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Recomendações Gerais para o Uso de Materiais Asfálticos em 
Obras

Durante o transporte de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo) em caminhões-

tanque, quando aquecido por meio de maçaricos, o material deverá estar em

circulação para que o calor seja distribuído de maneira uniforme. Os tanques de

estocagem deverão estar limpos e secos para o depósito do material asfáltico.

O aquecimento de tanques de estocagem de cimentos asfálticos de petróleo ou de

asfaltos diluídos deve ser realizado preferencialmente por meio de vapor d’água

ou de serpentinas instaladas dentro dos tanques, por onde circulará óleo

aquecido, evitando-se o aquecimento por chama direta.

 

Asfaltos Diluídos

Os asfaltos diluídos resultam da diluição de um cimento asfáltico de petróleo por

destilados leves de petróleo, em frações que se aproximam da nafta, do querosene

e do diesel, com o objetivo de reduzir temporariamente sua viscosidade,

facilitando sua aplicação, geralmente exigindo temperaturas menores que a do

cimento asfáltico nessa aplicação. A classificação atual resultou de estudos

aprofundados, reduzindo o número para dois apenas, de acordo com a natureza

do diluente utilizado:

CR – Asfaltos diluídos de cura rápida, tendo como diluente uma nafta na faixa de
destilação da gasolina;
CM - Asfaltos diluídos de cura média, tendo como diluente o querosene.
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Tipos e Aplicações dos Asfaltos Diluídos

CM-30 – Imprimação de superfícies com textura fechada;
CM-70 – Imprimação de superfícies com textura aberta;
CR-70 – Pintura de ligação sobre superfícies não absorventes;
CM-250 – Tratamentos superficiais invertidos e pré-misturados a frio.

Fonte: Obra EPTG – DER-DF - 2009

 

Emulsões Asfálticas

Chama-se emulsão à mistura de dois constituintes não-miscíveis entre si que,
entretanto, constituem fases separadas. A fase dispersante ou fase contínua é
normalmente um líquido, enquanto a fase dispersa ou descontínua pode ser
constituída por um líquido viscoso, um sólido ou um semi-sólido, como por
exemplo, um asfalto ou um alcatrão.

Em termos práticos, as emulsões vieram atender as expectativas de poder
dissolver os asfaltos com água num processo desenvolvido inteiramente a frio.

Podem-se agrupar as emulsões em dois tipos:

• emulsões diretas: óleo ou betume dispersado em água;

• emulsões inversas: água dispersada no óleo ou ligante hidrocarbonado.
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Em função da velocidade de ruptura, as emulsões são classificadas pelos tipos: de
ruptura rápida (RR), de ruptura média (RM) e de ruptura lenta (RL).

Aplicações das Emulsões asfálticas:

• RR-1C – Pintura de ligação, tratamentos superficiais, macadame betuminoso;

• RR-2C – Pintura de ligação, tratamentos superficiais, macadame betuminoso;

• RM-1C – Pintura de ligação, pré-misturado a frio, areia-asfalto;

• RM-2C – Pintura de ligação, pré-misturado a frio, areia-asfalto;

• RL-1C – Pintura de ligação, pré-misturado a frio, areia-asfalto, solo-betume;

 

• LA-1C – Lama asfáltica, solo-betume;

• LA-2C – Lama asfáltica, solo-betume;

Emulsões asfálticas modificadas por polímero:

• RR1C-E – Pintura de ligação, tratamentos superficiais;

• RR2C-E – Pintura de ligação, tratamentos superficiais;

• RM1C-E – Pintura de ligação, pré-misturado a frio, areia-asfalto;

• RC1C-E – Microrrevestimento asfáltico a frio;

• RL1C-E – Lama asfáltica.
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Normas utilizadas:

• DNIT 165/2013 – EM – Emulsões asfálticas para pavimentação;

• DNIT 128/2010 – EM – Emulsões asfálticas catiônicas modificadas por

polímero.

 

Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI

A Resolução n°36/2012 da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis

(ANP) criou a Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), uma emulsão específica

para uso no serviço de Imprimação. Tal serviço consiste na aplicação de material

asfáltico sobre a base concluída do pavimento, antes da execução do

revestimento. No momento da aplicação da EAI, é necessário a realização do

ensaio da “Bandeja”.

