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Resumo 

 

O presente artigo trata do desenvolvimento de concreto de alto desempenho (CAD) na faixa de 50 a 100 
MPa, com os materiais comumente empregados em traços convencionais de uma concreteira de Curitiba-
PR. Para isto foram realizados estudos experimentais, utilizando o método de dosagem proposto por Mehta-
Aïtcin. Os materiais utilizados: Cimento CP V-ARI, agregado miúdo proveniente do Rio Iguaçu, agregado 
graúdo com Dmáx 12,5mm, 8% de sílica ativa em substituição ao cimento e aditivo superplastificante, para  
relações água/aglomerante 0,27, 0,32, 0,39, e 0,47. Foram realizados ensaios de resistência à compressão 
axial nas idades de 3, 7 e 28 dias. Os resultados demostraram a possibilidade de obtenção de resistências 
máximas de 85 MPa. As análises de custo por m3 indicaram a viabilidade de produção e comercialização 
desses concretos pela concreteira. 

Palavra-Chave: Concreto de alto desempenho; CAD; resistência à compressão; dosagem; método Mehta e Aïtcin. 
 

Abstract 
 

This paper deals with the development of high performance concrete (HPC) in the range of 50 to 100 MPa, 
with the materials commonly used in ordinary concrete in a ready-mix concrete plant from Curitiba-PR. For 
this, experimental studies were carried out, using the concrete mix method proposed by Mehta-Aïtcin. The 
materials used were: CP V-ARI cement, fine aggregate from the Iguaçu River, coarse aggregate with Dmax 
12.5mm, silica fume replacing 8% of cement and superplasticizer admixture, with water/binder ratio 0.27, 
0.32 , 0.39, and 0.47. Axial compression strength tests were performed at ages 3, 7 and 28 days. The results 
demonstrated the possibility of obtaining maximum resistances of 85 MPa. The cost analysis per m3 
indicated the feasibility of production and commercialization of these concretes by the ready-mix concrete 
plant. 
Keywords: high performance concrete; HPC; compressive strength; mix design; Mehta-Aïtcin. 
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1. Introdução 
 
Este trabalho apresenta um estudo experimental para desenvolvimento de concretos de 
alto desempenho (CAD), através do método de dosagem Mehta e Aïtcin (1990b), 
utilizando os materiais disponíveis em uma concreteira da região metropolitana de 
Curitiba, Paraná.  
O estudo realizado com os materiais da concreteira é de grande importância para que a 
mesma obtenha avanços tecnológicos em seus concretos e na sua linha de produção. O 
CAD é desejado por empresas que procuram este tipo de concreto devido a suas 
características distintas, qual possibilita trazer benefícios para sua obra como redução do 
custo, desformas mais rápidas, redução de peso próprio as quais por consequência 
reduzem os custos com a fundação dos edifícios. 

 
2. Histórico do uso do CAD 
 
O concreto de alto desempenho surgiu por volta dos anos 60, e por muito tempo foi 
conhecido como CAR – Concreto de Alta Resistência, pois seu objetivo era focado em 
atingir resistências elevadas. Assim em torno dos anos 70 os concretos utilizados em 
pilares de edifícios possuíam uma resistência a compressão maior que concretos 
convencionais, conforme comenta Aïtcin (1998), porém às resistências à compressão não 
cresceram mais que 60 MPa, pois os redutores de água na época não tinham capacidade 
de reduzir significativamente a relação a/aglom (BLICK, PETERSEN E WINTER, 1974 
apud AÏTCIN, 1998). Com os avanços dos estudos e tecnologias, nos anos 80 foi possível 
obter resistências à compressão de 100 MPa, esse fator se deve a utilização da sílica 
ativa e dos superplastificantes modernos. 
Nos últimos 20 anos, estudos sobre CAD tiveram um aumento de intensidade em diversos 
países, com a finalidade de fornecer aos engenheiros informações necessárias sobre as 
propriedades dessa tecnologia, bem como dar subsídios para adaptações das normas de 
concreto às características diferenciadas desse novo material (MENDES, 2002). 
Workshops, congressos e seminários, têm sido promovido em várias localizações do 
mundo com a finalidade de divulgação e discussão dos trabalhos de pesquisadores sobre 
o CAD para uma melhor aplicação em obra. 

