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O sistema construtivo parede de concreto,
como o próprio nome diz, tem no concreto
seu principal insumo. Assim, este deve ser
também o principal ponto de atenção de
projetistas e construtoras.
Maior facilidade de bombeamento,
excelente homogeneidade,
impermeabilidade e durabilidade –
características desejáveis no concreto –
têm levado o mercado ao uso mais
frequente do concreto autoadensável.
Mas seria esta a solução técnica mais
adequada para garantir o desempenho e
a durabilidade das paredes de concreto?
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CONCRETO
AUTOADENSÁVEL
UM ALIADO
EM TODOS
OS ASPECTOS
Neste e-book exclusivo do Núcleo
Parede de Concreto, o engenheiro
Douglas Couto, sócio e diretor da PhD
Engenharia*, fala sobre o concreto
autoadensável: características,
benefícios e cuidados. E aproveita
para esclarecer mitos (enganos) e
verdades sobre o material.
* A PhD é uma empresa voltada à tecnologia
dos materiais de construção e estruturas de
concreto, fundada e presidida pelo Prof. Paulo
Helene, ex-docente da Epusp.
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DEVIDO A CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO E DE
QUALIDADE, O CONCRETO AUTOADENSÁVEL TEM
SIDO A SOLUÇÃO RECOMENDADA PARA O SISTEMA
PAREDE DE CONCRETO. QUAL SUA OPINIÃO SOBRE
ISSO?
DOUGLAS COUTO – O concreto autoadensável, nesse
sistema, é o mais indicado. Existem vários motivos para isso:
acabamento melhor, diminuição de mão de obra (você não
precisa de muitos operários para a concretagem), maior
velocidade de execução, ajuda no bombeamento e preservação
das formas, na medida em que se elimina o contato do vibrador
com as placas. Consegue-se um ganho de escala maior usando
o concreto autoadensável e ele tende a otimizar o sistema em
todos os aspectos.

O QUE CARACTERIZA O CONCRETO
AUTOADENSÁVEL?
DOUGLAS COUTO – Quimicamente, em termos de mistura,
aditivos e adições, o autoadensável é igual a um concreto
convencional. Porém, na questão física, no que chamamos de
propriedade reológica, que é a viscosidade do material, eles são
bem diferentes. O concreto autoadensável tem a capacidade de
se automoldar. Ele é autonivelante, o nome fala por si só. E tem
essa característica: escoar de forma livre e preencher todos os
espaços da forma sem necessidade de um adensamento
externo. Para isso é necessário que o traço contenha um teor de
finos e distribuição granulométrica adequados, além do uso de
aditivos superplastificantes, entre outros. Essa característica é
fundamental para poupar as formas, pois dispensa o uso de
vibradores tradicionais de agulha ou de formas. Os vibradores
mecânicos reduzem muito a vida útil das formas.
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QUAIS SÃO OS MITOS E AS VERDADES SOBRE ESSE
TEMA? POR EXEMPLO, UM CONCRETO COM ALTA
FLUIDEZ É UM CONCRETO AUTOADENSÁVEL?
DOUGLAS COUTO – Um concreto fluido (classe S220, por
exemplo) não é um concreto autoadensável. Ele é um concreto com
maior fluidez e pode ser adensado mais facilmente que um concreto
menos fluído. Mas não tem capacidade de se autocompactar. Será
preciso fazer o adensamento físico - mecânico ou manual - para
garantir que os agregados se alojem adequadamente na forma e
essa operação de adensamento é contraproducente. Conforme a
ABNT NBR 15.823 a caracterização de um concreto autoadensável
é feita pelo seu espalhamento, seu tempo de escoamento, sua
habilidade passante, viscosidade e resistência à segregação, sendo
todas essas propriedades aferidas por ensaios normatizados
específicos e o concreto classificado segundo resultado desses
ensaios.

O CONCRETO AUTOADENSÁVEL É TAMBÉM UM
CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO?