Norma utilizada:

• DNIT 144/2014 – ES.
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Ensaio da “Bandeja” 

Fonte: professor.pucgoias.edu.br

 

Ensaios a serem realizados nas emulsões asfálticas

Fonte: Norma DNIT 165/2013 – Tabela 1
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Ensaios a serem realizados nas emulsões asfálticas modificadas 
por polímeros elastoméricos

Fonte: Norma DNIT 128/2010 – Tabela 1

 

Execução de Pintura de Ligação

No momento da aplicação de emulsão asfáltica destinada a pintura de ligação, se

faz necessário a realização do ensaio da “bandeja”, com o intuito de aferir a

quantidade de emulsão que está sendo lançada por metro quadrado.

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Tipos de Revestimentos Asfálticos

Lama Asfáltica

A lama asfáltica tem sua aplicação principal em manutenção de pavimentos,

especialmente nos revestimentos com desgaste superficial e pequeno grau de

trincamento, sendo nesse caso um elemento de impermeabilização e

rejuvenescimento da condição funcional do pavimento.

Normas utilizadas:

• ES – P 24/2005 – DER-PR;
• ET – DE – P00/024 – junho 2006 – DER-SP;
• DNIT 150/2010 – ES.

 

Emulsões utilizadas na Lama Asfáltica

Podem ser empregadas, quando indicadas no projeto, as emulsões asfálticas

catiônicas de ruptura lenta, tipos LA-1C, LA-2C, RL-1C, LAN, LAR-C.

Emulsão Asfáltica Catiônica Lama Asfáltica – LA – é um sistema constituído

pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas

carregadas positivamente. É normalmente empregada em serviço de lama

asfáltica, pintura de ligação, selagem de fissuras de pavimentos e areia asfalto a

frio.
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Emulsão Asfáltica Neutra para Lama Asfáltica – LAN é um sistema constituído

pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas

neutras.

Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Controlada para Lama Asfáltica –

LARC – é um sistema constituído de uma fase asfáltica dispersa em uma fase

aquosa composta por tensoativos químicos, especialmente desenvolvida para

aplicação de lama asfáltica de ruptura controlada.

 

Conforme a Norma ET-DE-P00/024 a Lama Asfáltica:

a) deve ser executado um ensaio determinação de perda por abrasão úmida, conforme NBR

14746(15), a cada 600 m de pista, com amostras coletadas na caixa distribuidora;

b) deve-se determinar o teor de ligante asfáltico, preferencialmente conforme ASTM D 6307(16)

ou DNER ME 053(17), ou ensaio de extração por refluxo, Soxhlet de 1.000 ml, conforme ASTM D

2172(18), em duas amostras coletadas durante a jornada de 8 horas trabalho, com intervalo de 4

horas entre elas;

c) a mistura de agregado obtida após extração do asfalto deve ser submetida a ensaios de

granulometria, conforme NBR NM 248(19), à razão de dois ensaios por jornada de 8hs de

trabalho;
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d) determinar a taxa de aplicação da mistura mediante colocação de bandejas de

peso e área conhecidos, na pista onde houver o espalhamento; obtém-se a

quantidade da mistura espalhada por intermédio de pesagens, após a passagem

do veículo distribuidor da mistura, uma determinação a cada 200m de extensão

de meia pista;

e) se indicado a adição de fíler no projeto da mistura, deve-se realizar inspeção

rigorosa da quantidade do fíler adicionado.

 

Exemplos de Execução de Lama Asfáltica

Fonte: www.empresaehl.com.br - 2013
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Microrrevestimento Asfáltico a Frio - MRAF

Esta é uma técnica que pode ser considerada uma evolução das lamas asfálticas,

pois usa o mesmo princípio e concepção, porém utiliza emulsões modificadas com

polímero para aumentar a sua vida útil. O microrrevestimento é uma mistura a frio

processada em usina móvel especial, de agregados minerais, fíler, água e emulsão

com polímero, e eventualmente adição de fibras.

Normas Utilizadas:

• DNIT 035/2018 – ES;

• ET – DE – P00/022 – fevereiro/2006;

• ES – P 30/2017 – DER-PR.

 

Exemplos de Execução de MRAF

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Tratamentos Superficiais

Consiste no espalhamento de material betuminoso e agregado mineral, no qual o

agregado é colocado uniformemente, sobre o material asfáltico, constituindo uma

camada e submetido à operação de compressão e acabamento.

