
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O comportamento em estado fresco é o aspecto mais importante que 

diferencia um concreto auto-adensável de um concreto convencional. E é por esse 

motivo que o CAA exige uma caracterização mais exigente de seus aspectos de 

trabalhabilidade. A priori, nesse primeiro capítulo, procura-se tecer comentários 

sobre alguns conceitos básicos de reologia (ciência que estuda a deformação no 

tempo e o fluxo da matéria), contextualizando com o comportamento do concreto 

fresco, objetivando criar, assim, um embasamento teórico consistente para uma 

maior compreensão dos ensaios específicos de trabalhabilidade. A posteriori, 

preocupa-se em fazer uma análise crítica dos principais testes no estado fresco 

disponíveis para esse material, apresentando suas vantagens e limitações, 

correlacionando-os com os parâmetros reológicos fundamentais apresentados, bem 

como com aplicações práticas, validando-os para a qualificação do auto-adensável 

para uma produção em indústria de pré-fabricados de concreto. 

 

1.1 Reologia básica e aplicada 

1.1.1 Conceituando curva de fluxo, tensão, taxa de cisalhamento e viscosidade 

 Para uma melhor compreensão dos fundamentos da reologia, é preciso ter 

claro a diferença básica existente entre materiais sólidos e líquidos. 

Conceitualmente, fluidos ideais, tais como líquidos e gases, deformam-se 

irreversivelmente. A energia requerida para a deformação é dissipada sob a forma 

de calor e não pode ser recuperada pela remoção da tensão. Em oposição, sólidos 
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ideais se deformam elasticamente. A energia requerida para a deformação é 

completamente recuperada quando a tensão é removida. Outra importante diferença 

entre esses materiais é que, enquanto a tensão de cisalhamento (σ) (Equação 1.1) 

causa deformação nos sólidos, nos líquidos ela causa um gradiente de velocidade 

de deformação, mais conhecido como taxa de deformação (γ) (Equação 1.2) 

(SCHRAMM, 2006)1.1. 

 

σ  =             =     = [Pa Pascal]                          Equação 1.1 

  

γ =           =       = [1/s ou s-1]                          Equação 1.2 

  

 A mensuração da tensão e da taxa de cisalhamento é obtida através de 

ensaios experimentais empregando-se os viscosímetros ou reômetros.  

 Deve-se esclarecer ainda que materiais que apresentam tanto características 

de um sólido elástico quanto de um líquido viscoso são denominados viscoelásticos. 

É o exemplo do concreto endurecido. 

 A propriedade física que caracteriza a resistência ao movimento dos fluidos é 

denominada viscosidade (η), representada pela relação entre a tensão de 

cisalhamento e a taxa de deformação. Na prática, o termo viscosidade é empregado 

sem distinção entre os comportamentos Newtonianos e Não-Newtonianos 

(HACKLEY & FERRARIS, 2001) 1.2. 

 

 η =         =            = Pa.s           Equação 1.3

   

 Assim, quanto maior a viscosidade do material, maior sua resistência ao 

escoamento (ou seja, menor é a taxa de deformação) e vice-versa.  

                                                           
1.1 SCHRAMM, G. Reologia e reometria: Fundamentos teóricos e práticos. Ed. Artiliber, São 

Paulo, p.232, 2006; 
1.2 HACKLEY, V. A.; FERRARIS, C. F. The use of nomenclature in dispersion science and 

technology. NIST recommended practice guide, Natl. Inst. of Stand. Technol., Spec. Publ. 960-3. 
72p. Washington, Aug. 2001; 
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 Normalmente, para definir o comportamento reológico dos fluidos, se recorre 

à denominada curva de fluxo. A Fig. 1.1 apresenta um exemplo desse gráfico para 

um fluido Newtoniano. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Figura 1.1 Curva de fluxo de um líquido Newtoniano. 

 

1.1.2 Classificação dos modelos reológicos 

 A relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, que 

caracteriza reologicamente um fluido, pode apresentar diferentes tipos de 

comportamento. Em função disso, os mesmos podem ser divididos em dois grandes 

grupos: os denominados Newtonianos e os Não-Newtonianos. 

 

1.1.2.1 Fluidos Newtonianos 

 Isaac Newton foi o primeiro a expressar a lei básica da viscosimetria, 

descrevendo o comportamento de fluxo de um líquido ideal, cujo gráfico seria uma 

reta, com início na origem da curva de fluxo e que subiria com uma inclinação 

constante. Qualquer ponto dessa reta define pares de valores para σ e γ. Dividindo 

um pelo outro, obtém-se o valor de η. Esse valor pode ser definido também como a 

tangente do ângulo de inclinação formado pela curva de fluxo. Ou seja, no caso dos 

fluidos Newtonianos, o valor de viscosidade é a constante de proporcionalidade 

(SCHRAMM, 2006). Os fluidos Newtonianos abrangem grande parte dos gases e 

líquidos, como a água, os solventes, entre outros. 
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1.1.2.2 Fluidos Não-Newtonianos 

 Nesses fluidos, a taxa de cisalhamento não é proporcional à taxa de 

deformação, ou seja, a viscosidade do material não é constante para uma dada 

situação (de temperatura e pressão). Em quantidade, eles excedem muito aos 

líquidos ideais (SCHRAMM, 2006).  

 Os mesmos podem ser divididos em dependentes e independentes do tempo. 

Para o caso dos fluidos Não-Newtonianos dependentes do tempo, suas 

propriedades variam com a tensão de cisalhamento e no tempo de aplicação dessa 

tensão. Dentro desse grupo, encontram-se os materiais tixotrópicos, que apresentam 

uma diminuição da viscosidade com o tempo de aplicação da tensão de 

cisalhamento, havendo um aumento da viscosidade quando a tensão é retirada. 

Como exemplo, estão as emulsões, as soluções concentradas, as tintas, o petróleo 

cru, resinas, etc. Outro tipo de material pertencente a esse grupo são os reopétcos, 

que se caracterizam pelo comportamento inverso aos materiais tixotrópicos: a 

viscosidade aumenta com o tempo de aplicação da tensão, voltando à viscosidade 

inicial quando a tensão exercida cessa. Como exemplo, tem-se a argila bentonítica 

(OLIVEIRA ANDRADE, 2007)1.3. 

