
Água para Amassamento e Cura



Qualidade

A água usada no amassamento do concreto e na

curanão deve conter impurezas que possam vir a

prejudicar as reações entre ela e os compostos do

cimento.

As impurezas contidas na água podem:

•Alterar tempos de pega do cimento;

•Influenciar a resistência do concreto;

•Causar manchamento da superfície (eflorescência);

•Causar corrosão da armadura .

Impurezas
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Qualidade

•Matéria orgânica (norma NBR 6118 - em O2 consumido: máx 3 mg/l);

•Substâncias inorgânicas (norma NBR 6118 – resíduo sólido: máx

5000 mg/l);

•Cloretos (norma NBR 6118 - em Cl- : máx 500 mg/l);

•Sulfatos (norma NBR 6118 - em SO4
-- : máx 300 mg/l);

•Carbonatos e bicarbonatos alcalinos (acima de 1000 p.p.m. podem

afetar tempos de pega e resistência);

•Sólidos em suspensão (argila, silte e lodo) – devem ser decantados

antes da utilização, para não influenciarem nas propriedades do

concreto;

•Algas (de rio ou de mar) – incorporam ar com conseqüente perda de

resistência;

Impurezas mais comuns
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Qualidade

•Águas naturais ligeiramente ácidas não são prejudiciais, mas as que

contêm ácido húmico e outros ácidos orgânicos podem interferir de

modo prejudicial no endurecimento do concreto;

•Águas excessivamentes alcalinas também devem ser ensaiadas;

•Água do mar contém cerca de 3,5% de sal (aproximadamente 78%

NaCl, 15% MgCl e MgSo4). Águas contendo grandes quantidades de

cloretos, como é o caso da água do mar, tendem a causar umidade

permanente e eflorescência na superfície do concreto. Essas águas

não devem ser usadas em concreto aparente (sem armadura) ou aonde

vai se aplicar acabamento com gesso. Porém, o mais importante é que

a água do mar, contendo cloretos, não deve ser usada para fabricar

concreto armado, devido ao problema de corrosão da armadura;

•Águas industriais – é conveniente o ensaio da água quando esta

contém impurezas não usuais;

Impurezas mais comuns
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Qualidade

•Água de esgoto – contém matéria orgânica (cerca de 400 ppm) que é

prejudicial ao concreto. Após ser tratada, a concentração cai para 20

ppm ou menos e pode ser usada para amassamento;

•Açúcar – retarda e/ou acelera a pega, dependendo da concentração.

Também combina-se com o Ca(OH)2 (a cal do cimento), formando

composto solúvel, expansivo, desagregando o concreto. (norma NBR

6118 : máx 5 mg/l);

•Óleo mineral, vegetal ou animal – concentração de 4% - redução de

20% da resistência;

•Água contida nos agregados – o agregado geralmente contém

umidade superficial. Deve-se cuidar também da água contida nos

agregados, para que seja isenta (ou com uma concentração que não

seja danosa) de substâncias nocivas, pois sua quantidade, dependendo

da umidade do agregado, pode representar uma fração considerável da

água total da mistura.

Impurezas mais comuns
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Qualidade

Geralmente é satisfatório o uso de água potável para

amassamento. São águas com pH de 6,0 a 8,0 (ou possivelmente 9,0),

sem o sabor salobre.

Exceções:

•Em regiões áridas, a água potável é salobra e pode conter teor

excessivo de cloretos e sulfatos.

•Algumas águas minerais contêm teores indesejáveis de carbonatos

alcalinos que podem contribuir para a reação álcali-sílica.

•Em muitas especificações de obra, é estabelecido para o uso de água

de amassamento, aquela “boa para se beber”. Entretanto, algumas

águas não adequadas para serem ingeridas podem ser usadas

satisfatoriamente. Cor escura ou cheiro desagradável não significam

necessariamente a presença de substâncias deletérias.

