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Introdução: O concreto auto adensável tem sido uma nova tecnologia utilizada em todo
mundo com a finalidade de contribuir para melhores resultados em diversas aplicações
na construção civil. Em 2010 a ABNT publicou a NBR 15823 regulamentou os ensaios
a serem realizados no mesmo. Esse trabalho procura confirmar as propriedades físicas
com base em normas nacionais e internacionais, assim como os ensaios a serem
realizados para sua caracterização. Objetivo: Definir e caracterizar o concreto auto
adensável através de ensaios estabelecidos pela NBR 15823:2010. Metodologia:
Leitura de artigos, dissertações e teses; Pesquisa em livros e normas; Organização das
idéias e escrita cientifica. Resultados: Um concreto para ser considerado auto
adensável deve ter a capacidade de preencher todos os espaços vazios da forma,
passando por obstáculos, sem sofrer segregação. Vários ensaios podem ser realizados
para essa caracterização, entre eles o ensaio da caixa em “L”, do Funil “V” e o ensaio
de espalhamento.
Na tese de mestrado utilizada como referencia para esta pesquisa os resultados tanto no
estado fresco (fluência) e no estado endurecido (compressão, tração e módulo de
elasticidade) atenderam a NBR 15823:2010. Apresentando os seguintes resultados :
Propriedades no Estado Fresco:
Espalhamento – 605 mm;
Tempo de escoamento T500 – 5 s;
Caixa L  - 0,8 (H2/H1);
Funil V – 9 s.
Propriedades mecânicas :
A resistência média do concreto aos 28 dias foi aproximadadmente 57 MPA,
equivalendo a um concreto do Grupo I e classe C50 (NBR 8953:1992).
 Conclusão: No Brasil, ouso do CAA é muito reduzido pela falta de conhecimento
sobre essa tecnologia. No Vale do Aço ainda encontra-se muitas dificuldades para
confecção em larga escala. Comparando os resultados com a NBR comprovou-se que
o uso de CAA contribui para melhoria do lançamento, aplicação e resultados do
concreto.
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