 Os materiais Não-Newtonianos independentes do tempo são subdivididos em 

mais dois outros grupos: os sem e os com tensão inicial. Os materiais sem tensão 

inicial não necessitam de uma tensão de cisalhamento para começarem o 

escoamento. Ao contrário, nos materiais ditos com tensão inicial, o fluxo só se inicia 

após a aplicação de uma tensão mínima, chamada tensão de escoamento (σ0). 

Ambos podem assumir um comportamento pseudoplásticos, em que a viscosidade 

tende a decrescer com o aumento da taxa de cisalhamento ou dilatantes, onde a 

viscosidade aumenta com o aumento da taxa de cisalhamento.  

 Alguns materiais podem apresentar um comportamento de Bingham - de 

acordo com esse modelo, o fluido se comporta como um sólido ideal (quer dizer não 

flui) até que a tensão tangencial aplicada supera a tensão de escoamento. Nesse 

momento, a mistura começa a comportar-se como um fluído que apresenta uma 

                                                           
1.5 OLIVEIRA ANDRADE, J.J. Propriedades físicas e mecânicas dos materiais, In: ISAIA, G. C., 

Editor. In: Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de materiais. Ed. 
IBRACON, São Paulo, v. 1, p. 203-236, 2007; 
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relação linear entre a tensão aplicada e a velocidade de deformação, tal como 

acontece com os fluidos Newtonianos.  

 A Fig. 1.2 apresenta o comportamento geral que alguns fluidos podem 

apresentar. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 1.2 Vários tipos de comportamentos de fluxo possíveis para diferentes materiais (adaptado de 

HOPPE FILHO; CINCOTTO & PILEGGI, 2007)1.4.  

 

 Como exemplo de fluidos pseudoplásticos, podem-se citar as soluções 

poliméricas, suspensões coloidais e polpa de papel em água. Dos dilatantes, tem-se 

as suspensões de amido e areia, PVC e alguns polímeros carregados. No caso dos 

                                                           
1.4 HOPPE FILHO, J.; CINCOTTO, M. A.; PILEGGI, R. G. Técnicas de caracterização reológica de 

concretos. In: Revista Concreto & Construções. Ed. IBRACON.  n. 47. São Paulo, p. 108-124, 
2007; 
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plásticos Binghamianos, pode-se citar: lamas de perfuração de petróleo, graxa, 

borrachas naturais, etc (CASTRO, 2007)1.5 

   

1.1.3 Conceituação do concreto auto-adensável sob a ótica da reologia 

1.1.3.1 Classificação reológica do concreto fresco 

 Segundo Fava & Fornasier (2004)1.6, o concreto, a argamassa e a pasta de 

cimento consistem em uma suspensão concentrada de partículas sólidas em água e 

possuem a característica de que o fluxo nos mesmos se inicia em toda a massa 

quando a tensão aplicada supera um certo valor, expressado por σ0. Essa 

propriedade está ligada principalmente à distância entre partículas e depende, entre 

outros, da superfície específica dos sólidos e do conteúdo de água da suspensão. 

 Vários pesquisadores já descreveram o concreto fresco como um material 

Não-Newtoniano complexo que possui uma tensão de escoamento e uma 

viscosidade que mudam com o tempo; à medida que o concreto endurece, a tensão 

de escoamento e a viscosidade plástica aumentam. Na literatura, devido a uma 

vasta evidência das propriedades ao escoamento do concreto no estado fresco, 

conclui-se que o comportamento desse material pode ser representado com 

suficiente aproximação pelo modelo de Bingham (CASTRO, 2007; FAVA & 

FORNASIER, 2004; FERRARIS, 1999 apud CASTRO, 20071.7; TATTERSAL, 1991 

apud CASTRO, 20071.8; ZERBINO & BARRAGÁN, 2007). O modelo de Bingham 

pode ser representado pela Equação 1.4 abaixo: 

 

σ = σ0 + η.γ                         Equação 1.4 

 

                                                           
1.5 CASTRO, A. L. Aplicação de conceitos reológicos na tecnologia dos concretos de alto 

desempenho. Tese de doutorado – Universidade de São Paulo. Departamento de Ciência e 
Engenharia dos Materiais, São Carlos, 303p., 2007; 

1.6 FAVA, C.; FORNASIER, G. Homigones autocompactantes. In: Homigones especiales. Ed. 
Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, Santa Fe,, p. 57-96, 2004; 

1.7 FERRARIS, C. F. Measurement of rheological properties of high performance concrete: State of 
art report. In: Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, v.104, 
n.5, p.461-478, Sept-Oct, 1999 apud CASTRO, 2007; 

1.8 TATTERSALL, G. H. Workability and quality control of concrete. London: E & FN Spon, 
262p., 1991 apud CASTRO, 2007; 
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 De acordo com o modelo reológico do concreto, seu comportamento está 

definido por duas constantes principais: tensão de escoamento e viscosidade 

plástica. O primeiro parâmetro está relacionado com o abatimento (ou 

espalhamento), de forma que quanto maior a tensão de escoamento, menor a 

fluidez e vice-versa, enquanto o segundo faz a diferença entre um concreto 

facilmente trabalhável e um tendo um comportamento demasiado coeso, difícil de 

ser bombeado e apresentando vazios na superfície quando a fôrma é retirada (DE 

LARRARD & SEDAN, 2002 apud CASTRO, 2007)1.9. 

 Adicionalmente, durante o período de indução da hidratação de um cimento, 

caso essa hidratação não ocorra muito rapidamente, o concreto poderá se parecer 

com um material tixotrópico. Do ponto de vista prático, um efeito importante da 

tixotropia do concreto é o grande aumento da tensão de escoamento durante o 

repouso. A tixotropia é anulada pela aplicação de uma força vibratória (no caso do 

concreto convencional), mas é recuperada posterior e rapidamente (CASTRO, 

2007). 

