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1. OBJETIVO 

A presente Especificação tem por finalidade estabelecer os critérios, requisitos e 
procedimentos a adotar no que for aplicável para: 

Recebimento, ensaios, estocagem e emprego do cimento Portland e agregados para 
concreto; 

Recebimento, ensaios, aceitação e utilização de barras de aço destinadas a 
armaduras; 

Execução de formas e escoramento; 

Preparo e montagem das armaduras; 

Dosagem e controle tecnológico do concreto; 

Preparo e lançamento do concreto; 

Controle da resistência mecânica do concreto; 

Cura do concreto e retirada das formas e escoramentos; 

Aceitação da estrutura. 

 

2. NORMAS 

Normas, Especificações e Métodos Oficiais 

Este memorial complementa as seguintes normas, especificações e métodos da 
ABNT em suas últimas edições: 

NBR – 6118 Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento 

NBR – 14931 Execução de Estruturas de Concreto 

NBR – 12654 Controle Tecnológico de materiais componentes do concreto 

NBR – 12655 Concreto – Preparo, controle e recebimento 

NBR – 6122 Projeto e execução de fundações 

NBR – 5732 Cimento Portland comum 

NBR – 7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras de concreto armado 

NBR – 7211 Agregado para concreto – Especificação 

NBR – 7112 Concreto pré - misturado 

NBR – 7215 Cimento Portland – Determinação da resistência à compressão 

NBR – 5738 Concreto – Procedimento para moldagem e cura dos corpos de prova 
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NBR – 5739 Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos 

NBR – 6153 Produto Metálico - Ensaio de dobramento semi-guiado 

NBR – 7190 Projeto de estruturas de madeira 

NBR – 7218 Agregados - Determinação do teor de argila em torrões e materiais 
friáveis 

NBR – 7221 Agregados - Ensaios de qualidade de agregado miúdo 

NBR – 7251 Agregado em estado solto - Determinação de massa unitaria 

NBR – 5741 Extração e preparação de amostras de cimentos 

NBR – 5740 Amostragem de concreto fresco produzido por betoneiras 
estacionárias 

NBR – 7225 Materiais de pedra e agregados naturais. 

NBR – 7203 Madeira serrada e beneficiada. 

NBR – 8800 Projeto e execução de estruturas de aço para edifícios. Método dos 
estados limites; Procedimento. 

NM – 137 Argamassa e concreto – Água para amassamento e cura de 
argamassa e concreto de cimento Portland 

Na falta de Método da ABNT, serão utilizados os seguintes métodos: 

ASTM C 143-66 “Standard Method of Test for Slump of Portland Cement 
Concrete” 

M-15 do IPT São Paulo “Medida da consistência dos concretos” 

 

3. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

3.1.  CIMENTO PORTLAND E AGREGADOS PARA CONCRETO 

3.1.1.  Cimento Portland 

 

a) Generalidades 

O cimento Portland a ser empregado deverá satisfazer a NBR-5732. 

A Executante deverá fornecer à Fiscalização certificado que demonstre que o 
cimento empregado atende a presente especificação. Se o cimento proceder 
diretamente do Fabricante, este certificado deverá ser fornecido por ele. 
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b)  Amostras 

As amostras deverão ser ensaiadas de acordo com a NBR-5732 e NBR-7215, quanto 
a análise química, finura, pega, expansibilidade e resistência à compressão. As amostras 
serão retiradas de acordo com a NBR-5732 e NBR-5741. 

c) Aceitação 

O cimento a granel deverá ser transportado em veículo especial para este fim e o 
fabricante deverá enviar junto com cada partida, um certificado indicando o tipo, a marca do 
cimento e o peso do carregamento. 

O cimento acondicionado em sacos deverá ser recebido no invólucro original da 
fábrica, devidamente identificado com a marca do cimento, peso líquido, marca da fábrica, 
local e data de fabricação. Os invólucros deverão estar em perfeito estado de conservação, 
não sendo aceitos aqueles avariados ou que contiverem cimento empedrado. 

 

d) Armazenamento 

O armazenamento do cimento deverá ser em local protegido da ação de intempéries, 
da umidade do solo e de outros agentes nocivos. 

Os sacos contendo cimento deverão ser empilhados de maneira a permitir facilidades 
de contagens, inspeção e identificação de cada partida; cada pilha terá no máximo dez 
sacos. 

Lotes de cimento de diferentes partidas não poderão ser misturados. 

 

3.1.2.  Agregado miúdo 

a)  Generalidades 

Poderão ser empregados dois tipos de agregado miúdo: 

Tipo I  

Areia natural quartzosa, com diâmetro igual ou inferior a 4,8 mm proveniente da 
britagem de rochas estáveis. 

Tipo II  

O Agregado miúdo poderá ser constituído pela mistura de areia e brita indicada desde 
que a porcentagem de areia seja superior a 50% e mediante aprovação da Fiscalização. 

