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RESUMO 

 

Não podemos falar sobre a construção civil sem citar o concreto, sendo este o material 

mais utilizado em obras. Por este ser de fácil preparo tornou-se essencial termos um 

controle técnico sobre sua resistência a compressão e tração.  Sua aplicação é o que 

garante uma estrutura com resistência e qualidade para enfrentar diversos fatores 

externos como intemperes da natureza e variações climáticas que podem afetar a vida 

útil das edificações. Com o avanço da tecnologia vários métodos foram aperfeiçoados 

para garantir a qualidade dos seus agregados como areia, brita e cimento. Sendo 

assim destaca-se as usinas de concreto que controlam seu traço, para garantir a sua 

resistência característica do concreto a compressão (Fck). O concreto usinado é o 

material mais utilizado na construção civil, possui melhor controle tecnológico, tendo 

melhor resistência e trabalhabilidade. Portanto, esse trabalho se destinou a analisar a 

variação da resistência do concreto dosado em usina ao decorrer de sua descarga 

seguindo todas as orientações da NBR desde o preparo dos corpos de prova até o 

rompimento das amostras para analisarmos a variação de sua resistência.  

 

Palavras-chaves: Concreto. Qualidade. Resistência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

We cannot talk about civil construction without mentioning concrete, this being the 

material most used in construction. Because it is easy to prepare, it has become 

essential to have a technical control on its resistance to compression and traction. Its 

application is what guarantees a structure with resistance and quality to face diverse 

external factors such as intemperes of the nature and climatic variations that can affect 

the useful life of the buildings. with the advancement of various technology methods 

have been perfected to ensure the quality of their aggregates such as sand, gravel and 

cement. Thus, the concrete plants that control its trace are highlighted, to ensure its 

which is the characteristic resistance of concrete to compression (fck). Machined 

concrete is the most used material in civil construction, has better technological control, 

having better strength and workability. Therefore, this work was designed to analyze 

the variation of the resistance of the concrete dosed in the plant during its discharge 

following all the guidelines of the NBR from the preparation of the specimens until the 

rupture of the samples to analyze the variation of their resistance. 

   

Keywords: Concrete. Quality. Resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

           A NBR 7212 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 

2012) define as condições exigíveis para a execução de concreto dosado em central 

incluindo transporte, dosagem, armazenamento, mistura, controle de qualidade e 

inspeção. 

           Conforme a NBR 7212 (ABNT, 2012), devem ser retirados exemplares do 

concreto constituído de no mínimo dois corpos-de-prova para cada idade de 

rompimento, adotando-se o resultado maior dos valores de resistência obtida. Os 

exemplares, devem ser retirados após a descarga de 15% e antes que tenha sido 

descarregado 85 % do volume transportado.  

          Definimos o concreto como o resultado final da mistura de agregado miúdo 

(areia), agregado graúdo (brita), cimento Portland e água, caracterizando-se por ter 

alta resistência à compressão e ótima resistência mecânica tornando sua durabilidade 

alta (NBR 7112, ABNT, 2012).  

Diversos fatores contribuem para a variação da resistência do concreto 

usinado, como uma dosagem não correta, tempo de descarga, variação climática ao 

longo da concretagem e material de qualidade irregular. 

 O objetivo geral do trabalho é verificar a variação da resistência do concreto 

usinado ao decorrer de sua descarga, não ultrapassando o período de 4 horas após 

o seu preparo na central dosadora. Logo, os objetivos específicos são: 

   

a) Moldar os corpos-de-prova de concreto ao longo da concretagem; 

b) Verificar a trabalhabilidade (Slump Teste) do concreto ao longo da 

concretagem; 

c) Analisar possíveis falhas durante a coleta dos corpos-de-prova e o transporte 

para laboratórios onde serão ensaiados; 

d) Verificar procedimentos necessários para o ensaio das amostras como 

armazenamento, tempo de cura, capeamento das superfícies e rompimento.  

e) Analisar a ocorrência da variação da resistência do concreto usinado através 

do ensaio de resistência à compressão.  
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O material utilizado para a realização dos ensaios de resistência do concreto 

usinado serão corpos de prova cilíndricos com dimensões 20cmx10cm para a retirada 

das amostras de concreto, forma de Slump Test, e prensa hidráulica onde submetera 

as amostras de concreto a esforço para definir sua resistência a compressão todo 

esse processo de ensaio seguira a (NBR 5738, ABNT, 2015) onde ela nos orienta a 

respeito da retirada de amostras de concreto para ensaios laboratoriais com os 

resultados de rompimentos das amostras analisaremos se ocorreu ou não variação 

da resistência do concreto ao decorrer de 3 horas de concretagem. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Concreto  

 

2.1.1.1 História do concreto 

 

A história do concreto não começou no século passado, mas com a própria 

civilização humana, pois a partir do momento que o homem existe sobre a terra, ele 

tem a necessidade básica de morar e morar melhor a cada dia, desenvolvendo novas 

tecnologias para isto.  

“Os antigos utilizavam à larga a pedra como material de construção, seja para 

edificar suas moradias, seja para construir fortificações, para vencer vãos de rios, ou 

para construir templos onde se recolhiam para tentar buscar apoio de seus deuses” 

(BOTELHO, 2015, p. 23). 

Mas podemos ir mais longe que isto, a milhões de anos atrás, se considerarmos 

que os primeiros cimentos e concretos foram gerados pela natureza. Podemos até 

considerar as rochas sedimentares como concretos naturais (KAEFER, 1998). 

Souza e Ripper (1998, p. 13) salientam: 

 

Desde os primórdios da civilização que o homem tem se preocupado com a 
construção de estruturas adaptadas às suas necessidades, sejam elas 
habitacionais, laborais ou de infraestrutura. O crescimento sempre acelerado 
da construção civil, em alguns países e épocas, provocou a necessidade de 
inovações que trouxeram, em si, a aceitação explicita de maiores riscos. 

 

A palavra “concreto” é derivada do latim e significa algo como areia lamacenta. 

O concreto já existe há mais de dois mil anos. Os antigos romanos já conheciam a 

durabilidade e a maleabilidade do concreto e este era, para eles, o material mais 

importante da construção (SCHOLS; SEIDLER; JACOSKI, 2008). 

É apresentado, a seguir, um resumo cronológico de três dos fatos mais 

importantes do início da utilização do concreto armado. 1824: o francês J. Aspin 

inventa o cimento Portland. 1867: F. Coignet apresenta, na exposição internacional 

de Paris, vigas e tubos de concreto armado. 1904: são publicadas, na Alemanha, as 
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instruções provisórias para preparação, execução e ensaio de construções de 

concreto armado (CARVALHO, 2015). 

O concreto é um conglomerado de agregados, que são unidos por um 

aglutinante. Além destes dois elementos de base, ele pode conter aditivos e produtos 

(microssílica, plastificante), que são acrescentados para facilitar o seu preparo ou para 

melhorar-lhe certas características (SCHOLS; SEIDLER; JACOSKI, 2008). 

Uma estrutura de concreto armado lajes, vigas, pilares, bancos de jardim, tubos 

e vasos é uma ligação solidária, fundida junta, de concreto, com uma estrutura 

resistente à tração, que, em geral, é o aço (BOTELHO, 2015). 

A grande maioria das normas e dos regulamentos que tratam do projeto e da 

execução de estruturas de concreto ainda hoje vigentes, nas mais diferentes regiões 

do mundo, fora concebida com a preocupação dominante de garantir a obtenção da 

mais adequada resistência mecânica para as diversas peças industriais (SOUZA; 

RIPPER, 1998). 