  

1.1.3.2 Características reológicas exigidas para o CAA 

 Fava & Fornasier (2004) esclarecem que as constantes reológicas tensão de 

escoamento e a viscosidade plástica devem cumprir duas condicionantes 

fundamentais para que um CAA tenha uma adequada autocompactabilidade: 

a) um valor muito pequeno ou nulo de σ0, de forma que o concreto se comporte 

aproximadamente como um fluido Newtoniano. Tal condição implica que o 

CAA deverá ter uma elevada fluidez. 

b) um valor moderado para η, de forma a promover uma adequada resistência à 

segregação. Esse ponto é fundamental, já que uma viscosidade muito baixa 

pode prejudicar a estabilidade da mistura, enquanto uma elevada viscosidade 

pode levar a bloqueios dos agregados em contato com as armaduras e 

deficiência no acabamento superficial do concreto. 

 

                                                           
1.9 DE LARRARD, F; SEDAN, T. Mixture-proportioning of high-performance concrete. In: Cement 

and Concrete Research, v.32, n.11, p. 1699-1704, Nov. 2002 apud CASTRO, 2007. 
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 A Fig. 1.3 apresenta de forma esquemática curvas de fluxo para um concreto 

comum e para distintos concretos auto-adensáveis, demarcando as zonas de risco 

de segregação e bloqueio. 

 

 

 

 

 

        

 

 

Figura 1.3 Curvas de fluxos comparativas do CC e CAA (adaptado de FAVA & FORNASIER, 2004).  

 

1.2 Equipamentos de avaliação das propriedades do CAA no estado 

fresco 

 Vários autores têm proposto métodos de ensaio simples para o concreto auto-

adensável que fazem inferência indireta aos parâmetros reológicos. Os primeiros 

foram realizados na Universidade de Tókio por Okamura.  

Segundo Okamura & Ouchi (2003)1.10, existem três objetivos para os testes de 

auto-compactabilidade relacionados a propósitos práticos: 

1) Avaliar se o concreto é auto-adensável para a estrutura; 

2) Ajustar a proporção dos materiais quando a auto-adensabilidade não é 

suficiente; 

3) Caracterizar os materiais. 

  

                                                           
1.10 OKAMURA, H.; OUCHI, M. Self-compacting concrete. In: Journal of advanced concrete 

technology, v.1, n. 1, p. 5-15, 2003; 

CAA com risco 
de bloqueio 

CAA 

CAA com risco 
de segregação 

T
e
n
s
ã
o
 d
e
 c
is
a
lh
a
m
e
n
to
 (
σ
) 
  
  
  
  
  

Taxa de cisalhamento (γ) 

σ0 

η1 
 

η2 
 

η3 
 

η4 
 

Concreto 
convencional 



Capítulo 1 – Métodos de avaliação e classificação 
 
 

21 

 Os ensaios propostos para avaliar o CAA consideram as características de 

fluidez, a viscosidade, habilidade passante e coesão. Como estas propriedades não 

são independentes e se relacionam entre si, alguns métodos de ensaio avaliam 

várias propriedades de forma simultânea. 

 

1.2.1 Slump flow (1) & Slump flow T500 (2) 

 Normalizado pela ASTM C 1611/C 1611M1..11 & EN 12350-8, 20071.12, esse é 

o teste mais simples de ser realizado, como uma espécie de adaptação do ensaio de 

abatimento. Ele é composto pelo mesmo molde, tronco-cônico de Abrams, 

posicionado sobre o centro de uma base plana; enche-se o cone sem compactação, 

elevando-se o mesmo; então, o concreto flui livremente e determina-se a média de 

dois diâmetros perpendiculares do círculo formado (Fig. 1.4). 

 

 

Figura 1.4 Ensaio do Slump flow, etapa de determinação da média dos diâmetros perpendiculares do 

círculo formado pelo CAA branco. 

 
 O Slump flow testa a deformabilidade do concreto fresco (OKAMURA & 

OUCHI, 2003), ou simplesmente a facilidade de escoamento do concreto quando 

                                                           
1.11
 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). Standard test method for 

slump flow of self-consolidating concrete. C 1611. Philadelphia, 2006; 
1.12 EUROPEAN STANDARD (EN). Testing fresh concrete – Part 8: Self-compacting concrete 

– Slump-flow test. EN 12350-8. Brussels, 2007; 
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não confinado por fôrmas e armaduras (EPG, 2005)1.13. É normalmente indicado 

como teste de fluidez em todas as aplicações. 

 Hoppe Filho; Cincotto & Pileggi (2007) esclarecem que, ao retirar o molde 

metálico, o concreto irá fluir até seu peso próprio superar a tensão de escoamento e 

irá parar quando a tensão por unidade de área se igualar à tensão de escoamento. 

Por isso, é aceito por vários autores que esse ensaio permite uma boa correlação 

com o valor da tensão crítica (0ح). De modo que, quanto maior é o espalhamento 

menor é o valor de  0ح (FAVA & FORNASIER, 2004; ZERBINO & BARRAGÁN, 

20071.14). 

 Uma variante desse ensaio, normalmente realizado simultaneamente, 

consiste na medição de tempo que o concreto atinge uma marca de 500mm de 

diâmetro centrado nessa mesma base de ensaio. O Slump flow T500 apresenta uma 

medida qualitativa da viscosidade plástica do concreto fresco (FAVA & FORNASIER, 

2004). De forma que, o concreto com maior viscosidade demandará maior tempo 

para atingir o mesmo espalhamento. 

 O Slump flow possibilita também uma avaliação visual se está havendo 

segregação ou não. Para isso, basta verificar se o agregado graúdo esta 

homogeneamente distribuído na mistura e acompanha a movimentação de 

argamassa até a extremidade do círculo formado pelo concreto auto-adensável, 

conforme pode ser visualizado na Fig. 1.5. 

 Deve-se esclarecer que apenas este único teste é suficiente para caracterizar 

um concreto auto-adensável aplicado a situações das mais simples, como no caso 

de placas ou painéis normalmente de pequena extensão, não armados e de topo 

livre (Fig. 1.6). Para testar as demais propriedades exigidas do CAA a situações 

mais complexas, onde o concreto deve ter boa capacidade de passar por restrições 

de armaduras, baixa ou moderada viscosidade e alta ou moderada resistência à 

segregação, é extremamente necessário realizar outros ensaios de trabalhabilidade, 

que são apresentados na seqüência. 