 

b) Aceitação e Ensaios 

O agregado miúdo deverá obedecer ao item 8 da NBR-7211 e terá suas amostras 
retiradas e ensaiadas de acordo com os métodos correspondentes. 
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O agregado miúdo deverá ser completamente lavado antes de entregue à obra, para 
eliminar o material pulverulento. 

 

c) Armazenamento 

O armazenamento será de modo a não haver mistura com outros tipos de agregados 
e ainda não haver contaminação por impurezas. 

O agregado miúdo deverá chegar à betoneira com umidade uniforme. 

 

3.1.3.  Agregado graúdo 

a)  Generalidades 

O agregado graúdo será o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente da 
britagem de rochas estáveis, com um máximo de 15% passando pela peneira de 4,8 mm. 

b) Aceitação e Ensaios 

O agregado graúdo deverá obedecer ao item 9 da NBR-7211 e suas amostras 
deverão ser ensaiadas de acordo com os métodos correspondentes. 

O agregado graúdo deverá ser completamente lavado antes de ser entregue à obra, 
seja qual for sua procedência. 

c) Classificação e Armazenamento 

Os agregados a serem utilizados deverão estar classificados em tipos; 1, 2 e 3, 
conforme o item 11 da NBR-7225. 

Os diferentes tipos de agregados deverão chegar à betoneira separadamente com 
umidade uniforme. 

Os agregados de diferentes tamanhos deverão ser armazenados em compartimentos 
separados. Se acontecer mistura de agregados de diferentes tipos, eles poderão ser 
aproveitados após serem peneirados e separados de acordo com a sua granulometria. 

Deverão ser tomadas precauções para que materiais estranhos não se misturem com 
os agregados, vindo a prejudicar as suas características. Caso isso venha a acontecer, os 
agregados deverão ser lavados antes de serem utilizados, ou rejeitados. 

 

3.2.  AÇO PARA ARMADURAS 

3.2.1.  Generalidades 

Todo o aço das armaduras passivas das peças estruturais de concreto armado deve 
estar de acordo com o que prescreve a NBR-7480. 
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3.2.2.  Aceitação e Ensaios 

De cada partida de material que chegar a obra, serão retiradas amostras para ensaio 
de acordo com o item 5 da NBR-7480. Os ensaios deverão ser executados por laboratório 
idôneo e de conformidade com o item 6 da NBR-7480. Os resultados dos ensaios serão 
analisados pela Fiscalização, que aceitará ou rejeitará o material, seguido os itens 7 e 8 da 
NBR-7480. 

 

3.2.3.  Arames 

Para amarração das armaduras será usado arame recozido preto, bitola 18 AWG. 

 

3.3.  MADEIRAS PARA FORMAS E ESCORAMENTOS 

3.3.1.  Generalidades 

A madeira de uso provisório para a montagem de andaimes, tapumes e 
escoramentos, será o Pinho do Paraná ou equivalente. O tipo de madeira poderá ser 
substituído por uma de uso local, com resistência e finalidade equivalentes, tal como freijó, 
cupiúba, acapu, etc., com prévia aprovação da Fiscalização, nas dimensões comerciais 
adequadas ao fim a que se destinem. 

3.3.2.  Aceitação  

A madeira serrada e beneficiada deverá satisfazer a NBR-7203. Os ensaios de 
qualidade se regularão pelo MB-26. 

 

3.4.  ÁGUA PARA AMASSAMENTO DO CONCRETO OU LAVAGEM DOS 
AGREGADOS  

3.4.1.  Generalidades 

A água utilizada para amassamento do concreto ou para lavagem dos agregados 
deverá obedecer à norma NM – 137 

 

3.4.2.  Aceitação  

A água deverá ser isenta de óleos, ácidos, álcalis e matéria orgânica em quantidades 
prejudiciais. Será aceita a água com características potáveis, desde que ensaiada por 
laboratório idôneo. 

Em caso de dúvida quanto a sua qualidade, a fiscalização só autorizará o seu uso 
após ensaios realizados em laboratório idôneo. 
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3.5.  ADITIVOS 

3.5.1.  Utilização 

A fim de melhorar determinadas qualidades e características do concreto ou facilitar o 
seu preparo, manuseio e utilização, com menor dispêndio de energia ou com economia de 
material, poderão ser utilizados, desde que autorizados por escrito pela Fiscalização. É 
importante ressaltar que um aditivo nunca será usado para corrigir defeitos intrínsecos ao 
concreto. 

 

3.5.2.  Metacaulim ou Sílica Ativa 

Para o concreto das fundações, blocos e vigas baldrames, no geral estruturas 
enterradas, adotar concreto com adição pozolâmica de no mínimo 10% de Metacaulim ou 
8% de Sílica Ativa e relação água/cimento máxima de 0,45. 

3.6.  PLASTIFICANTES 

Utilizados para melhorar a plasticidade do concreto e argamassa, permitindo melhor 
compactação com dispêndio menor de energia ou então, redução da quantidade de água, 
diminuindo a retração, melhorando a resistência e economizando aglomerante. 

