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A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, 
cujo conteúdo E! de responsabilidade dos Comites Brasileiros (ABNTICB), dos Organismos de Normalização 
Setorial (ABNTIBNS) e das Comissles de Estudo Especiais (ABNTICEE), são elaboradas por Comissles de 
Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores 
e neutros (universidades, laboratórios e outros). 

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras das Diretiva ABNT, Parte 2. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atenção para a possibilidade de que alguns dos 
elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente. A ABNT nâo deve ser considerada 
responsavel pela identificação de quaisquer direitos de patentes. 

A ABNT NBR 9833 foi elaborada no Comite Brasileiro de Cimento Concreto e Agregados (ABNTICB-I8), 
pela Comissão de Estudos de Métodos de Ensaio de Concreto (CE-18:300.02). O Projeto circulou ern Consulta 
Nacional conforme Edital ng 10, de 21.09.2007 a 20.10.2007, com o número de Projeto ABNT NBR 9833. 

Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 9833:1987), a qual foi tecnicamente 
revisada. 

Esta versão corrigida da ABNT NBR 9833:2008 incorpora a Errata 1 de 29.09.2009 
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Concreto fresco - Determina~ãs da massa específica, do rendimento 
e do teor de ar pelo mrÉitodo gravimétrico 

1 .I Esta Norma prescreve o método de ensaio para determinação da massa específica, do rendimento e do teor 
de ar do concreto fresco pelo método gravimétrico. 

1 . M s t e  método não é aplicável a concreto de consistência seca e a concreto celular 

2 Referências normativas 

Os documentos relacionados a seguir são indispensaveis a aplicação deste documento. Para referências datadas, 
aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do 
referido documento (incluindo emendas). 

ABNT NBR NM 23:2001, Cimento podland e outros materiais em pó - Determinação da massa específica 

ABNT NBR NM 33:1998, Concreto - Amostragern de concreto fresco 

ABNT NBR NM 52:2003, Agregado miúdo - Determinaçáo de massa específica e massa específica aparente 

ABNT NBR NM 53:2003, Agregado graúdo - Determinação de massa específica, massa específica aparente 
e absorçlo de água 

ABNT NBR NM 67:1998, Concreto - Determinaçlo da consistência pelo abatimento do tronco de cone 

3 Termos e definiçkes 

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições: 

3.1 
massa específica 
massa da unidade de volurne do concreto fresco adensado, tal como estabelece esta Norma, incluindo o volume 
de ar aprisionado e incorporado 

NOTA I O ar aprisionado pode ser reduzido com o adensamento do concreto. 

NOTA 2 O ar incorporado é o somatório do ar que não foi eliminado durante o adensamento do concreto (ar aprisionado) e 
aquele que é introduzido por meio de aditivos. 

3.2 
rendimento 
volurne resultante da mistura fresca adensada 
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3.3 
teor de ar 
volume de ar aprisionado ou incorporado ao concreto fresco, expresso como porcentagem do volume total de 
concreto adensado. 

4 Aparelhagem 

Com resolução mínima de 0,s % das massas a determinar, 

4.2 Haste de adençamento 

De aço, cilíndrica, com superfície lisa, diâmetro de 16 mm e comprimento entre 600 mm e 800 mm, e um ou os 
dois extremos terminados em forma semi-esferica, de diâmetro igual ao da haste. 

4.3 Vibrador de imerção 

Os vibradores de imersão (internos) podem ter eixo rígido ou flexível e devem ser acionados por um motor eletrico. 
A frequência de vibração náo deve ser inferior a 100 Hz (6 000 vibrações por minuto), medida quando o elemento 
vibrante estiver imerso no concreto. O diâmetro externo da agulha deve ser de no mínimo 20 mrn e no maximo 
40 mm. 

4.4 Régua metálica 

Com espessura mínima de 5 mm, plana, com bordas retas, largura de 50 mrn e comprimento pelo menos 100 rnrn 
maior que o diâmetro do recipiente. 

4.5 Placa de calibracão 

De vidro, com espessura superior a 6 mm e dimensões que superem em no mínimo 25 mrn o diâmetro do 
recipiente. 

4.6 Martelo 

De borracha ou outro material similar. Deve ter massa total aproximada de 300 g, quando forem utilizados 
recipientes com capacidade igual ou inferior a 15 dm3, e de 1 000 g, quando forem utilizados recipientes com 
capacidade superior. 

4.9 Recipientes de medida 

4.7.1 O recipiente deve ter forma cilíndrica, não se deformar e ser de material não atacavel pela pasta de 
cimento. Deve ser provido de alças. 

