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Abstract 
This paper aims to contribute to decisions concerning the use of viscosity modifying agents (VMA), which can be used as a 
partial substitute for fines, the elements responsible for increasing the resistance to segregation of self-compacting concrete 
(SCC). In this study, samples of SCC were prepared with and without the addition of a VMA using the mix design method 
proposed by Tutikian [1]. It was observed that the addition of a VMA increased compressive strength and in some cases 
also lowered chloride ion penetration within the same range of compressive strength values. It was also observed that the 
increased cost resulting from the use of a VMA was compensated by the use of a poorer mix, with similar strength levels.
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Resumo
Este trabalho pretende dar uma contribuição para a tomada de decisão do uso dos aditivos modificadores de viscosidade 
(VMA), já que este componente substitui parcialmente os finos, responsáveis pela resistência à segregação do concreto 
auto-adensável (CAA). Foram dosados CAA com e sem a presença do VMA, através do método de dosagem proposto por 
Tutikian [1]. Observou-se que o VMA aumentou as resistências à compressão e diminuiu, em alguns casos, a penetra-
ção de íons cloretos, para a mesma faixa de resistência à compressão. Observou-se, também, que o aumento de custo 
provocado pelo aditivo foi compensado pela utilização de traços mais pobres, com os resultados finais similares.

Palavras-chave: aditivo modificador de viscosidade (VMA), concreto auto-adensável (CAA), custo, diagrama de dosa-
gem, penetração de íons cloretos.
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1  Introdução

Poucos estudos sobre o uso do concreto auto-adensável 
(CAA) foram realizados no Brasil, uma vez que, além da fal-
ta de conhecimento técnico à respeito do assunto, o custo 
deste tipo de concreto pode ser mais elevado do de concre-
tos convencionais (CC) [2]. No entanto, Ambroise et al. [2] 
testaram alguns CAA que tiveram um aumento de apenas 
20% no custo dos materiais em relação ao CC, e, levando-
se em consideração a diminuição do custo com lançamento 
e adensamento, o valor final provavelmente decairia. Se-
gundo Grauers [3], o custo dos materiais do CAA é apenas 
10% superior ao dos materiais do concreto convencional, 
para uma mesma faixa de resistência à compressão. 
De acordo com Bernabeu [4], o uso do CAA é economi-
camente viável em situações específicas: quando há difi-
culdade para o adensamento ou vibração do material ou 
armaduras muito densas. Já em situações corriqueiras, 
necessita-se de um estudo global, abrangendo todas as 
variáveis, para a determinação do tipo de concreto mais 
viável economicamente, o CAA ou o CC. Em muitos casos, 
a economia proporcionada pelo CAA compensa o custo 
mais elevado de seus materiais, se comparado aos concre-
tos convencionais. Estudos de caso realizados na França e 
na Suécia apontaram uma economia de 10% no custo final 
da estrutura realizada com CAA.
O desenvolvimento de concretos especiais, especificamen-
te o auto-adensável, que utilizam alta dosagem de resídu-
os sólidos industriais na forma de finos, é uma contribuição 
positiva para o desenvolvimento sustentável do concreto. 
Ao utilizar-se sílica ativa, cinza volante, metacaulim, es-
cória alto-forno e cinza de casca de arroz em substituição 
ao cimento, obtêm-se um ganho ecológico significativo, já 
que estes são resíduos ou subprodutos industriais. 
Com a eliminação da vibração ou compactação mecânica, 
o ambiente pode melhorar bastante, o trabalho fica mais 
leve e o barulho da vibração é eliminado. O uso do CAA 
direciona a construção civil para uma produção industria-
lizada, diminuindo o custo da mão-de-obra, aumentando 
a qualidade, a durabilidade, a confiança na estrutura e a 
segurança dos trabalhadores. 
A utilização do aditivo modificador de viscosidade (VMA) 
nos CAA não é muito usual, devido, principalmente, a falta 
de conhecimento técnico. Em situações onde a obtenção 
de materiais finos é inviável técnica ou economicamente, 
a utilização de VMA se torna obrigatória.
Mas uma aplicação do VMA é descrita por Troli et al. [7]. 
Este foi utilizado no traço de um CAA em uma estrutura 
com concreto massa, devido à necessidade de diminuir o 
consumo de cimento. Em estruturas com concreto massa, 
o consumo de cimento deve ser o menor possível, para 
reduzir o risco de fissuras térmicas. 
Os aditivos modificadores de viscosidade (VMA) são polí-
meros derivados da celulose e acrílico, solúveis em água, 
que aumentam a viscosidade e a estabilidade do concreto 
[8]. Estes materiais desempenham a mesma função dos 
componentes finos do concreto, assim a mistura contém 
poucas partículas pequenas, fazendo com que diminua a 