  
                                                           

1.13 EPG – European Project Group (BIBM; CEMBUREAU; ERMCO; EFCA; EFNARC). “The 
European guidelines for self compacting concrete”. 63p., 2005; 

1.14
 ZERBINO, R; BARRAGÁN, B. Propriedades reológicas del hormigón autocompactable. In: 

Revista Concreto & Construções. Ed. IBRACON.  n. 47. São Paulo, p. 61-66, 2007; 
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Figura 1.5 Análise do aspecto visual do espalhamento. A – Alto nível de segregação, com 

concentração de agregados graúdos no centro do circulo formado pelo espalhamento do concreto e 

presença apenas de argamassa na extremidade. B – Moderado nível de segregação, pode-se 

observar que a brita não conseguiu acompanhar a argamassa até a extremidade do espalhamento. C 

– Leve exsudação de água, observada na beirada do concreto. D – Concreto com adequado nível 

fluidez e coesão. 
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Figura 1.6 CAA colorido lançado em painel de pequena extensão, não armados e de topo livre. 

 
1.2.2 J-ring 

 Desenvolvido na Universidade de Paisley (Escócia, UK) (FAVA & 

FORNASIER, 2004) e normalizado pelas ASTM C 1621/C 1621M1.15 e EN 12350-

121.16 o equipamento é formado por um anel rígido, 30cm de diâmetro central, com 

espessura de 2,5cm, suportado por 16 barras de aço, ambas de 1,6cm de espessura 

e 10cm de comprimento total cada, distribuídas de forma eqüidistante ao longo do 

eixo do anel, apresentado na Fig. 1.7. 

 O ensaio consiste em posicionar o tronco-cônico de forma invertida sobre o 

centro de uma base; enche-se o cone sem compactação, eleva-se o mesmo e 

mede-se a média de dois diâmetros perpendiculares formados pelo espalhamento 

obtido do concreto fresco, após passar por entre as barras de aço do J-ring, que 

pode ser observado na Fig. 1.8. 

 A diferença entre as médias dos diâmetros formados pelo concreto nos 

ensaios do Slump flow e do J-ring é um indicador de habilidade passante. Quando a 

                                                           
1.15
 ASTM. Standard test for passing ability of self-consolidating concrete by j-ring. C 1621. 

Philadelphia, 2006; 
1.16

 EUROPEAN STANDARD (EN).Testing fresh concrete – Part 12: Self-compacting 
concrete – J-ring test. EN 12350-12. Brussels, 2007; 



Capítulo 1 – Métodos de avaliação e classificação 
 
 

25 

diferença obtida nos ensaios resultar menor que 25mm significa que o concreto 

apresenta boa habilidade passante; caso a diferença seja maior que 50mm a 

habilidade passante é deficiente. 

 

Figura 1.7 Vista do J-ring. 

 Dos três tipos de teste de habilidade passante que foram ensaiados nesta 

dissertação, o J-ring é o menos exigente deles. Recomenda-se este ensaio apenas 

para dosagens onde o CAA irá espalha-se por superfícies não confinado por fôrmas 

e apresentando apenas o impedimento de armaduras. Este é o caso de placas, lajes 

ou painéis normalmente de pequena ou média extensão, pouco armados e de topo 

livre (Fig. 1.9). 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.8 Ensaio do J-ring. A – Lançamento do concreto sem compactação. B – Elevação do tronco 

de cone. 

A B 
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Figura 1.9 Concretagem de painel de pequena extensão, pouco armados e de topo livre. 

 

1.2.3 L-box 

Diferentemente da maioria dos ensaios desenvolvidos no Japão, o L-box teve 

sua origem na Suécia (FAVA & FORNASIER, 2004). Consiste em uma caixa, em 

forma da letra L, munida de uma portinhola móvel para separação do compartimento 

vertical, de 60cm de altura, com seção transversal de 10X20cm, onde é armazenado 

primeiramente o concreto, sem compactação, separado do compartimento 

horizontal, de 80cm de comprimento, com seção transversal de 15x20cm, onde ele 

escoa, por uma abertura de 15cm de altura, por entre duas (2) ou três (3) barras de 

aço 12,5mm (dependendo do nível de auto-adensabilidade requerido), espaçadas 

40,5mm entre si, para o caso de 3 armaduras e 59mm, para 2 armaduras; medidas 

usualmente empregadas que pretendem simular as armaduras de estruturas em 

condições reais (Fig. 1.10).  

.  
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Objetivando medir a fluidez simultaneamente com a capacidade do concreto 

passar por obstáculos, permanecendo coeso, verifica-se a relação entre as alturas 

H2 e H1, depois de realizada a intercomunicação do CAA entre as partes, observada 

na Fig. 1.11. O resultado deve estar entre 0,8 e 1. 

Algumas vezes, é considerado o tempo que o concreto escoa a distância de 

20cm e 40cm da face de contenção, mas esse ensaio não resultou muito 

operacional, pois necessitaria de duas marcações de tempo em cronômetro no 

momento em que o CAA atinge as referidas marcas, em um intervalo muito curto 

uma da outra. 

O dimensionamento do L-box, utilizado neste trabalho, segue os 

procedimentos estabelecidos pela EFNARC (2002)1.17, por ser um dos mais 

importante documento divulgados no início dos experimento realizados. 

Posteriormente surgiram as especificações do EPG (2005), que passaram a 

considerar, como única diferença, 70cm de comprimento de base do segundo 

compartimento da caixa, ao invés dos 80cm originalmente. Os 10cm a menos 

acabam, apenas, diminuindo ligeiramente o nível de exigência, pois o concreto deve 

ser capaz de percorrer uma distância um pouco menor. Atualmente as dimensões 

utilizadas na EN 12350-10 (2007)1.18 são as mesmas do EPG (2005). 

Segundo o EPG (2005), o L-box é indicado para um agregado de tamanho 

máximo de 12 – 20mm, porém tamanhos maiores de agregados podem ser usados 

no CAA. 

