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SUMÁRIO 
 
Durante a última década, muitos desenvolvimentos têm sido observados relativamente ao 
estudo e aplicação dos betões auto-compactáveis (BAC), desde os materiais empregues no seu 
fabrico, passando pelos métodos de cálculo das quantidades de amassadura, ao início da 
publicação de normalização específica para BAC, estudos de durabilidade, entre muitos 
outros. 
Desse modo, pretende-se neste artigo apresentar um resumo do estado actual do conhecimento 
relativo ao estudo dos BAC dando alguma ênfase aos mais recentes desenvolvimentos. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A falta de durabilidade das estruturas de betão armado no Japão no início da década de 80 do 
século passado, entre outros factores, resultava principalmente da falta de trabalhadores 
qualificados necessários à adequada execução do processo de compactação do betão nos 
moldes. Desse modo, o Professor Okamura da Universidade de Tóquio inicia em 1986 o 
desenvolvimento de um betão (auto-compactável) que dispensasse a intervenção humana na 
fase de colocação [Lwin, 2006]. No início da década de 90, no Japão, esta tecnologia já se 
tinha desenvolvido ao ponto de já ser utilizada, tanto na construção de pontes como em 
estruturas de edifícios, através de um betão que conseguia preencher completamente os 
moldes, passando por zonas densamente armadas sem a ocorrência de floculação das suas 
partículas nem segregação, unicamente pelo efeito do seu próprio peso e sem recurso a 
qualquer método de compactação. 
A utilização de BAC na Europa inicia-se na década de 90, muito pela indústria de pré-
fabricação mas também com aplicações em betão pronto para estruturas de pontes, edifícios, 
entre outras aplicações. Tal pode ser observado na figura 1, onde se correlaciona a frequência 
de estudos de casos com o ano de realização e por zona do globo. 
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Figura 1 - Distribuição geográfica de estudos de caso (adaptado de [Domone, 2006]) 
 
Desde o início da sua aplicação que um conjunto de factores tem condicionado de algum modo 
a sua maior implementação, nomeadamente a inexistência de: 
-  normalização dos métodos de ensaio e caracterização de BAC no estado fresco; 
- métodos de cálculo de amassaduras mais fáceis de implementar e com maior 
reprodutibilidade; 
-  optimização das misturas em termos económicos de modo a tornar a aplicação deste material 
mais competitiva face aos betões convencionais; 
-  avaliação das propriedades dos BAC a longo prazo em termos de durabilidade. 
Na procura de respostas a todos estes pontos, tem a comunidade científica procurado 
contribuir de forma significativa essencialmente através da investigação e da apresentação de 
resultados, sendo assim possível criar na indústria da construção um clima de confiança sobre 
a utilização deste novo material. Começou-se desse modo a perceber as vantagens da 
utilização dos BAC, sendo as próprias empresas a interessar-se e a querer a sua 
implementação. Com recurso não só aos inúmeros trabalhos de investigação sobre o tema mas 
também com a visão de algumas organizações ao nível Europeu (por exemplo RILEM, 
EFNARC, entre outras), sobre os benefícios não só técnicos mas também em termos de 
qualidade de vida, saúde, segurança e gestão de recursos ambientais, é expectável que os BAC 
possam vir a substituir num futuro próximo o betão convencional como uma inovação, com 
menores impactes ambientais, melhorando a durabilidade e qualidade final das estruturas e 
com custos potencialmente inferiores. 
Dos grupos técnicos de trabalho formados através das organizações referidas, é de salientar 
um dos primeiros consórcios europeus (self-compacting concrete - Brite EuRam Proposal N.º 
BE96-3801), formado em 1996 por vários países membros da UE com o objectivo de estudar 
os BAC, desde os materiais constituintes até à sua produção e aplicação, e do qual resultou a 
publicação de um conjunto de documentos orientadores sobre a utilização de BAC. Terá sido 
talvez a primeira tentativa para introduzir alguma uniformização à utilização de BAC. Podem 
ainda referir-se as não menos importantes comissões técnicas da RILEM, nomeadamente a TC 
145-WSM sobre o tema “Workability of Special Concrete Mixes”, bem como a TC 174-SCC 
sobre BAC. 

Da bibliografia consultada, ressalta unanimemente a consideração de que um dos 
principais obstáculos a uma utilização mais generalizada de BAC foi a falta de regulamentação 
sobre o tema. Actualmente, já se encontram disponíveis a prEN 206-9:2007 – Concrete Part 
9: Additional Rules for Self-compacting Concrete (SCC), bem como o documento “European 
Guidelines for Self-Compacting Concrete: Specification, Production and Use”, publicado pela 
ERMCO [ERMCO, 2005], em conjunto com outras organizações europeias: BIBM, 
CEMBUREAU, EFCA e EFNARC, em Maio de 2005, documento entretanto já adaptado e 
traduzido para português pela APEB em Maio de 2007 [APEB, 2007]. 
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Estão deste modo lançadas as bases para uma normalização sobre a utilização de BAC 
que permitirá comparar e validar as misturas produzidas. 
 
 
2. CONSTITUINTES DOS BAC 
 

Na produção de BAC, são empregues os mesmos materiais utilizados para o betão 
convencional, nomeadamente cimento, agregados, água, adições e adjuvantes. Relativamente à 
qualidade dos materiais (propriedades e características), estes podem também ter as mesmas 
propriedades do que os utilizados com betões correntes, podendo inclusivamente utilizar-se os 
materiais disponíveis no mercado. 

A exemplo do que sucede com o betão convencional, é a aplicação particular de um 
determinado betão que vai determinar as quantidades dos vários constituintes bem como a sua 
natureza, ou seja, a composição desse betão. Essa aplicação pode no entanto ela própria ser 
condicionada por vários factores, tais como: o tipo de constituintes disponíveis no mercado; 
complexidade dos moldes; quantidade / complexidade da disposição das armaduras; situação 
de pré-fabricação ou betão pronto; classes de exposição ambiental, entre muitos outros. 
 
2.1. Material Fino 
 

A natureza do material fino (cimento; escórias de alto forno; cinzas volantes; fíleres 
calcários; entre outros) e o seu módulo de finura influenciam directamente a quantidade 
óptima de água, através da influência que têm no volume de vazios dos BAC. Assim sendo, se 
o material fino não estiver bem dimensionado e provocar um excesso de volume de vazios, o 
betão a que der origem será altamente sensível à floculação das suas partículas finas [Kordts e 
Breit, 1990]. 
Relativamente às adições, estas deverão ser usadas em quantidades tais que não afectem a 
durabilidade dos BAC. 
 
2.1.1. Cimento 
 

O tipo, características e quantidade de cimento influenciam as propriedades dos BAC 
tanto no estado fresco como no endurecido. É portanto possível, através do cimento, alterar e 
até melhorar algumas dessas propriedades. No entanto, não existe qualquer restrição quanto ao 
tipo de cimento a utilizar num BAC, não havendo qualquer tipo de requisitos especiais para o 
mesmo. 

Os requisitos específicos sobre o tipo e composição do cimento devem-se a factores 
normalmente alheios à auto-compactabilidade como, por exemplo: requisitos de resistência 
mecânica, critérios de durabilidade, entre outros. 

