
Resumo 

O betão auto-compactável (SCC) foi desenvolvido inicialmente para conseguir que as 

estruturas de betão, além de possuírem capacidade resistente adequada, respondessem cada 

vez mais às exigências de mão-de-obra especializada e de durabilidade. O SCC envolve um 

novo processo de produção e colocação de betão, cuja principal característica assenta na 

eliminação da vibração, de forma a diminuir o custo global da betonagem e aumentar a 

qualidade do produto final. O presente trabalho consiste no estudo e desenvolvimento 

experimental deste novo material, utilizando os materiais correntes em Portugal.  

Para o efeito, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o estado actual do conhecimento, 

no que diz respeito, essencialmente, aos métodos de concepção da composição, aos ensaios 

para avaliação das propriedades do betão no estado fresco e aos resultados que têm sido 

obtidos com este novo material.  

Verificou-se a aplicabilidade do método proposto por Okamura et al. no estudo da composição 

de um betão auto-compactável, com diferentes conjuntos de materiais disponíveis em Portugal. 

Foram identificados os diferentes parâmetros da composição e foi estudada a sua influência 

nas propriedades mais relevantes do betão fresco. Este estudo assentou nos resultados 

obtidos num conjunto de ensaios que têm sido mais utilizados para caracterizar este tipo de 

betão, no estado fresco. Realizou-se igualmente um conjunto de ensaios de caracterização 

mecânica e de durabilidade do betão endurecido.  

Com o objectivo de validar os aspectos evidenciados no decorrer do estudo das composições 

foi betonado, em laboratório, um molde de maiores dimensões, com uma geometria 

desfavorável, e posteriormente procedeu-se à caracterização do betão endurecido. Com a 

composição estudada no laboratório realizou-se um ensaio de campo que consistiu na 

betonagem de um muro, nas condições reais de obra. Conseguiram-se alcançar as 

propriedades adequadas de um SCC sem alterar significativamente os procedimentos de 

amassadura, transporte e colocação estabelecidos para o betão convencional. Observou-se 

ainda o comportamento do betão durante o tempo de espera no interior da auto-betoneira e 

durante a colocação.  

Abstract 

Self-compacting concrete (SCC) was firstly developed to overcome the lack of skilled workers 

and to satisfy the durability requirements besides ensuring adequate mechanical properties. 

SCC involves a new production system and placing method where vibration is not needed and 

thus reducing the overall cost and increasing the quality of the product. The present work 



comprises the study and experimental development of this new material, using available raw 

materials in Portugal.  

The state-of-the-art presented focuses mainly on the mix designing methods, the most used 

tests to evaluate properties of fresh concrete and on the results obtained by different authors 

researching this new material.  

The applicability of the mix design method proposed by Okamura et al., for self-compacting 

concrete, was appraised using Portuguese raw materials. Different parameters concerning mix 

design were identified and their influence on the fresh concrete properties was studied. This 

study was based on the results obtained from some of the tests currently used to characterize 

this type of concrete, in the fresh state. Mechanical characterization and durability tests were 

also carried out on the resulting hardened concrete.  

In order to validate the aspects pinpointed during the study of the SCC mix design, a mould with 

larger dimensions and adverse geometry was cast in the laboratory. Later characterization of 

the properties of the hardened concrete was made. A full-scale test considering actual placing 

and casting conditions was carried out with the production of a segment of a wall made with 

SCC. Adequate SCC properties were obtained without significantly changing the mix 

proportions, transportation and the placing procedures established for conventional concrete.  

Behaviour of fresh concrete during the waiting period inside the truck-mixer and during the 

placement was also observed.  


