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O concreto auto-adensável (CAA) é um concreto de grande fluidez, capaz de preencher os espaços vazios das formas, 
envolvendo as armaduras, sem perda de estabilidade e de se “auto-adensar” apenas pela ação da gravidade. Um concreto só é 
considerado auto-adensável se o mesmo possuir três propriedades: fluidez, coesão (para que a mistura escoe por entre barras de 
aço intacta) e estabilidade. 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, ainda são poucas as obras que utilizam o CAA devido a 
falta de conhecimento bem como de confiabilidade no método, além 
de exigir mão de obra especializada. Algumas obras que utilizaram 
esse concreto são: 
-superlaje do metrô de São Paulo; 
-conjunto de edifícios da construtora Arcel Engenharia Ltda em 
Goiás; 
- O concreto auto-adensável, hoje utilizado, foi desenvolvido no 
Japão, por volta de 1983, sendo que sua maior aplicação em obras 
civis ocorreu em 1997, naquele país, com a concretagem das 
ancoragens de concreto da ponte metálica de maior vão livre do 
mundo. A ponte Akashi-Kaikyo, inaugurada em 1998, com 1991 
metros de vão livre, consumiu nas ancoragens 290.000 m3 de 
concreto auto-adensável. Os motivos da utilização de CAA nesta obra 
foram a velocidade de execução, dispensa de adensamento, o qual 
seria muito difícil para este volume e a qualidade final do concreto. 
 

METODOLOGIA 

Figura 1: Misturador de argamassa 

Figura 2: Equipamentos para 
moldagem  

Figura 3: Argamassa sendo compactada 

Figura 4: Moldagem 

 

 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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O Concreto Auto-adensável (CAA) apresenta grande fluidez e 
alta trabalhabilidade, ou seja, é um concreto muito plástico. A 
formulação de concretos fluidos e resistentes à segregação é 
uma evolução tecnológica, fruto da pesquisa aplicada ao uso 
de aditivos superplastificantes e modificadores de viscosidade, 
combinados com alto teor de finos, sejam eles cimento 
Portland, adições minerais, fílers, etc. 
Com a significativa redução de custos dos insumos e o domínio 
dos métodos de dosagem e preparação, o CAA ganha grande 
impulso junto aos construtores na execução das estruturas. 
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- Realização de pesquisa bibliográfica sobre o CAA; 
- Pesquisas sobre obras que utilizam o CAA tanto no Brasil como no 
exterior até o presente momento; 
- Moldagem de um traço de CAA, ensaio de consistência e ruptura de 
corpos-de-prova de CAA; 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

http://www.portaldelivros.com.br/default.asp?Destino=Resultado&Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=BERNARDO%20FONSECA%20TUTIKIAN,%20DENISE%20CARPENA%20DAL%20MOLIN
http://www.portaldelivros.com.br/default.asp?Destino=Resultado&Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=BERNARDO%20FONSECA%20TUTIKIAN,%20DENISE%20CARPENA%20DAL%20MOLIN
http://www.portaldelivros.com.br/default.asp?Destino=Resultado&Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=BERNARDO%20FONSECA%20TUTIKIAN,%20DENISE%20CARPENA%20DAL%20MOLIN
http://www.portaldelivros.com.br/default.asp?Destino=Resultado&Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=BERNARDO%20FONSECA%20TUTIKIAN,%20DENISE%20CARPENA%20DAL%20MOLIN
http://www.portaldelivros.com.br/default.asp?Destino=Resultado&Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=Pini%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.abesc.org.br/concreteca/publicacoes/83/concreto-auto-adensavel.html
http://www.abesc.org.br/concreteca/publicacoes/83/concreto-auto-adensavel.html
http://www.abesc.org.br/concreteca/publicacoes/83/concreto-auto-adensavel.html
http://www.abesc.org.br/concreteca/publicacoes/83/concreto-auto-adensavel.html
http://www.abesc.org.br/concreteca/publicacoes/83/concreto-auto-adensavel.html