área específica do material e, conseqüentemente, o con-
sumo de água. Ou seja, concretos de mesmas caracterís-
ticas podem ter relação água/aglomerante menores ou a 
mesma relação, porém com maior fluidez ou maior resis-
tência à compressão, sem que ocorra a segregação. 

2 Materiais e programa experimental

Foram dosadas seis famílias de CAA com três materiais fi-
nos distintos, sendo três com e três sem VMA, para que 
fossem comparadas as resistências à compressão (aos 3, 
7, 28 e 63 dias), o custo das misturas para a resistência 
à compressão de 30 MPa aos 28 e 63 dias, e a penetração 
de íons cloretos (aos 46 dias). Em todos os ensaios foram 
utilizados dois corpos-de-prova cilíndricos com dimensões 
10 X 20 cm. Os três finos utilizados foram o fíler calcário, 
o metacaulim e a cinza de casca de arroz. Estes concretos 
foram dosados pelo método de dosagem para CAA proposto 
por Tutikian [1]. Este método prevê a substituição de um 
componente do concreto convencional (cimento ou areia), 
em massa, por um material com menor área específica, 
com o intuito de dar coesão ao CAA. Como o primeiro fino 
utilizado foi o fíler calcário, que é um material não pozolâni-
co, substituiu-se a areia, enquanto nos demais foi substitu-
ído o cimento, em virtude de serem materiais pozolânicos. 
O cimento Portland utilizado foi o de alta resistência inicial 
resistente a sulfatos (CPV ARI-RS). A análise química dos 
aglomerantes, que foi realizada no LACER, Laboratório de 
Cerâmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
está mostrada na tabela 1. As massas unitárias e específi-
cas destes materiais foram determinadas através do ensaio 
descrito na NBR NM 23 [9] e os resultados estão na tabela 
2. O agregado miúdo escolhido foi areia regular extraída 
de rio. A brita de origem basáltica, com dimensão máxi-
ma característica de 19 mm, foi escolhida como agregado 
graúdo. As massas específicas e unitárias dos agregados 
graúdo e miúdo também constam na tabela 2, enquanto 
as análises granulométricas estão na tabela 3. As massas 
específicas dos agregados miúdo e graúdo foram deter-
minadas através do ensaio descrito na NBR NM 52 [10] e 
NBR NM 53 [11], respectivamente, enquanto as massas 
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unitárias foram determinadas de acordo com a NBR 7251 
[12]. A análise granulométrica foi  feita de acordo com o 
estabelecido na NBR NM 248 [13]. Para estes ensaios, a 
amostra foi coletada conforme a NBR NM 26 [14]. Foram 
utilizados aditivos superplastificante de terceira geração à 
base de policarboxilatos e modificador de viscosidade. As 
características destes materiais foram fornecidas pelo fabri-
cante. O superplastificante de terceira geração possui um 
pH variando entre 5 e 7, massa específica entre 1,067 e 
1,107 kg/dm3 e teor de sólidos entre 38 e 42% [15]. Já o 
aditivo modificador de viscosidade é uma solução aquosa 
de polímeros de alto peso molecular, massa específica va-
riando entre 0,98 e 1,02 kg/dm3 e o pH de 9 a 10,5 [15]. A 
tabela 4 mostra os traços secos em massa e o consumo dos 
materiais por metro cúbico de concreto. A dosagem de VMA 
variou de 0,80% a 1,00% em relação à massa dos aglome-
rantes e a quantidade de finos baixou consideravelmente, 
dos CAA com VMA para os CAA sem VMA.
As propriedades de auto-adensabilidade dos CAA estão 
descritas na tabela 5.

