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1 INTRODUÇÃO 

O concreto usinado é aquele produzido em central dosadora, com grande 

aplicação na construção civil; as matérias-primas são monitoradas, controladas e 

ensaiadas em laboratório. Por isso, espera-se que a qualidade do material seja 

melhor do que o confeccionado no canteiro de obra. 

 Tem por vantagens a agilidade, ganho de espaço físico, redução no 

desperdício de material, segurança jurídica, maior custo-benefício, menor risco de 

acidente por necessitar de menor mão de obra, maiores garantias na qualidade do 

produto e a confiabilidade da obra. Para alcançar essas características, as Normas 

Brasileiras de Regulamentação (NBR) servem para padronizar e proporcionar 

métodos com intuito de garantir a qualidade do produto final. 

Espera-se que os resultados alcançados por este manual seja a 

conscientização de que o processo de produção do concreto não é simples e que 

demanda conhecimento técnico para se executar. Além disso, que sirva para 

instruir os usuários e trabalhadores sobre as exigências que devem ser atendidas 

com a solicitação do concreto à uma concreteira, antes, durante e depois do 

lançamento na obra.  

 

2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste Manual é reunir as principais considerações a respeito do 

concreto dosado em central, difundindo os benefícios do uso do concreto usinado 

em obras da construção civil, confirmando a importância das normas 

regulamentadoras e a necessidade da capacitação dos usuários que adquirem o 

concreto usinado, para que, no final, a excelência da qualidade do produto seja 

alcançada. 
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3 O QUE É O CONCRETO DOSADO EM CENTRAL? 

 

É o concreto dosado, misturado em equipamentos estacionário ou em 

caminhão betoneira, transportado por este último ou outro tipo de equipamento, 

dotado ou não de agitação, ocorrendo a entrega antes do início de pega do 

concreto, em local e tempo determinados, para que se processem as operações 

subsequentes à entrega, necessárias à obtenção de um concreto endurecido com 

as propriedades pretendidas (ABNT NBR 7212, 2012). 

 

3.1  Processo do Concreto Usinado em Central 
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3.2 Concreto: De que é feito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 OS 12 PASSOS PARA MELHORAR A ESCOLHA DO FORNECEDOR  

 

Na fase da escolha da concreteira, torna-se necessário realizar pesquisa 

sobre empresas que alcançaram a confiabilidade do mercado e que possam 

atender as demandas e necessidade do empreendimento. Para ajudar nesta 

escolha é importante seguir os 12 passos a seguir: 

1°passo: Para a seleção dos fornecedores de concreto é necessário realizar visitas 

a todas as concreteiras, nas proximidades da obra, no raio de atendimento da usina. 

Realizar a cotação de preço, fazer o trajeto e cronometrar o tempo percorrido pelo 

caminhão betoneira; 

2º passo: Verificar a qualidade dos materiais para confeccionar o concreto (através 

de laudos); verificar as instalações e condições de operação; 

3° passo: Atestar a qualificação da mão de obra; 

Tipos de concreto: 

Simples, armado e magro. 

1- O concreto simples é preparado com os 4 

componentes básicos e tem grande 

resistência aos esforços de compressão, mas 

baixa resistência aos esforços de tração. 

2- Já o concreto armado tem elevada resistência 

tanto aos esforços de tração como aos de 

compressão, mas para isso precisa de um 

quinto componente: armadura ou ferro. 

3- O concreto magro é, na verdade, um concreto 

simples com menos cimento. É mais 

econômico, mas só pode ser usado em partes 

da construção que não exijam tanta resistência 

e impermeabilidade. 

 

O Concreto é uma mistura, 

em determinadas proporções, 

de quatro componentes 

básicos: cimento, seixo, areia 

e água. 
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4° passo: Verificar se possui procedimentos rígidos na produção; 

5° passo: Verificar a estrutura de baias dos agregados, a qualidade das balanças e 

organização de toda estrutura; 

6° passo: Observar se na nota se específica corretamente ao menos 6 características 

do material:  FCK, modulo de elasticidade, fator água cimento, slump e tipo de agregado 

e assinatura do responsável da mistura/responsável técnico; 

7° passo: Conhecer o histórico e verificar os certificados de qualidade do trabalho 

da concreteira (laboratório credenciado); 

8° passo: Verificar se tem capacidade de atender ao volume desejado; 

9° passo: Verificar a existência de GPS nos caminhões; 

10° passo: Verificar a idade média da frota de caminhões-betoneira; 

11° passo: Verificar se há certificados de aferição de equipamentos de medição; 

12° passo: Verificar a qualidade e procedência dos materiais componentes do 

concreto e se são realizados ensaios em laboratório para compor o traço do concreto. 