As principais funções do tratamento superficial são:

• proporcionar uma camada de rolamento de pequena espessura, porém, de alta

resistência ao desgaste;

• impermeabilizar o pavimento e proteger a infraestrutura do pavimento;

• proporcionar um revestimento antiderrapante;

• proporcionar um revestimento de alta flexibilidade que possa acompanhar

deformações relativamente grandes da infraestrutura.

 

Tipos de Tratamentos

Como é um revestimento executado por camadas classificam-se em:

Tratamento Superficial Simples (TSS): Uma aplicação de ligante betuminoso
coberto por uma camada de agregado mineral (miúdo), submetido à compressão e
acabamento.

Tratamento Superficial Duplo (TSD): Duas aplicações de ligante betuminoso
cobertas cada uma por agregado mineral (graúdo e miúdo). Após cada camada, os
agregados são submetidos à compressão.

Tratamento Superficial Triplo (TST): Três aplicações de ligante betuminoso
cobertas cada uma por agregado mineral, (graúdo, médio e miúdo). Após cada
camada, os agregados são submetidos à compressão.
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Normas utilizadas:

• DNIT 146/2012 – ES – Tratamento Superficial Simples (TSS);

• DNIT 147/2012 – ES – Tratamento Superficial Duplo (TSD);

• DNIT 148/2012 – ES – Tratamento Superficial Triplo (TST);

• DNER 391/1999 – ES – Tratamento Superficial Simples (TSS) com Asfalto Polímero;

• DNER 392/1999 – ES – Tratamento Superficial Duplo (TSD) com Asfalto Polímero;

• DNER 393/1999 – ES – Tratamento Superficial Triplo (TST) com Asfalto Polímero.

 

Execução de Tratamento Superficial 

Com Spread

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Execução de Tratamento Superficial 

Com Caminhão Multidistribuidor 

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ)

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto

(ABEDA), também costumeiramente designado Concreto Betuminoso Usinado a

Quente (CBUQ), pode ser considerado a mais comum e tradicional mistura asfáltica

a quente empregada no País, seja pelos materiais empregados em sua fabricação,

seja também pelos processos de controle exigidos para sua execução, em usina e em

pista.

Trata-se de uma mistura elaborada a quente, em usina misturadora (central de

usinagem ou descontínua, de grande, médio ou pequeno porte.
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Normas utilizadas:

• DNIT 031/2006 – ES;

• ET – DE – POO/027 – julho 2005 – DER-SP.

Observações:

Antes da aplicação do revestimento asfáltico é necessário ser desenvolvido o
traço;

Podem ser utilizados os seguintes tipos de cimentos asfálticos de petróleo (CAP):

• CAP 30/45;

• CAP 50/70;

• CAP 85/100.

 

• Ensaios a serem realizados nos agregados graúdos e miúdos:

Desgaste Los Angeles (DNER 035/98 - ME), igual ou inferior a 50%;

Índice de Forma (DNIT 424/2020 - ME), superior a 0,5;

Durabilidade (DNER 089/1994 - ME), perda inferior a 12%;

Equivalente de Areia (DNER 054/1997 - ME), igual ou superior a 55%;

Adesividade do ligante (DNER 078/94 e 079/94 – ME);

Granulometria (DNER 083/98 – ME).
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• Ensaios a serem realizados no CAP:

01 ensaio de penetração a 25 ºC (DNER-ME 003), para todo carregamento que

chegar à obra;

01 ensaio do ponto de fulgor, para todo carregamento que chegar à obra

(DNER148);

01 índice de susceptibilidade térmica para cada 100t, determinado pelos

ensaios DNER-ME 003 e NBR 6560;

01 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar à obra;

 

• 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), para todo

carregamento que chegar à obra;

• 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes

temperaturas, para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para

cada 100t.
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Ensaios a serem realizados na Mistura:

Fonte: Norma DNIT 031/2006 – ES 

 

Exemplos de Execução de Concreto Asfáltico

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Ensaios a serem realizados após o lançamento Concreto Asfáltico  em 
Pista:

• Teor de ligante asfáltico (CAP) – DNER 010/1994 - ME;

• Extração de corpos de prova para verificação da espessura de aplicação, conforme

Projeto e o cálculo do Grau de Compactação, não se admitindo valores inferiores a