DOUGLAS COUTO – Sim. Existem várias definições de alto
desempenho. Pode-se ter alto desempenho mecânico, alto
desempenho em durabilidade, alto desempenho em execução (que
é o caso do concreto autoadensável). Posso combinar vários
conceitos e produzir um superconcreto. Mas, por definição, ele já é
um concreto de alto desempenho.
8

O CONCRETO AUTOADENSÁVEL OFERECE MAIOR
RESISTÊNCIA QUE UM CONCRETO NORMAL?
DOUGLAS COUTO – Normalmente, os concretos
autoadensáveis têm, como característica, resistências um
pouco mais altas, por conta do consumo de finos. A
necessária distribuição granulométrica otimizada confere a
eles uma resistência superior à de um concreto convencional.
Aliás, uma dificuldade é justamente produzir um concreto
autoadensável com resistência baixa - como 25 MPa, por
exemplo - porque no Brasil não temos muita disponibilidade
de finos não pozolânicos. Por exemplo, o fíler calcário é um
insumo que não temos usualmente em silo para compor a
granulometria. Então, fazemos isso com sílica ou cimento.
Logo, o aumento do consumo de cimento vai impactar no
aumento da resistência. Por isso é complicado produzir
autoadensáveis com resistências mais baixas, embora seja
possível fazer isso se houver os materiais adequados. Ocorre
que, às vezes, financeira e operacionalmente, é mais fácil
trabalhar com um consumo de cimento um pouco maior para
ter o resultado desejado.
O CONCRETO AUTOADENSÁVEL É MAIS DURÁVEL
QUE UM CONCRETO NORMAL?
DOUGLAS COUTO – Sim, porque ele é mais compacto,
tem melhor adensamento, com menor índice de vazios, e
consequentemente maior durabilidade.
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PODE-SE DIZER QUE O CONCRETO
AUTOADENSÁVEL É MAIS CARO QUE UM
CONCRETO NORMAL?
DOUGLAS COUTO – Isso é um mito (engano), porque já
se comprovou que um concreto autoadensável pode ser até
equivalente, como preço do material, que um concreto
convencional de linha. Mas o que se deve considerar no
autoadensável não é o material em si, mas o produto final, o
ciclo de mão de obra e a produtividade. Quanto custa produzir
uma estrutura com concreto convencional e outra estrutura
com concreto autoadensável, lançando mão de suas
vantagens, como ganho de escala, diminuição de homenshora, maior reaproveitamento de formas, baixo ruído, maior
durabilidade, redução de retrabalho e reparos superficiais?
Esta é a questão a ser analisada em relação aos custos: ter
uma visão abrangente e sistêmica e não uma visão ingênua
de só comparar preço de m3.
VALE A PENA FAZER O COMPARATIVO DE CUSTOS
EM CADA EMPREENDIMENTO? COM BASE NESSE
ESTUDO, O CONCRETO AUTOADENSÁVEL PODE
VIR A SER MAIS UTILIZADO?
DOUGLAS COUTO – Acredito que sim. Nos EUA, por
exemplo, o concreto convencional vem sendo utilizado
apenas em estruturas muito rudimentares, como fundação,
em que não há grande preocupação com mão de obra. Hoje,
lá, a maior parte das obras é em concreto autoadensável. E
onde se usa, nem se pensa mais em usar outro tipo de
concreto.
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QUE MUDANÇAS O CONCRETO AUTOADENSÁVEL
TRAZ AO CANTEIRO, EM TERMOS DE LOGÍSTICA E
USO DE EQUIPAMENTOS?