 

2.1.1.2 Agregados do concreto 

 

 Os agregados miúdos e graúdos deverão obedecer às especificações da 

ABNT. Em casos especiais serão feitas exigências adicionais, entre elas as seguintes. 

O agregado deverá ser isento de teores de constituintes mineralógicos deletérios que 

conduzam a uma possível reação em meio úmido entre a sílica e os álcalis do cimento. 

O agregado graúdo não poderá apresentar qualquer das exigências, o agregado só 

poderá ser usado se obedecer às recomendações e limitações decorrentes de estudo 

em laboratório nacional idôneo (NBR 6118, ABNT, 2014). 

Agregados diferentes deverão ser depositados em plataformas separadas, de 

modo que não haja possiblidade de se misturarem com outros agregados ou com 

materiais estranhos que venham prejudicar sua qualidade; também no manuseio 

deverão ser tomadas precauções para evitar essa mistura (NBR 6118, ABNT, 2014). 

Com o intuito de promover um parâmetro na padronização na confecção de 

projetos, na execução e no controle das obras e dos materiais que garanta e 

segurança adequada e a qualidade do produto final, a associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) regulamenta procedimentos a serem empregados por meio 
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de normas específicas. No caso de estruturas de concreto, concreto armado, 

protendido e pré-moldado (CARVALHO, 2015). 

Na fabricação do concreto poderão ser empregados agregados miúdos oriente 

de jazidas naturais, areias e cascalhos, assim como escórias siderúrgicas e outros 

produtos cujo emprego tenha sido aprovado pela prática ou, preferencialmente, que a 

sua adequabilidade tenha sido demonstrada em laboratório (SOUZA; RIPPER, 1998). 

O concreto é a união de pedras, areia, cimento e água. A primeira qualidade do 

concreto é sua resistência à compressão, e isso é governado por duas características 

principais: teor de cimento por m³ de concreto; e relação água/cimento da mistura. O 

concreto, quando de sua proporção, é uma massa sem forma (quase fluída), e deverá 

ocupar o espaço interno nas fôrmas, competindo, assim, em termos de ocupação do 

espaço, com a armadura interna às fôrmas (BOTELHO, 2015). 

A fabricação de concreto no Brasil, em geral coloca-se, primeiro, o agregado 

graúdo no misturador. Depois é adicionada metade da água, que é seguida pela 

adição do cimento, de modo que possa se formar entre o agregado uma nata de 

cimento. O resto do agregado é, então acrescentado e misturado com o restante da 

água (SCHOLS; SEIDLER; JACOSKI, 2008).  

Os agregados utilizados no concreto, seja do ponto de vista econômico ou do 

ponto de vista técnico exercem influência sobre algumas características importantes, 

como a redução de retratação, o aumento da resistência aos esforços mecânicos e 

outros (SOUZA; RIPPER, 1998).  

De modo geral, os agregados são considerados inertes, mas, no entanto, 

possuem características físicas e químicas que intervêm no comportamento no 

concreto. Decorrente disto, só devem ser utilizados quando isentos de substâncias 

nocivas (torrões de argila, matérias contendo carbono, material pulverulento e 

impurezas orgânicas), tendo grãos resistentes e de preferência arrendados, pois a 

forma dos grãos facilita o adensamento do concreto (SOUZA; RIPPER, 1998). 

Os agregados miúdos devem ser isentos de limos e de outras matérias 

orgânicas, assim como de argilas e de siltes, que diminuem a aderência à pasta de 

cimento ou que prejudicam o endurecimento do concreto. Pelas mesmas razões 

apontadas aos agregados graúdos, a granulometria dos agregados miúdos tem 

influência muito grande na qualidade do concreto quanto à densidade, pode-se dizer, 

de maneira geral, que a medida da densidade de um agregado miúdo é a medida da 
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sua qualidade: densidade baixa indica que o agregado é poroso e pouco resistente 

(SOUZA; RIPPER, 1998). 

 

2.1.1.3 Materiais constituintes do concreto 

 

 O concreto é obtido por meio da mistura adequada de cimento, agregado fino, 

agregado miúdo e água. Em algumas situações, são incorporados produtos químicos 

ou outros componentes, como microssílica, polímeros etc. as adições têm a finalidade 

de melhorar algumas propriedades, como aumentar a trabalhabilidade e a resistência 

e retardar a velocidade das reações químicas que ocorrem no concreto (CARVALHO, 

2015). 

Os pré-requisitos para a obtenção de um concreto uniforme e 

consequentemente de boa qualidade é a exata dosagem dos materiais. Neste sentido, 

algumas tolerâncias devem ser observadas, segundo opinião generalizada (SCHOLS; 

SEIDLER; JACOSKI, 2008). 

Todos os materiais de base (cimento, agregados, água), bem como aditivos e 

outros produtos, devem ser dosados dentro de uma tolerância de 3%; o cimento 

deverá ser pesado para a audição; os agregados são adicionados por peso; a agua 

pode ser dosada através do peso ou do volume (SCHOLS; SEIDLER; JACOSKI, 

2008). 

Sempre que fizer dosagem experimental deverão ser obedecidas as seguintes 

condições: quando o aglomerante for usado a granel, deverá ser medido em peso 

tolerância de 3%, no caso de cimento ensacado, pode ser considerado o peso nominal 

do saco, atendidas as exigências das especificações brasileiras; os agregados miúdos 

e graúdos deverão ser medidos em peso volume com tolerância de 3%, devendo-se 

sempre levar em conta a influência da umidade. A água e aditivo podem ser medidos 

com tolerância 3% e 5% (NBR 6118, ABNT, 2014). 

Sabe-se que um dos critérios diretos para a determinação da necessidade ou 

não de revisão de qualquer processo de produção é a qualidade de produtos que são 

rejeitados, ou aceitos sob condições, ou ainda com baixo desempenho (SOUZA; 

RIPPER, 1998).  

A soma de tantos fatores pode levar a que se considere estar-se a viver uma 

época de grandes preocupações, pois embora se possa argumentar com a tese de 
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que tais problemas tenham nascido com o próprio ato de construir, é certo que nas 

primeiras construções tais questões não se revestiam de caráter sistemático, ficando 

restritas a alguns poucos problemas ocasionais (SOUZA; RIPPER, 1998). 

As areias do mar podem ser usadas para concretos não armados e de baixa 

responsabilidade, desde que não contenham cascas de ostras. A água de mistura do 

concreto é, possivelmente, o seu componente menos dispendioso, mas também é, 

seguramente, um dos mais importantes (SOUZA; RIPPER, 1998). 

É a quantidade de água utilizada que determina a resistência final do concreto. 

A água do mar não é recomendada para a utilização no concreto, pelos efeitos que 

pode causar. A água deve ser potável. A influência da água na alteração das 

propriedades do concreto acontece através das substâncias nela dissolvidas ou em 

suspensão (SOUZA; RIPPER, 1998). 

Materiais elaborados são todos aqueles que necessitem ser preparados no 

local da obra, antes de sua aplicação, através de misturas de dois ou mais materiais 

simples ou elaborados, como, por exemplo, os que têm como base de sua confecção 

o cimento (material simples) denominados de materiais cimentícios, os que têm como 

base o concreto (material elaborado) ou o cimento e polímeros (SOUZA; RIPPER, 

1998). 

 

2.1.1.4 Cimento Portland 

 

  No Brasil, assim como na maioria dos países com produção significativa, são 

fabricados diversos tipos de cimento, que correspondem à maior ou menor exaltação 

das propriedades dos seus principais componentes e resultam no desenvolvimento 

de variadas características mecânicas, físicas e químicas (SOUZA; RIPPER, 1998). 

