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RESUMO 

 

A cura é feita em peças de estruturadas concretadas, como: lajes, vigas e pilares, 

nessa pesquisa, foi realizado o ensaio de resistência a compressão axial dos corpos 

de prova submetidas a diferentes técnicas de cura como: cura na laje (úmida e 

química), cura submersa em tanque e sem cura (recebendo influência do meio 

externo, como ação dos ventos, sol, chuva e umidade do ar). Essa etapa de cura é 

extremamente importante, sua falta pode comprometer a qualidade e durabilidade 

das estruturas de concreto. A não conformidade na realização do processo de cura 

interfere na resistência das peças, permitindo assim, o surgimento de patologias na 

estrutura. Desse modo, questiona-se: qual a influencia da cura nos valores da 

resistência a compressão axial do concreto? Dessa forma, o presente trabalho após 

a elaboração dessa pesquisa, constatou que após a moldagem dos corpos de prova 

de duas obras do Estado do Ceará, averiguo que os CP’s submetidos à cura 

submersa em tanque com água obtiveram maiores resultados em três dos quatro 

caminhões betoneiras coletados, sendo possível constatar que essa técnica 

influência não apenas para o crescimento das resistências, mas também 

proporciona maior durabilidade as peças concretadas.   

 

Palavras-chave: concreto, cura, resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ABSTRACT 

  

The curing is done in concrete structured pieces, such as: slabs, beams and 

columns, in this research, the axial compression resistance test of the specimens 

submitted to different curing techniques was performed, such as: slab curing (wet 

and chemical) , cured submerged in a tank and without curing (receiving influence 

from the external environment, such as wind, sun, rain and air humidity). This curing 

step is extremely important, its lack can compromise the quality and durability of the 

concrete structures. Non-conformity in the curing process interferes with the 

resistance of the pieces, thus allowing the appearance of pathologies in the structure. 

Thus, the question is: what is the influence of curing on the values of resistance to 

axial compression of concrete? Thus, the present study, after the elaboration of this 

research, found that after molding the specimens of two works in the State of Ceará, 

I find that the CP's submitted to the submerged cure in a tank with water obtained 

greater results in three of the four concrete mixer trucks collected, showing that this 

technique influences not only the growth of resistances, but also provides greater 

durability to the concrete parts. 

Keywords: concrete, cure, resistance.  
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1 INTRODUÇÃO 

O concreto é um dos materiais mais utilizados na construção civil, sendo 

considerado um material primordial para áreas de edificações, obras de arte entre 

outras. Segundo Mehta e Monteiro (2014), o consumo de concreto no mundo 

alcançou um montante de 19 bilhões de toneladas métricas por ano. 

A composição básica do concreto é composta de: cimento, areia, brita e 

água, e podem ser acrescentados os aditivos ou adições minerais. Quando esses 

materiais são misturados, as reações tornam esse material uma pasta trabalhável 

onde pode ser moldada em diferentes formas e tamanhos. Cada traço adquire 

características específicas de acordo com a dosagem do material empregado.  

Com o crescimento das cidades e consequentemente com o aumento da 

poluição urbana e o progresso das indústrias, observou-se um crescimento na 

exposição das edificações a agentes poluentes e a ambientes agressivos a essas 

edificações. Devido a isso, construções ao longo do tempo, por estarem expostas a 

esses agentes, vieram a apresentar problemas relacionados à durabilidade. 

O aparecimento de manifestações patológicas nessas edificações, como: 

corrosão, carbonatação, lixiviação, dentre outras, ocasiona a diminuição da vida útil 

da estrutura de concreto. A penetração de agentes agressivos nas armaduras de 

concreto pode ser consequência de um processo de execução inadequado da 

concretagem, sem o atendimento do que é preconizado em norma e principalmente 

sem o cobrimento adequado. 

Segundo Freitas (2013), medidas devem ser consideradas, ressaltando a 

importância, acompanhamento e controle no processo de concretagem, além do 

cobrimento das armaduras, como os cuidados com a retração, aplicação de 

procedimentos de cura, acabamento da superfície e juntas adequadas nas 

estruturas. 

De acordo com a ABNT NBR 14931 (2004), que determina sobre os 

procedimentos de execução das estruturas de concreto, ressaltando que o plano de 

concretagem deve seguir uma linha de execução que inicia desde o transporte do 

material, lançamento, adensamento, juntas de concretagem, acabamento, cura e 

retirada de fôrmas e escoramentos. 

A cura do concreto é uma dessas etapas de execução da concretagem, 

sendo um processo que tem como objetivo proteger a superfície desse material de 
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intempéries, como também, na ajuda do desenvolvimento das propriedades físicas e 

mecânicas que compõem a estrutura concretada em suas resistências e 

durabilidades.  

Nesse contexto, vale destacar que no interior da estrutura de concreto, 

ocorre uma reação de hidratação do cimento com a água, que proporciona à 

superfície concretada uma garantia de endurecimento e pega. Contudo, quando 

ocorre a abrupta evaporação da água na mistura de concreto existe o surgimento de 

fissuras devido a retração, gerando consequentemente, prejuízos à estrutura.  

A cura do concreto tem como objetivo, garantir que a água integrante no 

processo de hidratação do cimento não evapore precocemente. A perda dessa água 

pode ser ocasionada pela ação da temperatura, ventos ou baixa umidade do ar, 

esse cuidado deve ser redobrado principalmente na região do Nordeste brasileiro, 

onde existe a predominância de temperaturas mais elevadas durante o ano todo. 

Atualmente, existem alguns métodos de cura do concreto aplicados em 

obra entre eles estão à cura úmida, cura química e cura térmica. Contudo, esse 

trabalho aprofundou-se na análise da cura úmida e química, visto que, esses 

processos são os mais comuns e usuais em obras. 

Dessa maneira, a etapa de cura do processo de concretagem é 

extremamente importante, pois a falta de uma cura adequada poderá comprometer a 

qualidade e durabilidade das estruturas de concreto, visto que, a qualidade e 

durabilidade são controladas principalmente pela camada superficial da estrutura 

concretada. 

A não conformidade na realização do processo de cura pode interferir na 

resistência das peças, permitindo assim, o surgimento de patologias na estrutura. 

Desse modo, questiona-se: como a cura úmida pode influenciar nos valores da 

resistência a compressão do concreto?  

Desse modo, o presente trabalho apresenta como objetivo geral analisar, 

a influência da cura nos resultados de resistência à compressão do concreto em 

Fortaleza-CE. 

Para tal, serão selecionadas duas obras de construtoras diferentes, das 

quais todas recebem do caminhão betoneira o concreto usinado e fazem a 

concretagem da obra, onde a fase de cura realizada na obra será analisada e 

comparada através do ensaio de compressão axial do concreto, tendo a seguir os 

principais objetivos específicos: 
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a) Identificar o processo de cura realizada em cada obra e o 

acompanhamento dos corpos de prova até a idade de 28 dias; 

b) Analisar as variações nos resultados do ensaio de resistência à 

compressão dos corpos de provas do concreto usinado, que serão utilizados no 

processo de concretagem das obras, seguindo os critérios da NBR 5738:2015; 

c) Comparar os resultados dos ensaios de resistência à compressão axial 

do concreto realizada com cura da laje (úmida/ química), cura submersa e sem cura 

nas respectivas obras selecionadas. 

Esse trabalho está subdividido em cinco seções, juntamente com essa 

introdução. Na segunda seção será apresentado o tópico de referencial teórico onde 

será explorado o que existe em literatura acerca do concreto e suas principais 

características. Na terceira seção serão apresentados os métodos que nortearam 

essa pesquisa expondo a tipologia de pesquisa utilizada, como os ensaios 

realizados.  

A quarta seção será composta dos respectivos resultados da pesquisa 

quantitativa realizada para análise e discussão de seus resultados. Contendo os 

valores das respectivas resistências à compressão dos traços utilizados, onde 

poderá ser observada a influência da cura, por meio dos percentuais de diferença 

que se obteve de um traço o qual se utilizou cura úmida e em relação ao outro onde 

não foi realizada uma cura. 

Sendo por fim, na última parte, a quinta após realizar os experimentos em 

obra e em laboratório será feitas as considerações finais da dissertação, bem como 

as devidas recomendações técnicas dessa temática para futuras gerações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esse capítulo apresenta o conteúdo envolvido na temática escolhida, 

onde serão dissertados os tópicos relevantes sobre o concreto e caracterização da 

microestrutura do concreto, as etapas do processo de concretagem, juntamente com 

as propriedades do material no estado fresco e endurecido e seus respectivos 

ensaios, e a relação do concreto em ambientes agressivos com enfoque na cidade 

de Fortaleza-CE. 