 

5 CONTRATO  

 

Depois da escolha da concreteira, é necessário que o setor jurídico da obra, 

em conjunto com o responsável técnico, produza o contrato com as informações 

do projeto e dos direitos e obrigações, tanto da obra quanto da concreteira. Com 

a assinatura do contrato, a relação entre as partes envolvidas deve ser de 

confiabilidade. Os principais detalhes necessários para a confecção do contrato 

são: 

 Informações sobre o objeto a ser concretado, volumes e locais de entrega; 

 Definição do traço (proporção de areia, seixo, cimento e água) a ser usado; 



8 
 

Alinhamento em relação ao cronograma de planejamento e execução; 

 Definição de horários, tolerâncias e logística (trajeto até o descarregamento); 

 Definição dos responsáveis pela obra (concreteira/construtora ou usuário); 

 Definição da equipe e seus superiores; 

 Forma de comunicação e transparência; 

 Definição do laboratório de ensaios e os tipos de ensaios que serão realizados, 

incluindo as idades em que serão rompidos os corpos de prova); 

 Definição da obrigatoriedade de um responsável da construtora, para 

acompanhar os ensaios; 

 Definição das informações necessárias para entrega do concreto; 

 Definição de datas de recebimento de relatórios dos ensaios; 

 Definição de procedimentos de controle; 

 Definição dos riscos, das ações preventivas e das ações de contingência; 

 

 

 

 

 

 

 

O contrato de fornecimento de concreto deve ter, como cláusula 

principal, a responsabilidade de lançamento do concreto e as 

respectivas garantias contratuais, como: acompanhamento de 

lançamento, corpos de prova, rompimento e os laudos, de modo a 

garantir a responsabilidade da concreteira sobre o produto. 
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Quando efetuado o contrato, a empresa terceirizada passa a ser responsável 

por todas as etapas de preparo do concreto, como a caracterização dos materiais 

componentes, estudo de dosagem, ajuste e comprovação do traço e elaboração 

do concreto, que consiste desde o recebimento e armazenamento dos materiais, 

sua devida medida e mistura, bem como a verificação das quantidades utilizadas 

destes materiais.  

Tal verificação, baseia-se na necessidade de comprovar que todas as 

prescrições normativas e estabelecidas em contrato foram atendidas, pois a 

documentação relativa ao cumprimento destas prescrições e disposições tem que 

ser disponibilizada ao responsável técnico e ao proprietário da obra, para o 

arquivamento na empresa. 

6 PLANO DE CONCRETAGEM    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o fornecimento dos serviços de concretagem, deve-se buscar total 

entrosamento e colaboração entre as equipes. Os problemas encontrados devem ser 

discutidos e levados ao conhecimento dos responsáveis, podendo-se sugerir 

melhorias no processo. 

 

Para que o planejamento da concretagem seja eficiente, é necessário que 

haja a participação de todos os envolvidos, para que todos os fatores que 

influenciam numa boa concretagem sejam considerados e analisados, para se criar 

uma ação eficaz. 

 



10 
 

O plano de concretagem ou plano de trabalho é um conjunto de medidas a 

serem tomadas antes do lançamento do concreto, para assegurar a qualidade da 

peça a ser concretada. Apresentamos, a seguir, um check-list que servirá como 

guia para o sucesso da concretagem. 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

CHECK 

1 Reunião de alinhamento entre o usuário e a concreteira, antes da 

atividade no mínimo 48 horas;  

✓  

2 Informar sobre a estrutura a ser concretada; ✓  

3 Se os projetos estão aprovados e à disposição na obra; ✓  

4 Definir o tipo de concreto e como será lançado (manual ou bombeado); ✓  

5 Dias, horários e volumes de fornecimento do concreto; ✓  

6 O concreto deve ser aplicado no menor tempo possível; ✓  

7 Condições de acesso à obra e restrições de trânsito; ✓  

8 Verificar o acesso mais próximo ao objeto a ser concretado; ✓  

 

9 

Todas as ferramentas (baldes, colher de pedreiro, enxada, pá, carro de 

mão, calha), materiais e equipamentos (vibradores, trator) devem estar 

mais próximo do local da atividade. 