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014) será permitida a substituição de 

parte do cimento por “Pozolana”, natural ou artificial, aplicando-se ela as mesmas 

condições dos aditivos, isto é, que só poderão ser utilizados se obedecerem às 

especificações nacionais ou, a falta destas, se as suas propriedades tiverem sido 

verificadas experimentalmente em laboratório idôneo.  

O cimento deverá ser armazenado em local suficientemente protegido da ação 

das intempéries, da umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade. Se o 
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cimento não for fornecido a granel ou ensilado, deverá ser conservado em sua 

embalagem original até a ocasião de seu emprego (NBR 6118, ABNT, 2014). 

Alguns constituintes do cimento podem ser expansivos, o que pode levar a que 

o concreto também o seja, ocasionando a fissuração do mesmo e o desenvolvimento 

de problemas patológicos na estrutura (SOUZA; RIPPER, 1998). 

O oxigênio de magnésio (MgO), um dos constituintes do cimento, poderá ser 

expansivo quando estiver na forma de Pericálcio, que irá se hidratar de maneira muito 

lenta após o endurecimento do cimento e do concreto, resultando no aumento do 

volume (SOUZA; RIPPER, 1998).  

A cal livre é um constituinte normalmente presente no cimento Portland. A 

hidratação da cal livre é expansiva, podendo dar lugar à fissuração superficial do 

concreto e até mesmo provocar sua debilitação e destruição (SOUZA; RIPPER, 1998). 

 

Figura 1 – Pacote de cimento Portland 

 

Fonte: São Luís (2015) 

 

Os tipos de cimento atualmente produzidos no Brasil são cimento Portland 

comum, cimento Portland comum com adições, cimento Portland de alto-forno, 

cimento Portland composto, Portland Pozolânico e Portland de alta resistência inicia 

(SOUZA; RIPPER, 1998). 

Os cimentos Portland são obtidos através da calcinação, a temperaturas 

próximas dos 1500 ºC, de uma mistura de calcário e argilas, assim como de gipsita 

(gesso) (SOUZA; RIPPER, 1998).  
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A composição potencial do cimento é obtida a partir de sua análise química, 

isto é, da determinação das quantidades relativas dos silicatos e dos aluminatos que 

se formaram durante a produção clínquer, sendo as suas proporções o fator 

determinante de várias propriedades do cimento, como, por exemplo, a resistência à 

compressão, calor de hidratação, resistência química, permeabilidade e porosidade. 

(SOUZA; RIPPER, 1998). 

 

2.1.1.5 Concreto usinado 

 

O concreto usinado é normalizado pela ABNT sendo que sua dosagem é 

realizada em central dosadora respeitando todos os critérios das NBR 6118 (ABNT, 

2014), NBR 7112 (ABNT, 1984), NBR 12654 (ABNT, 1992), NBR 12655 (ABNT, 2006) 

e NBR 8953 (ABNT, 2015). A ABESC nos recomenda que quando formos requisitar 

serviços de uma concreteira temos que levar em consideração : se ela é associada a 

ABESC, se possui configuração jurídica e legal ,se a concreteira possui laboratório de 

controle e técnico responsável, o grau de controle de ensaios da resistência do 

concreto, o desvio padrão da central que irá fornecer o concreto, o funcionamento e 

eficiência de mistura dos caminhões betoneira, seu equipamentos de transporte e 

aplicação do concreto, se há certificado de aferição de equipamentos da central 

dosadora(balanças ,equipamentos de laboratório e etc.), a qualidade e procedência 

dos matérias componentes do concreto, se possui pátio de estocagem de matérias e 

se respeita o meio ambiente através de controles ambientais.  

Por ser produzido em central e não na obra o concreto usinado se torna mais 

viável para obras onde necessitam grandes volumes de concreto pois possui muitas 

vantagens seu preparo em central tem um rendimento muito mais elevado podendo 

atender grandes pedidos em um curto espaço de tempo, seu custo não é muito 

elevado e sua qualidade e ótima. Para obras de grande porte onde a qualidade do 

concreto já e definida é dever do cliente informar a resistência característica do 

concreto (Fck), a trabalhabilidade (Slump), a dimensão máxima dos agregados (b1,b2 

etc.) ou se à pedido do responsável técnico da obra o traço ou o consumo de cimento 

por metro cubico. Os critérios de aceitação e outras informações complementares 

quanto a aplicação deve ser definida entre a central dosadora e o cliente (ABESC, 

2007). 
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2.1.2 Testes de Resistência  

 

2.1.2.1 Resistência característica do concreto 

 

  O Fck nada mais é que a Resistência característica do concreto a compressão 

o cálculo de uma estrutura de concreto é realizado através de dados com base no 

projeto arquitetônico e estrutural da obra, algumas variáveis como por exemplo a 

resistência do concreto que será utilizado na estrutura influenciam muito na sua 

resistência e durabilidade (ABESC, 2007). 

          O Fck significa resistência característica do concreto a compressão que é 

medida com o auxílio de testes de compressão que nos fornecem resultados muito 

precisos com uma margem de erro de 5%. Portanto essa especificação tem uma 

unidade de medida Mega Pascal, cuja a sigla é (MPa) (ABESC, 2007). 

          O concreto Fck 30 MPa que é o mais utilizado em obras de médio porte tem 

uma resistência à compressão de 305,916 kgf/cm². O metro cúbico de concreto possui 

um valor que varia conforme sua resistência, sendo que quanto maior seu Fck maior 

será seu valor. Pois é, um dado importante e será necessário para cotar os preços do 

concreto junto ao mercado. E em muitos casos o Fck do concreto varia em diferentes 

etapas da obra sendo determinada no momento do cálculo estrutural que será feito 

pelos responsáveis técnicos da obra (ABESC, 2007). 

A principal característica do concreto é sua resistência a compressão a qual é 

determinada pelo o ensaio de corpos de prova submetidos a compressão centrada 

esse ensaio também permite a obtenção de outras características como o modulo de 

deformação longitudinal e modulo de elasticidade (CARVALHO, 2015). 

          Independentemente do tipo de ensaio ou de solicitação diversos fatores 

influenciam a resistência do concreto endurecido dos quais os principais são a relação 

entre as quantidades de cimento, agregados e agua (chamada de traço) e a idade do 

concreto (CARVALHO, 2015). 

 A resistência à compressão, obtida por ensaio de curta duração do corpo de 

prova (aplicação de carga de maneira rápida) e dada por (PORTAL DO CONCRETO, 

2015): 

 

 FCJ = Nrup / A                                                                                                  (01) 
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Onde: 

FCJ: Resistencia a compressão do corpo de prova de concreto na idade de (j) 

dias; 

N: Carga de ruptura do corpo de prova;  

A: Área da seção transversal do corpo de prova. 

 

2.1.2.2 Aceitação e Rejeição do concreto 

 

Quando recebemos o concreto na obra devemos ter a confirmação da 

conformidade do concreto que será utilizado se o mesmo é o determinado no projeto 

estrutural, existem alguns passos que devemos seguir para podermos aceitar o 

concreto na obra: 

 

1º passo: definirmos a extensão do lote de concreto solicitado que será 

julgado. 

 

Nessa recomendação se busca identificar o volume de concreto de mesmas 

características para delimitar uma porção de estrutura necessária para viabilizar e 

localizar esse volume de concreto assim após termos a análise dos resultados do 

concreto podemos encontra-lo rastreando seu lote. 