DOUGLAS COUTO – O nível da mão de obra de controle
precisa ser mais alto. Por ter um traço especial, o concreto
autoadensável requer cuidados maiores que um concreto
convencional. Existe, equivocadamente, o costume de corrigir
a consistência do concreto com água na obra. No concreto
autoadensável, isso não é nem um pouco recomendável,
devido ao risco de segregação e também da alteração da
relação água/cimento. É preciso ter também um cuidado
adicional com a estanqueidade das formas, porque não é
qualquer forma que comporta o autoadensável. O
autoadensável, devido sua alta fluidez, exerce um empuxo
praticamente hidrostático na forma. Então, a forma precisa ter
reforço para aguentar o empuxo do material enquanto ele
endurece. É preciso enxergar o concreto autoadensável como
um sistema construtivo, não só como um material isolado.

O TEMPO DE CONCRETAGEM DIMINUI COM O
CONCRETO AUTOADENSÁVEL?
DOUGLAS COUTO – Sem dúvida. O tempo de lançamento é
muito mais rápido. Para se ter uma ideia, em um empreendimento
de parede de concreto, às vezes um caminhão de concreto
autoadensável pode ser lançado em apenas 8 minutos.
Comparativamente, em uma concretagem com concreto
convencional, que inclui a etapa de adensamento, o tempo pode
subir a 30 ou 40 minutos. Se não houver um vazamento ou uma
abertura de forma, a concretagem com autoadensável é muito
rápida.
COMO O LANÇAMENTO RÁPIDO IMPACTA NA
DINÂMICA DA OBRA?
DOUGLAS COUTO – Isso é um problema e também uma
solução. Podemos ter uma etapa de concretagem rápida, por
exemplo, executar oito caminhões seguidos, fazer a cura e ir para
outra atividade. Ou ter um problema de atraso, se o lançamento for
muito rápido e não houver chegado outro caminhão, devido ao
trânsito. Neste caso, o que fazer com a junta fria? A obra precisa se
programar. Normalmente, as obras que usam o concreto
autoadensável já procuram executar a concretagem com alguns
caminhões na fila, para não haver o problema de falta de concreto
durante o lançamento. O ideal é que a concreteira já libere alguns
caminhões em conjunto, para eles chegarem na sequência e haver
uma alimentação contínua. Mas, caso ocorram pausas, é preciso
também ter um plano de contingência. Se precisar fazer uma junta,
como ela será? Talvez eu precise usar um vibrador para fazer a
costura dessa junta. Esse tipo de situação precisa estar no radar
das construtoras. Mas não é o objetivo do autoadensável ser
assim, sua característica é de ser um sistema contínuo.
14
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EM TERMOS DE ENSAIOS,
QUAIS SÃO APLICÁVEIS AO
CONCRETO
AUTOADENSÁVEL?
DOUGLAS COUTO – No
concreto convencional medimos o
abatimento (slump), para ver a
consistência do material; no
autoadensável, existem outros
ensaios de caracterização,
conforme ABNT NBR 15.823. No
caso, medimos o diâmetro de
espalhamento pelo mesmo cone
de Abrams usado no concreto
convencional, mas em vez de
medir o quanto o cone abateu,
medimos o diâmetro do
espalhamento que o concreto
forma. Esse diâmetro vai dizer a
que classe de espalhamento o
concreto pertence. Além desse
ensaio, o autoadensável tem que
atender a outros ensaios de
caracterização, como habilidade
passante pelos métodos do anel J
e caixa L, viscosidade pelo método
do funil V, tempo de escoamento e
resistência à segregação - todos
esses ensaios são descritos e têm
sua classificação na ABNT NBR
15.823, que é dividida em 6 partes.
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Caracterizar o concreto autoadensável através desses ensaios
é importante, pois pode-se ter um concreto convencional que,
com ajuste no teor de aditivo superplastificante, pode ficar mais
fluído e até ter um espalhamento, mas pode não ter a
propriedade de escoar de forma coesa e preencher todos os
espaços da forma. A pasta e o agregado precisam andar juntos
na mistura. O concreto não pode segregar, o que pode
acontecer em um traço mal dosado.

COMO A CONSTRUTORA PODE AFERIR COM
SEGURANÇA ESSAS CARACTERÍSTICAS? É
POSSÍVEL FAZER ESSE CONTROLE NA OBRA?