3 Resultados

3.1	 Resistência	à	Compressão

A tabela 6 mostra os valores obtidos para os ensaios de 
resistência à compressão aos 3, 7, 28 e 63 dias, de acordo 
com a NBR 5739/94 [16], bem como os ganhos de resis-
tência ao longo destas idades. Observou-se um ganho de 
resistência expressivo para o CAA com fíler calcário com 
VMA dos 7 aos 28 dias, para todos os traços produzidos. 
As figuras de 1 a 6 ilustram o diagrama de dosagem para 
cada um dos concretos, com os valores ajustados de re-
sistência à compressão da tabela 6. Estes diagramas, que 
são o objetivo final do método de dosagem citado, relacio-
nam resistência à compressão, relação água/aglomerante, 
traço 1:m em massa e consumo de aglomerantes por me-
tro cúbico, para uma determinada trabalhabilidade. Atra-
vés destas figuras, observa-se a vantagem proporcionada 
pelo aditivo VMA, já que os CAA com este aditivo tiveram 

reduções significativas da relação a/agl, para os mesmos 
traços 1:m. Isto significa que, para alcançar uma deter-
minada faixa de resistência, é possível utilizar traços mais 
pobres com VMA, podendo, assim, compensar o custo do 
aditivo. As figuras 1 a 6 mostram, também, que foram 
alcançadas resistências à compressão mais elevadas nos 
CAA com o VMA, se comparado aos CAA sem VMA, para 
os mesmos traços 1:m, secos e em massa. As curvas de 
dosagem e os parâmetros calculados anteriormente foram 
determinados através das equações de Abrams (3, 7, 28 e 
63 dias), Lyse e consumo de aglomerantes pelo traço ‘1:
m’, que estão na tabela 7. Estas equações permitem que 
se calcule todos os componentes de um traço que se pre-
tenda chegar, partindo de um requisito inicial, como por 
exemplo, a relação a/agl. Observa-se que os coeficientes 
de determinação foram quase sempre superiores a 0,90.

3.2	 Consumo	de	Cimento

A figura 7 mostra o consumo do cimento em kg/m3 dos 
CAA com resistência à compressão de 30 MPa, para cada 
idade de ruptura (3, 7, 28 e 63 dias), calculado através 
das equações ajustadas do consumo de aglomerantes. 
Observa-se que o consumo de cimento decai significati-
vamente dos CAA com fino não pozolânico (fíler calcário) 
para os CAA com finos pozolânicos (metacaulim e cinza de 
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casca de arroz). Isto porque os finos pozolânicos substi-
tuem parte do cimento. Quanto à presença do VMA, pode-
se observar que em alguns casos o consumo de cimento 
ficou maior e em outros ficou menor, assim não se pode 
afirmar  que o VMA aumente ou diminua a quantidade de 
cimento para uma mesma resistência à compressão. 

3.3	 Custo	

Para a comparação do custo, foram fixadas o valor de 30 
MPa para a resistência à compressão aos 28 e aos 63 dias. 
A partir desta faixa, foram calculados, com o auxílio das 

equações, os outros parâmetros do traço, para, por fim, 
determinar o custo de cada um dos CAA. Os valores unitá-
rios dos materiais foram pesquisados no mês de setembro 
de 2004, quando a média ponderal do custo unitário bási-
co do Rio Grande do Sul (CUB-RS) estava em R$808,62 e 
o dólar paralelo em R$3,00. O preço encontrado do cimen-
to ARI-RS foi de 0,133 U$/kg, o da cinza de casca de arroz 
foi de 0,034 U$/kg, o do metacaulim foi de 0,20 U$/kg, 
a areia custava 0,004 U$/kg, o fíler calcário 0,027 U$/kg, 
a brita de basalto R$0,006 U$/kg, o aditivo superplastifi-
cante usado estava em 5,00 U$/kg e o aditivo modificador 
de viscosidade 1,67 U$/kg. O custo da cinza de casca de 
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arroz foi determinada através de uma estimativa do custo 
de frete, já que este material não estava disponível co-
mercialmente na época dos ensaios.
Observa-se o custo dos CAA para 30 MPa aos 28 dias na 
figura 8, onde os valores dos CAA com metacaulim e cinza 
de casca de arroz com e sem VMA foram praticamente 
similares. Ou seja, o aumento do custo do aditivo foi com-

pensado pela diminuição do custo dos aglomerantes. En-
tão pode-se dosar CAA com VMA de custo similar ao CAA 
sem VMA para a mesma faixa de resistência à compres-
são, porém com menores consumos de materiais finos, o 
que minimiza a possibilidade de ocorrência de manifesta-
ções patológicas, quando estes finos forem materiais aglo-
merantes. O CAA com fíler calcário com VMA apresentou 
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um custo 35% inferior ao sem VMA, devido ao ganho de 
resistência dos 7 aos 28 dias que teve o CAA com fíler 
calcário com VMA.