A referida influência pode ser repartida por dois efeitos: 
1. alteração da trabalhabilidade dos BAC devido à maior ou menor dispersão das 

partículas de cimento que, por sua vez, é afectada pela acção dos adjuvantes; 
2. alteração da viscosidade plástica da pasta devido à distribuição das dimensões 

das partículas e inclusivamente devido à forma das mesmas. 
No primeiro caso, verifica-se que a não adsorção do adjuvante de modo uniforme pelas 

partículas de cimento implica uma menor dispersão das mesmas, o que vai condicionar a 
trabalhabilidade dos BAC. Tal alteração deve-se ao facto de o aluminato tricálcico (C3A) e 
aluminato tetracálcico (C4AF) adsorverem uma quantidade substancial de adjuvante logo que 
em contacto com a água. Em consequência, a quantidade de água adsorvida pelo silicato 
tricálcico (C3S) e pelo silicato bicálcico (C2S) fica condicionada pela já adsorvida, provocando 
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a referida falta de uniformidade (na adsorção de água), o que dificulta a dispersão das 
partículas que por sua vez condiciona a trabalhabilidade dos BAC [Nawa et al, 1998]. Por 
outras palavras, a adsorção do adjuvante pelas partículas de cimento acontece 
preferencialmente nos C3A e nos C4AF, devendo no entanto as quantidades dos referidos 
compostos ser devidamente moderadas de modo a evitar uma adsorção não uniforme. Os 
teores de C3A em massa devem ser inferiores a 10% da massa total do cimento [ERMCO, 
2005]. 

É de referir que os cimentos de baixo calor de hidratação com pequena fase intersticial 
de C3A e C4AF ou o cimento rico em C2S podem acentuar de forma mais eficaz a acção 
dispersante dos superplastificantes, contribuindo assim para a alta fluidez exigida aos BAC 
[Nawa et al, 1998]. 

Relativamente ao segundo caso, pode-se afirmar que, quanto maior for a superfície 
específica das partículas de cimento, maior será a viscosidade plástica da pasta. O referido 
aumento da viscosidade está relacionado com o facto de um cimento com uma superfície 
específica mais elevada ter um maior número de partículas, o que faz aumentar a área de 
contacto com a água. Consequentemente, a distância entre partículas diminui, provocando um 
aumento do contacto entre as mesmas. Deste modo, constitui um factor favorável o ajuste da 
dimensão das partículas de cimento através de adições tais como fíler calcário, escórias de 
alto-forno, cinzas volantes ou sílica de fumo, materiais normalmente com elevada superfície 
específica [Nawa et al, 1998]. 
 
2.1.2. Adições 
 

São dois os tipos de adições consideradas pela Norma Portuguesa NP EN 206-1: 2007, 
adições do tipo I – quase inertes (por exemplo, o fíler calcário) e adições do tipo II – 
pozolânicas ou potencialmente hidráulicas (por exemplo, escórias de alto-forno, cinzas 
volantes e sílica de fumo). 

A quantidade de adições deve ser definida em função do seu tipo e da sua 
granulometria, podendo no entanto considerar-se que ambos os tipos de adição são válidos 
para a confecção do betão. 

Um BAC requer um mínimo de finos (< 0.1 mm) entre 380 e 600 kg/m3 [APEB, 2007], 
o que deve ser corrigido com recurso a adições. O objectivo destas é corrigir a quantidade de 
finos até conseguir uma relação água / finos (A/F), em volume, compreendida entre 0.85 e 
1.10 [APEB, 2007]. As adições actuam, igualmente, aumentando a compacidade dos materiais 
cimentíceos, existindo também evidências da melhoria ao nível da fluidez do betão fresco pelo 
efeito físico da forma esférica das partículas (efeito de rolamento) [Nepomuceno, 2005]. 

A substituição parcial do cimento por adições representa, portanto, um excelente 
compromisso em termos do comportamento reológico dos BAC, resistência à ocorrência de 
segregação, resistência mecânica e, inclusivamente, em relação à microfissuração [Collepardi, 
2003]. 

A título de exemplo, é possível afirmar que a utilização de fíler calcário (adição do tipo 
I) é normalmente associada como elemento de enchimento em BAC quando não é necessário 
alcançar níveis de resistência elevada. Já a sílica de fumo é uma adição importante no que diz 
respeito ao aumento da coesão dos BAC no estado fresco, podendo também ser utilizada como 
material de enchimento, sendo no entanto mais dispendiosa do que o fíler calcário. Trata-se de 
uma adição frequentemente usada quando se pretende obter um betão mais durável com uma 
estrutura mais compacta. Por último, refere-se a utilização das cinzas volantes como uma 
adição que vai melhorar a deformabilidade da pasta pelo efeito de rolamento entre as 
partículas (consequência da sua forma esférica). Alguns estudos levados a cabo com cinzas 
volantes (adição muito comum no fabrico do betão tanto convencional como no dos BAC) 
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concluem que as mesmas actuam de forma semelhante aos agentes de viscosidade, isto é, 
permitem aumentar a viscosidade no estado fresco obtendo assim uma boa resistência à 
segregação, sem no entanto diminuir a fluidez. Apontam-se igualmente algumas vantagens ao 
nível tanto da durabilidade como da retenção da trabalhabilidade e retracção devida à secagem 
[Nepomuceno, 2005]. 
 
2.2. Adjuvantes 
 

O aparecimento de um novo conjunto de materiais (adjuvantes) para a produção de 
betão permitiu atingir resultados até então impensáveis quando considerados com o recurso 
exclusivo aos materiais tradicionais. Estes novos materiais incluem, entre outros, os 
superplastificantes e os moduladores de viscosidade. 

A garantia das propriedades de auto-compactabilidade que se consegue pela utilização, 
entre outros, de superplastificantes de modo combinado com uma elevada quantidade de 
material ultra-fino (cimento + adições), constituí, para além da resistência à segregação, um 
dos princípios mais importantes na produção de BAC. 
 
2.2.1. Superplastificantes 
 

A elevada trabalhabilidade do betão é obtida cada vez mais com recurso à utilização de 
adjuvantes que actuam, sobretudo, sobre as partículas de cimento e eventualmente sobre as 
partículas das adições minerais. É portanto um componente essencial num BAC, o qual 
implica, em média, uma redução de água na ordem de 25% para corresponder aos parâmetros 
estabelecidos. Existem actualmente superplastificantes (frequentemente denominados de nova 
geração) à base de policarboxilatos modificados que permitem reduções de água até 40%, 
contribuindo igualmente para a retenção da trabalhabilidade impedindo a prematura 
humidificação dos grãos de cimento e mantendo o efeito dispersante por mais tempo 
[Nepomuceno, 2005]. 

Dever-se-á ter em conta as características dos adjuvantes aquando da sua aplicação 
(desenvolvimento de resistências iniciais e finais, capacidade de redução de água, tempo de 
trabalhabilidade, entre outros). A utilização de um superplastificante permite, assim, a redução 
da água livre e, consequentemente, o aumento da fluidez, apenas com uma pequena 
diminuição da viscosidade. No entanto, uma elevada dosagem de superplastificante pode 
provocar segregação e bloqueio do fluxo. 

A combinação de um superplastificante com uma baixa relação água / cimento permite 
reduzir a quantidade de água livre, condição necessária para obter uma viscosidade capaz de 
garantir a uniforme suspensão das partículas sólidas e a redução das tensões internas devidas à 
colisão entre partículas dos agregados [Nunes et al, 2004]. 

Por outro lado, na ausência de superplastificantes, as pequenas partículas de cimento 
tendem a flocular devido às forças de atracção, de tipo Van Der Waals, que se geram entre 
elas. Esta floculação tende a reter água e, quanto maior for esse efeito, maior será a tixotropia 
da pasta de cimento, ou seja, menor será a sua capacidade de fluir quando sujeita somente à 
acção da gravidade [Nunes et al, 2004]. 
 
2.2.2. Moduladores de Viscosidade 
 

A utilização de moduladores de viscosidade representa provavelmente a mais recente 
inovação para a produção de BAC. Este tipo de adjuvante pode representar aproximadamente 
0.1 a 0.2% da massa do material cimentício [Collepardi, 2003]. 