4.9.2 A capacidade mínima, o diâmetro interno e a altura do recipiente estão indicados na Tabela 1 
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Tabela 1 - Medidas dos recipientes 

Dimensão máxima 
característica do 

agregado "d" 

Capacidade mínima 
dos recipientes 

Diâmetro interno dos 
recipientes 

Altura interna dos 
recipientes 

5 Calibradão do recipiente 

5.1 Determinar a massa do recipiente seco, assirn como a placa de calibração que também deve estar seca. 
Estas determinações devem ser efetuadas com resolução mínima de 0,2 % das massas a determinar. 

5 . M n c h e r  o recipiente com água a temperatura ambiente e cobri-lo com a placa de caIibraç20, de forma a 
eliminar as bolhas de ar e a agua em excesso. 

5.3 Determinar a massa de agua no recipiente 

5.4 Determinar a massa especifica da água. Na ausencia dessa determinaç-o, medir a temperatura da água e 
obter sua massa especifica com o auxílio da Tabela 2 ,  interpolando quando necessário. 

Tabela 1 -- IMassa específica da água 

5.5 Calcular o volume, V, do recipiente, dividindo a massa de água necessaria para enchê-lo, por sua massa 
específica. Alternativamente, calcular o fator do recipiente ( I IV),  dividindo a massa específica da água pela massa 
de agua necessaria para enchê-lo. 

Temperatura 

"C 

15,6 

18,3 

21 , I  

23,O 

23,9 

NOTA Para o cálculo da massa específica, o volume do recipiente e expresso em metros cúbicos e seu fator como o 
inverso de metros cúbicos. 

Massa específica 

kg/m3 

999,Ol 

998,54 

997,97 

997,54 

997,32 

5.6 8 s  recipientes devem ser calibrados pelo menos uma vez por ano e sempre que houver dúvida sobre a 
exatidáo de sua calibração. 
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I: Amostras para ensaio 

O concreto para a realização do ensaio deve ser obtido de acordo com a ABNT NBR NM 33. 

7 Procedimento 

7."1nchirnento do recipiente 

7.1.1 O concreto deve ser colocado no recipiente em camadas, de acordo com o método de adensamento 
utilizado: em três camadas (manual) ou em duas camadas (vibrado). 

7.1.2 A escolha do método de adensamento deve ser feita segundo o abatimento do concreto, determinado de 
acordo com a ABNT NBR NM 67, nas seguintes condições: 

a) OS concretos com abatimento maior que 150 mm devem ser adensados manualmente; 

b) os concretos corn abatimento compreendido entre 30 rnm e 150 mm podem ser adensados manualmente ou 
por vibração; 

c) os concretos corn abatimento menor que 30 mm devem ser adensados por vibração, 

7.2.1 Manual 

7.2.1.1 Adensar com a haste cada uma das três camadas de igual altura. O numero de golpes a ser aplicado 
depende do volume do recipiente e esta definido na Tabela 3. 

Tabela 2 - Adensarnento manual 

Volume do recipiente 

dm3 

Número de golpes por camada 

7.2.1.2 O adensamento deve ser realizado na direção vertical, com o extremo semi-esférico da haste, 
distribuindo os golpes uniformemente sobre toda a superfície, tomando o cuidado necessário na primeira camada 
para não golpear o fundo do recipiente e, nas seguintes, para atravessar no máximo 25 mm da espessura da 
camada anterior. 

7.2.1.3 Golpear suavemente com o martelo várias vezes as paredes externas do recipiente, na altura 
correspondente a cada camada adensada, até que não se observem, na superfície do concreto, marcas deixadas 
pela haste de adensamento. 

7.2.2 Vibrado 

7.2.2.1 Antes de iniciar a vibração de cada uma das camadas de igual altura, o recipiente deve conter a 
quantidade total de concreto correspondente a camada. 
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7.2.2.2 Adensar cada camada inserindo o vibrador em três pontos uniformemente distribuídos sobre a 
superfície do concreto, penetrando cerca de 20 mm na camada anterior e tomando o devido cuidado ao vibrar, 
para não tocar o fundo ou as paredes do recipiente. 

7.2.2.3 A vibração deve ter a duração necessária para se atingir um adensamento adequado, em função da 
composição e da consistência do concreto, da força e da freqüência do vibrador e das características do recipiente. 
Deve-se evitar vibrar alem do tempo necessário, de forma a evitar segregação e perda de ar intencionalmente 
incorporado. 

7.2.2.4 Normalmente o tempo de vibração é considerado suficiente quando a superfície do concreto se torna 
relativamente lisa e com aparencia vítrea; a vibração deve ser ent-o interrompida, evitando a formação de espuma 
na amostra. 