 

2.1 Concreto 

O concreto é um dos principais materiais utilizados no mundo, quando 

relacionado à construção civil. Segundo Mehta e Monteiro (2014) essa mistura tem 

duas principais razões por ser tão utilizada. A primeira razão está relacionada à 

resistência do concreto a água, tornando o material ideal para construções de 

transporte da água, armazenamento e estruturas para controle. 

Já no segundo motivo, Mehta e Monteiro (2014), afirmam que é a 

facilidade com que elementos estruturais de concreto podem ser obtidos em 

diversas variedades de formas e tamanhos. Já que, o concreto fresco possui uma 

consistência plástica, que favorece o fluxo desse material para o interior das fôrmas, 

sendo que quando esse elemento endurece, torna-se uma massa sólida. 

 

2.2 Composição do Concreto 

De acordo com Couto et al. (2013), o concreto é considerado um material 

composto, adquirido pela mistura de cimento, água, agregado miúdo (areia) e 

agregado graúdo (brita ou pedra), e ar. Essa mistura pode conter aditivos químicos e 

adições minerais (cinza volante, pozolanas, sílica ativa etc.) que tem como objetivo 

melhorar ou modificar as propriedades do concreto de acordo com a sua utilização. 

A seguir, na Figura 1, mostra os materiais que fazem parte da 

composição do concreto, como também, a importância que esses materiais têm na 

relação de resistência à compressão em obra e em laboratório.  
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Figura 1 - Significado da resistência de compressão do concreto através da 

composição do concreto. 

 

Fonte: Helene e Terzian (1993). 

 

A Figura 1 exemplifica os materiais utilizados tal como os passos a serem 

seguidos para a confecção do concreto, quando esses materiais são misturados e 

reagem entre si através de mistura mecânica na betoneira, seguidos de operações 

de execução das peças estruturais de concreto em obra, bem como ensaios e 

controle da resistência dos corpos de prova moldados, para obter as respectivas 

resistências do concreto.   

Na Figura 2, segue de forma mais detalhada como se caracteriza a 

representação de um controle tecnológico da estrutura de concreto, em formato de 

diagrama como segue abaixo. 
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Figura 02 - Diagrama de blocos que representam o controle tecnológico das 

estruturas de concreto. 

 

Fonte: Adaptado Helene e Terzian (1993). 

 

Na Figura 2 pode-se observar de maneira mais detalhada como se 

seguem as etapas de materiais e serviços para a execução de um concreto com boa 

qualidade e resistência em obra, visto que é um conjunto que deve ser seguido 

criteriosamente. 
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2.2.1 Cimento 

É formado pelo aquecimento do calcário e da argila até a sintetização 

conhecida como clínquer do cimento. Após a sua moagem, obtêm-se um produto de 

fina textura, que segundo Isaia et al. (2011), só no Brasil dispõe de oito tipos de 

cimentos básicos normalizados de cimento Portland, os quais com seus subtipos e 

classes de resistência chegam a mais de duas dezenas disponíveis para as mais 

diversas aplicações, sendo que são diferenciados de acordo com a proporção de 

clínquer e sulfatos de cálcio e de adições minerais. 

Na Tabela 1, dispõe da classificação dos diferentes tipos e subtipos de 

cimento de acordo com a NBR 16697(ABNT, 2018).  

 

Tabela 1 - Designação normatizada dos tipos de cimentos Portland. 

Designação 
Normatizada (Tipo) 

Subtipo Sigla 
Classe de 
Referência 

Cimento Portland 
Comum 

Sem adição CP I 

25, 32 ou 40 

Com adição CP I-S 

Cimento Portland 
Composto 

Com escória granulada de alto 
forno 

CP II-E 

Com material carbonático CP II-F 

Com material pozolânico CP II-Z 

Cimento Portland de alto-forno CP III 

Cimento Portland Pozolânico CP IV 

Cimento Portland de Alta Resistência Inicial CP V ARI 

Cimento Portland 
Branco 

Estrutural CPB 25, 32 ou 40 

Não Estrutural CPB _ 

 
Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16697 (2018). 
 

 
Segundo o boletim técnico publicado pela Associação Brasileira de 

Cimento Portland (ABCP), a classificação dos cimentos é escolhida em função de 

sua composição. Os mais populares nacionalmente são: comum, composto, de alto-

forno e Pozolânico. Contudo, existem ainda muitos outros tipos, como os de alta 

resistência inicial, resistentes aos sulfatos, brancos, de baixo calor de hidratação 

(CP IV) e alguns específicos para poços petrolíferos. Existindo cimentos mais 

indicados para determinadas situações que serão utilizadas. 

 

2.2.2 Aditivos 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI), aditivos 

são produtos químicos, usados na composição do concreto e/ou argamassa, 
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adicionados à massa imediatamente antes ou durante a mistura, com o objetivo de 

melhorar as suas características tanto no estado fresco como no estado endurecido. 

Segundo NBR 11768 (ABNT, 2019), aditivo é o produto adicionado 

durante o processo de preparação do concreto, em quantidade não maior que 5% da 

massa de material cimentício contida no mesmo, com o objetivo de modificar suas 

propriedades no estado fresco e/ou no estado endurecido. Para o caso de concreto 

projetado, a dosagem pode ser superior a 5%. 

Os aditivos químicos atuam frequentemente nas propriedades reológicas 

do concreto e alteram as reações de hidratação do cimento: melhoram a 

trabalhabilidade, modificam a viscosidade, atuam na retenção de água, aceleram ou 

retardam o tempo de pega, controlam o desenvolvimento de resistências, diminuem 

a fissuração térmica, atenuam as consequências do ataque por sulfatos, reação 

álcali-agregado e corrosão de armadura entre outras propriedades. 

A efetividade de cada aditivo pode variar dependendo de sua 

concentração do concreto, tipo de material cimentício, temperatura ambiente e dos 

materiais constituintes do concreto, energia de mistura, tempo de adição e variação 

dos constituintes do mesmo. Além do efeito principal, os aditivos podem apresentar 

algum efeito secundário, modificando certas propriedades no concreto. 

Segundo a ABESC, o Concreto Autoadensável (CAA) é um concreto 

muito plástico, ou seja, apresenta grande fluidez e fácil manejo para o trabalho. A 

formulação de concretos fluidos e resistentes à segregação é um resultado da 

pesquisa aplicada ao uso de aditivos superplastificantes e modificadores de 

viscosidade, combinados com alto teor de finos, sejam eles cimento Portland, 

adições minerais, etc.  

Os aditivos superplastificantes permitem que se alcance alta fluidez nas 

misturas do concreto, já os aditivos modificadores de viscosidade oferecem aumento 

na coesão do concreto, prevenindo-se exsudação e segregação no concreto, 

tornando o concreto auto adensável. Sendo esse tipo de concreto bastante utilizado 

em obras com parede de concreto. 

 

2.2.3 Agregados 

Os agregados devem apresentar resistências suficientes para que não 

afetem a resistência do concreto. De acordo com Isaia et al. (2011), para melhor 

definir o que são agregados é que eles são um material granular, sem forma ou 
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volume definidos, com dimensões e propriedades adequadas às obras de 

engenharia, podendo ser classificados em naturais, britados, artificiais, reciclados 

etc. 

 

2.2.4 Agregado graúdo 

Segundo a norma NBR 7211 (ABNT, 2005), sobre especificação de 

agregados para concreto, são os agregados cujos grãos passam pela peneira com 

abertura de malha 152 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 

4,75mm. 

Neville e Brooks (2013), uma boa aderência entre o agregado graúdo e a 

matriz é dependente das partículas serem praticamente de mesmo tamanho, da 

limpeza do agregado graúdo, da ausência de pó e da uniformidade do agregado. 

Neto, Oliveira e Ramos (2011), observaram que o módulo de elasticidade 

do concreto de alta resistência é fortemente influenciado pelas propriedades 

elásticas do agregado mais grossas, com isso, revela a importância da escolha do 

tipo de agregado graúdo para desenvolver características que proporcionara uma 

melhor ao material.  