Que água usar no preparo do concreto?
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Qualidade

Uma maneira simples para avaliar a qualidade da

água para preparo de concreto é realizar ensaios de

pega do cimento, de resistência à compressão na

argamassa de cimento e de estabilidade de volume,

empregando-se a água suspeita e comparando os

resultados obtidos com água destilada ou outra água de

qualidade já conhecida como satisfatória.

Neville admite diferença de até 10% na

resistência. A Norma Britânica sugere também 10% de

diferença.

Com relação ao tempo de início de pega, Neville

sugere uma tolerância de 30 minutos.

Ensaio Comparativo em Águas sob Suspeita
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Quantidade

Os maiores problemas provenientes da água de

amassamento têm mais relação com o EXCESSO de

água empregada, do que com as impurezas que ela

possa conter.

O excesso de água aumenta a relação

água/cimento, afetando nocivamente:

•as resistências mecânicas do concreto;

•a durabilidade do concreto;

•a estabilidade dimensional.

Quantidade de Água para Amassamento

Á

g

u

a 

p

a

r

a

A

m

a

s

s

a

m

e

n

t

o



Efeito prejudicial da água com impurezas 

para fabricar concreto

X

Água com impurezas agindo 

sobre o concreto endurecido

Uma comparação entre...

A água contendo impurezas nocivas ao concreto,

agindo permanentemente sobre ele depois de endurecido, é

mais danosa que esta água sendo usada para o preparo

do concreto. Após haver todo o agente contido na água

exercido sua ação, paralisa-se a agressão; ao passo que,

no primeiro caso, a renovação do agente agressivo é

constante.
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Retração Plástica
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É importante que se impeça a perda de água do concreto não

somente para não prejudicar a hidratação do cimento, mas para

evitar a retração plástica e uma maior permeabilidade.

Observam-se fissuras da ordem de 0,1 a 3 mm logo após o

adensamento e desempeno do concreto. Essas fissuras são devidas

à uma contração extremamente rápida , devida à fuga rápida de

água na superfície, principalmente devida à evaporação.

As fissuras surgem quando a velocidade de evaporação da água

é maior do que a velocidade de ascensão da água por exsudação.

O fenômeno se apresenta no período de 1 a 3 horas após o

lançamento.



Auto Dessecação
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A perda d’água internamente devida às reações de

hidratação (auto dessecação) deve ser reposta por água vinda

do exterior, por isso deve ser possível o ingresso de água no

concreto.



A Cura do Concreto

Materiais de Construção Civil 

Teoria



 O preparo do concreto é uma série de operações executadas de 

modo obter um produto endurecido com propriedades

especificas detalhadas em um projeto.

 Propriedades do 
concreto: dependem 
dos materiais e suas 
proporções que 
influem tanto no 
concreto fresco como 
no concreto 
endurecido.

Preparo e uso do Concreto



Série de Operações_Preparo/uso

 Dosagem

 Mistura

 Transporte Externo

 Transporte Interno

 Lançamento

 Adensamento

 Acabamento

 Cura



O que é Cura do Concreto?

 Cura é a denominação 

dada aos procedimentos a 

que se recorre para 

promover a eficiente 

hidratação do cimento e 

consiste em controlar a 

temperatura e a saída e 

entrada de umidade para 

o concreto. 



Qual o Objetivo da Cura do 

Concreto? 

 O objetivo da cura é manter 

o concreto saturado, ou o 

mais possível de saturado 

até que os espaços da pasta 

de cimento fresca, 

inicialmente preenchida 

com água, tenham sido 

preenchidos pelos produtos 

da hidratação do cimento até 

a condição desejada.



Para ocorrer a hidratação

A hidratação do cimento só pode ocorrer em capilares 

ocupados por água. É por isso que deve ser evitada a 

evaporação de água nos capilares

Se a umidade relativa do ar passar de 100% para 94% ocorre

um aumento na capacidade de absorção de água pelo

concreto.