 

2º passo: definirmos o tipo de amostragem a ser adotada 

 

 Controle por amostragem total segundo a NBR 12655 (ABNT,2006) nos diz que 

o controle por amostragem auxilia no mapeamento do concreto na obra nos 

fornecendo a posição correta do concreto utilizado sendo altamente 

recomendada para pilares, vigas de transição e peças de importância elevada, 

com esse controle de amostragem todo lote de concreto tem sua resistência 

conhecida esse procedimento tem resultados confiáveis mais por ter alto custo 

não é muito utilizado. 

 Controle por amostragem parcial NBR 12655 (ABNT,2006) nesse processo 

somente algumas amassadas (caminhão betoneira ou betonadas) tem sua 

amostragem realizada sendo muito utilizado em cortinas de concreto, grandes 
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blocos e sapatas, lajes e grandes volumes de concreto pois caso ocorra 

variação da resistência mínima do concreto não terá consequências graves na 

estrutura.  

 

3º passo: Quantidade mínimo das amostras. 

 

Aplicável somente quando a amostragem realizada for a parcial, a quantia 

mínima de exemplares que devem constituir a amostra segundo NBR 12655 (ABNT, 

2006) é de 6 exemplares para o concreto classificado como do grupo 1 (classe até 

c50) e de 12 exemplares para o classificado no grupo 2 (classes superiores a c50). 

 

4º passo: Retirada e moldagem dos corpos de prova  

 

Para realizarmos a coleta dos corpos de prova devemos ter o concreto mais 

representativo da amassada (caminhão betoneira) de acordo com a NBR NM 33 

(ABNT,1998), o concreto entregue por caminhão betoneira tem sua aceitação 

condicional e preliminar com base no teste de Slump ou espalhamento na observação 

visual. Com o resultado do rompimento dos corpos de prova temos a aceitação 

definitiva do concreto utilizado. 

 

5º passo: Analise dos resultados 1 

 

Quando a amostragem realizada for a total ou 100% teremos todos os valores 

de resistência de cada lote utilizado não sendo necessário a inferência estatísticas 

que é realizada na amostragem parcial, aplicamos a definição na amostragem total 

cujo os resultados de todos os lotes são conhecidos o quantil de 5% ou seja de cada 

20 resultados será o inferior deles na amostragem total o ideal e analisarmos todos os 

resultados obtidos em correspondência com o local onde foi utilizado através da 

rastreabilidade estrutural  sendo esse processo o de maior segurança e de maior 

confiabilidade. 
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6º passo: Análise de resultados 2  

 

No caso de amostragem parcial onde os resultados de determinados lotes são 

conhecidos não há interesse no resultado individual de um corpo de prova ou lote 

mais sim do conjunto de lotes retirados que se tem acesso para termos uma estimativa 

da resistência característica. 

Segundo a normalização brasileira as medidas a serem tomadas no caso de 

rejeição do concreto no lote considerando os resultados obtidos nos ensaios das 

amostras de concreto se seu Fck for menor que o solicitado cabe ao responsável 

técnico aceitar ou não o concreto na obra levando em conta o bom senso caso o 

resultado de resistência do concreto estar de 5% a 10% abaixo do especificado em 

projeto a revisão do projeto deverá ser realizada e comunicar ao fornecedor de 

concreto para que revise a dosagem, traço e aferimento dos equipamentos da usina 

no entanto se os resultados obtidos forem acima dessa margem de aceitação deve-

se adotar algumas ações corretivas do tipo: 

 

 Revisão do projeto estrutural levando em conta o novo resultado de resistência 

do concreto. 

 Caso ocorra alguma insegurança estrutural realizar inspeções “in loco” através 

de ensaios simples como esclerometria, pacometria e ultrassom. 

 Extração de testemunho para se ter o Fck do concreto executado de acordo 

com NBR 7680 (ABNT, 2015). 

 Com esse novo valor de Fck o comparamos com o Fck de projeto se atendê-lo 

encerramos os processos de investigação e aceita-se o concreto. 

 Caso o resultado do testemunho extraído não atenda ao Fck do projeto 

estrutural o bom senso recomenda observar na obra excentricidade, nível 

prumo, alinhamento, armadura, estribos, bicheiras e etc. permanecendo a não 

conformidade na estrutura as seguintes alternativas são recomendadas: 

Determinar as restrições de uso da estrutura, providenciar o projeto de reforço 

ou decidir pela demolição parcial ou total da obra. 
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2.1.3 Abatimento do Tronco de Cone (Slump Test) 

 

         O Slump Test é um teste que procura medir essa possibilidade de o concreto 

não ter vazios (bicheiras). Chama-se teste do espalhamento do concreto ou na forma 

inglesa o teste do Slump. O que faz o concreto ter um teste com resultado de bom 

espalhamento são vários fatores como quantidade de agua por metro cubico, 

granulometria adequada e aditivos plastificantes (BOTELHO, 2015). 

 Um valor comum do Slump é da ordem de 5 cm podendo chegar a 20 cm, para 

o mesmo Fck quanto maior o Slump mais caro e o concreto pois ao colocarmos um 

pouco mais de agua para manter a relação agua cimento, teremos de acrescentar 

mais cimento o mais caro dos componentes do concreto (BOTELHO, 2015). 

 

Figura 02 – Conjunto Slump Test 

 

Fonte: Forney online (2015) 

 

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem 

do Brasil - ABESC (2009) disponibiliza em seu manual os procedimentos de ensaio 

de abatimento (Slump Test) sendo ele o principal controle de recebimento do concreto 

na obra o procedimento correto para realizar o teste é: 

 

a) Colete a amostra de concreto depois de descarregar 0,5 m³ de concreto do 

caminhão e em volume aproximado de 30 litros; 

b) Coloque o cone sobre a placa metálica bem nivelada e apoie seus pés sobre 

as abas inferiores do cone; 

c) Preencha o cone em três camadas iguais e aplique 25 golpes uniformemente 

distribuídos em cada camada; 
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d) Adense a camada junto à base, de forma que a haste de socamento penetre 

em toda a espessura. No adensamento-das camadas restantes, a haste deve 

penetrar até ser atingida a camada inferior adjacente; 

e) Após a compactação da última camada, retire o excesso de concreto e alise a 

superfície com uma régua metálica; 

f) Retire o cone içando-o com cuidado na direção vertical; 

g) Coloque a haste sobre o cone invertido e meça a distância entre a parte 

inferior da haste e o ponto médio do concreto, expressando o resultado em 

milímetros. 

 

Figura 03 – Ensaio de abatimento (Slump Test) 

 

Fonte: Forney online (2015) 

 

2.1.4 Corpo-de-prova   

 

  A resistência do concreto e também função do tempo de duração da solicitação 

os ensaios geralmente são realizados de forma rápida ao passo que em construções 

o concreto é submetido a ações que em sua maioria atuam de forma permanente 

reduzindo sua resistência ao longo do tempo além disso a resistência medida é 

influenciada pela forma do corpo de prova e pelas próprias características dos ensaios 

(CARVALHO, 2015). 

 Para avaliar a resistência de um concreto a compressão e necessário realizar 

um certo número de ensaios de corpo de prova. Os valores da resistência 

proporcionados pelos distintos corpos de prova são mais ou menos dispersos, 
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variando de uma obra a outra e também de acordo com o rigor com que se 

confecciona o concreto (CARVALHO, 2015). 