 

2.2.5 Agregado miúdo 

De acordo com a NBR 7211 (ABNT, 2005), é aquele cujos grãos passam 

pela peneira com abertura de malha de 4,75 mm e ficam retidos na peneira com 

abertura de malha de 0,075mm. Sendo, o agregado miúdo devendo conter 

agregados de vários tamanhos, ou seja, que possuam boa distribuição 

granulométrica. 

De acordo com Neville e Brooks (2013), o agregado miúdo, deve ser 

escolhido levando em consideração a forma e textura superficial, de acordo com a 

demanda de água.  

Sobre a influência dos agregados miúdos na porosidade do concreto, 

Mariano (2014) cita que os materiais usados no concreto permeável são os mesmos 

utilizados para confecção do concreto convencional. O que produz os vazios no 

concreto é a pouca ou nenhuma utilização de agregado miúdo. Existe uma relação 

inversa entre a quantidade de agregado miúdo e o nível de porosidade do concreto. 
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Uma quantidade maior de agregado miúdo na mistura do concreto proporciona uma 

quantidade menos de poros e uma menor permeabilidade. 

 Silva, Bárbara e Andrade (2018), afirmam que a quantidade de agregado 

miúdo depende do tipo de concreto que se deseja. Observada uma relação inversa 

entre a quantidade de agregado miúdo e o nível de porosidade do concreto. Sendo, 

uma quantidade maior de agregado miúdo na mistura do concreto proporciona uma 

quantidade menor de poros e uma menor permeabilidade.  

 

2.2.6 Água  

Segundo Neville e Brooks (2013), a qualidade da água interfere na pega 

do cimento, podendo afetar negativamente a resistência do concreto ou causar 

manchas em sua superfície, podendo ainda levar à corrosão das armaduras.  

Os autores Mehta e Monteiro (2015), afirmam que a impureza na água da 

mistura de concreto, quando excessivas, pode gerar eflorescência que são 

depósitos de sais brancos na superfície de concreto e causar a corrosão da 

armadura e do aço protendido. Exigindo assim, que as condições da água seja a 

mesma da água de beber, e de redes potáveis. 

Afirmam também que a classificação da água é baseada em diferentes 

tipos de grau de dificuldade ou facilidade com que pode ser removida da pasta. São 

elas: 

a. Água capilar (é a água disponível que está livre da influência das forças 

de atração exercida pela superfície sólida, está presente nos maiores vazios);  

b. Água adsorvida (é a água que se encontra próxima à superfície sólida 

dos produtos de hidratação. Influenciados pelas forças de atração, as moléculas de 

água são fisicamente adsorvidas na superfície dos sólidos na pasta de cimento 

hidratada); 

c. Água inter lamelar (está associada com a estrutura de C-S-H); 

d. Água quimicamente combinada (Faz parte da estrutura de vários 

produtos hidratados do cimento). 

A Figura 3, mostra em forma de gráfico a relação entre resistência do 

concreto com água/cimento. 
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Figura 3: Relação resistência x água/cimento 

 

Fonte: Branco e Pieretti (2012). 

 

Segundo Guerra (2013), a resistência final do concreto está relacionada 

ao fator água/cimento utilizado na composição do traço, portanto, quanto maior a 

relação água/cimento, menor a resistência do concreto. 

 

2.3 Propriedades do Estado Fresco  

Segundo Sobral (2000), o concreto no estado fresco é denominado assim 

enquanto a pasta estiver no estado fluido ou plástico e permitir uma nova agrupação 

das partículas constituintes por uma ação dinâmica qualquer. 

 

2.3.1 Trabalhabilidade 

A escolha do teor de água do concreto fresco adequado é importante para 

o êxito da operação. Pois, se for usada uma mistura muito seca, o resultado é um 

adensamento inadequado e superfícies externas mal acabadas, já uma mistura 

muito úmida pode levar à segregação e a baixa qualidade. Sendo, a necessidade 

dessa mistura seja estável para que não ocorra a segregação e consequentemente 

a exsudação do material. (SOBRAL, 2000). 
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2.3.2 O ensaio de abatimento de tronco de cone (Slump test) 

A ABESC, considera o ensaio de abatimento de tronco de cone (slump 

test) como o principal controle de recebimento do concreto na obra e, para que ele 

cumpra este importante papel, é preciso executá-lo corretamente. 

Na Figura 4, mostra de maneira simplificada como funciona o ensaio de 

slump test. 

 

Figura 4 - Ensaio de abatimento de tronco de cone (Slump test). 

 

Fonte: Pinheiro et al. (2012). 

 

A ABESC, especifica que para se obter um correto ensaio é preciso 

executá-lo corretamente, como a seguir: 

a. Coletar a amostra de concreto; 

b. Colocar a fôrma tronco-cônica sobre uma placa metálica bem nivelada 

e apoiar os pés sobre as abas inferiores do cone; 

c.  Preencher o cone com a primeira camada de concreto e aplicar 25 

golpes com a haste de socamento, atingindo a parte inferior do cone; 

d. Preencher com mais duas camadas, cada uma golpeada 25 vezes e 

sem penetrar a camada inferior; 

e.  Após a compactação da última camada, retirar o excesso de concreto, 

alisar a superfície com uma régua metálica e em seguida retirar o cone; 
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f.  Colocar a haste sobre o cone invertido e medir o abatimento (a 

distância entre o topo do molde e o ponto médio da altura do tronco de concreto 

moldado). 

 

2.3.3 O ensaio de espalhamento (Flow Test) 

O ensaio de espalhamento conhecido como (Slump-flow test) é realizado 

para concretos auto adensáveis para medir a fluidez sem segregar, segundo 

Mendes (2015), para a execução do ensaio, primeiramente deve-se umedecer o 

tronco de cone e a placa para que estes não absorvam agua do concreto. 

 O adensamento deve ocorrer exclusivamente pelo peso próprio do 

concreto, não devendo ser realizado nenhum tipo de compactação. Após a retirada 

do cone, mede-se o diâmetro do espalhamento do concreto em duas direções 

perpendiculares, o diâmetro mínimo a ser obtido no ensaio é de 60 cm. 

 

2.4 Propriedades do Estado Endurecido 

De acordo com Almeida (2002), a massa específica do concreto 

endurecido depende de muitos fatores, como a natureza dos agregados, da 

granulometria e do método de compactação empregado. Bauer (2000) apud Almeida 

(2002), o concreto pode ser considerado um sólido a partir da pega. Sendo 

susceptível a alterações impostas pelo ambiente, de maneiras físicas, químicas e 

mecânicas, e que podem ocorrer de maneira lente e gradual.  

  

2.4.1 Resistência a Compressão 

A NBR 5739 (ABNT, 2018) descreve como deve ser feito o ensaio de 

resistência à compressão, na qual são prescritos os métodos aplicáveis aos corpos 

de prova cilíndricos. Já a NBR 5738 (ABNT, 2015), descreve como deve ser feita a 

moldagem dos corpos de prova cilíndricos e prismáticos. Sendo, a resistência à 

compressão a propriedade de maior destaque do concreto para engenheiros, pois é 

especificada nos projetos estruturais. 

Depois de ser realizada uma elevada quantidade de ensaios de corpos de 

prova para saber a resistência à compressão do concreto, pode ser feito um gráfico 

com os valores obtidos de fc(resistência à compressão) versus a quantidade de 

corpos de prova. A curva encontrada denomina-se Curva Estatística de Gauss ou 
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Curva de Distribuição Normal para a resistência do concreto à compressão, 

conforme Figura 5. 

 

Figura 5 - Curva de Gauss para a resistência do concreto à compressão. 

 

Fonte: Pinheiro et al. (2012). 

 

Portanto, Pinheiro et al. (2012), descreve que na curva de Gauss são 

encontrados dois valores de suma importância, sendo eles: a resistência 

característica do concreto à compressão (fck), e a resistência média do concreto à 

compressão (fcm). A Figura 6 simplifica como ocorre esse ensaio na prensa elétrica 

ou manual. 

 

Figura 6 - Ensaio de compressão 

 

Fonte: Biopdi (2012). 

 

Segundo Mehta e Monteiro (2014), a resistência à compressão é 

importante também pela influência que ela exerce sobre outras propriedades do 
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concreto endurecido. Ela dá uma ideia geral da qualidade do concreto, pois está 

diretamente relacionada com a estrutura da pasta de cimento hidratada. 