DOUGLAS COUTO – Na obra, em geral, se controla, no
estado fresco, apenas o espalhamento com observação visual
da segregação e exsudação. Mas antes da obra começar é
preciso fazer uma validação do traço a ser usado, seguindo
todos os ensaios previstos em norma e isso se faz no
laboratório e em um evento protótipo. Depois, na obra, a
construtora controla apenas o flow, para facilitar o trabalho.
Mas aí vai também a experiência do laboratorista, o aspecto
visual do concreto (ele deve estar igual ao que foi ensaiado).
Às vezes, na obra, fazemos um ensaio adicional de
acompanhamento. O concreto autoadensável é muito sensível.
Por exemplo, no meio do processo, se trocar o fornecedor de
areia e a areia nova não tiver a mesma curva granulométrica
da areia anterior, o traço mudará totalmente e precisará ser
revisto. Então, apesar de o concreto autoadensável ser um
material melhor, ele exige muito mais controle de processo e
de matéria-prima, para que haja garantia de qualidade e de
continuidade.
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A CONSTRUTORA PRECISA DISPOR DE UM
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DE CONCRETO
NA OBRA? QUE ATIVIDADES ELE DEVE
DESEMPENHAR NO CONTROLE?
DOUGLAS COUTO – Deve ser realizado o controle de
recebimento do concreto no estado fresco, com aferição do
espalhamento, observação da segregação e exsudação,
massa específica, teor de ar aprisionado e outros,
eventualmente, juntamente com aceitação do concreto no
estado endurecido, com moldagem de corpos de prova para
ensaios de resistência à compressão, módulo de elasticidade
etc. Outro aspecto importante é que na maioria das obras que
requerem concretos especiais, e até mesmo nas obras
convencionais, o engenheiro consultor em tecnologia do
concreto tem sido uma figura cada vez mais presente e
importante, pois esse profissional pode contribuir muito no
estabelecimento das diretrizes de projeto, procedimentos
executivos, desenvolvimento de traços, além de assessorar
todo o processo de produção da estrutura, refletindo em
melhores resultados.
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COMO SE DÁ A CURA DO CONCRETO
AUTOADENSÁVEL?
DOUGLAS COUTO – Esse é um problema que gera
bastante discussão com clientes e parceiros, que é saber
como proceder com a cura de uma forma que atenda à
ABNT NBR 14.931 (Execução de Estruturas de Concreto –
Procedimento). Muitos problemas de fissuras que temos
observado se devem justamente à falta de cura. Sempre
recomendamos proceder com cura úmida ou química, que
conforme a ABNT NBR 14.931 deve ser realizada até que o
concreto tenha resistência à compressão maior ou igual a 15
MPa. Se for química, deve ser uma cura de base acrílica. Em
estruturas que terão revestimento ou tratamento posterior,
não se recomenda utilizar produtos de cura à base de
parafina, pois pode prejudicar a aderência do revestimento
posterior. É preciso tomar esse cuidado. Normalmente, as
construtoras têm optado pela cura química por ser mais fácil,
por ter um procedimento único, afinal você não precisa ficar
molhando a superfície a toda hora.
“O certo é que a cura é indispensável no concreto
autoadensável, da mesma forma que é no concreto
convencional”.
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A DISCUSSÃO SOBRE A VIDA ÚTIL DAS
ESTRUTURAS DE CONCRETO GANHOU
IMPORTÂNCIA NA DÉCADA DE 90. ESSA É UMA
QUESTÃO RESOLVIDA ATUALMENTE?
DOUGLAS COUTO – Acho que se a gente seguir os
procedimentos normativos, como eles estão escritos,
cumprindo tudo à risca, conseguimos ter construções muito
duráveis. O concreto é um material muito recente. Não temos
ainda construções muito antigas com o concreto de hoje. Mas
podemos analisar, por exemplo, o concreto romano antigo. O
Pantheon (foto acima) foi construído em Roma há quase dois
milênios (entre os anos 118 e 128). Ele está lá até hoje e tem
um concreto simples, não armado.