 Os corpos de prova cilíndricos que são os mais utilizados devem ter altura igual 

ao dobro do diâmetro. O diâmetro deve ser de 10 cm ,15cm,20cm,25cm,30cm ou 

45cm. As medidas diametrais têm tolerância de 1% e a altura de 2%. Os planos das 

bordas circulares extremas do molde devem ser perpendiculares ao eixo sendo que 

no brasil o mais utilizado é o cilíndrico, com 10cm de diâmetro e 20cm de altura, e a 

idade de referência para o ensaio é 28 dias (NBR 5738, ABNT, 2015). 

 

Figura 04 – Forma corpo de prova 

 

Fonte: Clube do Concreto (2010) 

 

As laterais e a base do molde devem ser de aço ou outro material não 

absorvente, que não reaja com o cimento Portland, e suficientemente resistente para 

manter sua forma durante a desmoldagem sem danificar os corpos de prova a base, 

colocada no extremo inferior do molde, deve ser rígida e plana, com tolerância de 

planeza de 0,05mm (NBR 5738, ABNT, 2015).  

Segundo a (NBR 5738, ABNT, 2015) para realizarmos o adensamento do 

concreto nos moldes devemos utilizar uma haste de adensamento de aço, cilíndrica, 

com superfície lisa, de (16,0 +- 0,2) mm de diâmetro e comprimento de 600 mm a 

800mm, com um ou dois extremos em forma semiesférica, com diâmetro ao da haste.  

Antes de coletarmos os corpos de prova devemos seguir alguns cuidados que 

a NBR 5738 (ABNT, 2015) sugere, antes de coletarmos as amostras os moldes e suas 

bases devem ser convenientemente revestidos internamente com uma fina camada 
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de óleo mineral, a superfície de apoio dos moldes deve ser rígida, horizontal, livre de 

vibrações e outras perturbações que possam modificar a forma e as propriedades do 

concreto dos corpos de prova durante sua moldagem e início da pega. 

          Logo em seguida introduzimos o concreto no molde em camadas de volume 

aproximadamente igual e adensar cada camada utilizando a haste, que deve penetrar 

no concreto com seu extremo em forma de semiesfera o número de vezes definido na 

Tabela: 

 

Tabela 01 – Processos de adensamento 

Abatimento do concreto (mm) Processo de adensamento 

10 a 30 Mecânico 

30 a 150 Mecânico ou Manual 

≥ 150 Manual 

Fonte: NBR 5738 (ABNT, 2015) 

 

Tabela 02 – Nº de golpes e camadas para moldagem dos corpos-de-prova 

 

Tipo de Corpo de 

Prova 

Dimensão 

máxima (mm) 

Número de Camadas Nº de golpes 

adens.  Manual Mecânico Manual 

Cilíndrico 

100 1 2 12 

150 2 3 25 

200 2 4 50 

250 3 5 75 

300 3 6 100 

450 5 9 225 

Prismático 

100 1 1 75 

150 1 2 75 

250 2 3 75 

450 3 - - 

Para concretos com abatimento superior a 160 mm, o número de camadas deve 

ser reduzido à metade de estabelecida na tabela. Caso o número resulte 

fracionário, arredondar para o inteiro superior mais próximo. 

Fonte: NBR 5738 (ABNT, 2015) 
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2.1.5 Manuseio e Transporte 

 

Segundo a NBR 5738 (ABNT, 2015), quando não for possível realizar a 

moldagem no local de armazenamento, os corpos-de-prova devem ser levados 

imediatamente após o rasamento até o local onde permanecerão durante a cura 

inicial. Ao manusear os corpos-de-prova, evitar trepidações, golpes, inclinações e, de 

forma geral, qualquer movimento que possa perturbar o concreto ou a superfície 

superior do corpo-de-prova. Após a desforma, os corpos-de-prova destinados a um 

laboratório devem ser transportados em caixas rígidas, contendo serragem ou areia 

molhadas. 

  

2.1.6 Procedimentos para Teste 

 

Após a fabricação dos moldes, colocá-los sobre uma superfície horizontal 

rígida, livre de vibrações e de qualquer outra causa que possa perturbar o concreto. 

Durante as primeiras 24 h (no caso de corpos-de-prova cilíndricos), ou 48 h (no caso 

de corpos-de-prova prismáticos), todos os corpos-de-prova devem ser armazenados 

em local protegido de intempéries, sendo devidamente cobertos com material não 

reativo e não absorvente, com a finalidade de evitar perda de água do concreto (NBR 

5738, ABNT, 2015). 

Antes de serem armazenados, os corpos-de-prova devem ser identificados, os 

corpos-de-prova devem ser armazenados até o momento do ensaio em solução 

saturada de hidróxido de cálcio a (23 ± 2) °C ou em câmara úmida à temperatura de 

(23 ± 2) °C e umidade relativa do ar superior a 95%. Os corpos-de-prova não devem 

ficar expostos ao gotejamento nem à ação de água em movimento (NBR 5738, ABNT, 

2015). 

A retificação consiste na remoção, por meios mecânicos, de uma fina camada 

de material do topo a ser preparado. Esta operação é normalmente executada em 

máquinas especialmente adaptadas para essa finalidade, com a utilização de 

ferramentas abrasivas. A retificação deve ser feita de tal forma que se garanta a 

integridade estrutural das camadas adjacentes à camada removida, e proporcione 

uma superfície lisa e livre de ondulações e abaulamentos. As falhas de planicidade 

em qualquer ponto da superfície obtida, não devem ser superiores a 0,05 mm (NBR 

5738, ABNT, 2015). 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

2.2.1 Obra Estudada  

 

           A obra estudada situasse na rua Ayrton Araújo Menzel no bairro Alto Bonito no 

município de caçador-SC sendo um prédio já acabado com 5 pavimentos e tendo 4 

apartamentos por andar onde está sendo realizado o acréscimo de 2 andares novos 

de estrutura sendo que o projeto encontrasse no anexo A. 

          Por ser uma obra que sofre acréscimo de carga muitos cuidados foram tomados 

como a verificação dos pilares de sustentação onde suas dimensões foram 

calculadas, conferencia de vigas e ferragem executada para poder recalcular a 

estrutura e determinar se a mesma suportaria o acréscimo de mais dois andares, já 

com a conferência da bitola da armadura das vigas podemos ter a confirmação que 

era superdimensionada e suportaria a nova estrutura, mas mesmo assim, muitos 

cuidados extras foram acrescentados tais como os matérias utilizados nela sendo os 

tijolos da alvenaria de fechamento externo que foram executados com tijolo de 2x4 

furos com dimensões de 11 x 19 x 24cm  sendo mais estreito e tendo menos peso que 

o tradicional, já as paredes de vedação internas onde são as divisórias dos 

apartamentos foram executadas com bloco sical de dimensões de 30 x 50 x 10cm 

sendo considerado um material leve, com propriedades de isolamento térmico e 

acústico. Já com a laje executada foi reguada em nível e desempenada após a 

concretagem para evitar a realização do contra piso que é a camada de regularização 

da laje pois queríamos evitar peso extra na estrutura. 
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Figura 05 – Obra estudada  

2.2.2 Dosagem do Concreto 

 

Os materiais utilizados para a produção de concreto foram dosados na Central 

Dosadora respeitando o traço exigido de projeto. A dosagem correta do concreto é 

importante para o projeto estrutural sendo de responsabilidade do técnico responsável 

seu traço na escolha da melhor dosagem a ser utilizada. 

No processo de medição dos materiais utilizados na mistura do concreto pode 

variar de acordo com sua produção sendo em obra utilizado a dosagem em volume 

de seus agregados já na usina a unidade tradicional utilizada é kg devido ao grande 

volume utilizado para o seu preparo o controle da massa de seus componentes tornou-

se obrigatório e o kg unidade padrão adotada pelas usinas. 