 

2.4.2 Processo de moldagem dos corpos de prova 

Seguindo os procedimentos descritos pela NBR 5738 (ABNT, 2015), a 

dimensão básica do corpo de prova deve ser no mínimo três vezes maior que a 

dimensão nominal máxima do agregado graúdo do concreto, e os moldes e suas 

bases devem ser convenientemente revestidas internamente com uma fina camada 

de óleo mineral ou outro lubrificante. 

A NBR 5738 (ABNT, 2015), descreve o processo de cura dos corpos de 

prova a serem ensaiados com a finalidade de verificar a qualidade e a uniformidade 

do concreto utilizado na obra, após serem devidamente identificados, esses corpos 

de prova devem receber as mesmas proteções contra as ações climáticas e a 

mesma cura em toda sua superfície que a estrutura de concreto que representam. 

Após o período de cura especificado para as estruturas, os corpos de prova devem 

permanecer no mesmo local e exposto às mesmas condições climáticas que as 

estruturas, até que sejam enviados ao laboratório para serem ensaiados. 

A NBR 5738 (ABNT, 2015), descreve também o processo de cura dos 

corpos de prova utilizado no laboratório, após serem devidamente identificado, 

devem ser armazenados até o momento do ensaio em solução saturada de 

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

umidade relativa do ar superior a 95 %. Os corpos de prova não podem ficar 

expostos ao gotejamento nem à ação de água em movimento.  

 

2.4.3 Módulo de elasticidade  

Pacheco et al. (2014), define o módulo de elasticidade ou módulo de 

Young sendo a razão entre uma tensão aplicada sobre um corpo e a deformação 

específica imediata nele verificada. Ao contrário de outros materiais idealizados que, 

segundo Robert Hooke, mantém uma proporcionalidade entre a força aplicada e a 

deformação verificada, constatou-se que no concreto, a partir de determinados 

níveis de resistências, pela própria natureza do material, esta proporcionalidade não 

se verifica, sendo dependente e variável dos níveis da carga aplicada. Existem 

alguns métodos experimentais de determinação do módulo de elasticidade, devendo 
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seguir os critérios desenvolvidos pela NBR 8522(ABNT, 2017), como os ensaios 

estáticos e o dinâmico.  

 

2.5 Hidratação do Cimento Portland 

De acordo com Mehta e Monteiro (2014), é quando o cimento Portland 

adquire propriedades adesivas apenas quando é misturada à água, essa reação 

química é denominada hidratação do cimento, resulta em produtos que possuem 

características de pega e endurecimento.  

Segundo Brunauer e Copeland 1964 apud Mehta e Monteiro, 2014, 

descrevem a química do concreto como sendo a reação de cimento Portland e a 

água. Como em qualquer reação química, as principais características de interesse 

são as alterações na matéria, as variações da energia e a velocidade da reação. 

Sendo esses três aspectos possuindo grande importância prática para o usuário do 

cimento Portland. Descrevem também que o cimento Portland em si não é um 

material cimentante, contudo, seus produtos de hidratação são cimentantes. O 

entendimento da velocidade da reação é importante pois determina o tempo de pega 

e endurecimento do concreto. Sendo a reação inicial suficientemente lenta para 

permitir que o concreto seja lançado, porém após o seu lançamento é deseja que 

endureça rápido. 

 

2.5.1 Mecanismos de hidratação 

De acordo com Mehta e Monteiro (2014), existem dois mecanismos de 

hidratação do cimento Portland, a primeira é a hidratação por dissolução-precipitada 

que envolvendo a dissolução de compostos anidros em seus constituintes iônicos, 

visando uma completa reorganização dos constituintes dos compostos originais 

durante a hidratação do cimento. 

O Segundo método é o chamado de hidratação no estado sólido ou 

topoquímico do cimento, onde as hidratações ocorrem diretamente na superfície dos 

compostos de cimento anidro sem que os compostos entrem em solução. Valendo 

destacar que nem todos os componentes se hidratam à mesma velocidade. Os 

aluminatos se hidratam mais rapidamente do que os silicatos.  
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2.6 Etapas do processo de concretagem 

A NBR 14931 (ABNT, 2004), discorre sobre o procedimento de execução 

de estruturas de concreto, afirma que o processo de concretagem deve seguir um 

plano previamente estabelecido. Devendo ser bem elaborado e assegurar o 

fornecimento da quantidade adequada de concreto e as características necessárias 

à estrutura. Tendo como definição os principais tópicos são esses: transporte, 

lançamento, adensamento, juntas de concreto, acabamento, cura e retirada de 

fôrmas e escoramento. A seguir, serão destacados os principais tópicos. 

 

2.6.1 Transporte 

Os transportes do material concretado das usinas ao canteiro de obra são 

realizados pelos caminhões betoneira, que estão em constante agitação em seu 

interior e possuem outros mecanismos essenciais para o controle e possíveis 

ajustes no material transportado. Em todos os empreendimentos, o transporte do 

concreto no interior da obra é realizado por meio de bombeamento, sendo as 

concreteiras as responsáveis por esse procedimento. (ZALAF; MAGALHÃES FILHO; 

BRAZ, 2014). 

Segundo a NBR 14931(ABNT, 2004), o transporte de concreto na obra 

deve sempre que possível, permitir o lançamento direto da mistura de concreto nas 

fôrmas, e evitar o uso de depósitos intermediários, e quando for necessário utilizar 

esses depósitos, devem ser tomadas medidas para evitar a segregação do concreto. 

 

2.6.2 Lançamento 

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de 

Concretagem do Brasil (ABESC, 2007) discorre que durante o lançamento do 

concreto é ideal que se tenha em mãos o mapa de concretagem, indicando qual 

caminhão foi lançado em cada lugar determinado, registrando a hora de finalização 

do lançamento de cada caminhão. Também especifica que o lançamento em 

nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após o início da 

pega, o lançamento deve ser executado logo após a mistura. 

 

2.6.3 Adensamento 

A ABESC (2007), cita sobre o processo de adensamento, que deve ser 

iniciado logo após o processo de lançamento do concreto na estrutura, evitando o 
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adensamento a 10cm da parede da fôrma devido o possível aparecimento de bolhas 

de ar, perda de argamassa e a segregação dos materiais, prevendo também o 

reforço das fôrmas e escoramento. Assim, deve evitar as vibrações nas armaduras 

para que não haja formação de vazios ao redor, e não causem prejuízos na 

aderência do concreto.  

 

2.6.4  Juntas de concretagem  

A NBR 14931(ABNT, 2004), relata que as juntas de concretagem, devem 

ser previstas no projeto e seguir a sua localização adequada onde forem menores os 

esforços de cisalhamento, preferencialmente em posição normal aos esforços de 

compressão, salvo se demonstrado que a junta não provocará a diminuição da 

resistência do elemento estrutural. 

 

2.6.5 Cura e retirada de fôrmas e escoramentos 

De acordo com a NBR 14931(ABNT, 2004), o concreto deve ser curado e 

protegido contra agentes prejudiciais para evitar a perda de água pela superfície 

exposta, assegurar uma superfície com resistência adequada, assegurar a formação 

de uma capa superficial durável.  

 

2.7 Cura do concreto 

O nome cura é dado aos procedimentos utilizados para promover a 

hidratação do cimento e, consequentemente o desenvolvimento da sua resistência. 

Os processos de cura consistem em controle da temperatura e do movimento de 

água do interior para fora do concreto e vice-versa, que afetam tanto a resistência 

quanto à durabilidade. A água perdida internamente pelo auto dessecação deve ser 

substituída pela água do exterior, ou seja, deve ser ingressada água na estrutura de 

concreto. (NEVILLE E BROOKS, 2013). 

Segundo o Fib Model Code (2010) apud Helene e Levy (2013, p.9), todo 

concreto deve ser curado e sucessivamente protegido nas suas primeiras idades, 

para que:  

a. Minimizar a retração plástica; 

b. Assegurar adequada resistência superficial e durabilidade frente a 

agressividade do ambiente; 
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c. Proteger contra concretagem em clima quente, congelamento precoce 

e desgaste impacto superficial.  

d. A cura do concreto merece atenção especial na prática da construção, 

pois a cura inadequada, frequentemente, provoca a falta de resistência e 

durabilidade adequadas.  