Se a umidade relativa do ar estiver abaixo de 80% ocorre um

aumento no volume de poros na microestrutura do concreto,

podendo afetar nocivamente o mesmo prejudicando a

durabilidade.



Para ocorrer a hidratação

Para prosseguimento das reações de hidratação, o

interior do concreto deve ser mantido a uma umidade relativa

no mínimo igual a 80%, quando a movimentação de água entre

o concreto e o ar ambiente é pequena. Teoricamente com UR ar

acima de 80% não haveria necessidade de cura para assegurar a

hidratação.Porém, há fatores que influenciam:

•os ventos

•a diferença de temperatura entre o concreto e o ar

•a exposição ao sol

Na prática, a cura precisa ser feita. É inconsistente a

“cura natural”, ainda que o clima seja úmido.



Tempo de Cura

Relação a/c

em massa

Tempo 

necessário

0,40 3 dias

0,50 7 dias

0,60 14 dias

0,70 1 ano

>0,70 impossível

Tempo de cura necessário para que os capilares 
passem a ser segmentados

Fonte: Neville, Propriedades do concreto p.52



Efeitos da Cura sobre a Superfície Exposta
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Devem ser estudados no concreto da região mais externa

do elemento estrutural, pois o interior geralmente não é atingido,

com exceção do caso de peças muito delgadas.

A região externa está tipicamente a 30 mm da superfície

(ocasionalmente a 50 mm). O concreto mais afastado dessa

superfície está muito pouco sujeito aos deslocamentos de

umidade.

As propriedades do concreto da região externa são muito

influenciadas pela cura pois é esse concreto que está sujeito ao

intemperismo, carbonatação e abrasão.

A porosidade da região externa tem uma influência

grande sobre a proteção do aço da armadura contra a corrosão.



Conseqüências da má Cura
 A cura feita de maneira 

displicente afeta o aumento 
gradual da resistência do 
concreto enquanto os compostos 
C-S-H estão sendo formados e 
possibilita a retração plástica do 
concreto.

 O efeito de uma cura inadequada sobre a resistência é 
maior com relações água/cimento elevadas, e também 
em concretos com menor velocidade de evolução da 
resistência. Assim, a resistência de concretos com 
cinzas volantes ou escória de alto-forno são mais 
prejudicados do que os concretos feitos com cimento 
Portland puro.



Métodos de Cura

 Cura por Molhagem: Consiste  em embeber o 

concreto em água.

 Cura por Membrana: Objetiva impedir a perda 

de água pela superfície do concreto, sem a 

possibilidade de ingresso de água do exterior para 

o concreto.

Existem duas grandes categorias de métodos  de cura:



Métodos de Cura

 Imersão – O concreto deve estar submerso em água. Em 
pavimentos (estradas) pode se fazer um reservatório 
sobre os mesmos (lagoa). Pré-moldados.

 Cobrimento – O concreto deve ser coberto por areia, 
terra, serragem, palha molhada, juta, saco de aniagem ou 
esteiras de algodão. Esta cobertura deve ser molhada 
periodicamente. Deve-se tomar cuidado com a 
possibilidade de formação de manchas na superfície do 
concreto.

 Mangueiras – O concreto deve ser molhado com o uso 
de mangueiras. Este tipo e cura é utilizado com mais 
freqüência em superfícies inclinadas.

Tipos de Cura por Molhagem:



Métodos de Cura

Cobrimento

(Sacos de aniagem)

 Exemplos de cura por molhagem

Mangueira

Imersão 1920



Métodos de Cura

 Cobrimento por Mantas: a superfície do concreto é coberta com 
mantas, lâminas de polietileno transpassada ou papel reforçado. 
Esta técnica pode causar manchas ou descoloração devido à 
condensação não uniforme da água sob as mantas.

 Pulverização: compostos para cura são pulverizados sobre a 
superfície do concreto formando uma membrana. Os mais comuns 
são as resinas hidrocarbonadas sintéticas em solventes muito 
voláteis. Outros compostos disponíveis são butadienos de acrílico, 
vinila e borrachas cloradas. Este tipo de cura é muito utilizada em 
pátio de aeroporto.

