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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Cimento portland; 

 Areia grossa;  

 Brita; 

 Água. 

 EPI; 

 Colher de pedreiro; 

 Equipamento de transporte; 

 Betoneira; 

 Trena; 

 Molde para corpos de prova; 

 Haste metálica Ø 12.5 mm para moldar os 
corpos de prova; 

 Molde (cone) para Slump Test; 

 Haste metálica Ø 16.0 mm do Slump Test; 

 Balde graduado em litros internamente; 

 Aditivos. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 O local para aplicação do concreto deve estar definido; 

 O traço (composição) deve estar definido; 

 A areia deverá estar peneirada; 

 Os moldes dos corpos de prova e do slump teste deverão estar limpos e disponíveis em quantidade;  

 Os equipamentos de transporte dos agregados deverão estar identificados. 

 Colocar a maior parte da água (90%) do traço na betoneira. 

 Lançar os materiais (brita, areia e cimento) na betoneira ou carregador, atentando para colocar parte da brita 
primeiro, depois a areia, o cimento e depois o restante da brita;  

 Colocar o restante da água, com os aditivos, se for o caso; 

 Deixar a betoneira misturar até que o concreto esteja homogêneo, aproximadamente 03 minutos; 

 Descarregar o concreto; 

 Deverão ser moldado 01 exemplar (02 corpos de prova) para rompimento aos 28 dias e mais 02 corpos de 
prova para serem rompidos um aos 7 e outro aos 63 dias, caso o resultado do ensaio a compressão aos 28 
dias não tenha atingido o FCK previsto em projeto, para cada turno de trabalho (manhã ou tarde) ou etapa da 
construção (concretagem de pilares, vigas, lajes e escada); 

 Para cada retirada de exemplares, deverá ser realizado o Slump Test para a verificação de abatimento do 
concreto; 

 Os corpos de prova deverão ser moldados da seguinte forma: para moldes de 15 x 30 cm colocar 
sucessivamente o concreto no molde em três camadas semelhantes aplicando 25 golpes em cada camada, 
com haste metálica (Ø 12.5 mm)  e para moldes de 10 x 20 cm colocar em duas camadas aplicando 12 golpes 
em cada camada. Esses golpes deverão ser distribuídos uniformemente pela seção do molde e dados de 
maneira a não atingir a camada anterior. Ao final, deverá ser dado acabamento com a colher de pedreiro; 

 Na primeira betonada e para cada moldagem dos corpos de prova, medir a consistência determinada do 
concreto através do teste de abatimento (Slump Test). O equipamento de ensaio consiste em uma forma de 
tronco cônico de diâmetro de 20 cm a 10 cm e altura de 30 cm, dentro do qual é colocada a massa de 
concreto em três camadas de igual volume, adensadas cada uma com 25 golpes da haste metálica de 16 mm 
de diâmetro. Logo após a moldagem, o molde é retirado lentamente (de 10 a 15 segundos), levantando na 
vertical. Na sequência, colocar a haste sobre o cone invertido e medir a distância entre a parte inferior da 
haste e o ponto médio do concreto, expressando o resultado em milímetros (mm) ou centímetros (cm); 

 Caso o abatimento esteja fora da tolerância admitida, consultar o engenheiro ou mestre para efetuar o ajuste 
necessário; 

 O concreto deverá ser utilizado dentro de 01 (uma) hora, após o final da mistura; 

 Identificar os corpos de prova, através de etiquetas, coladas no topo do corpos de prova; 

 No mínimo 24h após a moldagem, procede-se à retirada do corpo de prova do molde, soltando-se o anel e 
fazendo-se deslizar suavemente o molde, de tal maneira que não sejam quebrados os bordos dos topos do 
corpo de prova; 

 O transporte dos corpos de prova para o laboratório, deverá ser feito, no mínimo, após 72 horas da moldagem. 
Enviar para o laboratório, junto com os corpos de prova, relação dos corpos de prova enviados, contendo nesta 
relação nome da construtora, fck em MPa, nome da obra e endereço da mesma e data da moldagem do corpo 
de provas e qual a peça ou etapa se refere a concretagem. 

Mestre / Encarregado 
/ Almoxarife / 

Betoneiro 
 

 O lugar destinado ao armazenamento dos corpos de prova deverá ser protegido das intempéries e não ser 
exposto ao sol 

Mestre / Encarregado 
/ Almoxarife / 

Betoneiro 
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