✓  

 

10 

Eleja um responsável pelo recebimento do concreto; confira o 

recebimento do concreto através da nota fiscal de entrega; proteja a peça 

recém concretada contra chuva, vento e temperaturas externas;  

✓  

11  Fontes de água e energia devem estar próximas da atividade; ✓  

 

12 

Os moldes de corpo de prova, termômetro e o slump test deverão estar 

limpos, na quantidade correta e disponíveis para a utilização; 

 

13 Definir a forma de lançamento do concreto; ✓  

 

14 

A equipe deverá estar ciente do dia e hora da concretagem (carpinteiro, 

pedreiros, topógrafos, técnicos e assistentes); 

✓  

15 Circulação dos caminhões betoneira no canteiro de obras; ✓  

 

16 

Condições para liberação dos caminhões betoneira para lançamento 

(responsáveis e critérios); 

✓  



11 
 

17 Visitas técnicas à central de concretos; ✓  

18 Requisitos e metodologias para controle do concreto; ✓  

19 Definição dos critérios para aceitação do concreto. ✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela a seguir é um check-list necessário para ser realizado antes do 

pedido do concreto. Todos os itens que compõem o objeto a ser concretado 

devem ser verificados, podendo ser realizada uma inspeção visual tomando-se as 

medições do objeto, para se evitar anomalias após a concretagem.  

 

FORMAS E 

ESCORAMENTO 

Conferência; capacidade de suporte; estanqueidade; limpeza e 

desmoldante; superfície (solo / concreto). 

 

ARMADURAS 

 

Conferência (bitola / quantidades); posicionamento; amarração; 

cobrimentos (pastilhas.); Conferência da limpeza e retirada de sujeiras. 

 

 

LANÇAMENTO 

 

Programação (volume, intervalos, acessos); equipe treinada e 

preparada; descontinuidade (juntas, encontros); tipo (bomba, caçamba, 

convencional); equipamentos (trator, guinchos); ensaios (slump test, 

corpos de prova e termômetro); plano (posição, camada, altura)  

ADENSAMENTO Vibradores (agulha, régua, placa); escoramento; treinamento. 

CURA Duração (início / término); processos (úmida / película, vapor). 

✓ Sempre, antes de realizar o planejamento da 

concretagem, verificar a previsão do tempo;  

✓ Caso seja período chuvoso, disponibilizar lonas para 

proteger o concreto nas primeiras horas; 

✓ Interessante adquirir algum aparelho de meteorologia 

(exemplo, o pluviômetro) e espalhar por alguns pontos 

na obra.  
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7 DE QUEM É A RESPONSABILIDADE DO RECEBIMENTO DO 

CONCRETO NA OBRA? 

O concreto, para fins estruturais, deve ter definidas todas as características e 

propriedades de maneira explícita, antes do início das operações de concretagem. 

O proprietário da obra e o responsável técnico, devem garantir o cumprimento da 

norma 12655 da ABNT e manter documentação que comprove a qualidade do 

concreto, conforme estabelecido. 

Algumas responsabilidades técnicas para executar a atividade são: 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

a) escolha do tipo de preparo do concreto 
(usinado ou confecção própria);

b) o pedido deve ser  de acordo com o 
projeto e com as condições de aplicação;

e) cuidados requeridos pelo processo 
construtivo e pela retirada do escoramento, 

levando-se em consideração as 
peculiaridades dos materiais (em particular, 
do cimento) e as condições de temperatura 

ambiente; 

f) atendimento aos requisitos da ABNT NBR 
9062 para a liberação da protensão, da 

desforma e da movimentação de elementos 
pré-moldados de concreto; 

c) atendimento a todos os requisitos de 
projeto, inclusive quanto à escolha dos 

materiais a serem empregados; 

d) recebimento e aceitação do concreto;

g) verificação do atendimento aos requisitos 
desta Norma pelos respectivos profissionais 

envolvidos; h) efetuar a rastreabilidade 
(registro de todos os dados) do concreto 

lançado na estrutura. 

O QUE SE DEVE SABER?

A temperatura do ambiente 

afeta consideravelmente na 

cura do concreto e na sua 

desforma. 
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8 PEDIDO DO CONCRETO  

 

O pedido deve ser realizado por um responsável técnico, para que todas as 

especificações sejam entregues de acordo com o projeto. É importante verificar 

se a concreteira confecciona o produto de acordo com as normas pertinentes, 

como por exemplo a norma NBR 12655. 