 
3. Materiais e Métodos 
 
A seleção dos materiais utilizados nesse estudo foi realizada de acordo com os materiais 
disponibilizados pela concreteira. As características técnicas do cimento, agregados, sílica 
ativa e aditivo superplastificante foram fornecidas pela concreteira e pelos respectivos 
fabricantes. 
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3.1 Características dos Materiais  
 
3.1.1 - Cimento 

 
No estudo experimental foi utilizado o cimento Portland de Alta Resistência Inicial CP-V 
ARI fornecido pela concreteira. O cimento foi armazenado em sacos plásticos para 
deslocamento da concreteira até a faculdade e posteriormente armazenado em tambores 
lacrados para manter sua conservação conforme especificação NBR 5733 (1991). A 
tabelas 1 apresentam as características físicas do cimento utilizado. 
 
                           Tabela 1 – Características Físicas do Cimento CP V – ARI Utilizado. 

 
 
3.1.2 – Agregados  

 
O agregado miúdo utilizado para o estudo experimental foi extraído do Rio Iguaçu, na 
região metropolitana de Curitiba, e suas características foram representadas conforme o 
gráfico 1. O agregado graúdo utilizado foi à brita nº 0 com DMC de 12,5 mm, extraído da 
Pedreira Votoran, os agregados foram ensaiados pelo laboratório da concreteira conforme 
a norma NBR 7211 (2009) e os respectivos resultados representados no gráfico 2. 
 

 
Gráfico 1 – Curva Granulométrica do Agregado Miúdo. 
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Gráfico 2 – Curva Granulométrica do Agregado Graúdo. 

 

3.1.3 - Sílica Ativa 
 
A sílica ativa foi utilizada como substituição de 8% da massa do cimento. As suas 
características físicas e químicas encontram-se na Tabela 2, conforme NBR 13956 
(2012). 
 

Tabela 2 – Características Físicas e Químicas da Sílica Utilizada. 

 
                           
 

3.1.4 - Aditivo Superplastificante 
 
A escolha do aditivo superplastificante deve ser baseado em ensaios preliminares para 
verificar a compatibilidade entre aditivo, sílica ativa e cimento. No estudo utilizou-se TEC 
FLOW 8000 do fabricante Grace Construction Products, com suas características técnicas 
conforme Tabela 3. 
 
                Tabela 3 – Características Técnicas do Superplastificante TEC FLOW 8000. 

 
 
 
3.1.5 - Água de Amassamento 
 
A água utilizada nesse estudo experimental é fornecida pela rede de abastecimento da 
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. 
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3.2 - Aplicação do Método Mehta/Aïtcin 
 
O proporcionamento dos materiais para a execução das misturas foi determinado com 
base no método de dosagem desenvolvido por Mehta e Aïtcin (1990), apropriado para 
concretos de alto desempenho.  
Para início foram definidos parâmetros iniciais, válidos para o método de dosagem. São 
eles:  

 Adição pozolânica: Sílica ativa 8% (substituição ao cimento), devido eficácia 
apresentado no estudo de Freitas;  

 Faixa de Resistência: 50 a 120 MPa;  

 Aditivo superplastificante: utilização da quantidade mínima de 0,4% a 1,7% do peso 
de aglomerantes para obter a trabalhabilidade desejada;  

 Agregados: Utilização de agregado graúdo com diâmetro máximo característico de 
9,5 mm e módulo de finura 5,61; agregado miúdo com diâmetro máximo 
característico 4,8 mm e modulo de finura 2,62;  

 Teor de umidade dos agregados: os agregados devem estar previamente secos;  

 
O passo seguinte foi realizar a montagem e preenchimento das planilhas para auxílio na 
realização dos ensaios, o método de dosagem Mehta e Aïtcin, (1990b) sugere para 
estimativa do procedimento dos materiais, em volume e em massa. Conforme Mendes 
(2002), outro item a ser levado em consideração muito importante são os cálculos 
realizados de traço dos concretos. 
 