 

3.7.  PRODUTOS DE CURA 

São produtos para serem pulverizados sobre o concreto logo após o seu lançamento, 
a fim de obturar os poros capilares da superfície e impedir a evaporação da água de 
amassamento do concreto fresco. 

 

3.8.  EXECUÇÃO DE FORMAS E ESCORAMENTO 

3.8.1.  Generalidades 

As formas deverão apresentar geometria, alinhamento e dimensões rigorosamente de 
acordo com as indicações dos desenhos e estar de acordo com o item 7.2.2.3 da NBR 
14931. 

As formas deverão ser dimensionadas para não apresentarem deformações 
substanciais sob ação de quaisquer causas, particularmente cargas que serão suportadas; 
para tanto é necessário que as mesmas sejam suficientemente resistentes e rígidas, bem 
como adequadamente escoradas. 

As fendas ou aberturas com mais de 3 mm de largura, através das quais possa haver 
vazamento de argamassa deverão ser preenchidas devidamente. As fendas com largura de 
4 a 10 mm serão calafetadas com estopa ou outro material que garanta estanqueidade. 
Aquelas que apresentarem largura superior a 10 mm serão fechadas com tiras de madeiras. 
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3.8.2.  Formas de Madeira Comum 

As madeiras deverão ser de boa qualidade, sem apresentar curvaturas, sinais de 
apodrecimento ou nós soltos. 

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser molhadas até a saturação. 

 

3.8.3.  Formas de Madeira Compensada 

Quando forem utilizadas chapas de madeira compensada, tipo Madeirit ou similar 
como forma, estas deverão ser à prova d’água e se apresentarem sem empeno e/ou 
ondulações. 

As chapas poderão ser utilizadas mais de uma vez, desde que: 

- haja previsão para tal. 

- não apresentem danos causados pela desforma. 

As formas para concreto aparente deverão ser novas. 

 

3.8.4.  Escoramentos 

Os escoramentos deverão ser projetados e executados de modo a apresentarem 
segurança quanto à estabilidade e resistência. 

Os escoramentos deverão obedecer as prescrições das Normas Brasileiras NBR-7190 
e NBR-8800, respectivamente para estrutura de madeira e estruturas metálicas e ainda 
observar os itens 7.2.2.2 e 10.2 da NBR-14931. 

Os escoramentos deverão apresentar rigidez suficiente para não se deformarem em 
excesso sob ação das cargas e variações de temperatura e/ou umidade. 

Sempre que necessário, as escoras deverão possuir em suas extremidades, 
dispositivos para distribuir as pressões de modo a não comprometerem a eficiência de seus 
pontos de apoio. 

 

3.9.  PREPARO E MONTAGEM DAS ARMADURAS 

3.9.1.  Generalidades 

Nos desenhos de armadura estão indicadas as categorias e classes de aços a serem 
utilizados nas diferentes partes das estruturas. 

As barras de aço que não se apresentarem retas antes da preparação das armaduras 
deverão ser alinhadas por método que mantenha inalteradas as características mecânicas 
do material. 
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3.9.2.  Corte e Dobramento 

O corte e dobramento das barras deverão ser executados por processos que não 
alterem as características mecânicas do material e deverão atender ao item 8.1.5.1 da NBR 
14931. 

Os dobramentos e medidas das armaduras deverão estar rigorosamente de acordo 
com as indicações dos desenhos. 

Os dobramentos para ganchos e estribos deverão ser feitos segundo os critérios 
especificados nos itens 9.4.2.3 e 9.4.6.1 da NBR-6118. 

 

3.9.3.  Emendas 

Para as barras que necessitem de emendas estas deverão ser executadas conforme 
o item 9.5 da NBR-6118 e localizadas rigorosamente nas posições previstas nos desenhos. 

Se os desenhos não indicarem as posições das emendas, estas deverão ser 
executadas a serem definidas pelo engenheiro responsável. Em caso de dúvida por parte do 
engº residente (responsável), deverá ser consultada a fiscalização. 

A executante poderá substituir um tipo de emenda por outro, desde que previamente 
aprovado pela Fiscalização. 

 

3.9.4.  Montagem 

A montagem das barras das armaduras obedecerá sempre às posições indicadas nos 
desenhos e ao item 8.1.5.5 da NBR 14931. 

As barras deverão ser devidamente amarradas a fim de não sofrerem deslocamentos 
de suas posições no interior das formas antes e durante a concretagem. 

Quando os desenhos de armaduras não indicarem os espaçamentos entre barras 
paralelas, não serão admitidas distâncias inferiores aos valores mínimos prescritos pela 
NBR-6118. 

O cobrimento de concreto sobre as barras das armaduras não poderá ser inferior aos 
valores mencionados na tabela 7.2 do item 7.4 da NBR-6118. 