Apesar de se conseguir actualmente produzir BAC com propriedades constantes em 
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termos equivalentes ao que acontece com o betão convencional, é sempre necessário ter em 
conta que as variações nas características dos materiais empregues (nomeadamente dos 
agregados) irão afectar a respectiva auto-compactabilidade, podendo mesmo provocar 
fenómenos de segregação. A maior variação pode ser observada ao nível das quantidades de 
água de molhagem dos agregados (principalmente dos finos), fazendo deste modo variar 
bastante a quantidade de água de amassadura [Ouchi, 1998]. Como forma de evitar tais 
fenómenos e em simultâneo a variabilidade dos materiais empregues para o fabrico de BAC, é 
hoje frequente a utilização de moduladores de viscosidade. 

Os moduladores de viscosidade são agentes químicos que incrementam as 
características de auto-compactação dos BAC e contribuem de forma importante para a 
resistência à segregação sem perder a trabalhabilidade. Permitem atenuar flutuações na 
formulação e especialmente na quantidade de água, devido à variação do teor de humidade nos 
agregados. A dosagem é feita em função da coesão necessária para a aplicação. Deve-se no 
entanto ter em consideração que, quanto maior for a quantidade de modeladores de 
viscosidade adicionada, menor será a quantidade de superplastificante adsorvido, provocando 
assim um decréscimo na capacidade de deformação da argamassa já que esta depende da 
quantidade de superplastificante adsorvida pelas partículas de cimento. A capacidade de 
deformação da pasta fica diminuída porque o espaço para adsorção na superfície das partículas 
de cimento está ocupado pelos modeladores de viscosidade [Nawa et al, 1998]. 
 
2.3. Agregados 
 

Para os BAC, não existem limites quanto à natureza dos agregados (composição e 
origem), com excepção de agregados laminados. No entanto, o agregado rolado confere ao 
betão uma maior capacidade de fluir. A dimensão máxima do agregado deve ser de 25 mm, 
sendo no entanto 20 mm o valor mais adequado [ERMCO, 2005]. 

Deve manter-se no entanto uma relação (agregado grosso / agregado total) de 0.50 a 
0.55, em volume, e uma relação (areia / argamassa) de 0.40 a 0.50, igualmente em volume 
(valores aproximados). Deve ainda ajustar-se a granulometria de forma a atingir a maior 
compacidade possível [Okamura e Ouchi, 2003]. 

A necessidade de controlo das quantidades de agregado está associada ao facto de a 
frequência de colisão entre as partículas estar directamente relacionada com a distância entre 
as mesmas e, por conseguinte, com a sua quantidade na mistura. Por outras palavras, 
diminuindo a distância entre as partículas (através de maiores quantidades de partículas), 
aumenta-se o contacto entre elas e, consequentemente, as tensões internas aumentam 
igualmente, o que constitui um fenómeno relevante principalmente na fase de maior 
necessidade de deformação dos BAC, ou seja, na presença de obstáculos [Ouchi, 1998]. 

Pode ainda afirmar-se que a energia necessária para garantir uma boa trabalhabilidade / 
deformabilidade dos BAC é consumida em parte pelo aumento das tensões internas resultantes 
do bloqueio das partículas de agregado [Ouchi, 1998]. 

Uma outra forma de evitar o bloqueio das partículas de agregado é através do aumento 
da viscosidade da pasta. Este permite igualmente diminuir as tensões internas devidas ao 
contacto entre partículas de agregado [Ouchi, 1998]. De modo a manter em simultâneo uma 
elevada deformabilidade e uma elevada viscosidade, é indispensável o recurso a 
superplastificantes. 

 
2.3.1. Agregados Finos 
 

Todos os tipos de agregado fino (areias naturais ou britadas) podem ser utilizados no 
fabrico de BAC. As partículas de dimensão inferior a 0.125 mm (consideradas como pó) são 
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muito importantes para o comportamento dos BAC no estado fresco, influenciando 
directamente a constituição da pasta que irá envolver as partículas de maior dimensão e as 
manterá afastadas de modo a evitar segregação ou floculação das mesmas. 

No entanto, as areias naturais, por possuírem uma forma mais arredondada, são 
preferíveis para a produção de BAC. As areias artificiais (britadas) são menos indicadas por 
apresentarem uma superfície específica superior (quando comparada com a das areias 
naturais), provocando em consequência um maior consumo de água e de adjuvante de modo a 
conseguir atingir o mesmo grau de fluidez. 

Uma curva granulométrica bem graduada, onde os elementos de menores dimensões 
preenchem os espaços deixados pelos de maiores dimensões, proporciona uma superior 
resistência à segregação, uma maior compacidade e uma maior fluidez. 
 
2.3.2. Agregados Grossos 
 

O agregado grosso (britas) de forma regular e de qualquer natureza pode ser utilizado 
no fabrico de BAC. No entanto, o agregado com uma superfície específica elevada ou de 
forma lamelar deve ser preferencialmente usado em granulometrias mais finas de modo a que 
a redução da fluidez da mistura seja menor. 

Podem utilizar-se britas com Dmáx até 20 mm (ou até 25 mm). No entanto, quanto 
maior for este valor, maior terá de ser a viscosidade da pasta de modo a evitar o fenómeno de 
segregação e maior será a ocorrência de bloqueios na passagem por zonas estreitas da 
cofragem [ERMCO, 2005]. 

Assim, os BAC produzidos com britas de Dmáx ≤  12 mm, além de poderem ser mais 
económicos, poderão ainda apresentar um melhor comportamento em termos da 
trabalhabilidade. 
 
 
3. PROPRIEDADES NO ESTADO FRESCO 
 

As propriedades apresentadas pelos BAC no estado fresco são a sua principal 
característica e o que o distingue claramente de um betão convencional. As referidas 
propriedades estão associadas à conjugação de vários factores que se podem organizar do 
seguinte modo: 

1º numa situação de escoamento livre e sem obstáculos, exigem-se adequadas 
propriedades reológicas, ou seja, uma tensão de corte baixa e uma viscosidade adequada; por 
outras palavras, exige-se uma capacidade de deformação elevada e uma fluidez adequada na 
ausência de segregação e bloqueio [Nepomuceno, 2005]; 

2º para um escoamento através de obstáculos em resultado da complexidade da forma 
das cofragens e da distribuição das armaduras, exige-se uma adequada trabalhabilidade; a 
trabalhabilidade adequada inclui implicitamente propriedades reológicas adequadas, mas 
avalia em simultâneo outras propriedades, como sejam a capacidade de enchimento, 
capacidade de passagem (resistência ao bloqueio) e a resistência à segregação [Nepomuceno, 
2005]. 

Apresentam-se de forma esquematizada, na figura 2, os factores referidos nos pontos 
anteriores. 
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Figura 2 - Factores de que depende a trabalhabilidade dos BAC 

 
Por outras palavras, os BAC no estado fresco podem ser definidos como uma mistura 

algo complexa de partículas mais grossas em suspensão numa pasta composta por partículas 
mais finas. Esta tem de manter um conjunto de propriedades no estado fresco e desde o seu 
fabrico até à colocação nos moldes e respectivo endurecimento. 

Através da consulta da publicação, “European Guidelines for Self-Compacting 
Concrete: Specification, Production and Use” [ERMCO, 2005] ou da sua tradução para 
Portugal [APEB, 2007], é possível observar que a especificação de BAC em termos de 
propriedades no estado fresco pode ser caracterizada por quatro parâmetros considerados 
essenciais, nomeadamente: 

1º capacidade de escoamento (capacidade de preenchimento); 
2º viscosidade; 
3º capacidade de passagem (fluidez); 
4º estabilidade (resistência à segregação). 
Pode assim afirmar-se que, de modo a satisfazer as exigências de trabalhabilidade, os 

BAC têm de dar resposta à capacidade de escoamento / preenchimento, de modo a preencher 
todos os espaços envolvendo adequadamente as armaduras, e tem igualmente de resistir à 
ocorrência de qualquer tipo de fenómeno de segregação durante o processo de betonagem de 
forma a obter uma estrutura a mais homogénea possível. Por último, tem de ter a capacidade 
de fluir e se auto-compactar de modo a que as partículas mais grossas possam flutuar 
livremente na pasta, ao mesmo tempo que o ar é libertado de forma adequada. 
 