 

4. Programa Experimental 
 
Esse programa tem como objetivo verificar se é possível utilizar materiais disponíveis de 
uma concreteira e obter resistências acima de 50 MPa utilizando o método de dosagem 
Mehta e Aïtcin (1990b), para isso foi calculada a quantidade necessária de cada material 
para a execução do concreto e moldagem dos corpos- de-prova cilíndricos de 10 x 20 cm, 
além da obtenção da resistência à compressão ocorre conforme NBR 5739, (2007).  
No planejamento inicial foi previsto 6 traços de concreto utilizando o método, com 
diversos valores de relação a/aglom variando entre 0,20 a 0,47. No método de Mehta e 
Aïtcin (1990b) não são fixados valores para esta relação, apenas níveis de resistência, a 
partir dos quais se obtiveram as seguintes relações a/aglom: 0,20; 0,24; 0,27; 0,32; 0,39 e 
0,47.  
Foram realizadas 3 séries (ou repetições) de cada traço R1, R2 e R3. A série R1 serviu de 
ensaio preliminar. 
 
Procedimentos utilizados para a dosagem: 

 
 
 
 



 

ANAIS DO 60º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2018 – 60CBC2018 6 

1º Passo: 
 

Tabela 4 - Resistências à compressão média e consumos máximos de água utilizados. 

 
 
2º Passo: 
 

Tabela 5 - Volumes para 0,35 m³ de pasta. 

 
 
3º Passo: 
 

Tabela 6 - Relação entre os agregados miúdos e graúdos conforme resistência. 

 
 

 4º Passo: 
 

Tabela 7 - Consumos de materiais para os traços preliminares, considerando os agregados no estado 
Saturado com Superfície Seca – SSS. 

 
 
 



 

ANAIS DO 60º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2018 – 60CBC2018 7 

Em seguida foram executados:  
 
a) Para os traços foram utilizados os materiais secos;  

b) Foi feito imprimação da betoneira para evitar perdas por absorção da superfície (traço 
1:2:3);  

c) Seguiu-se a mesma sequência de colocação dos materiais dentro da betoneira: “brita, 
areia, cimento, sílica ativa, água e aditivo superplastificante” (adicionando pequenas 
quantidades até conseguir o abatimento necessário);  

d) Foi adotado um abatimento de (230 ± 30mm).  

e) Foram moldados 9 corpos de prova (CP’s) 10 x 20 cm para cada traço com finalidade 
de ensaiá-los seguindo o planejamento de 3 CP’s aos 3 dias; 3 CP’s aos 7 dias e 3 CP’s 
aos 28.  

f) Foram realizadas novas repetições das dosagens, em dias diferentes para identificar 
erros sistemáticos e variabilidades inerentes ao processo.  

 
Tabela 8 - Planejamento dos ensaios e quantidade de corpos de prova. 
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5. Resultados Obtidos 
 
5.1 Resistência à Compressão 
 
Na Tabela 9 são apresentados os resultados obtidos dos ensaios de resistência a 
compressão do rompimento de corpos-de-provas que foram confeccionados para o 
estudo experimental realizado. Foram executados quatro traços, identificados por A1-047, 
A-039, B-032 e C-027 com relações de a/aglom 0,47; 0,39; 0,32 e 0,27 e rompidos nos 
respectivos dias de 3, 7 e 28 dias. Para uma melhor análise do estudo a tabela 9, são 
apresentados os parâmetros desvio padrão (DP) e coeficiente de variação (CV) com 
intuído de obter mais informações do ocorrido nas rupturas dos corpos de provas (CP’s) e 
nos seus processos de moldagens. No Gráfico 3 é demostrada a média da Resistência à 
Compressão (MPa) x a/aglom das duas repetições R2 e R3 do estudo experimental 
realizado, 6 cp’s para cada dia 3, 7 e 28 de idade do concreto. No gráfico 4 estão 
apresentados os resultados de abatimento para cada traço, estando conformes com o 
estabelecido (slump 230 ± 30mm) para as repetições R1 e R2. 
 