Havendo necessidade de se deslocar alguma armadura que interfira com tubulações, 
eletrodutos, chumbadores, insertos, etc, e se este deslocamento exceder um diâmetro da 
barra, a Fiscalização será consultada e submetida à sua aprovação, que poderá, se julgar 
necessário, exigir a colocação de armaduras adicionais de reforço na região afetada pelo 
deslocamento. 
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3.9.5.  Inspeção  

As armaduras serão inspecionadas antes da concretagem a fim de constatar estarem 
corretas, devidamente montadas, isentas de escamas de laminação, terra, argamassa, óleo, 
escamas de ferrugem ou outro material que possa prejudicar sua aderência ao concreto. 

 

3.10.  DOSAGEM E CONTROLE DO CONCRETO 

3.10.1.  Introdução 

As quantidades de cada componente da mistura serão determinadas a fim de se 
conseguir para o concreto as características mecânicas exigidas pelo projeto. O valor da 
resistência característica indicada nos desenhos servirá de base para a dosagem do 
concreto. 

O concreto deve ser preparado e atender aos critérios de controle da qualidade 
previstos na NBR-12655. Quando se tratar de concreto dosado na central, além dos 
requisitos da NBR-12655, o concreto deve estar ainda de acordo com o que estabelece a 
NBR-7212. 

Qualquer método baseado no fator água/cimento poderá ser utilizado para a dosagem 
experimental, desde que aprovado pela Fiscalização. 

Deverão ser dosadas e ensaiadas várias composições para cada tipo de concreto a 
ser usado, apresentando-se os melhores resultados à Fiscalização para aprovação. 

Uma vez adotado determinado traço, os materiais componentes não poderão 
apresentar variações de qualidade, procedência, quantidade, granulometria ou outras. 
Qualquer alteração exigirá novo estudo de dosagem para definição do novo traço que 
deverá ser submetido à aprovação da Fiscalização. 

Os materiais componentes serão periodicamente ensaiados, conforme NBR-5732 e 
NBR-7211, e o traço corrigido de acordo com os resultados destes ensaios. 

Os agregados deverão ser dosados em peso, permitindo-se para a água, dosagem 
em volume. Em casos especiais, a Fiscalização poderá autorizar dosagem em volume. 

 

3.10.2.   Preparo do Concreto 

3.10.2.1. Generalidades 

O concreto poderá ser preparado na própria obra em central ou betoneira, ou 
fornecido por empresa especializada em concreto pré - misturado.  

Deverá ser atendido o que prescreve a NBR-12655. 
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3.10.2.2. Concreto Preparado na Obra 

Para o concreto preparado na obra, tanto em betoneira como em central, os 
componentes deverão ser medidos em peso e separadamente. 

Os equipamentos de pesagem deverão estar aferidos e lacrados pelo Instituto de 
Pesos e Medidas ou outro órgão Oficial. 

A verificação dos equipamentos deverá ser efetuada através de pesos padronizados 
mantidos na obra pela Empreiteira. Os equipamentos para medição dos agregados deverão 
ser verificados uma vez por mês e os de medida de água, cimento e aditivos, a cada 2 
semanas. 

A medição de água poderá ser peso ou volume; entretanto o equipamento deverá ser 
ajustado para que não haja influência das variações de pressão da água na medição. 

 

3.10.2.3. Concreto Pré - Misturado 

a)  Condições Gerais 

Os resultados gerais exigíveis do concreto devem atender aos previstos na NBR-6118 
e nos itens 4.1 a 4.6. da NBR-7212/84, dos quais destacam-se: 

- Mistura parcial na central e complementação na obra: 

Os componentes sólidos são colocados no caminhão - betoneira, na sua totalidade 
com parte da água, que é completada na obra imediatamente antes da mistura final e 
descarga. Neste caso, deve-se estabelecer um sistema rigoroso de controle da quantidade 
de água a ser adicionada na central e a ser complementada na obra, para evitar ultrapassar 
a quantidade prevista no traço. 

- Adição suplementar de água para correção do abatimento devido a evaporação, 

Somente se admite adição suplementar de água para correção de abatimento, devido 
a evaporação, antes do inicio da descarga desde que: a) antes de se proceder a essa 
adição, o valor de abatimento obtido seja igual ou superior a 10 mm; b) que essa correção 
não aumente o abatimento em mais de 25 mm, c) que o abatimento após a correção não 
seja superior ao limite máximo especificado; d) que o tempo transcorrido entre a primeira 
adição de água aos materiais e o inicio da descarga não seja inferior a quinze minutos. 

A adição suplementar mantém a responsabilidade da empresa concreteira pelas 
propriedades do concreto constantes do pedido. 

Nota: Qualquer acréscimo de água suplementar, mesmo sob as condições de controle 
recomendadas só é viável caso o equipamento consiga redistribuir no concreto a água 
adicionada; recomenda-se devida atenção a outras causas de redução da consistência do 
concreto, tais como: efeito de abrasão, de temperatura, de absorção dos agregados, etc. 