Escoamento, preenchimento e viscosidade 
A capacidade de escoamento / preenchimento de um BAC está relacionada com a 

maior ou menor facilidade do betão no estado fresco se deformar e preencher todos os espaços 
contornando todos os obstáculos através unicamente do seu peso próprio, sem recurso a 
qualquer método de compactação e sem a ocorrência de segregação nem bloqueio do fluxo do 
betão pela cofragem. A capacidade de escoamento / preenchimento pode ser melhorada 
através da introdução de moduladores de viscosidade ou da redução do volume de agregado 
grosso. 

As alterações na viscosidade da pasta condicionam, positiva ou negativamente, a 
capacidade de escoamento / preenchimento dos BAC. Assim, uma viscosidade muito elevada 
pode provocar bloqueio à passagem dos BAC por zonas estreitas. Por outro lado, se a 
viscosidade for muito baixa, pode provocar fenómenos de segregação e exsudação. O controlo 
da viscosidade pode ser feito através das quantidades de agregado grosso, relação água / finos 
e com a introdução de adjuvantes e adições. 

O conceito de capacidade de preenchimento inclui a noção de deformabilidade em 
termos de quão longe o betão pode fluir a partir do ponto de descarga, ou seja, qual a 

resistência à segregação

capacidade de passagem
(resistência ao bloqueio) 

capacidade de enchimento

propriedades 
reológicas

viscosidade elevada 
(fluidez elevada)

tensão de corte baixa 
(capacidade de  

deformação elevada)

TRABALHABILIDADE DO BAC
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velocidade com que este se deforma. 
Para se atingir a referida deformabilidade, será necessária a redução do atrito entre as 

partículas constituintes, essencialmente através da diminuição das quantidades de agregado 
grosso e do consequente aumento do volume de pasta. A incorporação de adjuvantes, 
nomeadamente superplastificantes, contribui de igual modo para a melhoria da 
deformabilidade dos BAC. 

Em resumo, para se atingir uma adequada capacidade de escoamento / preenchimento, 
devem ser tomadas as seguintes acções: 

- aumentar a deformabilidade da pasta: 
i) adjuvantes superplastificantes; 
ii) equilíbrio da razão (água) / (materiais finos); 
- reduzir o atrito entre as partículas: 
i) baixo volume de agregados grossos (grande quantidade de pasta); 
ii) distribuição óptima dos finos relativamente aos agregados e cimento usado. 

 
Capacidade de passagem / fluidez 
A fluidez, ou capacidade de passagem, representa a capacidade que o betão tem de fluir 

livremente dentro da cofragem através das armaduras de forma bidimensional ou de aberturas 
estreitas na cofragem. 

Deverá para tal existir uma correcta compatibilização entre os vários factores que 
podem influenciar a capacidade de fluir e de passagem dos BAC, nomeadamente o 
espaçamento / densidade de armaduras e a complexidade da forma das cofragens com a 
quantidade de agregado grosso e a máxima dimensão do mesmo. 

Para se atingir uma adequada capacidade de passagem, devem ser tomadas as seguintes 
acções: 

- melhorar a coesão para reduzir a segregação do agregado: 
i) baixa razão água / (materiais finos); 
ii) usar um agente de viscosidade; 
- compatibilizar as características das aberturas e dos agregados grossos: 
i) baixar o volume de agregados grossos; 
ii) baixar a máxima dimensão dos agregados. 

 
Estabilidade (resistência à segregação) 
Numa mistura com uma boa resistência de segregação, as partículas de agregado 

grosso têm de permanecer dispersas na matriz de argamassa enquanto que os BAC escoam na 
direcção horizontal, ou seja, a distribuição das partículas do agregado grosso no betão tem de 
ser relativamente equivalente em todas as localizações e em diferentes níveis em altura 
[Marangon, 2006]. 
Os BAC não devem apresentar os seguintes tipos de segregação tanto no estado estacionário 
como no fluido: 

- exsudação; 
- segregação da pasta ou do agregado; 
- segregação do agregado grosso que conduza ao bloqueio; 
- não uniformidade na distribuição dos poros de ar. 
Segundo Khayat [1999], o fenómeno de exsudação, quando não controlado 

convenientemente, pode provocar o desenvolvimento de fissuras, especialmente em zonas 
sobre armaduras, devido essencialmente à restrição imposta pelas mesmas. 

Para se atingir uma adequada resistência à segregação, devem ser tomadas as seguintes 
acções [Marangon, 2006]: 

- reduzir a segregação dos sólidos: 
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i) limitar a quantidade de agregado; 
ii) reduzir a dimensão máxima do agregado; 
iii) baixar razão água / (materiais finos); 
iv) usar um agente de viscosidade; 
- minimizar a exsudação – água livre: 
i) baixar a dosagem de água; 
ii) baixar a razão água / (materiais finos); 
iii) usar materiais finos com elevada superfície específica; 
iv) usar um agente de viscosidade. 
A utilização dos parâmetros referidos para a especificação de BAC no estado fresco 

pode-se considerar unânime, já os japoneses Ozawa, Maekawa, Kunlshlma e Okamura em 
1989 [Ozawa et al, 1989] afirmavam a importância tanto da deformabilidade, através da sua 
capacidade de escoamento e enchimento, como da resistência à ocorrência de segregação 
forma de atingir a auto-compactabilidade. 

É no entanto possível encontrar dados um pouco menos consensuais ao nível de como 
atingir a auto-compactabilidade. Por outras palavras, a forma de analisar os parâmetros 
referidos e de quantificar alguns deles pode variar tanto em função da aplicação como das 
condições locais da mesma, não permitindo muitas das vezes comparações quantitativas 
rigorosas. São disso exemplo alguns trabalhos publicados com levantamentos de estudos de 
casos em que se procura comparar e analisar utilizações de BAC, nomeadamente SCC - State 
of the art report of RILEM [Skarendahl e Petersson, 2000], Structural applications of SCC 
RILEM [Walravem, 2003] e SCC: An analysis of 11 years of case studies [Domone, 2006]. 

No último trabalho referido, Domone [2006] faz um levantamento exaustivo de 68 
estudos de casos publicados ao longo de 11 anos (de 1993 a 2003). No referido levantamento, 
o autor pretendeu ir um pouco mais além da recolha de simples descrições de aplicações com 
referências às vantagens e desvantagens ou com os benefícios para as condições de trabalho. É 
assim possível consultar um conjunto de informação detalhada sobre os materiais utilizados, as 
proporções de mistura, os métodos utilizados para a avaliação das propriedades no estado 
fresco e os respectivos resultados. 

Da análise a este trabalho, é possível observar diferenças ao nível de alguns dos 
ensaios, tanto da sua utilização como em alguns casos dos resultados obtidos. Relativamente 
às quantidades de amassadura e aos materiais utilizados, as principais diferenças encontradas 
julga-se serem consequência dos métodos de cálculo utilizados. 

A partir do momento em que se consiga obter um método de cálculo da quantidades de 
amassadura adequado, ou seja, de aplicação generalizada e bem aceite por todos, bem como 
um conjunto de metodologias de ensaio e caracterização das propriedades dos BAC no estado 
fresco devidamente estabelecidas e aceites, poder-se-á então afirmar que estarão resolvidos os 
principais obstáculos para uma utilização em larga escala de BAC. Para tal, muito vem 
contribuir a referida publicação da prEN 206-9:2007 – Concrete Part 9: Additional Rules for 
Self-compacting Concrete (SCC), da qual se pode já ter uma boa noção através do “European 
Guidelines for Self-Compacting Concrete: Specification, Production and Use” [ERMCO, 
2005] ou da sua adaptação e tradução para Portugal, o guia para a especificação, produção e 
utilização de BAC da APEB [APEB, 2007]. 