2.2.3 Análise do Ensaio de Tronco de cone 

 

Depois da chegada do concreto na obra é retirado uma amostra de Concreto, 

para realizar o ensaio de consistência pelo abatimento do tronco de Cone (Slump Test) 

que é um teste que nos mostra qual é a trabalhabilidade do concreto usinado se o 
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valor der igual ao Slump encomendado podemos utilizá-lo, um cuidado que devemos 

ter é caso ocorra desmoronamento do cone de concreto que está sendo realizado o 

teste caso ocorra deve se refazer o ensaio com uma nova amostra, evitando que 

ocorra trepidação durante o ensaio, os materiais para realizar o teste são: 

 

a) Molde metálico; 

b) Haste de compactação de seção circular em aço de 600 mm de comprimento 

por 16 mm de diâmetro; 

c) Placa de apoio do molde; 

d) Complemento tronco-cônico do molde; 

e) Colher de pedreiro; 

f) Trena de 8 metros. 

 
 

2.2.4 Moldagens dos Corpos-de-prova de Concreto 

 

Os corpos-de-prova serão moldados em formas cilíndricas de 10 x 20 cm sendo 

essas formas utilizadas de acordo com a NBR 5738 (ABNT,2015). 

Em geral são coletados 4 corpos-de-prova por caminhão betoneira de concreto. 

Caso ocorra algum problema com o primeiro par de amostras, há o segundo par para 

teste de reserva. Os ensaios são realizados após 28 dias, para a análise proposta no 

trabalho foram utilizados 16 moldes cilíndricos de 10cm x 20cm sendo eles divididos 

por pares de amostras. Suas formas de coleta devem ser devidamente limpas e com 

desmoldante a base de óleo vegetal em seu interior para que o concreto possa ser 

retirado com facilidade quando for desmoldado sendo essas formas enchidas com 

colher própria para coleta de concreto. 

Para seu adensamento foi utilizado uma haste circular de aço de 16mm de 

diâmetro por 600 mm de comprimento onde foram aplicadas duas seções de 12 golpes 

por amostra de corpo de prova.  

 

2.2.5 Retificação das Amostras 

 

Além disso pequenas irregularidades na superfície podem gerar 

excentricidade, devido ao carregamento não uniforme e com isso uma diminuição na 
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resistência final do ensaio. Dessa forma e imprescindível garantir que as superfícies 

nas quais se aplicam as cargas sejam planas e paralelas e lisas garantindo a 

uniformidade do carregamento as faces devem ainda apresentar ortogonalidade ao 

eixo do corpo de prova (SCANDIUZZI; ANDRIOLO,1982). 

A interferência do capeamento na resistência é realmente significativa para 

concretos de resistências medias e altas. Em pequenas resistências serão obtidas, 

muito raramente, uma variabilidade de 5 a 10% no valor da resistência 

(NEVILLE,1997). 

 

2.2.6 Ensaio de Resistência a Compressão 

 

 A resistência a compressão é uma das propriedade do concreto no estado 

endurecido adotada após o dimensionamento estrutural, portanto está diretamente 

ligada a segurança e estabilidade da obra, logo o concreto utilizado deve ter 

resistência a compressão igual ou superior ao estabelecido no projeto estrutural, 

muitos são os fatores que podem alterar a resistência à compressão do concreto 

desde a heterogeneidade e proporção dos materiais até o transporte, lançamento, 

adensamento e a cura do concreto 

O Fck do concreto é uma propriedade muito sensível a resistência obtida por 

ensaio de amostras devidamente moldadas, curadas e ensaiadas em condições ideais 

nos revelam se o traço de concreto atende ao estabelecido em projeto as operações 

de ensaio estão estabelecidas para obter o valor correto de resistência do concreto 

seguindo a NBR 5739: Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos (ABNT, 2007). Devemos ter cuidado com a superfície dos corpos de prova 

a preparação de seu topo antes do ensaio é chamada retificação sendo esse processo 

fundamental para ensaiar moldes cilíndricos devido dificuldades operacionais não é 

mais aconselhável usar argamassas, pasta de cimento, pasta de base de enxofre, 

neoprene  ou outros métodos que não sejam considerados por norma para o preparo 

de moldes antes de ensaia-los pois os mesmos reduzem a resistência potencial do 

concreto, comparativamente ao processo de retificação do topo de amostras. 

Um capeamento insatisfatório dos topos dos corpos de prova ou um 

adensamento deficiente poderão reduzir em até 50% o valor da resistência a 

compressão do concreto de um certo corpo de prova (HELENE,1987). 
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Seguindo a NBR 5739 (ABNT,2015) ensaio de compressão de corpos de prova 

cilíndricos onde a mesma nos orienta que o sistema de medição de força pode ser 

analógico ou digital. Em ambos os casos deve ser previsto um meio de indicação da 

força máxima atingida que possa ser lida após a realização do ensaio. A resolução da 

escala de atender a especificada para a classe da máquina de ensaio. 

Onde a mesma deve ser equipada com dois pratos de aço, cujas superfícies 

de contato com o corpo de prova tenham sua menor dimensão 4 % superior ao maior 

diâmetro do corpo de prova que deve ser ensaiado  

O prato inferior deve ser removível, afim de permitir a manutenção das 

condições das superfícies com a finalidade de auxiliar na centralização do corpo de 

prova o prato inferior pode apresentar um ou mais círculos de referência gravados, 

com centros de interseção dessa superfície com o eixo vertical da máquina. O 

diâmetro do círculo externo deve ser 4mm superior ao do corpo de prova a ser 

ensaiado devendo ainda apresentar profundidade a 0,7mm e largura não superior a 

1,0 mm. 

Após a aplicação de uma pequena força inicial de acomodação o prato não 

deve mais movimentar-se em sentido algum durante todo o transcorrer do ensaio; 

para isso, as superfícies de assentamento esférico da rotula devem ser mantidas 

limpas e lubrificados apenas com uma fina camada de óleo lubrificante mineral 

comum, não sendo permitido o emprego de graxas ou lubrificantes que contenham 

aditivos para alta pressão de contato. 

A calibração da máquina de ensaio deve ser feita conforme prescrita na NBR 

NM ISSO 7500-1 (ABNT, 2004), sob condições normais, em intervalos não maiores 

que 12 meses. Entretanto, recomendasse que seja executada uma calibração 

extraordinária sempre que se suspeitar da existência de erro, ou quando for realizada 

qualquer operação de manutenção ou quando for deslocada.  

Quando as amostras forem para a prensa deverá haver cuidado com a 

velocidade de carga que deve estar dentro dos limites especificados pelo método, 

sendo que velocidades muito rápidas podem aumentar enganosamente a resistência 

ou velocidades muito lentas reduzi-las, devido a isso, todas as prensas de ensaio 

devem ser calibradas antes de ensaios. Para obtermos um valor exato de resistência 

a eficiência das operações de ensaio é fundamental, pois, qualquer falha no 

procedimento resulta em um valor não confiável. 
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Logo, a resistência à compressão dos concretos foi avaliada por meio do 

rompimento de corpos-de-prova cilíndricos com dimensões de 10 cm de diâmetro com 

20 cm de altura, sendo realizado no Laboratório de materiais da empresa Minerocha 

que fica localizado no município de Caçador, em prensa normatizada, para as idades 

de 28 dias a partir da moldagem, conforme a NBR 5739 (ABNT, 2007). 