Qualquer outra adição de água exigida pela Executante e/ou Fiscalização exime a 
empresa concreteira de qualquer responsabilidade quanto ás características do concreto 
exigidos no pedido e este fato deve ser obrigatoriamente registrado no documento da 
entrega. 
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b) Considerações Finais 

 

Recepção do concreto pré - misturado: por ocasião da chegada do concreto na obra, 
é necessário verificar-se, na nota fiscal, os dados relativos a resistência característica, Dmax 
do agregado da mesma, índice de abatimento, marca e dosagem dos aditivos, horários da 
carga, volume e outros itens específicos, relacionados no pedido, correspondentes ao 
solicitado. 

No caso das características do concreto serem diferentes da solicitada, comunicar-se 
imediatamente com a empresa fornecedora, para saber se a diferença se deve somente a 
erro de emissão da nota, ou realmente as características foram alteradas. Nesse segundo 
caso, a Fiscalização é quem toma a decisão de aceitar ou não o concreto. 

Teor de cimento: por ocasião da determinação da dosagem, o teor de cimento deve 
ser dimensionado adotando-se a resistência característica do cimento especificado, sem 
que sejam considerados os eventuais incrementos de resistência, obtidos nos ensaios de 
qualidade em argamassa normal. 

Cura do concreto: a cura compreende uma série de providências que devem ser 
adotadas para impedir a saída brusca de água do concreto nas primeiras idades após seu 
adensamento. Consiste em manter um ambiente com umidade superior a 90% na atmosfera 
que envolve a peça de concreto, de modo a evitar a troca de umidade com o ambiente. 

Tempo de cura normal: o tempo de cura normal é variável em função do tipo de 
cimento adotado. Para simples orientação, recomenda-se: a) concreto com cimento 
Portland, sete dias contínuos; b) concreto com cimento AF, quatorze dias contínuos; 

  

c) concreto com cimento pozolânico, 21 dias contínuos. 

Término da Cura: o momento da suspensão do sistema de cura deverá ocorrer de 
modo a não haver, entre a temperatura do ambiente e a superfície do concreto, gradiente 
acentuado, para evitar choque térmico, responsável pela implantação de forte retração que 
pode provocar acentuada fissuração. 

 

3.10.3.  Transporte e Lançamento do Concreto 

3.10.3.1. Transporte 

O transporte do concreto do local de amassamento até o local de lançamento poderá 
ser feito manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecânicos, ou por bombeamento. 

Qualquer que seja o meio, o transporte do concreto deverá ser feito de modo a não 
permitir a desagregação ou segregação dos componentes, nem tampouco a evaporação 
excessiva de água. 

As calhas inclinadas para transporte do concreto por gravidade deverão ser de 
material resistente e não absorvente, estanques, e apresentar superfícies lisas e inclinação 
mínima de 20 graus. 
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Os meios mecânicos para transporte do concreto poderão ser vagonetas, correias 
transportadoras, elevadores e guindastes. 

No transporte por bombeamento, deverão ser seguidas todas as especificações do 
fabricante do equipamento de bombeamento. 

O equipamento para bombear concreto deverá ser operado por pessoal habilitado. 

Recomenda-se o uso de aditivo plastificante a fim de facilitar o transporte do concreto 
dentro da tubulação. 

Para que o concreto possa ser bombeado, o diâmetro interno da tubulação deverá ser 
no mínimo três vezes o diâmetro máximo do agregado. 

Para que o concreto passe pela tubulação, está deverá ser limpa e lubrificada com 
pasta de cimento, garantindo-se que a pasta se espalhe por toda sua superfície interna; 
para que se consiga esse espalhamento a pasta deverá ser colocada na tubulação com uma 
de suas extremidades fechada. 

Após cada operação de bombeamento, toda a tubulação e o equipamento de recalque 
deverão ser limpos por processo mecânico e lavados com água corrente. 

 

3.10.3.2. Lançamento 

A Fiscalização só autorizará o lançamento do concreto nas formas após a verificação 
e aprovação de: 

a) Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas. 

b) Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiência de suas 
armações. 

c) Montagem correta e completa de todas as peças embutidas na estrutura (tubulação, 
eletrodutos, chumbadores, insertos, etc.). 

d) Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus pontos de apoio. 

e) Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necessária vedação das 
formas. 

Não poderá ser utilizado concreto que apresentar sinais de início de pega, 
segregação, ou desagregação dos componentes, não podendo ainda ocorrer mais de uma 
hora desde o fim do amassamento até o fim do lançamento. 

Para o concreto ser lançado em camadas, deverão ser tomadas precauções para que 
uma camada não seja lançada sobre a anterior parcialmente endurecida. 

O concreto não poderá ser lançado com altura de queda livre superior a dois metros; 
em peças estreitas e altas o concreto deverá ser lançado por meio de funis ou trombas ou 
então por janelas abertas nas laterais das formas. 
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Durante e após o seu lançamento, o concreto deverá ser vibrado por meio de 
equipamento adequado para ficar assegurado o completo preenchimento das formas e a 
devida compactação do concreto. 

Os equipamentos a empregar são os vibradores de agulha ou de superfície, 
dependendo da natureza da peça estrutural que esteja sendo concretada. 