Tabela 9 - Resultados médios das resistências à compressão dos corpos-de-prova – Método 
(MEHTA/AÏTCIN)                    

   
Nível 

fcj 3 dias 
(MPa) 

Média 
3 dias 

fcj 7 dias 
(MPa) 

Média 
7 dias 

fcj 28 dias 
(MPa) 

Média 
28 

dias R2 R3 R2 R3 R2 R3 

A1-
047 

39,9 37,4 

36,8 

49,0 45,9 

47,0 

53,1 56,1 

55,5 
37,7 36,5 46,9 46,4 59,2 57,3 

34,0 35,3  - 47,0 55,6 51,7 

Média 
= 

37,2 36,4 48,0 46,4 56,0 55,0 

DP = 3,0 1,1 2,0 1,5 0,6 1,2 3,1 2,9 2,7 

CV = 8,0% 2,9% 5,6% 3,1% 1,2% 2,5% 5,5% 5,4% 4,9% 

A-039 

44,2 49,2 

45,2 

51,4 59,8 

55,5 

60,7 71,7 

65,8 
41,0 49,5 51,3 61,1 55,5 73,9 

39,2 48,0 48,7 60,7 59,4 73,7 

Média 
= 

41,5 48,9 50,5 60,6 58,5 73,1 

DP = 2,5 0,8 4,4 1,5 0,7 5,6 2,7 1,2 8,2 

CV = 6,1% 1,6% 9,7% 3,0% 1,1% 10,1% 4,6% 1,7% 12,5% 

B-032 

55,2 58,4 

55,4 

64,4 69,5 

67,9 

69,7 81,7 

74,6 
51,1 56,5 66,3 70,2 68,7 75,9 

52,1 59,2 66,9 70,0 68,9 82,5 

Média 
= 

52,8 58,0 65,9 69,9 69,1 80,0 

DP = 2,1 1,4 3,3 1,3 0,4 2,4 0,5 3,6 6,4 

CV = 4,0% 2,4% 5,9% 2,0% 0,5% 3,5% 0,8% 4,5% 8,6% 

C-027 

61,4 64,9 

63,7 

75,0 76,56 

75,8 

76,4 82,9 

80,4 
66,6 62,4 75,1 76,43 79,2 87,2 

62,4 64,3 76,1 75,47 81,2 75,7 

Média 
= 

63,5 63,9 75,4 76,2 78,9 81,9 

DP = 2,8 1,3 1,9 0,6 0,6 0,7 2,4 5,8 4,3 

CV = 4,3% 2,0% 3,1% 0,8% 0,8% 0,9% 3,1% 7,1% 5,4% 
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Gráfico 3 - Relação de Resistência à compressão        Gráfico 4 - Slump Teste de cada traço em cada 
                         (MPa) x a/aglom.                                           Repetição. 

 

6. Análise dos Resultados 
 
O Gráfico 5 apresenta os resultados obtidos no experimento realizado apresentando suas 
respectivas resistências à compressão nas idades de 3, 7 e 28 dias com suas distintas 
proporções de a/aglom., também representa a média geral do estudo realizado. Essa 
média é composta por 6 cp’s para cada dia e cada traço, totalizando 72 cp’s moldados no 
experimento com os traços A1-047, A-039, B-032 e C-027 do estudo experimental 
realizado. 
 