Apresentam-se no subcapítulo seguinte os ensaios para avaliação dos BAC no estado 
fresco, já de acordo com este último documento. 
 
3.1. Ensaios de Caracterização 
 

A necessidade de avaliar as propriedades e o desempenho deste tipo de betão, 
considerando que os ensaios tradicionais para a caracterização de betão convencional em 
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estado fresco são totalmente desadequados, levou ao desenvolvimento de novos ensaios. 
Alguns destes são mais vocacionados para a fase de concepção da composição em laboratório, 
outros estão voltados para o controlo do fabrico e recepção do betão em obra. 

As propriedades básicas dos betões auto-compactáveis (fluidez, resistência a 
segregação, deformação em estado fresco e viscosidade) devem ser determinadas e 
quantificadas por ensaios representativos, não sendo no entanto possível avaliar as 
propriedades acima referidas de forma independente. Os vários ensaios representam assim 
uma combinação não muito bem definida entre as várias propriedades, considerando-se, em 
geral, que a combinação de diferentes ensaios permite obter garantias de uma suficiente 
trabalhabilidade dos BAC. 

A falta de normalização tem sido referida como a causa para que muitos ensaios 
aparecessem e fossem utilizados sem qualquer tipo de uniformização que permitisse em 
muitos casos comparações exactas dos resultados obtidos. Mas nem só a falta de normalização 
poderá ser nomeada, dado que a dificuldade em definir quais os ensaios e quais os respectivos 
parâmetros suficientes para uma correcta identificação de um exemplo de BAC são só por si 
razão suficiente para a dificuldade encontrada na concretização da desejada normalização. 

Muitos ensaios surgiram ao longo dos anos, não só no Japão mas também na Europa, 
existindo um conjunto razoável de propostas para os mesmos, uns mais utilizados do que 
outros mas todos com o mesmo objectivo, a identificação de BAC. No entanto, no que 
concerne à sua aplicação, tornar-se-á interessante consultar o trabalho de Domone [2006], 
onde se pode observar os ensaios mais utilizados nos casos estudados pelo autor. Nesse 
sentido, é possível constatar que, por exemplo, o ensaio de espalhamento (leitura do diâmetro 
de espalhamento) foi utilizado em todos os casos analisados. Já no caso da leitura do tempo 
T500, também pelo ensaio de espalhamento, bem como o funil V, funil O ou o Orimet, a sua 
utilização baixou para apenas 50% dos trabalhos analisados. Por último, os menos utilizados 
(correspondendo a 25% dos casos) foram a caixa L, caixa U e o anel J que apenas aparece 
mencionado num caso estudado. 

Para além da análise dos ensaios utilizados, é ainda possível observar os valores 
obtidos e considerados como aceitáveis nos diversos trabalhos consultados por Domone 
[2006]. Nesse sentido, observa-se que o diâmetro de espalhamento corresponde ao ensaio que 
apresenta maior consenso quando se pretende identificar o comportamento de um BAC. 
Constata-se, desse modo, que 50% dos resultados do diâmetro de espalhamento se apresentam 
entre 650 e 700 mm, com quase 90% no intervalo entre 600 e 750 mm (figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Valores do diâmetro de espalhamento adaptado de [Domone, 2006] 
 

No entanto, e ao contrário do que sucede com o diâmetro de espalhamento, os restantes 
resultados são menos coerentes entre si, nomeadamente a variação no ensaio T500 que se 
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apresenta entre os valores 1.8 e 12 s, enquanto que os tempos de escoamento do funil V ou do 
funil O variam entre 3 e 15 s. Relativamente à avaliação da estabilidade (resistência à 
segregação), nenhum dos casos estudados por Domone [2006] a refere, o que prova a falta de 
um ensaio que seja bem aceite por todos os envolvidos nesta tecnologia. 

Com o nível de variação observado dos resultados torna-se difícil correlacioná-los e é 
evidente a necessidade de definir critérios para os ensaios propriamente ditos bem como para a 
forma de os conjugar (inter-correlacionar) de modo a uma correcta identificação da auto-
compactabilidade. 

Tal como referido no subcapítulo anterior e com o objectivo de evitar as situações 
descritas nos parágrafos anteriores, é neste momento possível consultar o “guia para a 
especificação, produção e utilização de BAC” da APEB [APEB, 2007] onde aparece listado 
um conjunto de ensaios associados às características que se pretendem avaliar bem como a 
respectiva classificação nas designadas classes de consistência que têm por objectivo 
contribuir para uma mais correcta especificação dos BAC. Apresenta-se, no quadro 1, um 
resumo sobre métodos de ensaio e respectivas propriedades para avaliação de BAC 
mencionados no referido guia. 
 

Quadro 1 - Propriedades e métodos de ensaio para avaliação dos BAC [APEB, 2007] 
Características Método de ensaio Valor medido 

Espalhamento / capacidade de preenchimento Espalhamento Espalhamento total 

Caixa Kajima Enchimento visual 

Viscosidade / escoamento 

T500 (t500) 

Tempo de fluxo Funil V 
Funil O 
Orimet 

Capacidade de passagem 

Caixa L Coeficiente de passagem 
Caixa U Diferença de altura 
Anel J Fluxo total 

Caixa Kajima Capacidade de passagem visual 

Resistência à segregação 
Penetração Profundidade 

Segregação por peneiração Percentagem de calda 
Coluna de decantação Coeficiente de segregação 

 
Da análise do quadro 1, pode-se observar um conjunto de ensaios dos quais se torna 

um pouco difícil saber quais usar ou como os quantificar. No entanto, o guia mencionado tenta 
ir um pouco mais além e apresenta um conjunto de informação de apoio que permite, ao ser 
adoptado, desde a fase de prescrição até à sua implementação, que todos os intervenientes 
falem a mesma linguagem técnica através da simples definição de um conjunto de classes de 
consistência evidentemente correlacionadas com as propriedades referidas nos subcapítulos 
anteriores. Da análise do guia é possível destacar-se a informação apresentada no quadro 2. 

Para uma determinada aplicação, é possível seleccionar uma ou mais das propriedades 
apresentadas. O modo de seleccionar esses requisitos que melhor se adeqúem a uma 
determinada aplicação passa por uma correcta definição das condições da mesma. No entanto, 
é frequente especificar apenas o espalhamento, devendo, nesse caso, a selecção de outra 
propriedade ser criteriosamente ponderada de modo a não se escolher propriedades que não 
sejam realmente necessárias. Por exemplo [APEB, 2007]: 
- “se houver pouca ou nenhuma armadura, não há necessidade de especificar a capacidade 
de passagem”; 
- “a viscosidade pode ser importante quando é requerido um bom acabamento, ou exista 
uma grande densidade de armaduras mas, na maioria dos casos, não é especificada”; 
- “a estabilidade (resistência à segregação) torna-se progressivamente importante com 
BAC de elevada fluidez e baixa viscosidade mas, se for necessário especificá-la, a classe SR1 
tem mostrado ser adequada para a generalidade das aplicações”. 
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Quadro 2 - Especificação dos BAC no estado fresco (adaptado de [APEB, 2007]) 

Característica Ensaio Class
e Parâmetros Análise qualitativa Notas 

Espalhamento 
Espalhamen

to [mm] 
EN 12350-8 

SF1 550 a 650 

Estruturas não armadas ou com pouca armadura (ex. lajes 
ou pavimentos); betão bombeado (ex. revestimento de 
túneis); secções suficientemente pequenas para prevenir 
escoamentos horizontais (ex. pilares e fundações 
profundas) 

Não aplicável a 
betões c/Dmáx > 40 

mm 

SF2 660 a 750 Aplicações correntes (ex. paredes, pilares) 

SF3 760 a 850 

Aplicações verticais, estruturas densamente armadas e/com 
formas complexas; melhor superfície de acabamento mas 
mais difícil de controlar a segregação; geralmente c/Dmáx ≤ 
16mm 

Viscosidade 

Espalhamen
to T500 [s] 

EN 12350-8 

VS1 ≤ 2 
Boa capacidade de preenchimento; capacidade de auto-
nivelamento e melhor grau de acabamento; maior risco de 
exsudação ou segregação. 