Segundo a NBR 5739 (ABNT, 2007) a resistência à compressão deve ser 

calculada pela equação: 

 

𝐹𝑐 =
4𝐹

𝜋×𝐷2
                                                           (02) 

 

Onde: 

FC: é a resistência à compressão, em MPa; 

F: é a força máxima alcançada, em Newtons; 

: Pi; 

D: é o diâmetro do corpo-de-prova em mm. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 
 

2.3.1 Produção do Concreto  

 

O concreto usinado por ser produzido em usina nos garante que o concreto terá 

o traço especificado no projeto pois a central dosadora detém o controle da mistura 

apresentando o melhor controle na quantidade de agregados garantindo a 

durabilidade do material. Normalmente as concreteiras fornecem o transporte até a 

obra através dos caminhões betoneiras sendo eles os responsáveis pela mistura dos 

agregados e insumos constituintes do concreto (areia, brita, cimento e aditivos) para 

que não perca seu Slump durante o trajeto até a obra.     

A central dosadora possui um criterioso controle na quantidade de cada insumo 

constituinte da mistura nos fornecendo um concreto com melhor durabilidade, 

trabalhabilidade e desempenho, devido a dosagem correta dos insumos o traço do 

concreto pedido em projeto é respeitado e nos proporciona uma segurança em relação 

ao mesmo pois o concreto de estruturas devem ter uma vida útil longa devido a isso 
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foi escolhido o concreto usinado com Fck de 40 MPa e Slump 12 ± 2 cm  para a 

realização desse trabalho. 

 
Figura 06 – Caminhão Betoneira 

 

 

Quando o caminhão betoneira chegou na obra foi necessário a conferência da 

nota emitida pela empresa fornecedora, para conferir se o concreto entregue é o 

mesmo encomendado respeitando o Fck do projeto estrutural e se está dentro dos 

critérios de aceitação do concreto usinado onde há a orientação sobre: 

1º passo: definirmos a extensão do lote de concreto solicitado que será 

julgado. 

2º passo: definirmos o tipo de amostragem a ser adotada 

3º passo: Quantidade mínimo das amostras. 

4º passo: Retirada e moldagem dos corpos de prova  

5º passo: Analise dos resultados 1 

 

 Sendo que a nota se encontra no anexo B.  

 

2.3.2 Ensaio de Abatimento do Concreto (Slump Test) 

 

Logo após a conferencia da nota do caminhão betoneira foi realizado o teste 

de Slump sendo retirado um pouco de concreto do caminhão para a realização do 
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ensaio de consistência através do abatimento do tronco de cone onde foram utilizados 

para a realização do mesmo:  

 
a) Molde metálico; 

b) Haste de compactação de seção circular em aço de 16 mm de diâmetro por 

600 mm de comprimento; 

c) Placa de apoio do molde; 

d) Complemento tronco-cônico do molde; 

e) Colher de pedreiro; 

f) Trena de 8 metros. 

 

O procedimento de ensaio do Slump Test foi baseado no manual ABESC 

(2007) onde nos orientamos sobre todos as etapas da realização do ensaio: 

 

a) Primeiramente foi coletada a amostra de concreto depois de descarregar 0,5 

m³ de concreto do caminhão e em volume aproximado de 30 litros; 

b) Em seguida, colocou-se o cone sobre a placa metálica bem nivelada e apoiou-

se os pés sobre as abas inferiores do cone. Preenchendo o cone em três 

camadas iguais e aplicando-se 25 golpes uniformemente distribuídos em cada 

camada; 

c) Foi tomado o cuidado para que fosse adensado a camada junto à base, de 

forma que a haste de socamento penetra-se em toda a espessura. Sendo que, 

no adensamento das camadas restantes, a haste penetrou até ser atingida a 

camada inferior adjacente; 

d) Após a compactação da última camada, retirou-se o excesso de concreto e 

alisou-se a superfície com uma régua metálica; 

e) E por fim, retirou-se o cone içando-o com cuidado na direção vertical, 

colocando a haste sobre o cone invertido e medindo a distância entre a parte 

inferior da haste e o ponto médio do concreto, expressando o resultado em 

milímetros. 
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Figura 07 – Confecção do Slump Test 

 

 

Sendo 12 cm de Slump o resultado obtido no teste, o mesmo pedido em projeto 

estrutural que era de Fck 40 MPa e Slump 12 ± 2 cm   então após a realização do 

Slump Test o concreto utilizado foi devolvido para ser utilizado na obra. 

  

2.3.3 Moldagem das Amostras  

 

          Os corpos de prova foram coletados seguindo todos os passos da NBR 5738 

(ABNT, 2015), procedimentos para moldagem e cura dos corpos de prova onde foram 

utilizadas formas cilíndricas de dimensões 10cm x 20cm. 

Para a análise proposta no trabalho foram utilizados 16 moldes cilíndricos de 

10cm x 20cm sendo eles divididos em pares suas formas de coleta devidamente 

limpas e com desmoldante a base de óleo vegetal em seu interior para que o concreto 

possa ser retirado com facilidade quando for desmoldado sendo essas formas 

enchidas com colher própria para coleta de concreto onde foram enchidos em duas 

camadas e aplicado 12 golpes por camada. 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Figura 08 – Moldes cilíndricos 

 

 

Para seu adensamento foi utilizado uma haste circular de aço de 16mm de 

diâmetro por 600 mm de comprimento. 

 Após a fabricação dos moldes que foram retirados em um intervalo de 22 

minutos cada par de amostras respeitando a NBR 7212 (ABNT, 2012),  onde nos 

orienta que  devem ser retirados exemplares do concreto constituído de no mínimo 

dois corpos-de-prova para cada idade de rompimento, adotando-se o resultado maior 

dos valores de resistência obtida, os exemplares foram retirados após a descarga de 

15% do concreto e antes de 85 % do volume transportado após a coleta eles ficaram 

sobre uma superfície horizontal rígida, livre de vibrações e de qualquer outra causa 

que possa perturbar sua cura inicial durante as primeiras 24 h, todos os corpos-de-

prova foram armazenados em local protegido de intempéries seguindo a (NBR 5738, 

ABNT, 2015),e pode ser observado na figura 09: 
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Figura 09 – Corpos de prova  

 

 

      Todos os corpos-de-prova foram devidamente identificados com local de 

aplicação, data da moldagem, número do corpo de prova, número da nota fiscal, lote 

de concretagem, dimensões e fornecedor, figura 10. 

 

Figura 10 – Corpo de prova pronto 

 

 

2.3.4 Transporte e Cura das Amostras  

 

Após a cura inicial de 24 horas todas as amostras foram desformadas e 

colocadas em uma caixa de madeira com serragem seguindo os passos que a NBR 

5738 (ABNT, 2015) onde a mesma nos orienta sobre transporte de amostras de 

concreto em seguida foram encaminhadas para o laboratório de solos da faculdade 

onde permaneceram 28 dias em repouso em uma caixa com água com solução 
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saturada de hidróxido de cálcio a (23 ± 2) °C, que pode ser observada na Figura 11. 

Após os 28 dias de cura onde foi a data adotado para o rompimento das amostras 

estudadas, as amostras se dirigiram para a concreteira fornecedora do concreto onde 

as mesmas foram rompidas. 

 
Figura 11 – Repouso dos corpos de prova  

 

 

2.3.5 Retificação das Amostras  

 

O processo de retificação consiste na remoção, por meios mecânicos, de uma 

fina camada de material do topo a ser preparado. Esta operação é normalmente 

executada em máquinas especialmente adaptadas para essa finalidade, com a 

utilização de ferramentas abrasivas. A retificação deve ser feita de tal forma que se 

garanta a integridade estrutural das camadas adjacentes à camada removida, e 

proporcione uma superfície lisa e livre de ondulações e abaulamentos. As falhas de 

planicidade em qualquer ponto da superfície obtida, não devem ser superiores a 0,05 

mm (NBR 5738, ABNT, 2015). 