 

2.7.1  Cura úmida 

Vários procedimentos podem ser adotados para realização de curas 

normais em temperaturas ambientes, a seguir serão citadas algumas 

representações que ocorrem na grande maioria das obras, segundo Helene (2013): 

a. Represamento ou Imersão; 

b. Borrifamento de água ou neblina de água; 

c. Uso de revestimentos saturados que retenham umidade (mantas, 

cobertores etc.); 

d. Vedação da superfície concretada através da aplicação de manta de 

polietileno, papel impermeável, compostos formadores de membranas de cura. 

Na Figura 7, pode-se observar a aplicação de uma manta absorvente 

para realização da cura úmida em uma laje de concreto armado. 

Figura 7 - Manta absorvente, permeável e saturada. 

 

Fonte: Helena e Levy (2013). 
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Esse procedimento tem como objetivo, promover a cura da estrutura 

concreta, para que as reações que ocorrem dentro da sua estrutura possam 

permanecer. 

 

2.7.2 Cura Química 

O processo de cura química do concreto é realizado através do 

borrifamento de substâncias específicas sobre a superfície do concreto, processo 

que cria uma película, selando a superfície do concreto. Tais substâncias podem ser 

com ceras, acrílicos, parafina, resinas, PVA entre outros. Podendo essa substância 

utilizada a formação ou não de uma película na superfície. 

De acordo com EcoEngenharia, o processo de cura química atua durante 

as primeiras idades do concreto ou argamassa, mantendo o interior do composto a 

água de hidratação, evitando assim os efeitos de retração na secagem, evita a 

formação de fissuras e favorece o perfeito desenvolvimento das resistências 

mecânicas. 

 

2.8 A relação do concreto em ambientes agressivos 

Segundo Battagin (2013), que trata sobre ambientes agressivos, 

descreveu que o concreto quando submetido a locais com presença de agentes 

agressivos, é atacado principalmente por sulfatos e ácidos. Conforme Battagin 

(2013), soluções ácidas juntamente com as águas puras dissolvem ou lixiviam os 

compostos hidratados da paste cimento, e atacam a superfície do concreto e expõe 

os agregados, permitindo a entrada de íons agressivos. 

Helene (2013), ressalta que agentes agressivos como os cloretos, que se 

encontram presente na brisa e na água marinha, penetrem nos poros do concreto e 

despassivam as armaduras e provocam a corrosão.  

Conforme Dyer (2015), quando o concreto é submetido a ambientes 

agressivos pode experimentar condições que venham a causar sua deterioração por 

processos mecânicos, podendo envolver perda de material da superfície do 

concreto, ou fissuras, ou as duas.  

Dyer (2015), afirma também que muitos dos mecanismos físicos de 

deterioração são decorrentes de resultados de alterações do volume. Incluindo 

várias formas de retração resultantes da evaporação de água, tanto do estado fresco 
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quanto endurecido, e a sucessiva remoção de água livre como resultado de reações 

de hidratação do cimento e contração térmica. 

Helene (2013), descreve que a grande maioria das obras, os 

procedimentos de cura limitam-se apenas em molhar as estruturas recém 

concretadas umas poucas vezes ao dia, por um curto período de tempo. Se essas 

operações fossem executadas de forma correta, proporcionariam considerável 

redução de porosidade do concreto, e aumento da durabilidade das estruturas de 

concretadas. 

 

2.8.1 Classe de agressividade em Fortaleza-CE 

Pontes (2006) apud Cabral e Campos (2016), destaca que a 

agressividade do ambiente, em decorrência da quantidade de íons cloro, 

desencadeia a aceleração de corrosão das armaduras, com isso, é necessário à 

caracterização do nível de agressividade do local onde se irá construir.  

Cabral e Campos (2016), no desenvolvimento de uma cartilha de 

agressividade do ar na cidade de Fortaleza-CE, classificaram região de Fortaleza 

por meio de mapeamentos, a seguir o mapa esquemático das zonas dessa cidade.  

Nas Figuras 8 e 9, estão os valores médios do mapeamento esquemático 

das principais zonas de agressividade de Fortaleza-CE. 
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Figura 8 - Mapa esquemático das zonas de agressividade (valores médios). 

 

Fonte: Cabral e Campos (2016). 

 

Dessa maneira, verificou-se com o mapeamento da concentração média 

(Figura 08) que a cidade demonstra-se, em sua maioria, dentro da classe de 

agressividade II (Moderada), apresentando-se na Classe III (Forte), na Praia de 

Iracema e outro na Praia do Futuro, e como Classe IV (Muito Forte), em dois pontos 

da Praia do Futuro (Figura 09). 
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Figura 9 - Proposta final para classificação das zonas de agressividade em 

Fortaleza-CE (2013). 

 

Fonte: Cabral e Campos (2016). 

 

Ainda de acordo com o mapeamento realizado, observa uma grande 

diferença no comportamento da agressividade na cidade, visto que os primeiros 

pontos de coleta que foram próximos ao mar, como o da Praia do Futuro, 

apresentam como classe IV (Muito Forte) e os da Praia de Iracema como classe III 

(Forte). Porém, dentro da cidade (longe do mar), uma classe III (Forte), sendo na 

maioria dos pontos entre 1000 m e 2000m em relação ao nível do mar, uma classe II 

(Moderada), já nos pontos 4000m e 8000m uma classe III (Forte). 

As Figura 10 e 11, foram retiradas da NBR 6118:2014, tem como objetivo 

caracterizar cada ambiente agressivo de acordo com alguns critérios. 
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Figura 10 - Classes de agressividade ambiental (CAA). 

 

Fonte: adaptado ABNT NBR 6118 (2014). 

 

Figura 11 - Correspondência entre classe de agressividade e cobrimento utilizado. 

 

Fonte: Adaptado NBR 6118 (ABNT, 2014). 

 

Nas Figuras 10 e 11, são expostas as devidas classes de agressividades 

de acordo com o ambiente o qual a obra está exposta e na segunda, o devido 

cobrimento necessário para satisfazer às exigências vigentes da norma e garantir 

uma proteção às armaduras que estão dentro da peça concretada. 

 

2.9 Análise de trabalhos relacionados ao tema  

Silva (2009) desenvolveu um trabalho do processo de cura dos corpos-

de-prova e fazendo um experimento realizado em laboratório com cinco tipos 

diferentes de cura, entre elas a cura em câmara úmida, cura em cal saturada em 

água, cura em ambiente externo ao laboratório, cura em ambiente interno ao 

laboratório e por fim a cura em tanque com água potável, notando-se que aos 7 dias 

de cura, o corpo de prova oriundo da cura em tanque com água potável obteve uma 

resistência de até 30% maior que os corpos de prova de cura em ambiente externo e 
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8% maior que a segunda maior faixa de resistência dentre os demais tipos de cura 

realizados. Já aos 28 dias, o crescimento dos corpos de prova submetido à cura em 

solução com cal, atingiu a maior resistência dentre as demais, sendo esta quase 

18% maior em ambientes externos e 5% maior que a segunda faixa de resistência 

dentre as demais curas realizadas. 

Silva (2009) durante o estudo sobre cura do concreto visualizou diante 

dos resultados apresentados, a importância de um procedimento de cura bem 

executada, uma vez que há desníveis de resistência consideráveis quando se 

compara as curas em meios saturados em relação àquelas expostas em ambientes 

externos, onde não há controle da evaporação da água. 

Saraiva (2018) direciona-se seu trabalho em uma análise de verificação e 

comparação da resistência à compressão de corpos de prova de concreto 

submetidos a procedimentos de cura, divididos em cura em câmara úmida e cura em 

tanque com água potável, além de cura em ambiente interno e externo ao 

laboratório. 

Saraiva (2018) no ensaio a compressão axial realizado nas idades de 28 

dias, constatou as resistências médias encontradas para a cura submersa de 41,67 

MPa, câmara úmida de 44,08 MPa, ambiente externo 43,73 MPa ao laboratório e 

ambiente interno ao laboratório de 46,75 MPa, nesse trabalho o resultado com a 

maior resistência foi o interno ao laboratório e as menores resistências encontradas 

aos 28 dias foram dos corpos de provas submersos em tanque com água potável.   
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para compreender a influência dos diferentes tipos de cura na resistência 

à compressão axial o concreto, a presente pesquisa versou-se de uma abordagem 

experimental, analisando as variáveis capazes de impactar essa propriedade 

mecânica (RODRIGUES, 2017). Além disso, cabe destacar que se utilizou o estudo 

de caso múltiplo como método de investigação (YIN, 2015), haja visto que foram 

extraídos dados de dois agentes construtivos distintos. 