Para Alencar & Helene (2006)1.19, o L-box mostrou-se, em estudo 

experimental realizado, ser o mais exigente equipamento para a qualificação do 

CAA. Normalmente, se o concreto auto-adensável é capaz de passar por esse 

ensaio, ele conseqüentemente irá atingir bons resultados nos demais testes de 

habilidade passante, tipo J-ring e U-box.  

                                                           
1.17 EFNARC - EUROPEAN FEDERATION FOR SPECIALIST CONSTRUCTION CHEMICALS 

AND CONCRETE SYSTEMS. Specification and guidelines for self-compacting concrete. In: 
EFNARC. London, February, 32p., 2002; 

1.18
EUROPEAN STANDARD (EN). Testing fresh concrete – Part 10: Self-compacting concrete 

– L-box test. EN 12350-10. Brussels, 2007; 
1.19 ALENCAR, R. S. A; HELENE, P. R. L. Concreto auto-adensável de elevada resistência: 

Inovação tecnológica na industria de pré-fabricados. In: Revista Concreto & Construções. Ed. 
IBRACON.  n. 43. São Paulo, p. 46-52, 2006; 
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Figura 1.10 Corte esquemático do L-box. 

 

 Adicionalmente, o ensaio do L-box assim como os ensaios em caixa, de uma 

forma geral, incluindo o U-box e V-funnel, permitem uma apreciação visual  da 

capacidade de preenchimento dos espaços e auto-nivelamento do concreto auto-

adensável.  

 

Figura 1.11 Realização do ensaio do L-box. 
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 Pode-se dizer que esse ensaio simula condições práticas semelhantes as 

quais o concreto estará submetido na concretagem das vigas protendidas de perfil “I” 

(Fig. 1.12), que são um dos tipos de elemento mais complexos de serem executados 

na produção de pré-fabricados. Nesse elemento, o fluxo de escoamento do concreto 

é ligeiramente restrito na região central da alma da peça (por ser relativamente 

delgada em relação a sua altura total), logo após o lançamento, por meio de 

caçambas; assim, como acontece no primeiro compartimento do ensaio do L-box, e, 

em seguida, o concreto espalhar-se horizontalmente, pelo fundo da fôrma, que é um 

espaço confinado e altamente armado, semelhante ao segundo compartimento da 

caixa em forma de L. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12 Viga protendida perfil tipo I. A – Fôrma. B – CAA endurecido. 

 
1.2.4 U-box 

O U-box foi desenvolvido pelo Technology Research Center of the Taisei 

Corporation, no Japão (HAYAKAWA et al., 1993)1.20. Esse teste é formado por uma 

                                                           
1.20 HAYAKAWA, M.; MATSUAKA, Y.; SHINDOH, T. Developmente & Application of super 

workable concrete. In: RILEM International workshop on special concretes: Workability and 
mixing, p. 183-190, 1993; 

A B 
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caixa, em forma da letra U, munida de uma portinhola central para separação dos 

dois compartimentos verticais, de 60cm de altura, com seção transversal de 

20X14cm cada (Fig. 1.13). Em uma das ramas, o concreto é armazenado sem 

compactação, separado do segundo compartimento, onde ele escoa e ascende, por 

uma abertura, de 14cm de altura e largura, entre duas (2) ou três (3) barras de aço, 

de mesmas dimensão e espaçamentos empregados no teste do L-box. Logo após, 

determina-se o valor de R1 – R2 e, quanto mais fluida for a mistura, mais próximo de 

zero será o resultado (Fig. 1.14). 

Okamura & Ouchi (2003) recomendam o teste do U-box, onde o grau de 

compactabilidade pode ser indicado pela altura que o concreto alcança após 

atravessar o obstáculo. Segundo Alencar & Helene (2006), de menor sensibilidade 

que o L-box, o U-box também avalia a habilidade do concreto em resistir ao bloqueio 

por obstáculos sem segregar.  

 

 

Figura 1.13 Corte esquemático do U-box. 

 
Os valores admitidos divergem um pouco de autor para autor, porém os mais 

exigentes admitem diferenças de até 30mm (EFNARC, 2002). 
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Figura 1.14 Ensaio do U-box. Lançamento do concreto sem compactação. B – Elevação da chapa 

metálica de intercomunicação entre os compartimentos do teste. 

   

 Esse ensaio pode ser usado para qualificar o concreto auto-adensável para a 

aplicação em vigas “calhas” pré-fabricadas (Fig. 1.15). Nesse elemento, o concreto é 

primeiramente lançado, por meio de caçambas, espalha-se horizontalmente pelo 

fundo da fôrma, preenche todos os espaços do fundo, até atinge o nível do miolo 

negativo (block out), de conformação da calha. A partir desse ponto, a concretagem 

assemelha-se ao ensaio do U-box, pois o concreto, que é lançado a partir de uma 

das abas da fôrma, para evitar o aprisionamento de ar, é primeiramente confinado 

neste espaço restritivo, a exemplo do que acontece no primeiro compartimento do 

ensaio do U, então, deve  ser capaz de autonivelar-se, com o seu peso próprio, até o 

topo da aba paralela. 

 Os detalhes da execução das vigas calhas são encontrados no Capítulo 

Produção. 

A B 
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Figura 1.15 Viga-calha. 

 

1.2.5 V-funnel (1) & V-funnel 5min (2) 

Normalizado através da EN 12350-9 (2007)1.21, o V-funnel foi desenvolvido 

por Okamura & Ozawa (1995)1.22. Esse equipamento é formado de uma caixa, em 

forma de V, de 60cm de altura, com uma seção transversal superior de 7,5 X 

51,5cm, onde o concreto é armazenado sem compactação, composta por uma 

abertura na extremidade inferior, de 7,5 X 6,5cm de seção transversal, onde o 

mesmo escoa, com fluxo restrito, após abertura da tampa metálica de contenção, 

apresentado na Fig. 1.16. 

O V-funnel tem sido proposto para testar qualitativamente a viscosidade 

aparente do concreto, em fluxo confinado, a partir do registro do tempo em que o 

concreto leva para escoar nesse aparelho (Fig. 1.17). De modo que, um tempo de 

passagem prolongado representa uma maior viscosidade plástica da mistura. 