97% e nem superiores a 101%, em relação à massa específica aparente do projeto

da mistura;

• Caso seja possível realizar o ensaio para obter o Módulo de Resiliência (DNIT

135/2018 – ME), e também analisar a vida de fadiga (DNIT 183/2108 – ME);

 

• Temperatura de Usinagem – medição de temperatura feita diretamente na
Usina de Asfalto, não podendo exceder 177 ºC, norma DNIT 031/2006 – ES;

• Temperatura de Rolagem – medição feita na pista, com o intuito de controlar a
temperatura de aplicação da massa asfáltica, a fim de respeitar as
especificações de projeto;

• Ensaio de Penetração no CAP – efetuado para verificação direta da classe do
cimento asfáltico de petróleo, com metodologia padronizada pela norma DNIT
155/2010 – ME;

• Ensaio de Ductilidade - realizado com cimento asfáltico de petróleo moldado
conforme a DNER 163/98 – ME, e alongamento efetuado por ductilômetro
digital.

• Ponto de amolecimento - é a temperatura determinada quando o cimento
asfáltico de petróleo se desloca 25,4 mm, em ensaio padronizado pela DNIT
131/2010 - ME, pelo Método do Anel e Bola.
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• Estabilidade Marshall - executado conforme metodologia Marshall preconizada

pela DNER 043/95–ME. Utiliza-se o CAUQ colhido no momento do espalhamento,

e faz-se a compactação de 3 cilindros Marshall na temperatura obtida durante o

espalhamento, efetuando 75 golpes de cada lado do molde de compactação. Após

resfriamento, os corpos de prova são imersos em banho maria a 60°C por 40

minutos, e posteriormente levados à prensa para ruptura e mensuração da carga

máxima (estabilidade);

• Tração por compressão diametral Marshall: executado com corpos de prova

Marshall, utilizando CAUQ colhido durante o espalhamento ou após mistura em

laboratório, segundo a norma DNIT 136/2018-ME. Após resfriamento, os corpos

de prova são rompidos diametralmente por aplicação de carga concentrada.

 

Ensaio de Estabilidade Marshall 

Fonte: www.solotest.com.br
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Determinação da resistência à deformação permanente (DNIT 
184/2018 – ME).

Aparelho triaxial dinâmico para asfalto

Fonte: www.solotest.com.br

 

Na camada de rolamento, devemos observar conforme descreve a norma DNIT
031/2006 – ES, no subitem 7.3 Verificação do Produto na letra d) Condições de
Segurança:

• O revestimento de concreto asfáltico acabado deve apresentar Valores de

Resistência à Derrapagem - VDR ≥ 45 quando medido com o Pêndulo Britânico;

• Ensaio de Mancha de Areia (ASTM – E 965), com a altura de areia variando entre

1,20mm ≥ HS ≥ 0,60mm.
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Execução de Ensaio de Pêndulo Britânico

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Execução de Ensaio de Mancha de areia 

Fonte: www.mapadaobra.com.br
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O acabamento longitudinal da superfície deve ser verificado por aparelhos

medidores de irregularidade tipo resposta devidamente calibrados (DNER-PRO

164 e DNER-PRO 182) ou outro dispositivo equivalente para esta finalidade.

Neste caso o Quociente de Irregularidade - QI deve apresentar valor inferior ou

igual a 35 contagens/km (IRI ≤ 2,7).

“Apesar de uma superfície lisa e suave ser frequentemente associada à
qualidade da pavimentação, ela é só a embalagem deste produto. A
qualidade do seu conteúdo é que dirá se ele é bom ou não. E esse conteúdo
são as três camadas inferiores, chamadas de: subleito, sub-base e base”.
(ABEDA, 2014)

 

Asfaltos Modificados por Polímeros (AMP)

Fonte: www.abeda.org.br
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Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) com Polímero 

O asfalto modificado por polímeros é um ligante asfáltico especial produzido a
partir da modificação do cimento asfáltico de petróleo por polímeros
elastoméricos sintéticos, resultando em asfaltos que conferem propriedades
superiores aos asfaltos convencionais, principalmente para minimizar os tipos
mais frequentes de falha dos pavimentos, como a deformação permanente e
trincamento por fadiga, proporcionando maior vida útil aos revestimentos
asfálticos. O asfalto modificado por polímeros pode ser utilizado para diversas
aplicações, como nos Tratamentos Superficiais, Areia Asfalto a Quente
(AAUQ) e Concreto Asfáltico (CA). Com este ligante asfáltico também podem ser
produzidas misturas usinadas especiais, como a Camada Porosa de Atrito
(CPA), mistura asfáltica tipo Gap-Graded (GG) e Mistura Asfáltica tipo SMA.