O delineamento adotado neste estudo é apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Delineamento da Pesquisa. 

 
 

Fonte: Autora (2020). 

 

A primeira etapa do estudo foi a definição das obras nas quais foram 

realizadas as coletas das informações necessárias. Ambos os empreendimentos são 

do tipo residencial multifamiliar e estão localizados na classe de agressividade II, 

sendo a obra A localizada em Fortaleza-CE e a obra B no município do Eusébio-CE, 

na região metropolitana de Fortaleza. 

As características intrínsecas de cada edificação são que a obra A utiliza-

se de lajes nervuradas com vigotas pré-moldadas de concreto convencional (CVV) 

com resistência característica prevista em projeto de 30 MPa. Já a obra B trata-se de 

uma habitação de interesse social (HIS), fazendo parte do nicho Minha Casa, Minha 

Vida (MCMV), utilizando como método construtivo Paredes de Concreto, adotando, 

portanto, concreto autoadensável (CAA) com resistência característica à 

compressão de 25 MPa. 

A seguir, discorre-se nos tópicos subsequentes as características dos 

dois concretos analisados na presente pesquisa. 
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3.1 Materiais 

O concreto utilizado na obra A tem seu traço exposto na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Obra A – Traço unitário concreto convencional (CVV) 

CIMENTO AREIA BRITA  ÁGUA ADITIVO EUCON 

1 2,3 2,93 0,54 0,008 

Fonte: Autora (2020). 

 

O traço utilizado na obra B é apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Obra B – Traço unitário concreto auto adensável (CAA) 

CIMENTO AREIA BRITA  ÁGUA 
ADITIVO 

POLIFUNCIONAL 

ADITIVO 

MAXFLUID 
FIBRAS 

1 2,3 2,09 0,55 0,80% 1,3% 300gr/m³ 

Fonte: Autora (2020). 

 

No CAA utilizadas fibras de polipropileno, de forma a evitar as retrações 

plásticas no concreto. Os sacos das fibras são colocados diretamente no caminhão 

betoneira, não precisando ser descartados. 

 

3.2 Métodos 

A tabela 4, apresenta a quantidade de corpos de provas que foram 

moldados para realização da pesquisa. 

 

Tabela 4 - Quantidade dos corpos de prova. 

Obra Tipo de cura 

Corpo de Prova 
moldados 

caminhão betoneira 
1 

Corpo de Prova 
moldados 
caminhão 

betoneira 2 

Idade de 
rompimento 

(dias) 

A 

Cura úmida 4 4 28 

Cura na laje (água) 4 4 28 

Sem cura 4 4 28 

B 

Cura úmida 4 4 28 

Cura na laje (água) 4 4 28 

Sem cura 4 4 28 

Fonte: Autora (2020). 
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Seguindo as prescrições das normas técnicas balizadoras, houve a 

necessidade de realizar ensaios de recebimento e aceitação do caminhão betoneira 

em obra. Essa sequência de atividades são apresentados na Figura 13. 

 

Figura 13 - Processos realizados para a coleta de dados 

Fonte: Autora (2020). 

 

Ante o exposto na Figura 13, após a chegada do caminhão betoneira, foi 

realizado ensaio de aceitação do concreto no estado fresco, sendo o slump test para 

a obra A e flow test para a obra B.  

Em seguida, foram realizadas as moldagens dos CPs, os quais foram 

submetidos a três processos de cura distintos, conforme descrito na Figura 13.  

ANÁLISE DA CURA 

OBRA B 

CONCRETO AUTO 
ADENSÁVEL 

FLOW TEST 

MOLDAGEM CORPOS DE 
PROVA 

SEM CURA 

CURA DA LAJE 

SUBMERSOS EM TANQUE 

ENSAIO COMPRESSÃO 
AXIAL 

OBRA A 

CONCRETO 
CONVENCIONAL 

SLUMP-TEST 

MOLDAGEM CORPOS DE 
PROVA 

SEM CURA 

CURA DA LAJE 

SUBMERSOS EM TANQUE 

ENSAIO COMPRESSÃO 
AXIAL 
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A Figura 14 expõe o fluxograma simplificado de como ocorreu o 

procedimento para a obtenção dos resultados do presente estudo. 

 

Figura 14 - Etapas realizadas na pesquisa experimental. 

 

Fonte: Autora (2020). 

As etapas apresentadas na Figura 14 foram iguais para ambas as obras. 

Todos os CPs moldados foram rompidos com 28 dias. 

1. Concreto usinado com traço pré-definido em projeto em caminhão 

betoneira. 

2. Ensaio do concreto no estado fresco. 

3. Moldagem de 24 corpos de prova (12 betoneira 01 e 12 betoneira 02). 

4. Os corpos de prova terão os seguintes destinos: 8 corpos de prova não 

serão submetidos a nenhum tipo de cura, ficarão em ambiente isolado para receber 

as influências do meio externo; 8 corpos de prova submetidos as mesmas condições 

da cura da laje; 8 corpos de prova submetidos a cura submersa em tanque. 

5. Serão realizados ensaios de compressão axial no estado endurecido 

desses corpos de prova, respectivamente nas idades de 7 e 28 dias, seguindo as 

recomendações da NBR; 

6. Cálculo do fck; 

7. Emissão do relatório final com as respectivas análises. 

 

3.2.1 Moldagem dos Corpos de Prova (CP) 

Seguindo o prescrito na NBR 5.738 (ABNT, 2015), foram moldados CPs 

cilíndricos com dimensões de 10 cm x 20 cm. A Figura 15 apresenta a realização do 

Slump test e moldagem dos CPs para a obra A. 
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Figura 15 - Procedimento adotado na obra A. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Já na obra B por se tratar de um concreto auto adensável, não houve a 

necessidade dos golpes, sendo o procedimento seguido apresentado na Figura 16. 

 

Figura 16 - Procedimento adotado na obra B. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Após a moldagem dos CP, em ambas as obras, eles foram submetidos ao 

processo de cura detalhado na Figura 13. 

 

3.2.2 Ensaio de Resistência à Compressão Axial 

Para a realização do ensaio de resistência à compressão foi seguida as 

orientações da NBR 5739 (ABNT, 2018), foram coletados 24 corpos de prova de 

cada obra onde foram submetidos 8 corpos de prova, sendo respectivamente 4 CP’s 

do caminhão betoneira 01 e 4 CP’s do caminhão betoneira 02, e expostos as três 
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técnicas estudadas (sem cura, cura da laje e cura submersa). Os respectivos 

ensaios foram feitos com a idade de 28 dias, e considerado respectivamente o maior 

do par.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nessa etapa apresentam-se os resultados dos ensaios realizados nas 

obras A e B, para o concreto no estado fresco e no estado endurecido. Assim, serão 

levantadas discussões a partir dos resultados encontrados, de forma comparativa a 

mostrar o desempenho e as características de cada concreto estudado. 

 

4.1 Estudos preliminaries 

Foram realizados ensaios, buscando analisar o comportamento dos CPs 

das obras A e obra B. Os concretos analisados foram do tipo usinado, sendo CVV 

para a obra A e CAA para a obra B. 

 

4.1.1 Ensaio do concreto no estado fresco 

A primeira etapa da análise dos dados destina-se análise dos ensaios 

relativos ao recebimento do concreto no estado fresco. A Figura 17 apresenta o 

ensaio de abatimento de tronco de cone realizado para a obra A.   

 

Figura 17 - Ensaio de slump test na obra A caminhão betoneira nº 1. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

O slump test do primeiro caminhão betoneira da obra A, com concreto 

convencional, deu uma altura de 13,5 cm (figura 17). O solicitado esperado era de 
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10+/- 2 cm. Já em relação ao caminhão betoneira nº 2, o Slump test realizado é 

apresentado na figura 18. 

 

Figura 18 - Ensaio de slump test na obra A caminhão betoneira 02. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

O slump test do segundo caminhão betoneira da obra A, com concreto 

convencional deu uma altura de 15,5 cm (figura 19). O esperado era de 10+/- 2cm.  

A seguir na obra B, apresenta-se na Figura 19 o resultado do ensaio de 

Slump flow realizado para o primeiro e para o segundo caminhão betoneira. 

 

Figura 19 - Ensaio de flow test na obra B caminhão betoneira 01 e 02. 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Na obra B foi realizado o ensaio de flow test, visto que, o concreto 

utilizado nessa obra foi o autoadensável (CAA). Após a realização do ensaio, o 

resultado obtido foi de um diâmetro de 80 cm, entretanto o esperado era de 70+/- 

5cm.  