 Porém, ao preencher o funil novamente, aguardando-se 5 minutos, tem-se 

informações importantes quanto à resistência à segregação, pois se o tempo de 

                                                           
1.21 EUROPEAN STANDARD (EN). Testing fresh concrete – Part 9: Self-compacting concrete 

– V-funnel test. EN 12350- 9. Brussels, 2007; 
1.22
 OKAMURA, H.; OZAWA, K. Mix-design for self-compacting concrete. Concrete library of 

JSCE, v. 25, p.107-120, 1995; 
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escoamento aumentar significativamente é sinal de que houve um acúmulo dos 

agregados na base do funil. Hoppe Filho; Cincotto & Pileggi (2007) explicam que, 

com esse comportamento tipo reopéxico, a densidade do concreto, que aliada à 

coluna montante, responsável pela tensão imposta ao sistema, pode não ser capaz 

de vencer a tensão de escoamento, no início do ensaio ou transcorrer dele, e com 

isso o material para de escoar. De modo que, a avaliação por essa técnica, limita-se 

a concretos não segregáveis. 

 

Figura 1.16 Corte esquemático do V-funnel. 

 

Por isso, Alencar & Helene (2006) recomendam esse ensaio antes de se 

proceder para um teste mais efetivo, porém bem mais demorado, como os ensaios 

de quantificação da segregação, como U-shape pipe ou Column technique. 
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Figura 1.17 Ensaio do V-Funnel. 

 

1.2.6 U-Shaped pipe 

Grandes têm sido as dificuldades em se obter um método consolidado para a 

avaliação da resistência à segregação do concreto auto-adensável (REPETTE, 

2005)1.23. Isso tem estimulado o desenvolvimento de testes como os apresentados 

nessa sessão. 

Desenvolvido por Gomes (2002)1.24, o U-pipe é constituído por um tubo de 

PVC, partido longitudinalmente e unido ou por braçadeira metálica ou 

preferencialmente por fita adesiva (conforme empregado no presente trabalho), que 

garantem uma melhor contenção do concreto fresco, apresentado na Fig.1.18.  

Esse método baseia-se em determinar a razão entre os valores das massas 

de agregado graúdo do CAA, pela lavagem e peneiramento de uma amostra 

referência P1 dada em relação às porções P2 e P3, coletadas após repouso de 

aproximadamente 2,5h, do concreto moldado nesse tubo. Esse tempo depende 

muito do tipo do concreto e das características climáticas. O ideal é que a relação 

estabelecida entre as porções esteja entre 0,9 e 1, ou apenas ligeiramente inferior. 
                                                           

1.23 REPETTE, W. L. Concreto de Última Geração: Presente e Futuro. In: Concreto: Ensino, 
pesquisa e realizações. Ed. IBRACON, São Paulo, p.1509-1550, 2005; 

1.24 GOMES, P. C. C. Optimization and characterization of high-strength self-compacting 
concrete. Tese de doutorado. Barcelona, 139p.,2002; 
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Foi verificado em ensaios realizados (ALENCAR & HELENE, 2006) que, para 

a maior precisão na execução desse teste, a localização de coleta das amostras 

deve prever condições semelhantes de confinamento entre elas. Por isso, indica-se 

que a amostra de referência da extremidade (P1) seja extraída a pelo menos 10cm 

da posição onde o concreto foi despejado, evitando um possível “desmoronamento” 

do concreto moldado nesse ponto, no caso da extração ser realizada precocemente, 

conforme indicação na Fig. 1.19. 

 

Figura 1.18 Posição de extração das amostras no U-shaped pipe. 

 
 
1.2.7 Column technique 

 Normalizado pela ASTM C 1610/C 1610M1.25, o Column é empregado como 

teste para verificação da segregação do concreto. Constitui-se de um tubo de PVC 

de 20cm de diâmetro por 66cm de altura secionado em 3 partes. O topo e a base 

possuem uma altura de 16,5cm, enquanto que a parte central tem 33cm. Estas 

seções são unidas por grampos ou presilhas de fixação ou, como empregado por 

este pesquisador, apenas por fita adesiva. O conjunto deve ser adequadamente 

apoiado em uma base que garanta um perfeito esquadro, conforme apresentado na 

Fig. 1.20. 

 

                                                           
1.25 ASTM.Standard test for static segregation of self-consolidating concrete using column 

technique. C 1610. Philadelphia, 2006; 
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Figura 1.19 Ensaio do U-shaped pipe. A – Montagem do tubo de PVC. B – União do tubo através de 

braçadeiras metálicas. C – União do tubo por meio de fita adesiva. D – Lançamento do concreto sem 

compactação. E – Extração de amostras. F – Lavagem e peneiramento de amostras. 

 

Com um tempo muito menor que o necessário para o U-shaped pipe, 

aproximadamente 20 minutos, já é possível coletar as amostras de concreto do topo 

e base, que pode ser realizado com auxílio de uma chapa metálica colocada entre a 

A 

F 

B 

C 

A 

D 

E 

D 
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união das seções do tubo, para facilitar a extração. As amostras são então lavadas 

em uma peneira (peneira de 5mm), ficando apenas o agregado graúdo retido (Fig. 

1.21).  

 

 

Figura 1.20 Desenho esquemático do Column technique. 

 

 Feito isso, é possível calcular a porcentagem de segregação usando a 

seguinte a Equação 1.5: 

2*[(CAB-CAT)/(CAB+CAT)] *100        Equação 1.5 

Onde: 

CAB: é a massa do agregado graúdo da base; 

CAT: é a massa do agregado graúdo do topo; 

Caso CAB seja maior que CAT a segregação é nula. 
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Figura 1.21 Ensaio do Column Technique. A – Montagem do tubo de PVC, com união do tubo por 

meio de fita adesiva. B – Lançamento do concreto sem compactação. C e D – Extração de amostras. 