Já aos 63 dias, como pode-se observar na figura 9, o custo 
dos CAA com VMA para 30 MPa ficou 8% mais caro para 
o metacaulim e 15% mais caro para a cinza de casca de 
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arroz. Este fato ocorreu devido ao ganho de resistência 
que os CAA sem VMA tiveram dos 28 aos 63, o que não 
se repetiu com os CAA com VMA, provavelmente porque 
estes tiveram relações a/agl menores, que faz com que as 
resistências sejam alcançadas mais rapidamente. E, nova-
mente, o CAA com fíler calcário com VMA ficou mais eco-
nômico que o CAA com fíler calcário sem VMA, em 42%.

3.4	 Penetração	de	Cloretos

O ensaio de penetração de íons cloretos, baseado na carga 
passante, foi realizado de acordo com a ASTM C 1202/97 
[17]. A figura 10 mostra os valores de penetração de íons 
cloretos para as resistências à compressão de 20, 30 e 40 
MPa, comparativas, de cada um dos tipos de CAA, com 
fíler calcário, com metacaulim e com cinza de casca de 
arroz. Na própria figura 10 estão os valores encontrados 
nos ensaios, enquanto que na tabela 8 estão as equações 
e coeficientes de determinação, para que se posa calcu-
lar para outros parâmetros desejados. Observa-se que os 
coeficientes de determinação estiveram sempre acima de 
0,90, o que aumenta a confiabilidade dos resultados. 
Na figura 10, observa-se a comparação com todos os 
CAA, verificando-se que os com metacaulim e cinza de 
casca de arroz apresentaram valores de penetração de 
cloretos muito inferiores aos CAA com fíler calcário, que 
é um agregado. Este fato ocorreu, provavelmente, pois 
as adições pozolânicas agem física e quimicamente, fe-
chando os poros da estrutura do concreto e reagindo 
com o hidróxido de cálcio resultante da hidratação do 
cimento. De acordo com a norma já citada, a penetração 
de cloretos é considerada alta se for maior que 4000 C, 
moderada se for entre 2000 e 4000 C, baixa se for en-
tre 1000 e 2000 C, muito baixa se for entre 100 e 1000 
C e desprezível se for menor que 100 C. Analisando os 
valores encontrados, percebe-se que os CAA com fíler 
calcário sem VMA tiveram uma alta e moderada penetra-
ção de cloretos, enquanto os CAA com fíler calcário com 
VMA tiveram moderada penetração de cloretos. E os CAA 
com metacaulim e cinza de casca de arroz tiveram uma 
penetração de cloretos muito baixa.

4 CONCLUSÕES

Após a análise do trabalho experimental realizado neste 
artigo, pode-se concluir que:
a) o CAA com o VMA alcança resistências à compressão  
 superiores às dos CAA sem VMA, para os mesmos  
 traços 1:m;
b) o VMA permite que se dose CAA com relações a/agl  
 menores, para os mesmos traços 1:m;
c) não foi possível determinar, neste trabalho, a   
 influência do VMA no consumo de cimento dos CAA,  
 em kg/m3, já que alguns CAA apresentaram redução  
 e outros aumento do consumo de cimento, com e sem
 VMA, para a mesma faixa de resistência à compressão; 
d) os CAA com finos pozolânicos apresentaram consumos
 de cimento significativamente inferiores ao dos CAA  
 com finos não pozolânicos, para a mesma faixa de  
 resistência à compressão;
e) o aumento de custo do VMA pode ser compensado  
 com a utilização de traços mais pobres, para a mesma  
 faixa de resistência à compressão;
f) não foi possível determinar, neste trabalho, a influência  
 do VMA na penetração de íons cloretos dos CAA, em  
 Coulomb, já que alguns CAA apresentaram redução e  
 outros aumento da penetração de cloretos, com e sem
 VMA, para a mesma faixa de resistência à compressão; 
g) a penetração de íons cloretos diminui significativamente
 nos CAA com materiais finos pozolânicos em   
 comparação aos CAA com finos não pozolânicos, para  
 as mesmas faixas de resistência à compressão.
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