 

4.1.2 Ensaio do concreto no estado endurecido 

O ensaio de resistência à compressão axial do concreto foi realizado 

seguindo as orientações da NBR 5738 (ABNT, 2015). A prensa utilizada para 

rompimentos dos CP foi a Fortest, com capacidade de 200 tnf. A Figura 20 

apresenta a prensa utilizada. 

 

Figura 20 - Prensa utilizada para o ensaio de rompimento 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Na obra A, o rompimento foi no dia 03 de novembro de 2020, utilizado 

CVV com resistência estimada de 30 MPa. Na Tabela 5, obtém com mais detalhes.  

 



46 
 

Tabela 5 - Resultados obtidos da amostragem do primeiro caminhão betoneira. 

 
OBRA A - CAMINHÃO BETONEIRA 01 

 
Sem Cura 

Cura da Laje 
(água) 

Cura Submersa 
(água) 

 
Resistência (MPa) Resistência (MPa) Resistência (MPa) 

CP1 29,92 30,95 32,58 

CP2 32,28 31,79 33,03 

CP3 31,79 31,62 31,67 

CP4 32,94 30,81 32,76 

 

Média das 
resistências (MPa) 

Média das 
resistências (MPa) 

Média das 
resistências (MPa) 

 
31,73 31,29 32,51 

 

Maior das 
resistências (MPa) 

Maior das 
resistências (MPa) 

Maior das 
resistências (MPa) 

 
32,94 31,79 33,03 

 

Menor das 
resistências (MPa) 

Menor das 
resistências (MPa) 

Menor das 
resistências (MPa) 

 
29,92 30,81 31,67 

Fonte: Autora (2021). 

 

A Figura 21 mostra a comparação entre os tipos de cura relacionando a 

resistência à compressão obtida para cada tipo de cura utilizado. 

 

Figura 21 - Obra A: gráfico expressando os resultados obtidos da amostragem do 

primeiro caminhão betoneira. 

 

Fonte: Autora (2020). 

Com o resultado obtido na idade de 28 dias, consegue-se analisar que na 

obra A, no caminhão betoneira 01, os maiores resultados foram dos corpos de prova 
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submetidos à cura submersa com maior das resistência de 33,03 Mpa. Foi analisado 

aumento da resistência dos corpos de prova submetidos à cura submersa de 3,89% 

em relação aos curados na laje e 2,45% em relação aos sem cura. 

Apresentam-se na Tabela 6 os resultados obtidos para o caminhão 

betoneira nº 2. 

 

Tabela 6 - Resultados obtidos da amostragem do segundo caminhão betoneira. 

 

OBRA A - CAMINHÃO BETONEIRA 02 

 

Sem Cura Cura da Laje (água) Cura Submersa (água) 

 

Resistência (MPa) Resistência (MPa) Resistência (MPa) 

CP1 34,06 31,67 32,4 

CP2 32,57 31,48 34,02 

CP3 35,07 30,97 32,43 

CP4 34,24 31,45 31,9 

 

Média das 

resistências (MPa) 

Média das 

resistências (MPa) 

Média das resistências 

(MPa) 

 

33,98 31,39 32,68 

 

Maior das 

resistências (MPa) 

Maior das 

resistências (MPa) 

Maior das resistências 

(MPa) 

 

34,24 31,67 34,02 

 

Menor das 

resistências (MPa) 

Menor das 

resistências (MPa) 

Menor das resistências 

(MPa) 

 

32,57 30,97 31,9 

Fonte: Autora (2021). 

 

Já, no caminhão betoneira 02, os maiores resultados encontrados foram 

nos corpos de prova sem cura, com maior das resistências de 34,24 Mpa. Com 

maiores percentuais de 8,25% em relação aos corpos de prova curados na laje e 

3,96% dos corpos de prova curados submersos em tanque. 

A Figura 22 mostra a comparação entre os tipos de cura relacionando a 

resistência à compressão obtida para cada tipo de cura utilizado, em relação ao 

caminhão nº 2. 
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Figura 22 - Obra A - gráfico expressando obtidos da amostragem do segundo 

caminhão betoneira. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Em relação à obra B, o rompimento foi realizado no dia 26 de outubro de 

2020, utilizado CAA com resistência estimada de 25 MPa (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Resultados obtidos da amostragem do primeiro caminhão betoneira. 

 
OBRA B - CAMINHÃO BETONEIRA 01 

 
Sem Cura 

Cura da Laje 
(química) 

Cura Submersa (água) 

 
Resistência (MPa) Resistência (MPa) Resistência (MPa) 

CP1 27,72 27,8 29 

CP2 27,29 26,99 26,99 

CP3 28,04 26,55 30,43 

CP4 27,87 27,36 29,15 

 

Média das 
resistências (MPa) 

Média das 
resistências (MPa) 

Média das resistências 
(MPa) 

 
27,73 27,17 28,89 

 

Maior das 
resistências (MPa) 

Maior das 
resistências (MPa) 

Maior das resistências 
(MPa) 

 
28,04 27,8 30,43 

 

Menor das 
resistências (MPa) 

Menor das 
resistências (MPa) 

Menor das resistências 
(MPa) 

 
27,29 26,55 26,99 

Fonte: Autora (2021). 
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A Figura 23 mostra a comparação feita entre os tipos de cura 

relacionando a resistência à compressão obtida para cada uma destas técnicas. 

 

Figura 23 - Obra B - gráfico expressando obtidos da amostragem do primeiro 

caminhão betoneira. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Análogo ao raciocínio apresentado para o caminhão betoneira nº 1 da 

obra B, apresenta-se os resultados obtidos para o caminhão betoneira nº 2 na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8: Resultados obtidos da amostragem do segundo caminhão 

betoneira. 

 
OBRA B - CAMINHÃO BETONEIRA 02 

 
Sem Cura 

Cura da Laje 
(química) 

Cura Submersa (água) 

 
Resistência (MPa) Resistência (MPa) Resistência (MPa) 

CP1 28 28,29 28,14 

CP2 28,23 28,38 27,73 

CP3 27,69 27,95 29,74 

CP4 28,04 27,91 29,91 

 
Média das 

resistências (MPa) 
Média das 

resistências (MPa) 
Média das resistências 

(MPa) 

 
27,99 28,13 28,88 

 
Maior das 

resistências (MPa) 
Maior das 

resistências (MPa) 
Maior das resistências 

(MPa) 

 
28,23 28,38 29,91 
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OBRA B - CAMINHÃO BETONEIRA 02 

 
Sem Cura 

Cura da Laje 
(química) 

Cura Submersa (água) 

 
Resistência (MPa) Resistência (MPa) Resistência (MPa) 

 
Menor das 

resistências (MPa) 
Menor das 

resistências (MPa) 
Menor das resistências 

(MPa) 

 
27,69 27,91 27,73 

Fonte: Autora (2021). 

 

Em ambos os caminhões betoneiras realizados os ensaios na obra B, foi 

observado maiores resistências para os corpos de prova curados em cura submersa 

em tanque. Com resultados de 30,43 MPa e 29,91 MPa. 

A Figura 24 mostra a comparação feita entre os tipos de cura 

relacionando a resistência à compressão obtida para cada uma destas técnicas 

executadas. 

 

Figura 24 - Obra B - gráfico expressando obtidos da amostragem do segundo 

caminhão betoneira. 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

4.2 Influência das idades de cura na resistência à compressão axial  

Realizando uma análise geral, a qual engloba ambas as obras, foi 

possível observar que, os corpos de prova submetidos à cura em laje obtiveram 

menores resistências em comparação as demais técnicas em quase todos os 

caminhões betoneiras, tanto da obra A como B. Com isso, apesar de muitas 
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variáveis influenciarem nos resultados obtidos, vale levar em consideração que os 

corpos de prova da laje em ambas as obras estudadas estavam um pouco 

danificados, principalmente nas bordas, materiais provenientes de outros serviços 

feitos no local da obra incrustado.  

Dessa forma, acredita-se que como esses corpos de prova estavam na 

laje, podem ter tombado ao passar algum operário e ocasionado o desgaste, como 

outras situações que podem ter sido submetidos. E por isso, a não integridade dos 

topos dos corpos de prova pode ter contribuído para que os resultados obtidos não 

fossem maiores, como era o esperado, contudo, todos os corpos de prova 

ensaiados nesse trabalho obtiveram resistências iguais ou superiores ao solicitado 

em projeto. 