VS2 3 a 6 Semelhante ao VF2 
VS3 > 6 Casos especiais 

Funil V [s] 
EN 12350-9 

VF1 < 9 
Boa capacidade de preenchimento; capacidade de auto-
nivelamento e melhor grau de acabamento; maior risco de 
exsudação ou segregação. 

Não aplicável a 
betões c/Dmáx> 

22,4 mm VF2 9 a 25 

Com o crescimento do tempo de espalhamento, existe 
maior probabilidade de ter efeitos tixotrópicos, que podem 
ajudar a limitar a pressão na cofragem ou a aumentar a 
resistência à segregação. Pode apresentar dificuldades com 
o acabamento superficial (chochos), com o enchimento de 
cantos com betão SF1 e a maior sensibilidade às paragens 
ou atrasos entre camadas sucessivas. 

Capacidade 
de passagem 

Caixa L 
EN 12350-

10 

PL1 ≥ 0.80 c/2 
varões 

PL1 ou PJ1 – estruturas com intervalos de 80 a 100 mm 
(ex. edifícios, estruturas verticais); PL2 ou PJ2 – estruturas 
com intervalos de 60 a 80 mm (ex. estruturas correntes de 
engenharia civil); em lajes delgadas com intervalo > 80 
mm e estruturas com o intervalo > 100 mm, não é 
requerida a especificação da capacidade de passagem. Para 
intervalos < 60 mm podem ser necessários ensaios prévios 
em modelos. 

 

PL2 ≥ 0.80 c/3 
varões 

Anel J [mm] 
EN 12350-

12 

PJ1 ≤ 10 c/12 
varões Não aplicável a 

betões c/Dmáx > 40 
mm PJ2 ≤ 10 c/16 

varões 

Segregação 

Peneiração 
[%] 

EN 12350-
11 

SR1 ≤ 20 
Lajes esbeltas e para aplicações verticais com uma 
distância de espalhamento < 5m e um intervalo de 
escoamento > 80 mm. Não aplicável a 

betões de 
agregados leves 
ou com fibras SR2 ≤ 15 

Elementos verticais se a distancia de espalhamento > 5 m, 
com intervalo de escoamento > 80 mm. Para situações em 
que a resistência e a qualidade da superfície de acabamento 
superficial sejam importantes. 

 
Em resumo, os BAC surgem no Japão (década de 80) na universidade de Tóquio, 

através dos investigadores Okamura e Ozawa [Ozawa et al, 1989] [Ouchi, 1998] [Okamura e 
Ouchi, 2003] entre outros, e as primeiras aplicações surgiram, também no Japão, através de 
algumas empresas que rapidamente perceberam as potenciais vantagens da sua utilização. 
Numa primeira fase, cada empresa desenvolvia os seus próprios métodos de cálculo e treinava 
o seu pessoal, tendo inclusivamente desenvolvido métodos de ensaio no estado fresco bem 
como os próprios equipamentos. No início da década de 90, existia na Europa pouco 
conhecimento sobre a utilização de BAC e, com excepção para alguns trabalhos de 
investigação, este material não tinha grande divulgação. Nessa altura, inicia-se na Europa o 
estudo desta nova tecnologia, com o importante contributo da RILEM através da comissão 
técnica TC 145-WSM sobre o tema “Workability of Special Concrete Mixes”, bem como de 
alguns investigadores, nomeadamente Peter Bartos, que desde logo se apercebera que a falta 
de uniformização dos ensaios de caracterização do estado fresco seria um dos entraves a uma 
aplicação mais generalizada dos BAC [Bartos, 2000]. Em consequência, as aplicações de BAC 
foram, durante alguns anos, limitadas a casos especiais em que seria impossível a utilização de 
betão convencional. O controlo de qualidade no estado fresco assentava em vários métodos 
(ensaios) não normalizados e, em alguns casos, de difícil aplicação em obra. Actualmente, 
através da prEN 206-9:2007 – Concrete Part 9: Additional Rules for Self-compacting 
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Concrete (SCC), da EN 12350 (partes 8 a 12) sobre os ensaios de caracterização e do 
“European Guidelines for Self-Compacting Concrete: Specification, Production and Use” 
[ERMCO, 2005] ou da sua tradução para Portugal, o guia para a especificação, produção e 
utilização de BAC da APEB [2007], é possível avançar para o estudo e caracterização dos 
BAC com um menor número de variáveis envolvidas (tipo de ensaio e parâmetros de 
avaliação), facilitando o estudo das restantes propriedades (no estado endurecido). 
 
 
4. MÉTODOS DE CÁLCULO DE AMASSADURAS 
 

Actualmente, pode afirmar-se, apesar de existir algum caminho ainda a percorrer, ser já 
possível fabricar-se e inclusivamente reproduzir um BAC com determinado comportamento 
tanto no estado fresco como endurecido, sem a necessidade de recorrer a um número 
considerado exagerado de amassaduras experimentais. Este aspecto é tanto mais importante 
por ter constituído provavelmente um dos maiores entraves a uma maior implementação da 
utilização de BAC. Tem-se desenvolvido actualmente inúmeros trabalhos relacionados com o 
cálculo das quantidades de amassadura (nomeadamente em Portugal), os quais muito têm 
contribuído para uma utilização mais generalizada dos BAC. Têm-se conseguido, através de 
correlações adequadas dos diversos constituintes, antecipar e determinar algumas das 
propriedades dos BAC, tanto no estado fresco como no endurecido, incluindo valores alvo 
para a resistência mecânica. 

De entre os trabalhos desenvolvidos, é de destacar o de Nepomuceno [2005]. O autor 
propõe uma metodologia de cálculo de quantidades de amassadura tendo por base os métodos 
propostos por Okamura et al [2003] e pela JSCE, introduzindo novos parâmetros que melhor 
se adeqúem ao controlo da resistência mecânica, até então afinados com recurso a processos 
de “tentativa / erro”. Na prática, esta nova metodologia assenta em certos pressupostos, tais 
como, por exemplo: considerar como variáveis alguns dos parâmetros até então considerados 
como constantes; introdução de um novo parâmetro designado “número de mistura”; 
consideração de um intervalo de valores para os parâmetros reológicos, em vez de trabalhar 
com um único par de valores, entre outros. 

Na sua proposta, Nepomuceno divide o estudo de composição de BAC em quatro 
etapas principais: 1º definição dos dados essenciais de base; 2º opções de base relativamente 
aos materiais; 3º estudo em argamassas; 4º estudo em betões. 

A definição dos dados essenciais de base e as opções relativamente aos materiais são 
constituídos por todos os elementos necessários para a definição das propriedades, tanto no 
estado fresco como endurecido, a que os BAC a produzir têm de dar resposta. 

A separação do estudo em argamassas e betões simplifica o processo de estudo de 
composição. A definição com recurso a argamassas das quantidades de água, adjuvante e da 
percentagem de substituição de cimento por adições facilita o referido processo através da 
redução significativa do número de amassaduras em betão. Fica desse modo reservado para a 
fase do estudo em betões apenas o cálculo da razão entre a quantidade de argamassa e a de 
agregado grosso. 