 

    Dados que devem constar no pedido do concreto usinado 

 
• A quantidade requerida, em m3; 

• O volume de concreto que deve vir no caminhão betoneira e o intervalo de entrega;  

• O horário de início de concretagem, que deve estar atrelado ao plano de concretagem;  

• Resistência característica à compressão do concreto (fck), em MPa, definida em 

Projeto; 

• Relação água/cimento (A/C) máxima, conforme projeto; 

• Consumo mínimo de cimento, por m³, conforme projeto; 

• Tipos de aditivos, conforme os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 11768:2011 – 

Aditivos químicos para o concreto de cimento Portland; 

• Tipo e quantidade de adições, juntamente com informações que não devem exceder a 

dosagem máxima recomendada pelo fabricante;  

• Classe de consistência do concreto fresco - definir o slump test (ensaios de 

consistência pelo abatimento do tronco de cone).  

• Obs.: O slump test pode ser definido pela obra em função do tipo da 

concretagem, mas deverá preservar sempre o fator água/cimento.  

• Informar a exigência de que o caminhão deve vir lacrado.  

• Indicações precisas da localização da obra. 
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9 TRANSPORTE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de descarga: DESENHO ILUSTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

  

O tempo de transporte do concreto, decorrido 

entre o início da mistura, a partir do momento 

da primeira adição de água até a entrega do 

concreto, deve ser inferior a 90 minutos, e 

fixado de maneira que, até o fim da descarga 

seja de no máximo 150 minutos. Este 

procedimento visa garantir que o fim do 

adensamento não ocorra após o início de pega 

do concreto. Em situações especiais, em 

função do cimento utilizado, aditivos ou 

condições ambientais, poderá ocorrer 

mudança de critério, desde que previamente 

acertado entre a contratante e a empresa de 

serviços de concretagem.                                 

LIÇÕES 

APRENDIDAS 

 

 

 

Qualquer adição de água exigida 

pelo contratante, além daquela 

prevista no traço, exime a empresa 

de serviços concretagem de 

qualquer responsabilidade quanto 

às características do concreto 

constantes no pedido. Este fato 

deve ser registrado no documento 

de entrega. 
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10 LANÇAMENTO                      

 

Com a chegada do caminhão na obra, deve-se verificar se o concreto que 

está sendo entregue está de acordo com o pedido. Confira no documento 

(romaneio) de entrega: 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendações, antes da descarrega do caminhão-betoneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Hora de saída da concreteira; 

✓ Volume do concreto; 

✓ Fator de água/cimento; 

✓ Abatimento (slump-test); 

✓ Resistência característica do concreto à compressão (fck); ou 

consumo de cimento/m³; 

✓ Aditivo, quando solicitado. 
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SOBRE A REPOSIÇÃO DE ÁGUA 

As regras para a reposição de água perdida por evaporação são 

especificadas pela NBR 7212 - Execução de Concreto Dosado em Central. Como 

regra geral, a adição de água não deve ultrapassar a medida do abatimento 

solicitada pela obra e especificada no documento de entrega do concreto. 

 

✓ Limitar o transporte interno do concreto, com carrinhos de mão a 60 m, 

tendo em vista a segregação e perda de consistência; 

✓ Utilizar carrinhos com pneus;  

✓ Preparar rampas de acesso às fôrmas; 

✓ Iniciar a concretagem pela parte mais distante do local de recebimento do 

concreto. 

✓ Especificar o equipamento de lançamento: altura de lançamento, bomba 

estacionária ou bomba-lança; 

✓ Prever local de acesso e de posicionamento para os caminhões e 

bombas; 

✓ Garantir o estacionamento próximo à bomba para dois caminhões-

betoneira, com objetivo de garantir o fluxo contínuo de bombeamento; 

✓ Estabelecer a sequência de concretagem e o posicionamento da 

tubulação de bombeamento. 

 

➢ Em caso de existência de não-conformidade, devem ser obedecidos os critérios 

estabelecidos na ABNT NBR 6118. 
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LEMBRETE! 

A conduta de causar poluição por meio de lançamento de resíduos e líquidos, 

em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e regulamentos, em níveis 

tais que possam resultar em danos à saúde humana e 

provocar mortandade de animais está assim prevista 

na Lei 9.605/98: “Art. 54: Causar poluição de 

qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 

resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 

mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: […]”. 

 

 

11 ENSAIO DO SLUMP TEST   

 

Logo após a confirmação da aprovação dos requisitos de qualidade do 

concreto, o material está pronto para o descarregamento. Então, é necessário 

realizar alguns ensaios para confirmar se o pedido está de acordo com o projeto 

e um desses é o slump test (NM 67:1998). 

A simplicidade deste ensaio o consagrou como o principal controle de 

recebimento do concreto na obra. Embora limitado, expressa a trabalhabilidade do 

✓ O concreto usinado deve obedecer a NBR 7212, 

2012 em relação ao tempo. Caso ultrapasse os 

150 minutos para descarregar, esse concreto 

deve ser rejeitado pelo responsável da 

concretagem. 

