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RESUMO

O

presente

trabalho

contempla

um

estudo

experimental

de

análise

do

comportamento de concretos projetados por via seca, através de ensaios
indicadores dos principais parâmetros de durabilidade, constantes de especificações
nacionais e internacionais. A pesquisa envolve a avaliação comparativa entre quatro
tipos de cimento especialmente formulados para uso em concreto projetado, em
relação a outros dois tipos de cimento tradicionalmente empregados na composição
de misturas projetáveis, no que se refere ao atendimento aos requisitos relativos à
durabilidade, normalmente especificados para o material.

Os concretos projetados, elaborados com consumos de cimento de 300 kg/m³, 350
kg/m³, 400 kg/m³ e 450kg/m³ foram inicialmente caracterizados, no estado fresco,
com base em ensaios de consistência e depois produzidas amostras, em condições
similares às de obra e estas submetidas aos ensaios balizadores de parâmetros de
durabilidade adotados neste estudo, a saber: Absorção por Imersão e Fervura,
Índice de Vazios, Massa Específica Real; Absorção de Água por Capilaridade;
Migração de Íons Cloreto; Resistividade Elétrica; Penetração de Água sob Pressão e
Carbonatação Acelerada.

Como alguns dos ensaios supracitados não são destrutivos, foi possível aproveitar
corpos-de-prova, que foram depois submetidos a ensaios de resistência à
compressão axial e à tração através da compressão diametral, que também
contribuíram para caracterização do material.

De um modo geral, os resultados foram satisfatórios e atenderam às especificações
vigentes. Contudo, os concretos elaborados com cimentos especiais, formulados
com granulometria mais fina e adição de metacaulim, apresentaram indicadores de
durabilidade consideravelmente superiores aos dos concretos elaborados com
cimentos convencionais ou mesmo cimentos especiais formulados com aditivos,
inclusive para consumos relativamente baixos.
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Apesar de não ter sido o foco principal deste trabalho, vale ressaltar os
surpreendentes resultados dos ensaios de resistência mecânica, obtidos para os
concretos elaborados com cimentos especiais formulados com granulometria mais
fina e adição de metacaulim, que atingiram valores de resistência à compressão
nunca antes observados, fato que pode tornar o material bastante promissor.
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ABSTRACT

The present work involves an experimental study with dry-mix shotcrete aiming at the
behavior analysis, through indicative testing of the main durability parameters of
national and international specifications.

The research involves the use of four cement types especially formulated for use in
shotcrete use in comparison with two other cements that are traditionally used in mix
production for shotcrete spraying .

The shotcrete mixtures were elaborated with cement consumptions of 300 kg/m³, 350
kg/m³, 400 kg/m³ and 450kg/m³. They were characterized initially, in the fresh state,
in terms of stiffness tests, and later, cores were extracted to produce samples, in
similar conditions and submitted to ordinary durability tests: Water Absorption,
Volume of Voids, Specific Weight; Water Absorption by Capillarity; Chloride
Migration; Electric Resistivity; Water Penetration under Pressure and Accelerated
Carbonatation.

As some of the tests are not destructive, some of the samples was used for
compressive and tensile (Brazilian Test) strength determination, what also
contributed to additional characterization of the material.

In general, the results were very satisfactory and they fit to the specifications
requirements. However, the shotcretes elaborated with special cements, formulated
with finer gradation and metakaolin addition, presented a much better behavior in
terms of durability indicators comparing to the shotcretes produced with conventional
cements and cements formulated with accelerators, even when, relatively low
consumption of cement was used.

Despite not being the main focus of this work, it is worth mentioning the surprising
results of the testing of mechanical resistance, obtained for the shotcretes elaborated
with special cements formulated with finer gradation and metakaolin addition, which
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reached resistance values to the compression never observed, making it a promising
material.
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