de vazios, apesar de ter um ligeiro aumento na altura de penetração de água por 

capilaridade após 24 h.  



Tabela 1 - Resultados preliminares de concretos com diferentes consumos de 

cimento aos 28 dias de idade. 

Consumo 
de 

cimento 
(Kg/m³) 

Absorção de 
água por 

imersão (%) 

Massa 
específica 

(Kg/m³) 

Índice de 
vazios (%) 

Resistência à tração 
por compressão 
diametral (MPa) 

Altura de 
penetração 

(mm) 

450 5,09 2147,02 10,93 3,01 36,91 

500 4,03 2156,65 8,65 2,95 39,24 

Fonte: Autor. 

Por fim, os resultados preliminares mostraram a interferência do consumo de 

cimento no traço de concreto em alguns aspectos de durabilidade. Pretende-se, no 

desenvolvimento da continuidade da pesquisa, verificar o desempenho de concretos 

autocicatrizantes a fim de verificar a sua durabilidade, comparando seus resultados 

com os dados obtidos por concretos convencionais. 
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