 

Os órgãos IBP/ABNT E ANP (Agência Nacional de Petróleo) classificam os asfaltos

modificados com polímero elastomérico em 03 tipos, cujas nomenclaturas são

definidas pelo ponto de amolecimento e recuperação elástica.

55/75-E           60/85-E           65/90-E

Fonte: www.abeda.org.br
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Execução de Ensaio de Retorno Elástico 

Fonte: www.abeda.org.br

 

Execução de Ensaio de Retorno Elástico 

Fonte: www.abeda.org.br
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Execução de Ensaio de Retorno Elástico 

Fonte: www.abeda.org.br

 

Usina de Asfalto em Funcionamento

Além da preocupação com a temperatura de usinagem, secagem dos agregados,

tempo de mistura e homogeneidade da mesma, devemos nos atentar também

para o carregamento nos caminhões, afim de, evitar a segregação da massa

asfáltica.

Fonte: www.abeda.org.br
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Cada silo da usina de asfalto é carregado com um tipo diferente de agregado, que

pode ser brita zero, brita um, pó-de-pedra, etc. Os materiais constituintes do

concreto asfáltico (agregados, cimento asfáltico e aditivos) devem ser

rigorosamente dosados na usina para cumprir a formulação específica, definida em

laboratório em função das características dos materiais e do pavimento desejado.

As formas de dosagem de uma usina de asfalto podem ser realizadas de

forma volumétrica ou mássica:

Dosagem Volumétrica ocorre de acordo com a área transversal na saída do silo de

recebimento de material, gerando um volume de saída com o ajuste da velocidade

da correia e da relação altura x largura.

 

Dosagem Mássica ocorre através da pesagem estática individual de cada um dos

agregados e possuem características de usinas fixas de dosagem descontínua. Os

agregados são transportados até o alto de uma torre, por onde caem a um conjunto

de peneiras vibratórias. O deslocamento do material durante a dosagem se faz com

auxílio da força da gravidade onde são conhecidas como Usinas Gravimétricas.

De acordo com a fórmula estabelecida para o traço do asfalto, a comporta de

passagem de cada silo é aberta até que se atinja a porcentagem indicada para cada

agregado.
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As usinas de asfalto gravimétricas são conhecidas pela incontestável qualidade das

misturas asfálticas resultantes de um completo e rigoroso processo de separação

dos agregados por granulometria e pesagem. Além disso, proporciona um melhor

controle da massa produzida, além da mínima susceptibilidade a fatores externos.

 

Critérios para Recebimento de Concreto Portland em Obra

Recebimento do Concreto e Coleta de Amostras

Para assegurar a qualidade das estruturas de concreto, como durabilidade,

acabamento, segurança, resistência a intemperismos, é fundamental que se faça o

recebimento correto do material que chega em diversas etapas nos caminhões-

betoneira ou em caminhões basculantes.

Esses procedimentos são fartamente previstos em normas técnicas, manuais

nacionais e internacionais, além de práticas recomendáveis compiladas por

empresas de serviços de concretagem e associações destinadas à divulgação do

uso correto do concreto.
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Além dos procedimentos de recebimento, a correta avaliação do material em

laboratório depende da observação das etapas recomendadas para retirada das

amostras e posterior transporte, respeitando-se quantidades, condições climáticas

e estado geral dos equipamentos e ferramentas demandadas.

As normas de recebimento, teste de abatimento e moldagem de corpos de prova

(NBR NM 67 e NBR 5738:2015) foram resumidas a tópicos para fácil

entendimento.

Procedimentos em Obra

É fundamental o conhecimento do Projeto a ser Executado;

 

Ter conhecimento do TERMO de REFERÊNCIA;

Fazer a impressão do mesmo e levar para o local da obra;

Recebimento do Concreto e Conferência da Nota Fiscal;

Fonte: www.mapadaobra.com.br
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Ao receber a nota fiscal do concreto, são verificadas as seguintes 
informações:

• Nome e endereço da obra onde está sendo entregue o concreto;

• Número do lacre do caminhão-betoneira;

• Horário de carregamento;

• Tipo de lançamento (bombeado ou convencional);

• Diâmetro máximo do agregado utilizado na mistura;

 

• Abatimento especificado (medidas em milímetro) e fck solicitado (MPa).