 

1.2.8 Outros equipamentos 

 Além dos ensaios citados ainda existem outros tipos de equipamentos de 

análise da trabalhabilidade do CAA. Para avaliação da habilidade passante destaca-

se o Kajima-box (EFNARC, 2002), também conhecido como Fill-box. No caso de 

viscosidade, cita-se o Orimet test (EFNARC, 2002). E, no caso de resistência à 

segregação, ainda tem-se o Sieve segregation teste (EN 12350-10)1.26, entre outros. 

 

                                                           
1.26 EUROPEAN STANDARD (EN). Testing fresh concrete – Part 10: Self-compacting 

concrete – Sieve segregation test. EN 12350-10. Brussels, 2007; 

A B 

C D 
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1.3 Características requeridas para o CAA no estado fresco: 

Classificação da consistência 

 As características requeridas para o CAA no estado fresco dependem da 

aplicação e, especialmente, das condições de confinamento relativas à geometria 

dos elementos de concreto, da quantidade e tipo de armadura, da presença de 

inserts, dos equipamentos disponíveis para moldagem (tipo bomba ou caçamba), 

dos métodos de moldagem e também da importância do acabamento. 

 Pensando nisso, apresenta-se uma classificação da consistência para o CAA 

segundo o nível de espalhamento, viscosidade, habilidade passante e resistência à 

segregação, de acordo com os critérios estabelecidos pelo EPG (2005). 

 

1.3.1 Espalhamento (SF slump-flow) 

 Conforme já mencionado, o espalhamento esta diretamente associado à 

capacidade de deformação do concreto; na prática, isso significa a distância que o 

CAA pode fluir desde o ponto de descarga (de onde foi lançado) (FAVA & 

FORNASIER, 2004).  

 Esse ensaio será normalmente especificado para todos os concretos auto-

adensáveis. É classificado segundo três níveis principais (EPG, 2005): 

1) SF1, 550-650mm: comum em peças ligeiramente armadas, lançadas 

sobre topo livre e com pequena extensão, pois possibilitam curtos 

espalhamentos horizontais; 

2) SF2, 660-750mm: adequado para a grande maioria das aplicações, como 

pilares, vigas, etc; 

3) SF3, 760-850mm: é tipicamente produzido com agregado de pequena 

dimensão característica (menor que 16mm), em aplicações com uma taxa 

de armadura elevadíssima e com formas muito complexas. 

 



ALENCAR, R.S.A. Dosagem do CAA: Produção de pré-fabricados - EPUSP, 2008 
 
 

40 

Normalmente adota-se, a exemplo da indústria onde foi desenvolvido este 

trabalho, o nível de fluidez SF2, que é adequado para aproximadamente 85% dos 

casos onde o CAA é aplicado na fábrica (BELOHUBY & ALENCAR, 2007)1.27. 

O CAA nível SF1 tem restritas aplicações e normalmente não viabiliza 

operacionalmente um controle de qualidade adicional, embora resulte mais 

econômico (BELOHUBY & ALENCAR, 2007). Na Fig. 1.22, é possível visualizar um 

exemplo potencial de peça onde poderia vir a aplicar um CAA com baixo nível de 

auto-adensabilidade. 

 

 

Figura 1.22 Peça a esquerda – concretada com CC. Peça a direita – concretada com CAA 

nível SF2, mas poderia ter sido feita com CAA nível SF1. 

 
O nível SF3, por apresentar elevado espalhamento e menor dimensão 

característica do agregado graúdo, que resulta em uma maior superfície específica, 

acaba por ocasionar um alto volume de argamassa e, conseqüentemente, custos 

elevados. Contudo, deve-se esclarecer que, embora o nível SF3 não tenha um uso 

na mesma escala que o SF2, ele é altamente recomendável em peças densamente 

armadas, onde a dimensão máxima característica do agregado deve ser inferior a 

19mm, impedindo o uso de brita 1; ou ainda no caso de pré-lajes (com 4cm de 

espessura) (Fig. 1.23), para evitar o bloqueio (travamento) dos agregados na 

moldagem (BELOHUBY & ALENCAR, 2007). 

                                                           
1.27 BELOHUBY, M.; ALENCAR, R.S.A. Tecnologia do concreto pré-fabricado: Inovações e 

aplicação. In: MANUAL MUNTE de projetos em pré-fabricados de concreto. 2. ed., p. 511-531, 
2007; 
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Figura 1.23 Pré-laje – exemplo onde se aplicado o CAA, deve ser no nível SF3. 

 

1.3.2 Viscosidade (VS viscosity slump & VF vicosity funnel) 

 O EPG (2005) aborda o conceito de viscosidade como sendo a resistência ao 

espalhamento de um material, uma vez que o espalhamento se inicia, ou 

simplesmente é considerada uma medida de velocidade do CAA, que pode ser 

avaliada pelos ensaios de T500 e V-funnel. A viscosidade é especificada onde existe 

a exigência de boa superfície de acabamento ou em estruturas densamente 

armadas. Sendo classificada em: 

1) VS1 / VF1, Slump T500  ≤ 2s e V-funnel  ≤ 8s: tem boa capacidade de 

escoamento e de encher todos os espaços dentro da fôrma com o seu 

peso próprio, ainda com armadura congestionada. É capaz de 

autonivelar-se e, geralmente, tem boa superfície acabada. Entretanto, é 

mais difícil o seu controle da exsudação e segregação; 

2) VS2 / VF2, Slump T500 > 2s e V-funnel entre 9 – 25s: devido ao aumento 

do tempo de escoamento é mais provável exibir efeito tixotrópico. Pode 

ser útil em fôrmas que suportam limitada pressão hidrostática. Contudo, 

efeitos negativos podem ser experimentados quanto à superfície de 

acabamento. 

 

Concretos com baixa viscosidade terão um espalhamento muito rápido e 

então param. Concretos com alta viscosidade podem continuar movendo-se 

furtivamente por um tempo maior (EPG, 2005). 
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O nível de viscosidade adotado na indústria de pré-fabricados deve ser a mais 

exigente (VS1 / VF1), ou seja, a viscosidade deve ser de baixa a moderada, para 

facilitar o escape do ar que normalmente é incorporado na moldagem, permitindo, 

assim, um nível superior de acabamento, característico desse tipo de produção, 

onde a maioria das peças é confeccionada em concreto aparente ou arquitetônico. 