✓ Outra variável de extrema importância para a 

qualidade do concreto é o controle da 

temperatura; sempre conferir antes de 

descarregar o material. 

 

 

IMPORTANTE!

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
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concreto através de um único parâmetro: abatimento. Para que cumpra este 

importante papel, deve-se executá-lo corretamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acerto da água no caminhão-betoneira deve ser 

efetuado de maneira a corrigir o abatimento de todo o 

volume transportado, garantindo-se a homogeneidade da 

mistura, logo após a adição de água complementar. O 

concreto deve ser agitado na velocidade de mistura, 

durante pelo menos 60 segundos. 

 

    Slump Test 

 
# colete a amostra de concreto depois de 

descarregar 0,5 m³ de concreto do caminhão 

e em volume aproximado de 30 litros;  

# coloque o cone sobre a placa metálica, bem 

niveladas e apoie seus pés sobre as abas 

inferiores do cone; 

# preencha o cone em 3 camadas iguais e 

aplique 25 golpes uniformemente 

distribuídos em cada camada; 

# 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;  

 

# após a compactação da última 

camada, retire o excesso de 

concreto e alise a superfície com 

uma régua metálica; 

# retire o cone, içando-o com 

cuidado na direção vertical;  

# 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.  
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12 AMOSTRAGEM DO CONCRETO 

 

Depois de realizado o ensaio do slump test e verificado que a 

trabalhabilidade do concreto está correta, é necessário realizar o que orienta a 

NBR 5738 - 2015, que prescreve o procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de-prova de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois do concreto ser aceito por meio do ensaio de abatimento, deve-se coletar uma 

amostra que seja representativa para o ensaio de resistência que também deve seguir 

as especificações das normas brasileiras:                                               

 ✓ Não é permitido retirar amostras, tanto no princípio quanto no final da 

descarga da betoneira; 

✓ A amostra deve ser colhida no terço médio do caminhão-betoneira; 

✓ A coleta deve ser feita cortando-se o fluxo de descarga do concreto, utilizando-

se para isso um recipiente ou carrinho-de-mão; 

✓ Deve-se retirar uma quantidade suficiente, 50% maior que o volume 

necessário, e nunca menor que 30 litros.  

✓ Em seguida, a amostra deve ser homogeneizada para assegurar sua 

uniformidade. 
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                     . 

 

 

 

 

 

 

 

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

Imediatamente após sua identificação, os corpos de prova devem ser 

MOLDAGEM DOS CORPOS DE 

PROVA 

Nos corpos de prova com dimensões 100 mm x 200 

mm, são aplicados 12 golpes em cada camada, 

totalizando duas camadas iguais e sucessivas. Nos 

corpos de prova com dimensões 150 mm x 300 mm, 

são aplicados 25 golpes em cada camada, com a haste, 

totalizando três camadas iguais e sucessivas. Estes 

golpes são aplicados da maneira mais uniforme 

possível; 

# Deixar os corpos-de-prova nos moldes, sem sofrer 

perturbações e em temperatura ambiente por 24 horas; 

# Após este período, deve-se identificar os corpos-de-

prova (rastreio) e transferi-los para o laboratório, onde 

serão rompidos para atestar sua resistência. 

 

 

 

 

Os corpos de prova a serem ensaiados com a 

finalidade de verificar a qualidade e a 

uniformidade do concreto utilizado na obra ou 

para decidir sobre sua aceitação, de acordo com 

o estabelecido, devem ser desmoldados após o 

período de cura inicial.  
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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 podem ficar expostos ao 

gotejamento nem à ação de água em movimento. Evitar empilhamento de corpos 

de prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ADENSAMENTO 

O adensamento do concreto consiste na movimentação do material para 

que os espaços vazios (bolhas de ar) da mistura sejam eliminados e o produto 

possa ter uma mistura mais homogênea e com isso, um concreto mais resistente 

e com aparência linear. Este processo deve ser realizado logo após o lançamento 

ao objeto a ser concretado- NBR 14931 – 2004. 

Qual é o equipamento para adensar? 