7.2.2.5 Após a vibração da última camada, adicionar uma quantidade suficiente de concreto que ultrapasse a 
borda do recipiente em cerca de 3 mrn. 

7.3.1 Finalizado o adensamento, rasar a superfície como definido em 7.3.2 e 7.3.3, 

7.3.2 Colocar a placa descrita em 4.5, exercendo pressão sobre a superfície do concreto, cobrindo duas terças 
partes desta e arrastar, com movimentos de vai-e-vem, para dar acabamento na superficie originalmente coberta. 

7.3.3 Colocar, a seguir, a placa sobre a superficie do recipiente, cobrindo os dois terços originais, e avançar, 
exercendo pressão vertical e fazendo movimentos de vai-e-vem, ate cobrir toda a superficie do recipiente. 

7.4 Limpeza e pesagem 

Terminado o rasamento, limpar a superfície externa do recipiente e determinar sua massa, com precisão de 50 g. 

8 Cálculos 

8.1 Massa específica 

8.1 . I  Calcular a massa de concreto, subtraindo a massa do recipiente vazio da massa total obtida em 7.4. 

8.1.2 Calcular a massa especifica do concreto, com aproximação de 1 kglm3, utilizando a equação seguinte: 

M 
p,, = - 1000 

V 

onde: 

p,, e a massa específica aparente do concreto, expressa em quilogramas por metro cúbico (kg/m3); 

m é a massa de concreto, determinada em 8.1 .I, expressa em quilogramas (kg); 

V e o volume do recipiente, determinado em 5.5, expresso em decímetros cúbicos (d3). 
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8.2 Rendimento 

Calcular utilizando a equação seguinte: 

onde: 

R e o rendimento, expresso em metros cúbicos (m3); 

rn, é a massa de cimento da betonada, expressa em quilogramas (kg); 

rnf e a massa total de agregado miúdo da betonada, na condição de umidade em que foi utilizado para o 
preparo do concreto, expressa em quilogramas (kg); 

rn, e a massa total de agregado graúdo da betonada, na condição de umidade em que foi utilizado para o 
preparo do concreto, expressa em quilogramas (kg); 

rn, e a massa total de água adicionada na betonada, expressa em quilogramas (kg); 

p,, e a massa específica aparente do concreto, determinada em 8.1.2, expressa em quilogramas por rnetro 
cubico (kg/m3). 

8.3 Consumo de cimento 

Calcular utilizando a equação seguinte: 

onde: 

C e o consumo de cimento do concreto, expresso em quilogramas por metro cúbico de concreto (kglm3); 

rn, e a massa de cimento da betonada, expressa em quilogramas (kg); 

R e o rendimento do concreto, determinado em 8.2, expresso em metros cúbicos (m3). 

8.4 Volume total dos componentes da betonada 

Calcular utilizando a equaçao seguinte: 

rn rn, rn, rn v --"+--+--+A 
t - 

P c  P i  Pg Pa 

onde: 

V, e o volume total dos componentes da betonada, expresso em metros cúbicos (m3); 

p, 6 a massa específica do cimento, que deve ser determinada de acordo com a ABNT NBR NM 23, 
expressa em quilogramas por metro cúbico (kg/m3); 
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pf e a massa específica do agregado miúdo, determinada de acordo com a ABNT NBR NM 52, expressa em 
quilogramas por metro cúbico (kg/m3); 

p, e a massa específica do agregado graúdo, determinada de acordo com a ABNT NBR NM 53, expressa 
em quilogramas por metro cúbico (kg/m3); 

p,, e a massa específica da água, que deve ser adotada como sendo igual a I 000 kg/m" expressa em 
quilogramas por metro cúbico (kglm"; 

m,, mf, m, e ma, sáo as massas dos componentes do concreto, indicadas em 8.2, expressas em quilogramas (kg), 

Quando no preparo do concreto forem utilizados aditivos ou outros materiais, estes devem ser considerados no 
calculo, assim como as diversas fra-ões dos agregados. 

8.5 índice de ar 

Calcular utilizando a equaçáo seguinte: 

onde: 

I, e o índice de ar presente na mistura; 

V, 6 o volume total dos componentes da betonada, de acordo com 8.4, expresso em metros cúbicos (m3); 

R e o rendimento, de acordo com 8.2, expresso em metros cúbicos (m3); 

8.6 Teor de ar 

Calcular, com aproximaçlo de 0,1%, utilizando a equaçlo seguinte: 

onde: 

A e o teor de ar do concreto, expresso em porcentagem (%); 

I, e o índice de ar presente na mistura conforme 8.5. 
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