No adensamento com emprego de vibradores de agulha a espessura da camada de 
concreto deverá ser da ordem de 75% do comprimento da agulha; não sendo satisfeita a 
condição anterior; as opções serão o emprego da agulha em posição conveniente ou o 
emprego de vibradores de superfície. 

O tempo de vibração do concreto não poderá ser excessivo, devendo ser o suficiente 
para assegurar a perfeita compactação de toda a massa de concreto sem a ocorrência de 
ninhos ou segregação dos materiais. 

As armaduras não deverão ser vibradas para não acarretar prejuízos na aderência 
com o concreto em virtude de vazios que poderão surgir ao redor das mesmas. 

 

3.10.4.  Controle da Resistência Mecânica do Concreto 

O controle de resistência mecânica do concreto visa a determinação do valor 
estimado de sua resistência e será obrigatoriamente sistemático, devendo ser executado por 
meio de ensaios de ruptura de corpos de prova cilíndricos moldados durante a concretagem. 

Os corpos de prova deverão ser moldados por pessoa especializada, de acordo com a 
NBR-5738 e rompidos em laboratórios conforme a NBR-5739, em geral com a idade de 28 
dias. 

Em casos especiais, quando for necessário o conhecimento da resistência mecânica 
do concreto com idade inferior a 28 dias, ou o conhecimento da curva de crescimento da 
resistência em função do tempo, o controle da resistência mecânica deverá ser programado 
e realizado de modo que sejam rompidos corpos de prova com idades de 7, 14, 21 e 28 
dias. 

O concreto a ser empregado deverá ser dividido em lotes de modo que cada lote 
apresente volume não superior a 100m3 , tempo de execução não superior a 2 semanas e 
seja aplicado numa área construída não maior que 500 m2. 

De cada lote será retirada uma amostra constituída de “n” exemplares onde a variável 
“n” será função do índice de amostragem definido na NBR-12655 e NBR-5738. 

De cada lote, deverão ser retiradas tantas amostras quanto forem as idades em que 
se deseja conhecer a resistência mecânica do concreto. 

Tratando-se de concreto pré - misturado, a amostra deverá ser constituída de um 
exemplar para cada caminhão betoneira recebido na obra. 

As amostras a utilizar para verificação da resistência mecânica do concreto com idade 
de 28 dias deverão ter seus exemplares constituídos de 3 corpos de prova, 2 dos quais 
serão rompidos com a idade de 28 dias, adotando-se para resistência do exemplar o menor 
dos dois valores obtidos nos ensaios de ruptura; o terceiro corpo de prova ficará como 
reserva para, eventualmente, ser utilizado em futuras comprovações. 
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Dispensa-se o terceiro corpo de prova ou corpo de prova de reserva nos exemplares 
de amostras destinados à verificação da resistência mecânica do concreto com idade 
inferior a 28 dias. 

Os corpos de prova deverão ser identificados por qualquer sistema de codificação que 
torne claros os seguintes dados: 

Estrutura e lote a que pertencem. 

Número de amostra e idade em dias com a qual seus exemplares deverão ser 
rompidos. 

Número do exemplar, bem como o número de ordem do corpo de prova dentro do 
exemplar, ou a indicação de se tratar de corpo de prova de reserva. 

Data da moldagem dos corpos de prova. 

Data na qual os corpos de prova deverão ser rompidos. 

A fiscalização deverá organizar e manter atualizado um livro de registro para o 
controle da resistência mecânica do concreto no qual deverão ser feitas as seguintes 
anotações para cada estrutura: 

A identificação da estrutura. 

A identificação dos lotes em que a mesma foi dividida com indicação das peças 
concretadas, o volume de cada lote e respectivas datas.  

A identificação das amostras retiradas de cada lote, com identificação das datas de 
moldagem e de ruptura de seus exemplares. 

A identificação dos exemplares de cada amostra com a identificação dos corpos de 
prova que constituem cada exemplar, bem como os valores da resistência a ruptura desses 
corpos de prova e o valor adotado para resistência a ruptura do exemplar. 

Para cada lote da estrutura o valor estimado da resistência característica do concreto 
com a idade que tiver sido especificada. 

 

3.10.5.  Cura do Concreto 

A execução da cura do concreto deve estar de acordo com o item 10.1 da NBR-
14931. 

Depois de lançado nas formas e durante o período de endurecimento, o concreto 
deverá ser protegido contra secagem, chuva, variações de temperatura e outros agentes 
prejudiciais. 

Durante o endurecimento o concreto não poderá sofrer vibrações ou choques que 
possam produzir fissuração na massa de concreto ou prejudicar a sua aderência com as 
armaduras. 

Durante os primeiros 7 dias após o lançamento o concreto deverá ser protegido contra 
a secagem prematura umedecendo-se a sua superfície exposta ou cobrindo-a com uma 
manta impermeável. 
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A aceleração do endurecimento do concreto por meio de aquecimento poderá ser 
empregada, desde que o processo seja adequadamente controlado e sejam tomadas as 
medidas necessárias para se evitar secagem prematura. 