O tipo de vibração, bem como a potência dos vibradores, deve ser escolhido 

em função do tipo de concreto a ser utilizado.  O tempo de vibração e espaçamento 

da aplicação devem ser criteriosamente estabelecidos em função deste fator, bem 

A temperatura do ar da câmara úmida ou da água do 

tanque de cura, pode ser mantida no intervalo de (21 

± 2)°C, (25 ± 2)°C ou (27 ± 2)°C e registrada no 

relatório de ensaio. Impedir a secagem das 

superfícies dos corpos de prova entre o momento em 

que são retirados do local de cura e a realização do 

ensaio. 
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como das dimensões das peças que receberão o concreto. Recomenda-se a 

observação das seguintes regras para a aplicação de vibradores de agulha: 

✓ A aplicar o vibrador em distâncias iguais a 1,5 vezes o raio de ação;  

✓ introduzir rapidamente e retirar a agulha lentamente, de modo que a cavidade formada 

pelo vibrador feche naturalmente;  

✓ não vibrar espessura de concreto superior ao comprimento da agulha. Esta deve 

penetrar totalmente na massa do concreto, penetrando ainda 2 a 5 cm na camada 

anterior, se esta não estiver endurecida, evitando-se assim o aparecimento de uma 

junta fria;  

✓ não deslocar a agulha do vibrador de imersão, horizontalmente;  

✓ não vibrar além do tempo necessário para que desapareçam as bolhas de ar 

superficiais e a umidade na superfície fique uniforme. Praticamente, vibra-se durante 

intervalos de tempo de 5 a 30 segundos, conforme a consistência do concreto.  

Na descarga do concreto, deve-se evitar a formação de montes assim 

como a utilização do vibrador para removê-los, caso existam. O procedimento 

correto é vibrar o concreto no perímetro externo do monte e em seguida na 

direção do centro. Desta maneira, evita-se a segregação da mistura. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Má utilização do vibrador 

 

Utilização correta do 

Vibrador 
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14 CURA DO CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os principais processos são:  

✓ Molhagem das fôrmas (pequenas superfícies);  

✓ Aspersão;  

✓ Recobrimento (areia, serragem, terra, sacos de aniagem mantidos 

úmidos); impermeabilização superficial (conhecida como membranas 

de cura);  

✓ Submersão;  

✓ Cura a vapor.  

 

A cura do concreto é uma etapa importante da concretagem, pois evita a 

evaporação prematura da água e fissuras no concreto. Após o início do 

endurecimento, o concreto continua a ganhar resistência, mas para que 

isto ocorra de forma satisfatória, deve-se tomar alguns cuidados:  

 

• Inicie a cura tão logo a superfície concretada tenha resistência à ação da 

água (algumas horas) e estenda por, no mínimo, 7 dias;  

• Mantenha o concreto saturado até que os espaços ocupados pela água 

sejam, então, ocupados pelos produtos da hidratação do cimento;  

• Deixe o concreto nas fôrmas, mantendo-as molhadas; 

• Mantenha um procedimento contínuo de cura.  

 

Cessando o descarregamento do concreto, a lavagem da bica do caminhão 

betoneira deve ser realizada em local apropriado. Caso a concreteira não 

tenha, é eficaz fazer uma cava próxima a obra e realizar o procedimento de 

lavagem. Depois é importante que a cava seja fechada. 



24 
 

Podemos concluir que, quanto mais perfeita e demorada for a cura do 

concreto, tanto melhores serão suas características finais. 

 

15 Qualidade do Concreto 

Para se obter a qualidade do concreto é necessário, ao longo de 

toda a jornada, desde o planejamento até a cura, atender-se tanto as 

especificações do projeto quanto as normas da ABNT. Feito tudo isso, a sua obra 

terá mais chances de alcançar a qualidade desejada.  

   O controle do concreto no seu estado fresco é de vital importância 

para garantir suas propriedades no estado endurecido. Um dos grandes desafios 

dos tecnologistas de concreto é compatibilizar o desempenho do concreto 

desenvolvido em laboratório, com aquele entregue na obra. Isto porque estes 

concretos estão sujeitos a formas diferentes de manuseio, transporte, 

lançamento, adensamento e cura. 

        A norma ABNT NBR 12654 informa que o programa de controle 

tecnológico deve ser elaborado em função do grau de responsabilidade da 

estrutura, das condições agressivas existentes no local da obra, do conhecimento 

prévio das características dos materiais disponíveis para a execução das obras e 

outras condições estabelecidas pelos responsáveis por este controle. 
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Rompimento de amostras para verificação de qualidade do 

concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os corpos de prova a serem ensaiados a partir de um dia de idade, 

moldados com a finalidade de verificar a qualidade e a uniformidade do concreto 

utilizado em obra ou para decidir sobre sua aceitação, devem ser desmoldados 24 

h após o momento de moldagem, no caso de corpos de prova cilíndricos, ou após 

48 h, para corpos de prova prismáticos. 