• Cimento utilizado, consumo, marca, tipo.

• Aditivo utilizado.

• Traço do concreto em volume (m³).

A importância do horário de carregamento:
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•Enquanto são verificados esses itens, o caminhão-betoneira deve "bater" o

concreto por quatro a cinco minutos.

•Verificação na descrição da Nota Fiscal se há previsão de “Folga” de água

ou aditivo.

•Após essa verificação é realizado o ensaio de abatimento, antes do

descarrego do concreto, a fim de se conferir se o produto está dentro das

especificações da nota fiscal.

- Por que se mede o abatimento? Ou Slump Test?

 

Sabemos que quanto mais água adicionamos em um concreto, sem que haja
adição de cimento, este terá sua resistência reduzida;

Além de alterar suas características, teremos possíveis alterações no tempo de
pega, cura, porosidade etc.

Fonte: www.mapadaobra.com.br
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Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone (NBR NM 
67).

• O local dos ensaios deve ser plano, sem vibrações e regular; se necessário utilize
areia para regularizar o piso;

• A amostra deve ser coletada em um recipiente não absorvente, sem furo (para
não perder nata), limpo (o carrinho não deve conter terra, óleo etc.) e
previamente umedecido.

• A quantidade de material coletado deve ser pelo menos 1,25 a 1,50 vezes
(mínimo) a quantidade necessária para realização do ensaio (abatimento 5,5 l).

 

• A amostra é coletada após a adição total de água na betoneira e do primeiro
concreto homogêneo ao sair da betoneira.

• Proceder a homogeneização da amostra com o uso de colher e concha antes de
iniciar o ensaio.

• O tempo entre a coleta e início do ensaio de abatimento deve ser de
aproximadamente cinco minutos.

Fonte: www.mapadaobra.com.br
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Como realizar o ensaio “in loco”

• Colocamos uma massa de concreto no tronco de cone, em três camadas

igualmente adensadas, cada uma com 25 golpes;

• Na camada inferior (primeira camada), é necessário inclinar levemente a haste

de socamento e efetuar cerca da metade dos golpes próximos à parede interna do

molde. No adensamento das camadas restantes, a haste deve penetrar até ser

atingida a camada inferior.

• Após o adensamento, retirado o complemento, o excesso de concreto deverá ser

removido com auxílio da própria haste de socamento ou colher de pedreiro, de

forma que a superfície do concreto fique nivelada com a extremidade superior do

molde.

 

Passo a passo para a Execução do Ensaio de Abatimento.

Fonte: www.mapadaobra.com.br
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• A desmoldagem será efetuada elevando-se o molde pelas alças, cuidadosamente,
na direção vertical com velocidade constante e uniforme, num tempo
compreendido entre cinco e dez segundos;

• O tempo previsto para o enchimento e retirada do molde é de dois minutos e
meio;

• O molde é colocado sobre abas, com auxílio da haste de socamento apoiada sobre
o molde, mede-se a distância, em milímetros, entre a haste de socamento e o
centro da amostra. Essa distância equivale ao abatimento do concreto;

Observações:

Deverá ser refeito o ensaio se houver desmoronamento ou deslizamento da massa
de concreto ou se houver dúvidas sobre o resultado obtido.

Se o abatimento obtido no ensaio estiver de acordo com o especificado na nota
fiscal, o caminhão é liberado para descarregar.

Com o caminhão liberado pode se iniciar o procedimento de amostragem para
moldagem dos corpos de prova para ensaio de compressão.

 

Execução de Ensaio de Teor de Ar Incorporado – NBR – NM-
047

Fonte: www.mapadaobra.com.br
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Execução de Ensaio em Concreto Auto Adensável (Flow)

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Moldagem de corpos de prova cilíndricos de concreto (NBR 
5738:2015)

• Deve-se colher a amostra enquanto o concreto está sendo descarregado da

betoneira, no terço médio do volume total de descarregamento, ou seja, entre 15% e

85% do volume total do concreto;

• Os moldes de aço (10 x 20 cm) devem estar limpos e não devem sofrer

deformações durante a moldagem; as superfícies internas devem ser lisas e sem

defeitos;

• Os moldes devem ser revestidos (untados) internamente com fina camada de
óleo mineral;
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• Os moldes deverão ser colocados sobre uma base nivelada, não sujeitos a
choques e vibrações.

