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1. Resumo 

Este estudo desenvolve um método de dosagem para concreto auto-adensável 

(CAD) de alta resistência e desempenho, pautado no empacotamento de partículas e 

na análise das propriedades do CAD quando reforçado com diferentes teores de fibra 

metálica. O método de dosagem visa alcançar uma matriz densa, empregando o 

modelo modificado de empacotamento de partículas proposto por Andreassen & 

Andersen apenas para os materiais inertes, os demais componentes do traço terão 

uma faixa de atuação com valores determinados por ensaios, estudos e relações 

desenvolvidas. A análise do impacto dos diferentes teores de fibra será analisada 

através das propriedades nos estados fresco e endurecido.  

2. Introdução 

O concreto auto-adensável (CAA) foi desenvolvido no Japão por Hajime Okamura 

em meados de 1980, surgindo da necessidade de obter estruturas mais duráveis, com 

formas livres, elevado teor de armadura, economia e menor tempo de execução, tendo 

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

necessidade do adensamento. O CAA é um concreto com alta fluidez, relativa coesão 

e grande resistência à segregação dos seus constituintes, sem perda da resistência à 

compressão.  

O conceito de empacotamento consiste no arranjo ideal das partículas de maneira 

a deixar o mínimo de espaços vazios na estrutura do compósito. A aplicação deste 

fundamento é importante para obtenção de um CAA, auxiliando nas propriedades do 

estado fresco como coesão e resistência à segregação e sendo crucial nas 

propriedades no estado endurecido. 

A aplicação de fibras metálicas permite melhorar aspectos do concreto que não 

possuem desempenho satisfatório como resistência à tração, impacto e ductibilidade. 

Essa contribuição da fibra permite diversas aplicações no âmbito da engenharia civil, 

como substituição parcial ou total das armaduras passivas e pisos industriais 

resistentes à fadiga e impacto. 

3. Objetivo  

O objetivo deste projeto é desenvolver um método de dosagem para concreto auto-

adensável de alto desempenho aplicando como base o conceito de empacotamento 



de partículas. Adicionar diversos teores de fibra metálica ao CAD e avaliar as 

influências nas propriedades no estado fresco e endurecido, priorizando a influência 

sobre o impacto. 

4. Metodologia 

Os materiais utilizados no estudo foram cimento (CPI Branco Estrutural), quartzo, 

microssílica, aditivo superplastificante a base de policarboxilato e fibra de aço carbono 

ancorada. 

Os materiais acima foram discretizados quanto a sua faixa granulométrica no 

departamento de materiais da POLI-USP. Estes dados foram adicionados ao software 

EMMA, disponibilizado pela Elkem, para obter o melhor empacotamento possível dos 

materiais inertes. O coeficiente de distribuição utilizado foi embasado em diversos 

estudos atrelados à maximização do empacotamento, e o valor utilizado foi 0,37. 

O traço desenvolvido terá o teor de fibras metálicas variado em relação ao volume 

no decorrer dos estudos. O equipamento utilizado na produção do concreto é o 

misturador manual. A ordem de mistura empregada consiste na homogeneização da 

sílica com o cimento por 5 minutos; adição de toda a água e aditivo, misturando até 

que o conjunto ficasse fluido por cerca de 2 minutos e adição de quartzo, misturando-

se até o traço fluir, por cerca de 5 minutos. 

Os ensaios para determinar as características no estado fresco são espalhamento, 

t500 (viscosidade plástica), anel J (habilidade passante) e coluna de segregação 

(resistência à segregação). Posteriormente, serão moldados 12 corpos-de-prova 

cilíndricos de 7,5 x 15 cm, sendo metade destinado a ensaio de compressão e a outra 

metade a compressão diametral (tração), e 3 corpos-de-prova prismáticos de 5 x 5 x 

40 cm, destinadas ao impacto. Este procedimento será realizado para o traço padrão 

e todos os teores de fibras metálicas. 

Os corpos-de-prova são desmoldados após um dia da concretagem, submetidos 

a 7 dias de cura úmida, saturada de hidróxido de cálcio, e 7 dias ao ar livre. Os corpos-

de-prova serão ensaiados com 15 dias de idade. 

 

 



5. Desenvolvimento 

O método de dosagem desenvolvido visa o melhor empacotamento possível dos 

materiais inertes, através do software EMMA. Os materiais ditos inertes correspondem 

aos agregados (quartzo de diversas granulometrias), parcelas pequenas de cimento 

e sílica que não reagiram. Os materiais aglutinantes, água e aditivo foram 

determinados através de parâmetros desenvolvidos por estudos e ensaios, de forma 

que o concreto fosse classificado como auto-adensável na categoria SF3. A adição 

de frações volumétricas crescentes de fibra de aço irá afetar diretamente nas 

propriedades do concreto. Todas as propriedades serão analisadas e comparadas 

entre si de maneira a obter relações entre resistência ao impacto e as demais 

propriedades.  

6. Resultados Preliminares 

Até o presente momento foram realizados ensaios comparativos entre o método 

de empacotamento proposto por Tutikian e o desenvolvido nesta iniciação. O CAA 

desenvolvido obteve melhores resultados, como um espalhamento de 816,5 mm 

(SF3), ótima coesão, nenhuma exsudação e excelente acabamento. A resistência 

média à compressão do traço piloto foi 89,2 MPa. 
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