 

3.10.6.  Juntas de Concretagem. 

Sempre que for necessário interromper a concretagem da estrutura, a interrupção 
deverá ocorrer em locais pré determinados. 

A execução das juntas deverá seguir o que está determinado no item 21.6 da NBR-
6118 e no item 9.7 da NBR-14931. 

A concretagem só poderá ser interrompida fora dos locais indicados nos desenhos 
com o conhecimento e autorização da Fiscalização. Nesses casos, a interrupção deverá ser 
prevista de modo o formar-se juntas de concretagem, na medida do possível, com a 
superfície normal à direção dos esforços de compressão, devendo ainda essas juntas ser 
armadas para resistir a eventuais esforços de cisalhamento, de modo a não diminuir a 
resistência da peça. 

Em ambos os casos as juntas de concretagem deverão ter suas superfícies 
trabalhadas da seguinte forma: 

No local onde vai ser executada a junta de concretagem no final do lançamento do 
concreto, deve-se tomar os cuidados necessários para que a superfície da junta resulte 
rugosa. 

Após o início do endurecimento do concreto a superfície da junta de concretagem 
deverá ser energicamente escovada com uma escova de aço, aplicando-se jato de água no 
final da pega de modo a remover a pasta e o agregado miúdo, para que assim o agregado 
graúdo fique exposto. 

Quando da retomada da concretagem, os seguintes cuidados deverão ser 
observados: 

Imediatamente antes do reinicio da concretagem, a superfície da junta deverá ser 
perfeitamente limpa com ar comprimido e jato d’água, de modo que todo material solto seja 
removido e a superfície da junta fique abundantemente molhada. 

O reinício da concretagem deverá ser precedido pelo lançamento sobre a superfície 
da junta de uma camada de argamassa de cimento e areia com traço 1:3 e mesmo fator 
água - cimento do concreto, com espessura de aproximadamente 1 cm, de modo a garantir 
a não ocorrência de descontinuidade na textura do concreto, ou seja, impedir a formação de 
uma faixa de concreto poroso ao longo da junta. 

Antes do lançamento da camada de argamassa de cimento e areia será facultado 
aplicar na superfície da junta um adesivo estrutural à base de epóxi, como por exemplo o 
“Colma Fix” produzido pela SIKA S/A; neste caso, a superfície deverá estar seca antes da 
aplicação do adesivo, aplicação essa que deverá ser feita conforme as instruções do 
fabricante do produto. 

A concretagem de pilares e paredes que constituem um apoio de vigas e lajes deverá 
ser interrompida no plano da face da viga ou laje pelo tempo suficiente para ocorrer o 
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assentamento do concreto, de modo a se evitar a formação de fissuras horizontais nas 
imediações do nível de apoio. 

No caso de algum plano de concretagem fazer parte do projeto estrutural, esse plano 
deverá ser rigorosamente seguido no lançamento do concreto; no caso do projeto estrutural 
ser omisso, deverá ser seguido o plano de concretagem apresentado pela Executante deste 
que previamente aprovado pela Fiscalização. 

 

3.10.7.  Juntas de Dilatação 

Estas juntas terão como finalidade permitir movimentos de origem térmica, 
deformações lenta, retração, movimentos mecânicos e outros.  

 

Os dispositivos que constituem as juntas devem possuir: 

 

- Compatibilidade com as variações da abertura; 

- Não oferecer resistência à livre movimentação; 

- Ser estanque à percolação das águas pluviais; 

 

Os equipamentos auxiliares necessários para a execução são inerentes ao material 
aplicado, e normalmente são indicados pelo fornecedor da junta. 

 

O material da junta será o Mastique Elástico, que é normalmente utilizado como 
vedação em juntas de pequena mobilidade.  

 

3.10.8.  Consistência do Concreto. 

A determinação da consistência do concreto deverá ser feita por ensaios de 
abatimento de corpos de prova tronco cônicos (Slump Test), de modo a se constatar se a 
consistência prevista está sendo obtida. 

Os ensaios de consistência deverão ser realizados sempre que forem moldados 
corpos para controle da resistência mecânica, respeitando o mínimo de um ensaio para 
cada 25 m3 ou um ensaio por dia quando o concreto for amassado na obra, e o mínimo de 
um ensaio para cada caminhão - betoneira, quando o concreto provier de usina fora da obra. 

Os valores médios aceitáveis para abatimento dos corpos de prova tronco cônicos, 
em função das características da estrutura, são os indicados na tabela abaixo. 

Se para determinada massa o abatimento medido ultrapassar de 5 cm o limite 
superior indicado na tabela abaixo, o concreto dessa massa não poderá ser utilizado. Para 
valores intermediários e a critério da Fiscalização, a massa poderá ser aceita. 



INFRAERO                                    CF.01/302.92/9289/00                                 FL   19/21   

 

 

Tipo de Estrutura Abatimento do Tronco de Cone (cm)  

Peças de concreto de seção 
transversal de pequenas dimensões e com 
alta taxa de armação:(paredes delgadas, 
silos, colunas esbeltas, vigas e lajes de 

pequenas dimensões, etc). 