Depois das 24 h, deve ocorrer a preparação das bases dos cilindros de 

concreto, pois as irregularidades na superfície da base podem comprometer o 

resultado da resistência da amostra. Para regularizar a base, deve-se realizar o 

REMATE, RETIFICAÇÃO ou CAPEAMENTO. 

 

 

 

 

Conforme as normas NBR 12655 e NBR NM 33, as amostras devem ser coletadas 

aleatoriamente durante a operação de concretagem. Cada exemplar deve ser constituído por 

dois corpos de prova da mesma batelada, conforme NBR 5738, para cada idade de rompimento, 

moldados no mesmo ato. Toma-se como resistência da amostra o maior dos dois valores 

obtidos no ensaio das amostras. 

Conforme NBR 5739 - Concreto - Ensaio de 

compressão de corpos de prova cilíndricos, na 

tabela ao lado demonstra-se a tolerância de tempo 

para o ensaio de compressão, em função da idade 

de ruptura.  

 

O remate pode ser feito por meio de escova de aço sobre o topo 

do corpo de prova e rematá-lo com uma fina camada de pasta de cimento 

consistente, com espessura menor ou igual a 3 mm; A retificação é 

realizada removendo-se as desigualdades mecanicamente; O capeamento 

é revestir a base com um material apropriado, por exemplo um elastômero. 
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A máquina para realizar o ensaio dos corpos de prova do concreto obedece a NBR 6156 

- Máquina de ensaio de tração e compressão - Verificação - Método de ensaio. 

 

 

O corpo-de-prova cilíndrico deve ser posicionado 

de modo que, quando estiver centrado, seu eixo 

coincida com o da máquina, fazendo com que a 

resultante das forças passe pelo centro.  

 

 
Apresentação dos resultados dos rompimentos do corpo de prova 

O certificado de resultados de ensaio de corpos de prova moldados segundo a 

NBR 5738 deve conter as seguintes informações:  

a) número de identificação do corpo de prova; 

 b) data de moldagem;  

c) idade do corpo de prova;  

d) data do ensaio;  

e) dimensões dos corpos de prova;  

f) tipo de capeamento empregado;  

g) classe da máquina de ensaio (segundo NBR-NM-ISO-7500-1:2004);  

e) resultado da resistência à compressão individual dos corpos-de-prova e do 

exemplar;  

 

Conforme a NBR 5739, a estrutura de aplicação da carga deve 

ter capacidade compatível com os ensaios a serem realizados, 

permitindo a aplicação controlada de carga sobre o corpo de 

prova colocado entre os pratos de compressão. O prato que se 

desloca deve ter movimento na direção vertical, mantendo 

paralelismo com o eixo vertical da máquina. 
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16 RASTREABILIDADE: O QUE É E PARA QUE SERVE? 

Rastreabilidade é o rastreio de todas as etapas que integra uma 

concretagem. Este processo serve para registrar e controlar as variáveis e 

evidencias geradas no processo. 

Exemplificação de perguntas que devem ser feitas e respondidas no 

acompanhamento da rastreabilidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Essas perguntas têm que ser respondidas toda vez que for 

feito o pedido de concreto para uma usina. 

 

 

 

 

 

 

Por se tratar do principal material utilizado na execução de estruturas de obras 

em geral e, consequentemente, ter um impacto relevante no resultado final, o 

concreto é um dos materiais mais controlados da engenharia civil. Este controle 

é realizado pela rastreabilidade do material em questão, que é a capacidade de se 

localizar o histórico e a aplicação do material por meio de registros gerados. 

 

Qual tipo de areia, seixo e cimento foram usados no traço do concreto 

entregue? 

Tipo de produto? 
Qual a hora que o caminhão 

saiu da concreteira? 

Qual caminhão (placa) saiu da concreteira? 

Qual o caminhão (placa) saiu da 

concreteira? 
Quais os responsáveis? 

Quais os responsáveis? Em Quais datas serão rompidos os corpos 

de prova? 
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Todo esse controle deve ser feito através de planilhas ou de um 

sistema de gestão que registre todos os dados que devem ser mantidos 

arquivados, após o termino da obra, para futuras exigências. 

 

17 RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE – RNC 

 

Em obra civil na atividade de concretagem, é observado que existem muitas 

variáveis a serem atendidas e muitas vezes acontece que problemas surgem por 

várias possibilidades; por isso, a implantação do RNC vem garantir a qualidade 

esperada no processo e produto adquiridos. O RNC é uma ferramenta de controle 

da gestão da qualidade, composto por um checklist: uma lista de verificação que 

é definida pelos gestores; modelo em anexo.  