Um exemplo dessa alta qualidade de acabamento superficial, possível de se obter, 

pode ser visualizado na concretagem da viga-vaso, apresentada na Fig. 1.24, que 

não gerou qualquer necessidade de re-trabalho com reparos (estucagem). 

 

 

Figura 1.24 Nível elevado de acabamento obtido na moldagem de viga-vaso com o CAA. 

 

1.3.3 Habilidade passante (PA passing ability) 

 Segundo o EPG (2005), a habilidade passante é avaliada com o L-box. 

Descreve a habilidade do concreto fresco em escoar através de espaços confinados 

e estreitas aberturas, como áreas congestionadas de armaduras, sem segregar, 

perder uniformidade ou causar bloqueio. De modo que, se existe pouca ou nenhuma 

armadura na estrutura, não é necessário especificar habilidade passante como um 

requerimento. 

 O bloqueio dos agregados graúdo nos arredores das aberturas é produzido 

pela colisão entre estas partículas, impedindo, assim, a passagem do restante das 

partículas que compõe a mistura. A tendência ao bloqueio se incrementa quando o 

CAA é segregável (devido à falta de finos) e pode acontecer apesar de haver uma 

adequada dimensão máxima característica do agregado graúdo (FAVA & 
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FORNASIER, 2004) (por exemplo, quando existe uma baixa quantidade de 

argamassa). 

 Segundo o EPG (2005), a classificação da habilidade passante é definida com 

base no menor vão (espaço confinado) através do qual o CAA tem que escoar e 

preencher, conforme é apresentado a seguir: 

1) PA 1, l-box ≥ 0,80 com 2 armaduras: para estruturas com menor vão entre 

8 e 10cm, por exemplo casas (de estrutura mais simples) e estruturas 

verticais (pois a gravidade ajuda); 

2) PA2, l-box ≥ 0,80 com 3 armaduras: para estruturas com menor vão entre 

6 e 8cm (estruturas mais complexas); 

 

Para lajes onde o menor vão é maior que 8cm e para outras estruturas com 

menor vão maior que 10cm, não é preciso especificação de habilidade passante. Já, 

para estruturas complexas onde o menor vão é menor que 6cm, é necessário fazer 

testes específicos (EPG, 2005). 

Embora a EPG (2005) só considere os ensaios do L-box nesta análise, a 

habilidade passante pode ser avaliada pelo U-box e pelo J-ring, conforme 

anteriormente apresentado. 

Em indústria de pré-fabricados, a habilidade passante é normalmente 

especificada como PA2, para permitir perfeita moldagem em particular da viga 

protendida tipo I, muito comum, porém de moldagem complexa, pois possui uma 

quantidade elevada de armadura, apresentando um espaço muito restritivo para a 

passagem do concreto fresco na base e alma do perfil (BELOHUBY & ALENCAR, 

2007).  

 Como, também, o CAA deverá ter uma habilidade passante suficiente para se 

moldar a peças altamente armadas e com considerável quantidade de insertos 

metálicos1.28 e, algumas vezes, com isopor incorporado (por exemplo, para diminuir 

o peso próprio da estrutura), conforme é apresentado na Fig. 1.25. 

 

                                                           
1.28 Que são elementos incorporados à peça (pilares ou vigas), antes ou após a moldagem, com o 

objetivo de fazer uma ligação com uma segunda peça em obra. 
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Figura 1.25 Viga-retangular com isopor incorporado. A – Fôrma. B – CAA endurecido. 

 
1.3.4 Resistência à segregação (SR segregation resistance)  

 Dackzo (2002) apud Fava & Fornasier (2004)1.29 consideram que o concreto 

não pode apresentar manifestações de segregação, tais como: exudação de água, 

segregação da pasta e agregados e segregação de agregados graúdos devido ao 

bloqueio. Segundo esses autores, a segregação pode ser de dois tipos: 

a) Segregação dinâmica: aquela que se produz durante o lançamento quando 

o CAA deve fluir dentro da fôrma. É facilmente detectada nos ensaios de 

estado fresco e deve ser corrigida durante a etapa de dosagem; 

b) Segregação estática: está associada aos fenômenos de sedimentação que 

se produz quando o concreto se encontra em repouso dentro das fôrmas. É 

factível que alguns traços que apresentem um adequado comportamento 

frente à segregação dinâmica apresentem um bom comportamento 

também quanto à segregação estática. 

 

  A especificação da resistência à segregação torna-se importantíssima para o 

concreto auto-adensável de grande fluidez e baixa viscosidade, e que, portanto, 

apresenta maior risco de segregação. Sendo que, a resistência à segregação pode 

ser classificada, de acordo com os procedimentos do EPG (2005), segundo a 

dificuldade de aplicação, apresentado a seguir: 
                                                           

1.29 DACKZO, J. Stability of self-consolidating concrete, assumed or ensured? In: Proc. First 
North American Conference on the Self Consolidating Concrete, USA, 245-251, 2002 apud Fava 
& Fornasier, 2004.  
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1) SR1, ≤ 20 (%):  aplicado para lajes delgadas, solicitações verticais com 

distância de espalhamento menor que 5m e vão confinado maior que 8cm; 

2) SR2, ≤ 15 (%): preferível para aplicações verticais com distância de 

espalhamento maior que 5m e com espaço confinado maior que 8cm; 

3) SR2, ≤ 15 (%): usado para aplicações verticais de grande altura com 

espaço confinado menor que 8cm, se a distância de espalhamento é 

menor que 5m.  

Mas, se o espalhamento é maior que 5m, o valor de SR deve ser menor 

que 10%; 

4) SR2, ≤ 15 (%): especificados no caso da qualidade da superfície ser 

particularmente crítica. 

 

Particularmente, na indústria de pré-fabricados, o nível de segregação 

aplicado deve ser dos menores, especificados ≤10%, para resistir, sobretudo, às 

solicitações de transporte em ponte rolante e caminhão e a grande energia com que 

o CAA é lançado na saída do misturador (BELOHUBY &ALENCAR, 2007) (Fig 1.26). 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1.26 A – Concreto lançado na caçamba. B – Concreto transportado por caminhão. 
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