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A questão de durabilidade não passa só pelo material,
precisa passar também pela manutenção periódica. É preciso
ter um plano de manutenção para o material usado, seja uma
pintura, um hidrofugante, um reparo localizado, enfim. É
preciso analisar também o ciclo de vida do projeto. Não é
possível adotar o material e achar que ele é eterno se ficar
sem manutenção, isso não existe. É importante ressaltar que
as normas precisam ser seguidas sempre, em todos os
procedimentos. O pessoal quer comprar um material
milagroso e pular alguns procedimentos que a norma tem
para garantir que não haja, ou para minimizar, problemas.
Isso precisa ficar claro: “eu vou ter um material melhor, vou
ter benefícios com esse material, mas isso não me exime de
ter boas práticas construtivas”.

NAS VISTORIAS DE OBRAS EM PAREDE DE
CONCRETO, QUE PROBLEMA É MAIS COMUM
ENCONTRAR, EM RELAÇÃO AO USO DO
CONCRETO?
DOUGLAS COUTO – O maior problema é de fissuração a
longo prazo. Se ocorre fissura em uma parede externa, temse um problema de estanqueidade. Então, temos observado
que boa parte dos problemas é advinda do projeto simplista
e do uso inadequado do material, com dosagem incorreta,
retração por secagem. A meu ver, material e projeto têm que
andar juntos, para chegarmos a um produto final com menor
incidência possível de problemas.
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EM TERMOS DE FORNECEDORES
(CONCRETEIRAS), COMO O SENHOR AVALIA O
MERCADO PARA USO DO CONCRETO
AUTOADENSÁVEL?
DOUGLAS COUTO – Em São Paulo já existe uma cultura
de concreto autoadensável bem desenvolvida. As principais
concreteiras têm esse know-how e fornecem o insumo. Então,
é bem tranquilo trabalhar com o autoadensável. Acho que o
gargalo está nas construtoras. Fora de São Paulo, é meio
complicado ainda. Tem lugar onde não há demanda do
material e se não existe demanda não tem desenvolvimento
de mercado. Em São Paulo, onde a briga por redução de
custos é grande, a tendência é aumentar o uso dessa solução.
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A PHD TEM ACOMPANHADO MUITAS OBRAS DE
PAREDE DE CONCRETO?
DOUGLAS COUTO – Acompanhamos obras em parede de
concreto há mais de 10 anos. Minha primeira obra na PhD foi
um edifício de parede de concreto em Sorocaba (SP). Talvez
um dos primeiros do Brasil com mais de 10 pavimentos
nesse sistema, e 100% autoadensável. Foi uma obra da
Trisul, chamada Upper Life Campolim, com projeto da OSMB
e posteriormente da SRTC. Fizemos, sob orientação do Prof.
Paulo Helene, o desenvolvimento tecnológico do concreto
nessa obra, junto com a Votorantim.

QUANDO SE FALA EM PAREDE DE CONCRETO, A
PRIMEIRA IMAGEM É DE PRÉDIOS BAIXOS. QUAL
É SUA VISÃO DO USO DESSE SISTEMA PELO
MERCADO IMOBILIÁRIO?
DOUGLAS COUTO – O mercado, quando se fala em
parede de concreto, é bastante focado no programa Minha
Casa, Minha Vida, geralmente com edificações de térreo + 4
pavimentos, com muitas unidades, até para viabilizar o custo
das formas. Mas hoje se fazem também muitos prédios altos,
entre 10 e 15 pavimentos, com o sistema parede de concreto.
Isso acontece porque é um sistema rápido, que elimina a
parte de alvenaria. Você fez a estrutura e já entra com o
revestimento. Ganha-se muito tempo com isso.
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