 

18 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendeu-se neste trabalho proporcionar ao usuário do concreto usinado, 

de forma muito sintética, mas objetiva e estruturante, uma familiarização com os 

requisitos de controles tecnológicos e gerenciamento que regem esse produto. 

Para satisfazer este objetivo, optou-se por uma descrição evolutiva do processo, 

desde da escolha do fornecedor até a rastreabilidade do concreto. O resultado 

obtido satisfaz os requisitos de objetividade e da dimensão que pretendia atingir. 

Ele também constituirá um auxiliar útil, de referência frequente para que o leitor 

que pretenda construir sua casa própria ou uma grande construtora com seus 

empreendimentos, tenham um manual técnico que o guiará na direção da 

qualidade de sua obra. 
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MODELOS DE PLANILHAS DE CONTROLES EM ANEXO: 

ANEXO 1- Modelo de Planilha de Controle de Concretagem; 

ANEXO 2- Planilha de Controle de Qualidade – Rompimento de Corpos-de -Prova; 

ANEXO 3- Planilha de Relatório de Não conformidade – RNC 
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ANEXO 1- Modelo de Planilha de Controle de Concretagem 

Logomarca da 

Organização 

Planilha de Controle de Concretagem 

Empreendimento  Data:  

Contratada  Canteiro  

Objeto à Concretar 

 

 

Nº Traço: Concreteira: Nº Lacre: 

 

Tipo Bloco/Piso 

 

Volume do Projeto: Tramo: 

Caminhão Nº. NF Placa Hora Slump Quant Nº 

Blocos 

Temp. 

Amb. 

Temp. 

Conc. 

Quant 

c. 

prova 
Início Término 

01           

02           

Verificação antes da Concretagem 

Nº Requerimento S N NA Observação 

1 Os eixos e níveis estão dentro das 

tolerâncias de projeto? 

    

2 O fundo das cavas apresentam-se 

nivelados e livres de matéria 

orgânica? 

    

3 As barras de armaduras 

apresentam-se com corrosão, 

contaminação por óleo ou graxa? 

    

4 As formas estão limpas e 

estanques e o desmoldante foi 

devidamente aplicado? 

    

5 As armaduras estão de acordo com 

projeto (quantidade de aço, bitola, 

dimensional e amarrações? 

    

Verificação durante a concretagem 

1 Os vibradores e os mangotes 

estão em condições de uso? 

    

2 A vibração está correta?     

3 Os equipamentos e os materiais 

para o acabamento estão 

disponíveis na concretagem? 

    

4 Os equipamentos e os materiais 

para a realização do controle de 

qualidade (slumo test, cilindros de 

corpo de prova, termômetro e 

antisol) estão disponíveis a 

concretagem?  

    

Verificação após a concretagem 

1 Antisol     

Desforma 

2 Verificação visual da fundação     

     Responsável Contratada 

 

Responsável do Contratante 
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ANEXO 2- Planilha de Controle de Qualidade – Rompimento de Corpos-de -

Prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logomarca da 

Organização 

Planilha de Controle de Qualidade – Rompimento corpos de Prova 

Empreendimento:  Data: 

Contratada: Canteiro/Obra: 

Nº Aferição da Prensa: FCK do Projeto: 

Objetos Concretados Rompimento de Corpo de Prova 

 

7 Dias 28 Dias 

Nº NF 

(Rastr

eio) 

Data 

da 

Molda

gem 

Objeto 

Concret

ado 

Volu

me 

Nº

s 

Slum

p 

 

Identific

ação do 

CP 

Da

ta 

Resulta

do 

Médi

a 

Da

ta 

Resulta

do 

Mé

dia 

    a           

    a           

    a           

    a           

    a           

    a           

    a           

    a           

    a           
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ANEXO 3- Planilha de Relatório de Não conformidade – RNC 

Logomarca da Organização Relatório de Não Conformidade – RNC 

Emitente: RNC Nº: Data: 

Definição do 

Problema: 
 

Impacto:  

Causa Raiz:  

Método de Verificação:          (  ) Visual   (   ) Documental   (     ) Entrevista   (    ) Outros 

Detalhamento da Não Conformidade 

Descrição Abrangência 

  

Ação Prevenção Responsável 

  

Ação de Contingência Responsável 

  

Ação de Correção (Ação Imediata) Responsável 

  

Relatório Fotográfico 

 
 

 

Ciência dos Envolvidos 

Nome Cargo Data  Assinatura 

    

Responsável Técnico: Gerente Geral: 

 


