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Concreto para Desforma Rápida 

No principio era lento. O sistema de forma era precário, a mão-de-obra era abundante e a 

tecnologia disponível não permitia menores prazos. Por outro lado, o desenvolvimento 

econômico acelerava os processos de produção com a industrialização, mecanização e outros 

tantos métodos e meios de melhoria de produtividade. A concorrência instalou-se como 

regra de negócio e a eficiência como instrumento de sobrevivência.  

No Brasil o cimento teve grandes alterações a partir da década de 1970 para fazer frente às 

imposições da economia do país.  Resumidamente, houve um acréscimo nos teores de C3S e 

C3A acompanhado de  incremento na finura do cimento. Estas providências atenderam os 

anseios de mercado. As resistências iniciais aumentaram, o período de desforma encurtou e 

o cronograma se encaixou na pressa do consumidor.   O resultado final é que a perda de 

qualidade do concreto foi acentuada. O meio técnico e o meio acadêmico protestam até hoje 

inconformados com as fissuras e a baixa durabilidade a que ficaram submetidas as 

estruturas. Diversas ações foram envidadas para que as características do velho cimento 

fossem retomadas, porém, sem sucesso algum. 

A indústria do cimento é caracterizada pelo uso intensivo de capital, sendo que a sua 

produção exige investimentos iniciais elevados e um alto grau de tecnologia incorporada, 

com estruturas de financiamento complexas. A viabilidade econômica do empreendimento 

está relacionada a escalas mínimas de produção elevadas, o que condiciona a produção à 

existência de um grande mercado consumidor potencial. Além disso, o cimento é um produto 

homogêneo e sem um substituto direto, corroborando para as práticas de concorrência 

caracterizadas pelo oligopólio homogêneo. Olhando por este prisma pode-se antever o 

cimento moderno com a incorporação de muita adição como escória, cinza ou outros rejeitos 

industriais, com elevadas resistências iniciais e finais e com baixa durabilidade; como o 

cimento de hoje. Cabe ao meio técnico o ajuste desta situação, contando, para isso, com o 

apoio da indústria da química da construção que tem como objetivo a equalização destas 

características do concreto para sua correta utilização. 

O concreto de desforma rápida deve atender primeiramente as condições de deformações 

com atenção no ensaio do módulo de elasticidade. Na data quatro (4) o concreto deve 

apresentar as condições de desforma estipulada pelo projetista da estrutura.  

Processos que apresentam rápido desempenho, como dito anteriormente, induzem as 

fissuras e baixa durabilidade, e são estes fenômenos que cabe ao tecnologista interferir, 

fazendo com que não ocorram, assegurando com segurança o compromisso de prazo da 

construtora. 

O conhecimento associado a este tipo de concreto ainda não se encontra generalizado, 

porém, sua difusão e desmistificação são essenciais, pois com a velocidade dos negócios 

principalmente daqueles atrelados à bolsa de valores obrigam maiores velocidade na entrega 

dos empreendimentos. 

O método de dosagem utilizado para quantificação dos insumos neste tipo de concreto 

também é baseado no conceito de volume absoluto, não contemplando a incorporação de ar 

ao sistema, exceto pela pequena consideração devido à mistura. O procedimento foi 
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elaborado por Aïtcin e adaptado por Petronilho para as condições brasileira e é baseado em 

resultados experimentais e cálculos matemáticos. 

 

Prevê uma mistura com abatimento entre 14 e 16 cm e a quantidade de água é limitada em 

função de diversos fatores, não só devido a resistência à compressão. Preferencialmente 

adotam-se cimento composto tipo CP III.  

O superplastificante é adicionado na obra, diretamente no balão do caminhão-betoneira por 

técnico da própria concreteira. 

 

A quantidade de agregado graúdo é determinada em função de variação de sua forma. Uma 

vez determinados os teores de água, aglomerante, superplastificante e agregado graúdo, 

parte-se para determinação do agregado miúdo e devidas correções no traço. 

 

O concreto de desforma rápida  exige relativa limitação do tamanho máximo dos agregados, 

de maneira a gerar área suficiente para absorção das tensões na interface pasta/agregado. 
As misturas apresentam alto teor de finos, exigindo agregado miúdo com um módulo de 
finura maior, em torno de 3,0 
 
Se os agregados forem dosados de modo que o volume de vazios seja mínimo será usado 
menos pasta. Se o agregado for totalmente graúdo, haverá muito espaço a preencher; se for 
totalmente miúdo, haverá muita superfície a envolver. O volume da pasta será mínimo 

sempre que houver boa quantidade de agregado graúdo, mas com os espaços entre os grãos 
preenchidos sucessivamente por grãos menores, ou seja, com granulometria variada.  
 
Uma boa granulometria do agregado proporciona maior trabalhabilidade à pasta (VERÇOSA, 
1983). 
 

O desempenho global do concreto de desforma rápida é resultado da criteriosa análise e 

estudo da interface entre os diversos constituintes, notadamente a interface 

cimento/agregado. As diferentes propriedades que caracterizam este concreto são 

predominantemente resultantes de como se processa a ligação entre a matriz cimentícia e os 

agregados, especialmente as britas, no que se refere à deformação, transferência de cargas 

e também no que diz respeito à permeabilidade de fluidos e à condutividade térmica e 

elétrica.  

 

A zona de transição  corresponde a um volume de 30 a 50% do volume total de pasta de 

cimento no concreto e guarda a tendência de micro-fissuração, antes mesmo de aplicação de 

forças exteriores. Este sistema é o resultado da migração da água durante a hidratação e 

pela retração do material nas vizinhanças das superfícies dos agregados, o qual apresenta 

uma rigidez maior que a pasta de cimento e causa concentração de tensões ao redor dos 

agregados de maiores dimensões. 

O estudo e correto entendimento da zona de transição mudará drasticamente o 

conhecimento do concreto neste século. A interação cimento/agregado ainda tem muito a ser 

desenvolvido e dessa sinergia dependem todas as características do concreto, inclusive as 

que proporcionam a desforma mais rápida. No presente método adotamos adições minerais 

e aditivos que promovem o enriquecimento da zona de transição, conferindo-lhe as 

propriedades necessárias pretendidas em tempo mais curto.  

Porém, há que se considerar o efeito adverso de um alto grau de aderência, responsável pela 

fratura frágil do material. Por isso, há que se avaliar não só os aspectos de resistência à 

compressão e tração, mas também os comportamentos frágeis e a deformabilidade. 

Não é difícil antecipar que se trata de um material que se difundirá a diversos campos de 

aplicação. Trata-se da melhor solução para os prazos atuais impostos ao ritmo de trabalho 

além de se garantir durabilidade mínima de 50 anos. 


