
Resumo 
 
A durabilidade das estruturas de betão armado é actualmente encarada com grande 

preocupação, constituindo um verdadeiro desafio para o desenvolvimento de uma 

construção sustentável. O betão auto-compactável (BAC), desenvolvido inicialmente no 

Japão, representa uma evolução dos betões especiais, capaz de conferir à construção 

benefícios tecnológicos, económicos e ambientais. Trata-se de uma tecnologia 

sustentável cuja principal vantagem é a colocação sem necessidade de compactação 

obtendo-se um material homogéneo e portanto mais durável. 

Este novo betão apresenta-se como provável substituto do betão convencional sendo 

por isso premente levar a cabo o desenvolvimento de um método racional de 

dimensionamento de BAC que conduza a composições económicas e robustas. Apesar 

de terem sido propostos vários métodos de dimensionamento de composições de betão 

autocompactável, não existe actualmente nenhum método que reúna o total consenso 

da comunidade científica. Este trabalho pretende, em parte, ser um contributo para o 

estabelecimento de uma metodologia orientada que considere as propriedades 

específicas da cada material constituinte, e que conduza a uma composição 

optimizada, satisfazendo os requisitos de desempenho. Para o efeito, partindo do 

estado actual do conhecimento, são propostas duas metodologias distintas de 

dimensionamento de composições de BAC, o Método proposto pela FEUP, baseado 

num procedimento de tentativa-erro, e o Dimensionamento experimental apoiado na 

estatística, que através de um conjunto de modelos numéricos relaciona as 

propriedades relevantes do betão fresco e endurecido com as características dos 

materiais. 

Em Portugal, a implementação do BAC na indústria da construção está ainda numa 

fase embrionária, tornando-se imperativo a realização de ensaios à escala real que 

permitam demonstrar as vantagens da aplicação desta nova tecnologia e identificar as 

principais alterações a implementar no processo corrente de fabrico, transporte e 

colocação. Partindo das composições de BAC estudadas em laboratório levaram-se a 

cabo duas experiências na indústria da pré-fabricação durante as quais foram 

betonadas algumas das peças correntemente produzidas em fábrica. O carácter 



inovador da tecnologia do BAC levou a que durante estes ensaios se realizasse uma 

caracterização alargada das suas propriedades mecânicas e de durabilidade e se 

procedesse à sua comparação com o betão convencional habitualmente utilizado nas 

peças. 

Na perspectiva de poder contribuir para a construção de estruturas mais duráveis, foi 

avaliada a aplicação de sistemas de cofragem de permeabilidade controlada (CPF) em 

peças betonadas com BAC e com betão convencional, tendo-se observado uma maior 

eficácia destes sistemas no caso da utilização do BAC. 

 

 

Abstract 
 
Durability of concrete structures is presently looked at with great concern as it 

represents a challenge to achieve sustainable development in construction. Self 

Compacting Concrete (SCC), initially developed in Japan, corresponds to an 

advancement in special concrete types as it leads to technological, economic and 

environmental benefits. 

The main advantage of this sustainable technology lies in the unneeded compaction 

during placing thus leading to an homogeneous and more durable material. 

This new type of concrete is the most probable substitute of conventional concrete 

hence it is important to develop a rational mix design method for SCC resulting in 

economic and robust mixes. Several SCC mix design methods have been proposed but 

none has yet been universally accepted by the scientific community. Part of the work 

presented in this thesis aims to be a contribute to the development of a focused 

methodology considering the specific properties of each material leading to an optimized 

SCC mix which fulfils performance requirements. Considering the state-of-the art on the 

subject, two different SCC mix design methods are presented, the FEUP method, based 

on a trial-error procedure and the Mix design experimental statistic-based method which 

relates, through numerical models, relevant properties of fresh and hardened SCC to 

features of the materials used. SCC implementation in the Portuguese construction 

industry is still in an early phase. It is vital to carry out full scale testing to reveal the 



advantages of this new technology and identify possible improvements to the current 

production, transport and placement processes. Setting off with SCC mixes proportioned 

in the laboratory, two full scale trials were carried out in the concrete prefabrication 

industry. This work involved production of elements usually produced at the 

prefabrication sites but using SCC. SCC and corresponding traditional concrete 

elements were compared in terms of mechanical and durability properties. 

Considering further enhancement of concrete durability, application of CPFControlled 

Permeability Formwork was also considered. Two different CPF systems were applied to 

both SCC and corresponding traditional concrete elements confirming efficiency of this 

additional method to enhance concrete performance. 

 


