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Traço do concreto

• Existem tabelas prontas de traço que dão o valor 
aproximado da resistência esperada ou pode-se 
encomendar em laboratórios especializados traços 
convenientes a determinada obra segundo o tipo de 
agregado miúdo e graúdo que se tem na região.

• Como não há costume de se manter balanças em 
obras, o traço em volume é o mais utilizado, apesar de 
menos preciso.

Exemplo de traço: 1:2,5:3

Um balde de cimento, dois baldes e meio de areia e três 
baldes de brita (pode ser balde ou caixa ou qualquer 
outra coisa que tenha semelhante volume)



Traço do concreto

• Para concreto armado com importância 
estrutural (lajes, vigas, pilares), o ideal é solicitar 
ensaio de corpos de prova, para posterior 
avaliação da resistência.

• Para cada tipo de serviço pode ser ajustado um 
traço, variando desde os materiais utilizados, 
assim como o slump. Ex: para peças esbeltas, 
utilizar brita 1; para peças robustas, um misto de 
britas.

• O concreto dosado em central (concreteira) é 
normalizado pela ABNT



Traço do concreto

• Quando feito o pedido para a concreteira é 
informado: resistência do concreto, a 
trabalhabilidade, a dimensão máxima do 
agregado e a classe de agressividade. O cliente 
ainda pode especificar o tipo e marca do 
cimento, tipo de lançamento, determinada 
coloração, etc...



Abatimento ou Slump Test

• De acordo com a norma NBR7223, o teste de 
coesão (trabalhidade) de um concreto é feito 
com um cone. Esse teste é chamado de Slump
Test. O resultado do teste varia de acordo com 
a diferença entre a altura do cone e a altura 
do concreto fresco sem o cone. A variação é 
dada em centímetros e de acordo com uma 
escala o concreto poderá ser desde firme até 
muito mole.
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Relação agua/cimento

• Se a quantidade de agua for muito pequena e 
insuficiente, as reações entre a agua e o cimento 
poderão ser prejudicadas, assim como sua 
trabalhabilidade, caso o fator agua/cimento for 
superior ao ideal, a resistência diminuirá em 
função dos poros, que tem influencia negativa, 
deixando um concreto menos resistente e 
duradouro. Na prática, é adotado um fator 
agua/cimento próximo de 0,50, porem, tudo 
depende do grau de umidade dos agregados e da 
consistência desejada para o concreto.



Exsudação

• É a tendência da agua de amassamento de vir a 
superfície do concreto recém lançado, 
produzindo um concreto poroso.

• A agua ao subir a superfície pode carregar 
partículas finas de cimento, formando uma pasta 
que impede a ligação de novas camadas de 
material.

• Esse problema pode ser controlado com a correta 
proporção de agua/cimento, evitando-se o 
emprego de agua além do necessário.



Segregação

• É a separação dos diversos componentes do concreto, 
o que implica um concreto sem as características 
necessárias para adensamento.

• A segregação resulta da tendência dos agregados 
graúdos se separarem da argamassa (cimento, areia e 
agua), deixando o concreto não homogêneo, ou cheio 
de vazios, reduzindo sua resistência.

• Exemplos de causas para segregação:
-Transporte longo com carrinho de mão
-Lançar o concreto sobre as formas a uma altura superior 
a 2,5m
-Vibração excessiva
-Agregado maior que espaçamento entre as armaduras



Concretagem

• A compactação do concreto em 
fôrmas deve ser feito com auxílio de 
vibradores. A vibração é ideal para se 
ter um concreto com menos 
porosidade, sendo mais resistente e 
durável. O vibrador é uma máquina 
portátil composta de agulha, 
mangueira e fonte de energia.

• O início de pega do concreto é em 
torno de 2 horas e meia, nesse 
tempo o concreto deve ser 
transportado e lançado nas fôrmas. 
Existem aditivos retardador de pega, 
alterando seu tempo de manuseio.



Concretagem

• É importante verificar os serviços que antecedem 
ao lançamento do concreto:

a) Execução e limpeza das fôrmas

b) Verificação dos eixos

c) Posição das armaduras

d) Instalação dos espaçadores

e) Proteção de periferia

f) Posicionamento e amarração das instalações 
elétricas.



Espaçadores
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Preparo do concreto em betoneiras

• Instalação de betoneira próxima aos materiais 
que comporão o concreto:

a) Coloque na betoneira uma parte de agua

b) Coloque a brita

c) Coloque o cimento

d) Coloque a areia

e) Misture ate obter uma massa homogênea

f) Adicione o restante da agua ate obter uma 
consistência plástica desejada.



Cura do concreto

• A cura do concreto tem por finalidade impedir 
a evaporação da agua (empregada no traço), 
durante o período inicial de hidratação.



Corpos de prova

• A resistência a compressão simples é medida 
em corpos de prova cilíndricos padronizados, 
de 15 cm de diâmetro x 30 cm de altura ( ou 
10 cm x 20cm) curados em câmara úmida a 
20ºC e com 28 dias. Depois dos 28 dias de 
cura os corpos de prova são colocados em 
uma prensa até se obter o rompimento.



Resistencia Mecânica
• Valor mínimo da resistência à compressão:
· 20 MPa para concretos apenas com armadura passiva,
· 25 MPa para concretos com armadura ativa e
· 15 MPa pode ser usado apenas em fundações e em obras 
provisórias”.
A norma NBR 8953 classifica o concreto para fins estruturais por 
grupos de resistência:



Durabilidade do concreto