 
Gráfico 5 – Média Geral 

 
Observa-se que os resultados obtidos demonstram comportamento dentro do esperado, 
obtendo curvas crescentes de resistência à compressão, evidenciando o comportamento 
esperado, segundo a lei de Abrams, e confirmando ganho significativo de resistência em 
todas as idades, para todas as relações a/aglom. Nota-se também que os níveis de 
resistências estão coerentes com o método de dosagem, onde os traços atingiram os 
seguintes percentuais da resistência prevista:  
 

 A1-047 – 111% da resistência prevista;  

 A-039 – 101% da resistência prevista;  

 B-032 – 99% da resistência prevista;  

 C-027 – 89% da resistência prevista. 
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Gráfico 6 – Relação fcj/fcj28 em função da idade. 

 

Na comparação da evolução do crescimento da resistência à compressão aos 28 dias é 
possível observar concretos com a/aglom 0,47 e 0,39 estão com seus respectivos 
resultados de crescimentos muito próximos e que os traços 0,32 e 0,27 nos 3, 7 e 28 dias 
se assemelham muito.  
Para obter um parâmetro de evolução da resistência à compressão onde se possa 
verificar a confiabilidade nos resultados foi realizado comparações com algumas 
bibliografias conhecidas, a Tabela 10 apresenta os resultados obtidos por outros autores. 
 

Tabela 1 - Evolução da Resistência à compressão de outras bibliografias. 

Fonte 
Idade 

3 Dias 7 Dias 28 Dias 

Alves (2000) 0,76 0,86 1,00 

Mendes (2002) 0,69 0,80 1,00 

Freitas (2005) 0,67 0,83 1,00 

TCC (2017) 0,71 0,88 1,00 

FONTE: AUTORES (2017); MENDES (2002); ALVES (2000); FREITAS (2005). 

 

 
Gráfico 7 - Evolução da resistência à compressão com a idade dos concretos produzidos - 

Comparação com a bibliografia, para cimentos ARI. 
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No Gráfico 7 verifica-se que os resultados obtidos de evolução da resistência à 
compressão do experimento quando comparados com os resultados de bibliografias 
anteriores, acaba mostrando-se compatível e consistente com as mesmas. 
 
 

7. Análise quanto aos custos dos concretos 
 
A análise de custo do concreto experimental foi realizada com os valores do mês de 
novembro de 2017, já com impostos e custos de transporte comercializados por peso 

apresentado na Tabela 12. Para cálculos dos valores dos agregados em (m³) se fazem 

necessário às informações da Tabela 11. Na tabela 13 é possível analisar o custo de cada 
traço e o valor que representa cada elemento do concreto. 
 
Tabela 11 - Informações sobre os agregados.    Tabela 12 - Custos dos materiais utilizados na pesquisa. 

MATERIAL Forma de venda  Valor R$ / kg 

Cimento Granel p/ 1.000 kg R$ 281,03 0,28 

Sílica ativa  Sacos 15 kg 
R$ 33,00 p/ 

saco 2,20 

Brita Granel p/ m³ 23,59 / m³ 0,02 

Areia Granel p/ m³ 34,71 / m³ 0,03 

Aditivo SP Granel p/ m³ 3,05 p/ Kg 3,05 

 
 

Tabela 132 - Custos por material dos concretos produzidos 2017. 

Dosagem 
Cimento 

(R$) 

Sílica 
ativa 
(R$) 

Brita 
(R$) 

Areia 
(R$) 

Adit. SP 
(R$) 

Total 
R$ 

A1-047 105,53 71,94 24,11 24,28 5,10 230,96 

A-039 116,82 79,42 24,51 23,69 9,65 254,09 

B-032 128,12 87,12 24,92 23,10 13,60 276,86 

C-027 139,45 94,82 25,33 22,50 27,96 310,07 

 
 

 

 
Gráfico 8 - Resultados da Pesquisa. 