• É importante que os corpos de prova moldados fiquem em local protegido e que
sejam armazenados cuidadosamente, fora do alcance das intempéries (sol, vento,
chuva etc.).

• Também devem ser moldados em local próximo àquele em que serão
armazenados nas primeiras 24 horas, não podendo haver transporte dos corpos
após sua moldagem, garantindo-se que estejam repousados.

• Um corpo de prova bem moldado não apresenta ninhos ou vazios em seu
interior, não apresenta poros em sua superfície e tem o topo liso e nivelado.

 

• Após a retirada da amostra, o prazo máximo para a moldagem deve ser de 15
minutos.

• Deve-se misturar bem o concreto com uma concha ou colher de pedreiro, antes
de colocá-lo dentro do molde, para que fique homogêneo.

• A moldagem do corpo de prova, uma vez iniciada, não deve sofrer interrupção.

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Nivelamento do terreno para a
moldagem e acomodação dos
corpos de prova de concreto.

Corpos de prova armazenados
em câmara úmida, com
temperatura e umidade do ar
controladas

Corpos de prova armazenados
tanques com água.

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Transporte do Concreto dentro da Obra

•Transporte em carrinhos e jericas

Deve-se ter caminhos sem rampas acentuadas. - Os equipamentos de

transporte horizontal, deverão ter pneus → minimizar efeitos de vibração e

evitar segregação e perda do material.

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Bombeamento

• Cuidados na execução do concreto: diâmetro do agregado não deve ser maior que 

1/3 do diâmetro do tubo;

• O concreto deve ter Abatimento (Slump) de 10 cm com no mínimo 60% de 

argamassa;

• O concreto desloca-se dentro da tubulação de forma constante, devendo haver

uma película lubrificante entre a tubulação e a massa, que é obtida com a

introdução na tubulação de uma nata de cimento antes do início da concretagem.

 

Lançamento do Concreto

• Colocação do concreto nas fôrmas, implica em três operações fundamentais:

Preparação das Fôrmas:

Resistentes (pressão do concreto);

Limpas;

Estanques;

Saturadas com água (plastificada ou impermeabilizada).
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A colocação do concreto deve ser feita em camadas horizontais, com espessura

menor que 50 cm;

A altura de lançamento deve ser, no máximo, igual a 2,0 m, para evitar

segregação. Descarrega-se com funil, evitando-se a segregação por ricochete dos

agregados contra as fôrmas e armaduras.

 

Altura de Lançamento do Concreto 

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Exemplos de Vibração do Concreto

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Exemplos de Cura do Concreto

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Cura com Utilização de Manta Geotêxtil 

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Deficiência das Fôrmas

Pavimento de Concreto 

Problemas ocorridos na Execução 

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Posição da Barra de Transferência

Fonte: www.abcp.org.br

 

Patologias em Pavimentos de Concreto

Fonte: www.abcp.org.br
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Trinca por atraso no corte Trinca por atraso no corte 

Fonte: www.abcp.org.br

 

Placa dividida 

Fonte: www.abcp.org.br
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Fonte: www.abcp.org.br

 

Fonte: www.abcp.org.br
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Problemas Ocorridos em Obras

Fonte: Obra EPTG – DER-DF - 2010

 

Problemas - Drenagem

Fonte: Obra EPTG – DER-DF - 2010
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Erosões e Sulcos em “Saia” de Aterros

Fonte: Obra EPTG – DER-DF - 2010

 

Problema - Drenagem

Fonte: FNS – Lote 01 Anápolis-GO
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Problema - Drenagem

Fonte: FNS – Lote 01 Anápolis-GO

 

Problema - Ambiental

Fonte: BR-163  - do Autor - 2010
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Problemas: Erosões

Fonte: do Autor - FNS – Lote S/N Campo Limpo de Goiás-GO

 

Problema - Drenagem

Fonte: do Autor - FNS – Lote 01 – Pátio Ferroviário - Anápolis-GO
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Drenagem

Fonte: do Autor - FNS – Lote 01 – Pátio Ferroviário - Anápolis-GO
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