Mais recentemente, Silva [2007] aplicou o referido método no seu trabalho “Métodos 
de estudo da composição de betão auto-compactável (BAC) - Verificação da sua 
aplicabilidade técnico-económica” onde conclui pela aplicabilidade do método de 
Nepomuceno: “pode afirmar-se que os BAC produzidos pelo método de Nepomuceno se 
revelam mais adequados em termos de auto-compactabilidade”. 
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5. PROPRIEDADES NO ESTADO ENDURECIDO 
 

As propriedades e exigências no estado endurecido para os BAC são genericamente as 
mesmas do que para um betão convencional, de acordo com o descrito na NP EN 206-1: 2007, 
ou seja, os BAC são compostos essencialmente pelos mesmos materiais do que um betão 
convencional. 

No entanto, a especificidade ao nível da composição, de modo a se conseguir atingir as 
propriedades de auto-compactação e, simultaneamente, garantir uma elevada resistência à 
segregação e elevada deformabilidade, obriga à incorporação de um maior volume de material 
ultra-fino (com o consequente aumento no volume de pasta), bem como de um menor volume 
de agregado, ou seja, uma alteração evidente na granulometria do betão. Para tal, são 
normalmente utilizadas adições (por exemplo: fíler calcário, escórias de alto-forno, cinzas 
volantes ou sílica de fumo) e maiores quantidades de aditivos (superplastificante e/ou 
moduladores de viscosidade). 

As modificações referidas irão necessariamente provocar alterações em termos de 
comportamento no estado fresco (principal objectivo de tais modificações) mas igualmente no 
estado endurecido. 

Como tal, se comparado os BAC com um betão convencional, poder-se-á observar a 
existência de determinadas alterações, ao nível da resistência mecânica, módulo de 
elasticidade, bem como da retracção e da deformação. 

O facto de os BAC não necessitarem de qualquer tipo de método de compactação, 
nomeadamente de vibração, dá origem a um produto final potencialmente mais homogéneo, 
com um menor teor em ar e uma maior compacidade. 
 
5.1. Retracção e Fendilhação 
 

De acordo com os trabalhos consultados, existem, em relação a esta propriedade dos 
BAC, opiniões ligeiramente diferentes. Em todo o caso, há um ponto comum em todos eles, 
que se refere ao facto de os BAC serem afectados do mesmo modo do que o betão 
convencional, pela razão água / cimento, bem como pelo processo de cura [Grube e Rickert, 
1990] [Holschemacher, 2004]. 

No entanto, pode afirmar-se que, se não forem tomadas as medidas necessárias para um 
processo de cura adequado, os fenómenos de retracção e consequente fissuração tendem a ser 
mais significativos nos BAC do que num betão convencional. A principal razão para esta 
diferença prende-se essencialmente com a influência exercida pela combinação dos vários 
agregados, especialmente a razão entre agregado mais grosso (britas) e o mais fino (areias), 
assim como com a quantidade de elementos ultra-finos (pasta) presente na mistura [Grube e 
Rickert, 1990] [Holschemacher, 2004]. 

Persson [1997] [2000], Muèller e Kuèttner [1995] estudaram o fenómeno, no caso do 
primeiro, em BAC e BC e em betões de elevado desempenho, no caso do segundo, e ambos 
afirmam que, em condições de cura adequadas (cura húmida), constantes e para valores 
equivalentes de resistência à compressão, não se observaram diferenças significativas entre os 
BAC e os BC estudados. 

Portanto, deve ser dada uma especial atenção aos fenómenos de retracção dos BAC que 
ocorrem nas idades mais novas, afirma Persson [2001], e que podem ser substancialmente 
mais elevados do que num betão convencional, podendo estar relacionados com a proporção 
de material ultra-fino dos BAC. Como referido, este fenómeno pode ser significativamente 
limitado pela utilização de métodos de cura adequados. 
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5.2. Resistência Mecânica 
 

Os valores da resistência mecânica dos BAC (tanto à compressão como à flexão) aos 
28 dias, quando comparados com os de um betão convencional de composição considerada 
equivalente, não diferem significativamente entre si. No entanto, e atendendo ao facto de a 
utilização de quantidades significativas de superplastificantes (necessários para se garantir as 
propriedades no estado fresco dos BAC) provocar uma redução significativa da quantidade de 
água de amassadura (podendo atingir reduções de 25%) e, consequentemente, uma redução da 
relação W/C, é possível conseguirem-se resistências à compressão aos 28 dias ligeiramente 
superiores nos BAC, comparativamente a um betão convencional de composição semelhante 
[Holschemacher, 2004]. 

Referem Grube, Rickert [1990] e Holschemacher [2004] que as razões para tal 
diferença são, essencialmente, a melhor micro-estrutura dos BAC, especialmente pela menor 
porosidade e distribuição dos poros. A maior presença de material ultra-fino nos BAC torna 
mais densa a matriz do cimento, pelo que é igualmente uma das razões para o melhor 
comportamento dos BAC à flexão. 

Persson [1999] [2001] apresenta alguns resultados interessantes relativamente ao 
comportamento de diversas propriedades no estado endurecido, nomeadamente da resistência 
mecânica, dos BAC comparativamente ao BC. Afirma claramente que a comparação entre as 
resistências à compressão de BAC e BC com valores de porosidade equivalente se apresentam 
com ligeiríssimas diferenças. 
 
5.3. Módulo de Elasticidade 
 

O módulo de elasticidade do betão depende da proporção do valor individual do 
módulo de Young dos vários componentes e das suas percentagens em volume. 

Para betões que contenham agregados com valores de resistência mais elevada, o 
módulo de elasticidade tem tendência a aumentar. Por outro lado, este valor tem tendência a 
diminuir com o aumento da quantidade da pasta de cimento e com o aumento da porosidade 
do betão. 

É expectável a obtenção de valores menores do módulo de elasticidade para o caso dos 
BAC, devido essencialmente à elevada incorporação de material ultra-fino e adjuvantes. 

Holschemacher [2004] apresenta como referência no seu trabalho que o módulo de 
elasticidade de um BAC é normalmente inferior em 20% relativamente a um betão 
convencional com a mesma resistência à compressão e produzido com os mesmos agregados. 

Já Persson [1999] [2001] chega a resultados mais favoráveis, considerando que a 
referida diferença é menor e que, em condições de cura adequadas (cura húmida), constantes e 
para valores equivalentes de resistência à compressão, não se observaram diferenças 
significativas entre os BAC e os BC estudados. 
 
 
6. DURABILIDADE DOS BAC 
 

Apesar de as exigências em termos de propriedades no estado fresco dos BAC serem as 
mesmas de um BC, as quantidades de amassadura utilizadas bem como as proporções como os 
diversos componentes se combinam são diferentes. Nesse sentido, pode afirmar-se que as suas 
propriedades no estado endurecido relativamente à durabilidade são ainda um pouco incertas 
[Zhu e Bartos, 2003]. 

As principais diferenças referidas entre os BAC e os BC assentam na diminuição da 
relação entre as quantidades de agregado grosso e de argamassa com o aumento consequente 
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do volume de pasta, adequado controlo da máxima dimensão de agregado e utilização de 
aditivos do tipo superplastificantes e/ou moduladores de viscosidade [Zhu e Bartos, 2003]. 

O modo de dar resposta a tais diferenças passa essencialmente pela utilização de 
maiores volumes de material ultra fina (cimento + adições) e aditivos. Tal facto tem como 
consequência directa um aumento do custo dos BAC quando comparado com um BC 
equivalente. A título de exemplo, podem referir-se diferenças da ordem de 10 a 17% nos 
custos de matéria-primas encontradas por Martin [2002] ou de 15% referidos por Ambrose e 
Péra [2002]. Estão longe dos 20 a 50% a mais nos custos de matéria-prima verificados na fase 
inicial da sua aplicação mas ainda assim com valores superiores ao BC. 

