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Introdução: A combinação de aço e concreto tem feito deste um dos principais
materiais do mundo. No entanto, a necessidade de conhecimento sobre o seu
desempenho ao longo do tempo e o rigor dos impactos sofridos por ele são de suma
importância para a construção civil. 
As propriedades para o concreto são diretamente influenciadas e controladas pelas
condições de cura e exposição do material. A fluência é o aumento de uma deformação
com o tempo sob a ação de cargas permanentes; já a retração advém principalmente
pela evaporação da água não utilizada nas reações químicas de hidratação do cimento.
Objetivo: Verificar os regimes de avanço da retração no concreto a fim de
compreender o fenômeno, caracterizar o comportamento e relacionar os resultados aos
mecanismos teóricos de desenvolvimento da fluência. Metodologia: Inserido na linha
de pesquisa, o presente trabalho foi elaborado em função de revisão bibliográfica. Por
se tratar de um assunto de extrema importância na avaliação estrutural, uma vez que
seus desenvolvimentos ocasionam efeitos distintos sobre as demais transformações dos
materiais, atentou-se para a análise em diferentes períodos de cura e exposição dos
mesmos. Dessa maneira, constatou-se que as deformações dependentes do tempo,
como a fluência e a retração representam influência significativa sobre o
comportamento do concreto já que podem ocasionar reflexos negativos nas estruturas e
alterar a durabilidade do material. Resultados: A análise do estudo bibliográfico
apontou os principais parâmetros e variáveis envolvidas nessas propriedades,
destacando-se a necessidade de se considerar as deformações de retração e fluência do
concreto em vigas mistas. Uma vez que, enquanto a laje tracionada permanece sob
flexocompressão, o encurtamento do concreto é impedido pela seção metálica.
Contudo, devido ao momento fletor oriundo do carregamento, o concreto deformasse
lentamente sobre o efeito de fluência. Além disso, os métodos construtivos vêm se
aperfeiçoando gradualmente, visando redução dos custos e maior velocidade de
entrega das obras. Assim sendo, o estudo dessas particularidades se faz capaz de
garantir maior dinamismo à etapa de execução das estruturas de concreto e excelente
nível de qualidade da pasta. Conclusão: O estudo certificou a necessidade de se
determinar as deformações de fluência e retração desde a idade de fabricação até a
junção deste com o aço, comparando os diversos sistemas que podem ser utilizados a
fim de se obter a melhor combinação possível.

Palavras-chave: Retração. Concreto. Fluência. 

15ª Semana de Iniciação Científica e 6ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