5 a 10 

 

Concreto para ser transportado por 
bombeamento 

 

10 a 12 

 

 

3.11.  RETIRADA DE FORMAS E ESCORAMENTO 

3.11.1.  Prazos de Retirada de Formas e Escoramento 

As formas e escoramentos só poderão ser retirados depois que o concreto estiver 
suficientemente endurecido de modo a apresentar resistência necessária às solicitações 
decorrentes das cargas que atuarão. 

A programação da retirada deve estar de acordo com o item 10.2 da NBR-14932. 

Nos casos normais os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos são os 
seguintes: 

Faces laterais: 3 dias. 

Faces inferiores, desde que deixem pontaletes bem encunhados e adequadamente 
espaçados:  4 dias. 

Faces inferiores sem pontaletes:  21 dias. 

Nos casos de emprego de cimento de alta resistência inicial em processo aceleração 
da cura, a Fiscalização poderá autorizar a redução dos prazos mínimos mencionados no 
item anterior.  

As formas e escoramentos deverão ser retirados com cuidado de modo a não 
provocar choques e avarias na estrutura. 

A retirada das formas e escoramentos deverá ser realizada segundo plano 
previamente elaborado conforme o tipo de estrutura. Quando o projeto apresentar esse 
plano, a Fiscalização deverá providenciar para que o mesmo seja obedecido; caso o projeto 
não apresente, deverá o mesmo ser preparado pela Empreiteira e previamente aprovado 
pela Fiscalização, a quem caberá providenciar o total atendimento ao plano elaborado. 

O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalização, quando 
constatada a inexistência de danos, fraturas ou empenamento. 
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3.12.  ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA 

A aceitação da estrutura estará condicionada a comparação entre a resistência 
característica do concreto (Fck) imposta pelo projeto e os valores estimados da resistência 
característica (Fck est.) obtidos para cada uma dos lotes em que foi dividido o concreto da 
estrutura no processo de sua resistência mecânica. 

Nos casos comuns a estrutura será automaticamente aceita se para todos os lotes for 
constatado que: 

Fck est. >= Fck 

Se para um ou mais lotes a condição de aceitação automática acima estabelecida não 
se verificar, realizar-se-á a ruptura dos corpos de prova de reserva da amostra e recalcular-
se-á o valor estimado da resistência característica do concreto do lote, utilizando-se os 
valores de resistência a ruptura dos corpos de prova de reserva. Se o valor de Fck est. 
assim obtido satisfizer a condição de aceitação automática, o concreto do lote em questão 
será automaticamente aceito. 

Quando não houver aceitação automática de um ou mais lotes, as seguintes 
providências deverão ser tomadas isoladamente ou em conjunto: 

- Revisão do Projeto. 

- Ensaios especiais de concreto. 

- Ensaios da Estrutura (prova de carga). 

Nos casos de revisão do projeto da estrutura, os cálculos deverão ser refeitos 
adotando-se Fck = Fck est. para o concreto de cada lote em questão. 

Os ensaios especiais do concreto serão realizados com pelo menos 6 corpos de prova 
extraídos da parte da estrutura correspondente ao lote em questão, devendo esses corpos 
de prova apresentar diâmetros de 15 cm, corrigindo-se os resultados de suas resistências a 
ruptura se a relação entre a altura e o diâmetro do corpo de prova for diferente de 2. Nesses 
casos, o valor estimado da resistência do concreto será calculado pela fórmula reduzida, 
majorando-se em 10% (ou 15% se a quantidade de corpos de prova for de pelo menos 18) o 
valor assim obtido por se tratar de corpos de prova extraídos da própria estrutura. 

Incidindo suspeita sobre parte ou todo de uma estrutura e não sendo possível superar 
essa suspeita da forma preconizada nos itens anteriores, a estrutura deverá ser submetida a 
ensaio (prova de carga), devendo o ensaio ser planejado, executado e interpretado com o 
auxílio de profissionais especializados, preferivelmente vinculados a laboratório nacional 
idôneo. Durante a prova de carga deverão ser medidos deslocamentos (deformações) que 
serão indicadores do comportamento da estrutura, devendo cessar a prova de carga aos 
primeiros sinais de início de ruína. 

Para a verificação do comprimento da estrutura aos estados limites de utilização, a 
prova de carga será executada com a carga Gk + Qk .Para a verificação quanto aos estados 
limites últimos, a prova de carga será executada com a maior das seguintes cargas: 

Gk + 0,5 (Qk + Qd) e 1,20 Gk. 
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Se após a realização das verificações, chegar-se a conclusão de que as condições de 
segurança são atendidas, a estrutura será aceita. Caso contrário uma das seguintes 
decisões deverá ser tomada: 

A estrutura será reforçada. 

A parte condenada da estrutura será demolida. 

Todas as providências deverão ser tomadas por conta do executante, não cabendo 
nenhum ônus ao contratante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