 

AREIA 

Umidade de recebimento 7,0 

Coeficiente de inchamento (CI) para 
h=7,0% 1,33 

Massa unitária (UM) 1,49 

BRITA 

Massa unitária (UM) 1,5 
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Para uma análise da evolução dos custos dos materiais para a confecção do CAD, foi 
realizado um comparativo de cada elemento do mesmo com o estudo realizado por 
Freitas (2005) através dos gráficos 9 e 10.  
Esta comparação mostra que houve uma grande evolução no uso do superplastificante, 
pois mostra que no estudo realizado 2005, o mesmo assumia um percentual de preço no 

m³ do concreto entre 16 a 29% superior ao do estudo experimental realizado em 2017 que 

ficou entre 2 a 9%, conclui-se que este decréscimo significativo se dá devido a evolução 
que esse material teve com o passar dos anos, o tornando um produto mais barato e 
acessível para a fabricação do CAD. Nota-se também que o cimento CP-V e a sílica ativa 
ainda representam os maiores custos para o concreto CAD, com um significativo aumento 
do preço da sílica com o passar do tempo, e que os agregados continuam sendo os 
materiais com menores custos para a fabricação do concreto de alto desempenho. 
 

  
         Gráfico 9 – Dosagem Estudo Experimental                   

 

  
Gráfico 10 – Dosagem Estudo Experimental 
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O gráfico 11 mostra os resultados obtidos no estudo experimental, onde ficam 

evidenciados as resistências obtidas, a relação água/cimento, consumo de cimento por m³ 
e o preço que representa cada traço que foi estudado. 
Por tanto, baseando-se nas comparações com outros trabalhos similares (Alves, 2000 e 
Freitas, 2005), é possível afirmar que o método de Mehta e Aïtcin (1990b), é satisfatório 
para a produção de concreto de alto desempenho CAD. No presente estudo o método 
atendeu para os traços A1-047, A-039, B-032 e o traço C-027 requer um ajuste de 
a/aglom conforme recomendado pelo método. As resistências obtidas para o experimento 
podem ser utilizadas na concreteira para a produção dos mesmos. 
Para futuras dosagens este diagrama de dosagem servirá para facilitar a compreensão 
quanto aos custos que cada novo traço poderá obter.  
 

 
Gráfico 11 - Diagrama de método de dosagem. 



 

ANAIS DO 60º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2018 – 60CBC2018 14 

 

 
5 – Conclusões  
 
O concreto de alto desempenho quando comparado ao concreto convencional traz 
benefícios vantajosos à indústria, o mesmo motivo influência a intensificação do 
desenvolvimento desta tecnologia do concreto. A aplicação de CAD pode trazer 
benefícios à indústria local da região metropolitana de Curitiba, diminuindo o custo e 
melhorando a qualidade das obras.  
Com base no programa experimental realizado, foi possível chegar às seguintes 
considerações:  

 É possível produzir concretos de alto desempenho utilizando os materiais 
disponíveis na concreteira sem a necessidade de modificações nas características 
dos materiais, para os traços A1-047, A-039 e B-032 foi adquirido 111%, 101% e 
99% da resistência prevista. O traço C-027 atingiu apenas 89%, cogita uma 
possível modificação na relação a/aglom do traço para alcançar à resistência 
prevista.  

 Não foi possível produzir os traços D-024 e E-020, por falta de trabalhabilidade, 
coesão e tixotropia das misturas. Sugere-se testar outros aditivos 
superplastificantes. 

 A evolução das resistências a compressão mostra resultados satisfatórios quando 
comparadas com bibliografias anteriores. As relações fcj/fcj28 foi 0,71 (3 dias) e 
0,88 (7 dias).  

 O estudo demonstra que houve menores desvios padrão e coeficientes de variação 
comparado aos obtidos por Freitas (2005). Esta redução de variabilidade deve-se 
ao uso de retificadora de topos de corpos de prova.  

 O custo dos concretos do estudo experimental ficou entre R$ 230,96 a R$ 310,07 
por m³ com resistências entre 55,5 à 80,4 MPa, o mesmo, quando comparado ao 
estudo de Freitas (2005) tem um valor entre 4% a 7% maior, devido ao significativo 
aumento da sílica ativa, embora a redução no preço do superplastificante durante o 
intervalo dos dois estudos. 

 