A Figura 25 apresenta um comparativo geral entre as obras estudadas e o 

tipo de cura utilizado. 

 

Figura 25 - Gráfico expressando os resultados obtidos em ambas as obras e o tipo 

de cura. 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Observaram-se na Figura 25 ao qual, foram coletados os valores de 

resistências maiores de ambas as obras, que para a obra A, o valor da resistência à 

compressão dos CPs sem cura apresentou um crescimento de 0,64% maior do que 

os CPs que foram submersos em água e 7,70% em relação aos CPs curados na laje 

durante 28 dias.  

Já para a obra B, percebeu-se a situação inversa ao apresentado para a 

obra A, pois os CPs submersos apresentaram um crescimento de 7,23% em relação 

aos CPs cura da laje e 7,80% em relação aos sem cura. 
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Como dito anteriormente, são muitas variáveis que influenciam na análise 

dos resultados, o processo de moldagem mesmo sendo seguidos os critérios de 

norma técnica, podem ter tido alguma falha. Os moldes ficaram retidos durante 

esses 28 dias nos locais destinados, contudo, pode ter ocorrido alguma influência 

externa.  

Em três das quatro amostras retiradas dos caminhões betoneira, os 

corpos de prova submetidos à cura úmida submersa em tanque, obtiveram maiores 

resistências, ou seja, cerca de 75% da amostra coletada. Contudo, em apenas uma 

situação, na obra A, o caminhão betoneira 02, ficou em segundo lugar da técnica de 

submersa, com uma diferença de apenas 1,3 Mpa  em relação  aos corpos de prova 

submetidos a nenhum tipo de cura, mesmo assim,  o concreto quando submetido a 

cura torna-o protegido de eventuais fissuras e entrada de agentes agressivos que 

poderiam ocasionar uma danificação a estrutura. Ou seja, não é apenas a relação 

de resistência a compressão axial do concreto, mas também a questão da  

durabilidade das peças concretadas.  

De acordo com a NBR 14931 (ABNT, 2004), destaca que enquanto o 

concreto não atingir endurecimento satisfatório, deve ser curado e protegido contra 

agentes prejudiciais, para evitar a perda de água pela superfície exposta e 

assegurar uma superfície com resistência adequada, e a cura proporciona a 

superfície essa proteção. 

No trabalho realizado por Silva (2009) citado nos primeiros tópicos dessa 

pesquisa, aos 28 dias, o crescimento dos corpos de prova submetido à cura em 

solução com cal, atingiu a maior resistência dentre as demais, sendo está quase 

18% maior em ambientes externos e 5% maior que a segunda faixa de resistência 

dentre as demais curas realizadas. No presente trabalho, isso se replica, pois 75% 

dos corpos de prova ensaiados, também ocorreram o maior crescimento das 

resistências dos corpos de prova dos que estavam submersos em tanque.  

Em seu trabalho Silva (2009) frisa a importância de um procedimento de 

cura bem executado, pois em meios saturados existe um maior controle da 

evaporação da água do que àquelas expostas em ambientes externos. 

Como citado no trabalho de Saraiva (2018) algumas patologias como a 

fissuração do concreto, porosidade, entrada de agentes agressivos e carbonatação 

são decorrentes da também da falta de cura das estruturas concretas.  
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Saraiva (2018) mostra em seu trabalho que nas idades de 28 dias, 

constatou as resistências médias encontradas para a cura submersa de 41,67 Mpa, 

câmara úmida de 44,08 MPa, ambiente externo 43,73 MPa ao laboratório e 

ambiente interno ao laboratório de 46,75 MPa, sendo a maior resistência o interno 

ao laboratório e as menores resistências encontradas aos 28 dias foram dos corpos 

de provas submersos em tanque com água potável.  

Com isso, podem-se justificar as resistências dos demais 25% dos corpos 

de prova realizadas nesse estudo, os sem cura que obtiveram maiores resistências 

no caminhão betoneira 02 da obra A, podem ter recebido influência do meio externo 

como eventuais chuvas, sombra, que não possibilitou a evaporação precoce da 

água e que proporcionaram esse crescimento em sua resistência. 
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5 CONCLUSÕES 

Por meio de corpos de provas essa pesquisa buscou investigar a 

influência a resistência axial do concreto em diferentes tipos de cura na idade de 28 

dias. Sendo o concreto um dos materiais mais utilizados na construção civil e este 

estando submetido a constantes intempéries, como sol, chuvas, vento, foi achada 

importante a necessidade de observar o comportamento desse material submetido a 

essas diferentes condições.  

  Com isso, o objetivo geral do trabalho foi alcançado, pois através dos 

ensaios realizados foi possível averiguar a influência da cura e fazer sucessivamente 

uma análise da resistência a compressão axial dos corpos de prova submetidas a 

diferente tipos de cura. Como também, a identificação dos processos de cura 

realizadas em cada obra selecionada e sucessivamente o acompanhamento até a 

idade de 28 dias.  

Há analise dos resultados obtidos desses corpos de prova ensaios em 

prensa elétrica e recolhimento das resistências obtidas, como a observação de suas 

variações. A comparação dos resultados das resistências encontradas dos corpos 

de prova submetidos a diferentes técnicas de cura, como: cura na laje 

(úmida/química),cura submersa e sem cura.  

Portanto, o trabalho observou que nessa idade de 28 dias, para a obra A 

houve uma variação em relação ao concreto do caminhão betoneira 01 que mostrou 

ser mais eficiente na técnica usada com cura submersa em tanque e no caminhão 

betoneira 02 a técnica dos corpos de prova expostos sem cura.  

Contudo, na obra B em ambos os caminhões betoneira as maiores 

resistências se mostraram quando os corpos de prova foram submetidos em cura 

submersa em tanque. Ou seja, de 4 caminhões realizados esse experimento 3 

desses mostraram que os maiores resultados seriam para cura submersa. 

Assim, esse trabalho possibilitou observar a possibilidade de diferentes 

procedimentos de cura para a construção civil. Com isso, é necessária a realização 

de estudos preliminares avaliando as etapas envolvidas para que possam garantir 

que as etapas desenvolvidas para a realização da cura escolhida seja feita da 

melhor forma possível, que para isso, é necessário o acompanhamento constante do 

encarregado da obra para garantir que seja executada de forma satisfatória e possa 

alcançar os resultados desejados.  
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Portanto, vale destacar que é necessário o surgimento de algumas 

mudanças dentro do canteiro de obras, mesmo sendo de grandes obras ou 

pequenas, pois, a cura realizada em obras deve ser aperfeiçoada e acompanhada 

por profissionais qualificados, pois mesmo que a estrutura concretada atinja a 

resistência proposta pela usina, foi observado nesse estudo que outros fatores 

também devem ser levados em consideração como o surgimento de fissuras que 

surgem se não houver a camada protetora. 

Como sugestão para trabalhos futuros, dever-se-á a continuidade do uso 

da técnica aplicada de avaliação dos corpos de prova submetidos a diferente tipo de 

cura, sendo cura química, cura submersa em tanque, cura da laje e sem cura como 

visto nesse trabalho, alcançando idades próximas dos 28 dias para garantir o correto 

desenvolvimento da resistência à compressão do concreto, e juntamente com esta, 

evitar também as patologias advindas da perda de água. 

Também sugiro como a escolha de outras obras, e que proporcionem 

outros tipos de cura realizados nas obras escolhidas, para uma possível 

comparação se atentando para as variáveis citadas. 

A sugestão de realizar ensaios de resistência à compressão axial na 

idade de 7, 28, 56 dias para analisar o crescimento e variação desses percentuais 

ao longo do tempo, para conseguir observar os desenvolvimentos dessas 

resistências.  

Sugestão de realização do ensaio de permeabilidade do concreto, pois 

com esse ensaio seria possível estudar quais influencias a permeabilidade da água 

teria no desenvolvimento do trabalho proposto. 

Verificação de como os compostos do concreto, como: cimento, brita, 

areia, aditivos, fibras e outros podem contribuir para o crescimento dessas 

resistências e demais variáveis estudadas.  

Verificou-se por fim, que as indicações sobre as possíveis influências das 

técnicas de cura observadas na bibliografia consultada como referência, estão 

corretas. Que a realização da cura em superfícies concretadas deve ser realizada. 
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