É ainda certo que a eliminação do processo de vibração e da mão-de-obra associada à 
tarefa de betonagem, em conjunto com a diminuição do próprio prazo de execução, podem 
contribuir de modo significativo para a diminuição dos custos globais da utilização de BAC 
[Silva, 2007]. No entanto, para uma total aceitação / implementação deste novo material, de 
modo a tornar-se mais competitivo, é essencial uma redução do seu custo em termos de 
matéria-prima. Desse modo, é necessário alterar (aumentando) os volumes de adições em 
substituição das quantidades de cimento. Será provavelmente a forma mais eficaz de reduzir 
os custos sem comprometer as propriedades dos BAC. Com este objectivo, diversos autores 
tentaram produzir BAC recorrendo a volumes elevados de adições. Por exemplo, Bouzoubaâ e 
Lachemi [2001] utilizaram percentagens de substituição de cimento por cinzas volantes na 
ordem de 60%, tendo chegado à conclusão de que seria possível produzir BAC, com elevado 
volume de cinzas volantes, com uma resistência mecânica de 35 a 40 MPa aos 28 dias e a um 
preço competitivo. É ainda de referir o trabalho de Ribeiro e Gonçalves [2001] que utilizaram 
dosagens elevadas de adições minerais combinadas com superplastificantes mais baratos e 
com relações a/c mais elevadas de modo a produzirem BAC mais económicos. Pode referir-se 
que a quantidade total de finos (cimento + adições) em BAC varia habitualmente entre 450 e 
650 kg/m3, ou seja, aproximadamente mais 200 kg/m3 que num BC [Persson, 2003a] [Persson, 
2003b]. 

Apesar das razões tanto de carácter económico como até ecológicas (utilização dos 
recursos de modo a garantir um crescimento sustentável) para a substituição de cimento por 
adições como fíler calcário ou cinzas volantes, a sua utilização em quantidades elevadas afecta 
substancialmente a durabilidade dos BAC nomeadamente a penetração de cloretos e a 
resistência ao fogo podendo aumentar o efeito de “spalling” [Persson et al, 1999]. Pode ainda 
afirmar-se que quantidades elevadas de adições aumentam de igual modo o efeito da 
carbonatação entre outras propriedades de durabilidade dos BAC quando comparado com um 
BC [Andenaert e Schutter, 2002]. 

Afirmam Persson et al [1999] que as maiores quantidades de adições utilizadas nos 
BAC e as menores relações a/c aumentam o risco de o betão lascar (“spalling”) em caso de 
incêndio quando comparado com um BC. 

Relativamente ao efeito da carbonatação dos BAC, é possível estabelecer a seguinte 
correlação com o volume de adições: a utilização de adições, por um lado, favorece o efeito da 
carbonatação devido à redução do pH da pasta (as adições entram em substituição de cimento 
que é o elemento garante da alcalinidade do betão). Por outro lado, essas mesmas adições vão 
provocar uma pasta de matriz mais densa com menores índices de porosidade e consequente 
diminuição da capacidade de penetração do CO2 [Barros, 2008]. Como referido, os elevados 
volumes de adições têm como consequência um aumento da espessura carbonatada devido ao 
abaixamento da capacidade alcalina da pasta. Considera-se deste modo consensual a existência 
de um limite para o volume de adições abaixo do qual o efeito da maior densidade da matriz 
da pasta é preponderante relativamente à redução da alcalinidade, conseguindo-se assim 
diminuir a espessura da camada carbonatada [Barros, 2008]. 

No que diz respeito ao ataque do betão por substâncias químicas, como por exemplo os 
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sulfatos (quadro 3), é de referir que a sua existência tanto na água de constituição (água de 
amassadura) como em água de contacto com o betão (água do mar, subterrânea, das chuvas, de 
esgotos ou de drenagem de solos fertilizados) pode reagir com constituintes da pasta de 
cimento (quadro 3), formando compostos expansivos geradores de tensões internas podendo 
provocar fissuração, desagregação e uma consequente redução na resistência do betão. 
 
Quadro 3 - Sulfatos nocivos e constituintes da pasta de cimento (adaptado de [Barros, 2008]) 

Sulfatos nocivos para o betão que podem vir com a água Constituintes da pasta de cimento 
Sulfato de magnésio; 

Sulfato de sódio; 
Sulfato de potássio; 
Sulfato de amónia. 

Cal libertada no processo de hidratação do 
cimento (hidróxido de cálcio); 

Hidratos de aluminato de cálcio; 
Silicatos hidratados. 

 
Refere Ferreira [2000] que o ataque de sulfatos ocorre quando o sistema de poros do 

betão absorve soluções de sulfatos com origem normalmente nas águas dos solos em contacto 
com o betão, estando a referida reacção dependente de vários factores, nomeadamente: 

- concentração dos iões sulfato; 
- catiões presentes na solução de sulfato (sódio, potássio, amoníaco ou magnésio); 
- teor de C3A do cimento; 
- densidade / permeabilidade do betão. 
É de referir que os sais sólidos não afectam o betão. No entanto, quando dissolvidos, 

podem reagir com a pasta de cimento hidratada como referido nos parágrafos anteriores. 
A solução para o ataque dos sulfatos poderá ocorrer, por um lado, através da 

diminuição de aluminato tricálcico (C3A) utilizando cimentos especiais com escórias de alto-
forno e clínquer isento ou pobre nesse componente. Por outro lado, pode recorrer-se a adições 
de alto-forno com elevado teor em escórias ou pozolanas, sendo que um processo igualmente 
eficaz passa pelo aumento da compacidade do betão de modo a diminuir a sua permeabilidade 
e dificultando ao máximo a penetração dos agentes agressivos. 

Citando Ferreira [2000], será ainda de referir o ataque específico de cloretos que, como 
particularidade, se distingue dos restantes ataques químicos pelo facto de o seu alvo principal 
não ser o betão mas sim o aço (por corrosão), sendo o betão deteriorado apenas por 
consequência dessa corrosão. 

Não obstante e tal como verificado para um BC, de modo a se obter uma melhor 
durabilidade, os BAC terão de dificultar a penetração dos agentes agressivos no seu interior. 
Esta ocorre por difusão ou absorção capilar devido à maior ou menor permeabilidade dos 
BAC. Por outras palavras, as propriedades referidas encontram-se associadas à maior ou 
menor permeabilidade dos BAC à água e aos gases considerando que, desse modo, um 
conjunto de fluidos poderá penetrar os BAC e deteriorá-los, tais como a água pura ou com iões 
agressivos, o CO2 e o oxigénio, como elemento regulador de todas as reacções de corrosão do 
aço embebido no betão. 

Por outras palavras, com recurso à análise da estrutura dos poros de um betão, é 
possível prever a sua durabilidade, uma vez que esta análise possibilita igualmente o 
conhecimento do modo como os agentes agressivos se difundem ou penetram na massa do 
betão. Uma forma de verificar a configuração da estrutura dos referidos poros será pela 
avaliação da sua absorção capilar [Bassuoni e Nehdi, 2007]. 

Zhu e Bartos [2003], no seu trabalho sobre a avaliação da permeabilidade de BAC, 
concluem que os BAC por eles produzidos apresentam valores de permeabilidade ao oxigénio 
inferiores aos do BC com a mesma resistência mecânica. No entanto, os valores de penetração 
de cloretos são mais dependentes do tipo de adições utilizadas do que da sua quantidade. Os 
referidos autores concluem ainda que os BAC com menores quantidades de adições e com 
moduladores de viscosidade apresentam valores superiores de permeabilidade 
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comparativamente aos BC equivalentes e até mesmo aos BAC com quantidades superiores de 
adições e sem moduladores de viscosidade. 
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