Além disso pequenas irregularidades na superfície podem gerar 

excentricidade, devido ao carregamento não uniforme e com isso uma diminuição na 

resistência final do ensaio. Dessa forma e imprescindível garantir que as superfícies 

nas quais se aplicam as cargas sejam planas e paralelas e lisas garantindo a 

uniformidade do carregamento as faces devem ainda apresentar ortogonalidade ao 

eixo do corpo de prova (SCANDIUZZI; ANDRIOLO,1982). 

A interferência do capeamento na resistência e realmente significativa para 

concretos de resistências medias e altas. Em pequenas resistências serão obtidas, 
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muito raramente, uma variabilidade de 5 a 10% no valor da existência 

(NEVILLE,1997). 

Segundo a NBR 5738 (ABNT,2015), para garantir essa distribuição uniforme 

de tensões quanto as faces a serem comprimidas não estão planas, podem ser feitos, 

basicamente, três sistemas de regularização: 

 

a) Capeamento colado -capeamento com enxofre ou argamassa de cimento;  

b) Capeamento não colado –capeamento com neopreme ou almofadas de areia; 

c) Desgaste mecânico – desgaste superficial dos topos com a utilização de 

retifica. 

 

Logo, neste trabalho foi realizado o desgaste mecânico para a retificação das 

amostras, onde a empresa fornecedora do concreto possui um operador de retifica, o 

condicionamento dos topos dos corpos de prova está vinculado ao modelo de retifica 

STUHLERT utilizado no procedimento (Figura 12).   

 
Figura 12– Retificação dos corpos de prova  

 

 

2.3.6 Ensaio de Resistência à Compressão   

 

A resistência a compressão é uma das propriedade do concreto no estado 

endurecido adotada após o dimensionamento estrutural, portanto está diretamente 

ligada a segurança e estabilidade da obra, logo o concreto utilizado deve ter 

resistência a compressão igual ou superior ao estabelecido no projeto estrutural, 
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muitos são os fatores que podem alterar a resistência à compressão do concreto 

desde a heterogeneidade e proporção dos materiais até o transporte, lançamento, 

adensamento e a cura do concreto (FREITAS, 2012). 

Portanto, para a realização deste ensaio seguiu-se as recomendações da NBR 

5739 (ABNT, 2015), e logo após as amostras terem sido retificadas, foram rompidas 

por prensa hidráulica da empresa ERCA (figura 13), onde a fornecedora possui 

operador para manuseá-la durante o processo. 

De acordo com o projeto o concreto deve apresentar uma resistência à 

compressão de 40 MPa. 

 

Figura 13 – Prensa Hidráulica 

 

  

Os resultados obtidos no ensaio de resistência a compressão dos corpos de 

prova foram retirados do concreto usinado. Buscou-se, realizar uma análise dos 

corpos de prova para que se possa estabelecer um plano de concretagem sem que 

ocorra grande variação de resistência. 

Para tanto, após as 16 amostras de concreto terem sido rompidas à 

compressão na prensa hidráulica os resultados obtidos foram organizados no gráfico 

01 onde consta os dados de: número do corpo, hora da retirada da amostra e a 

resistência media a compressão do concreto. 
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Gráfico 01 – Resistência do concreto 

 

  

 No gráfico 2, encontram-se os valores de resistência a compressão dos corpos de 

prova de concreto. 

 

Gráfico 02 – Resistência do concreto 
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O concreto estudado não apresentou uma curva de resistência continua pois as 

amostras que apresentaram o maior resultado foram as amostras 7 e 8 onde sua 

resistência média foi de 51,18 MPa, se seguirmos a norma onde nos diz para 

desconsiderarmos amostras retiradas antes de 15% e após 85% do concreto utilizado 

desconsideraríamos as amostra 1-2 e 15-16, respectivamente com a resistência a 

compressão de 37,95 MPa e a resistência de 52,87 MPa. Logo, o fck médio 

encontrado foi de 41,62 MPa estando de acordo com o exigido em projeto estrutural 

que seria de 40 MPa. 
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3. CONCLUSÃO 

               

           O Concreto usinado por ser produzido em usina nos garante o controle do traço 

de todos os agregados logo definimos o concreto como o resultado final da mistura de 

agregado miúdo (areia), agregado graúdo (brita), cimento Portland e água        

caracterizando-se por ter alta resistência à compressão e ótima resistência mecânica 

tornando-se um material com durabilidade alta.  

O concreto usinado é normalizado pela ABNT sendo que sua dosagem é 

realizada em central dosadora respeitando todos os critérios das NBR. A ABESC nos 

recomenda que quando formos requisitar serviços de uma concreteira temos que levar 

em consideração se a concreteira possui laboratório de controle tecnológico e técnico 

responsável, o grau de controle de ensaios da resistência do concreto, o desvio 

padrão da central que irá fornecer o concreto, o funcionamento e eficiência de mistura 

dos caminhões betoneira, seu equipamentos de transporte e aplicação do concreto, 

se há certificado de aferição de equipamentos da central dosadora, balanças, 

equipamentos de laboratório e etc. a qualidade e procedência dos matérias 

componentes do concreto, se possui pátio de estocagem de matérias e se respeita o 

meio ambiente através de controles ambientais.  

A concretagem ocorreu sob condições climáticas favoráveis que não 

interferiram na sua cura inicial, logo no início foi realizado o slump test cujo resultado 

foi o mesmo de projeto 12 cm e ao decorrer da concretagem foram retirados amostras 

de concreto a cada 22 minutos onde cada amostra foi coletada em duas partes sendo 

cada parte aplicada 12 golpes com um bastam para seu adensamento e as mesmas 

guardadas em local seguro longe de trepidações que possam alterara sua cura inicial 

de 24 horas, após sua cura inicial, todas as amostras foram desmoldadas e 

encaminhadas para o Laboratório de Materiais e Solos da faculdade onde 

permaneceram submersas em solução de água com cal por 28 dias para então serem 

encaminhadas para a concreteira onde foram retificadas e rompidas.  

Conclui-se neste trabalho de conclusão de curso que o concreto está sujeito a 

várias intempéries desde de seu preparo, lançamento e cura na obra sendo que 

variações climáticas podem alterar sua resistência ao longo do processo de cura. 

Sendo assim, esse trabalho teve como foco o estudo da variação do concreto ao 

decorrer de 3 horas, sendo o tempo um problema comum em concretagem de grandes 
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obras, o que limita o tempo de descarga do concreto que não pode ser ultrapassado 

o período do início da pega onde o concreto começa a curar.  

 O estudo de caso foi realizado respeitando todos os critérios de aceitação do 

concreto e moldagem das amostras retiradas na obra sendo elas rompidas em 

laboratório através da prensa hidráulica que submeteu as amostras a esforço de 

compressão e assim fornecendo seus respectivos valores de Fck. A partir daí 

podemos estabelecer que o seu maior valor de fck foi das amostras 7 e 8 retiradas no 

meio da carga tendo sua resistência média de 51,18 MPa, sendo a resistência média 

à compressão de todos os corpos de prova de 41,62 MPa, estando de acordo com o 

exigido em projeto. 
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ANEXO 
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ANEXO A – EM ANEXO A ENCONTRA-SE O PROJETO DA OBRA ESTUDADA. 
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ANEXO B – EM ANEXO B ENCONTRA-SE A NOTA EMITIDA PELA EMPRESA 

FORNECEDORA DO CONCRETO.  
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