 Ceras: são aplicadas emulsões de cera que formam uma membrana 
sobre a superfície do concreto. São pouco utilizadas pois resultam 
em superfícies muito escorregadias e difíceis de serem removidas. 

Tipos de Cura por Membrana



Métodos de Cura

Cura por Cobrimento por mantas

 Exemplos de cura por membrana

(Manta)



Métodos de Cura

Cura por Pulverização

 Exemplos de cura por membrana



Duração da Cura (incluir tabela Neville)

 O período de cura necessário na prática não pode ser prescrito 
de um modo simples: os fatores relevantes compreendem a 
severidade das condições de secagem e os requisitos esperados 
de durabilidade.

 No caso de concretos com relação água/cimento baixa, é 
essencial a cura contínua nas primeiras idades pois a hidratação 
parcial pode tornar os capilares descontínuos: na retomada da 
cura, a água não poderia conseguir penetrar no interior do 
concreto e não haveria prosseguimento da hidratação. 

 No entanto, concretos com relação água/cimento alta mantém 
um volume grande de capilares de modo que a cura pode ser 
retomada em qualquer tempo sem prejuízo da eficiência, mas 
quanto mais cedo melhor.



Curas Térmicas

 Cura com Vapor a Pressão Atmosférica (>100ºC)

Estas curas trabalham com a elevação da temperatura e, 
conseqüentemente, com o aumento da velocidade das 
reações (hidratação do cimento).

 Como uma elevação da temperatura do Concreto aumenta a 

velocidade da evolução da resistência, pode se acelerar o 

endurecimento curando o concreto com cura a vapor. 

Quando este vapor está à pressão atmosférica. 

 O objetivo da cura com vapor é a obtenção de uma 

resistência inicial suficientemente alta para que o concreto 

possa ser manuseado o mais cedo possível depois da 

concretagem: as formas podem ser removidas e os 

dispositivos de protensão liberados mais cedo.



Curas Térmicas

 Por estarem envolvidas pressões maiores do que a 
atmosféricas, a câmara de cura deve ser do tipo de 
pressão com entrada para vapor saturado; não se deve 
deixar o vapor superaquecido entrar em contato com o 
concreto porque poderia causar a secagem deste . Esta 
câmara é conhecida como autoclave.

Cura com Vapor a Alta Pressão (Autoclaveamento)

 Este método é utilizado quando se deseja as seguintes 
características:
 Grande resistência inicial – com o autoclaveamento a resistência 

alcançada em 28 dias com a cura tradicional pode ser conseguida 
em apenas 24 horas.

 Grande durabilidade – a cura com alta pressão melhora a 
resistência do concreto aos sulfatos e a outras formas de ataque 
químico, bem com a congelamento e degelo e reduz a 
eflorescência.

 Redução da retração hidráulica e da troca de umidade.



Curas Térmicas

 Tratamento a Quente – Este método consiste em elevar 

a temperatura do concreto  fresco até pelo menos a 

32ºC. O aumento de temperatura é conseguido 

aquecendo o agregado ou água ou, ainda, injetando 

vapor na betoneira. A resistência a longo prazo é 

reduzida de 10% ou 20% em relação ao concreto 

curado normalmente, mas as formas podem ser 

retiradas à idade de poucas horas. São necessárias 

formas isolantes ou aquecidas.

Outros tipos de Cura Térmica

 Radiação Infravermelha – Usada em alguns países



Curas Térmicas

Outros tipos de Cura Térmica

 Aquecimento de Formas – as formas podem ser 

aquecidas eletricamente ou por circulação de óleo ou 

água quente.

 Cura por Eletricidade – Existem vários métodos que 
usam a eletricidade para se fazer cura, por exemplo:
 A energia passa pelo concreto entre eletrodos externos.

 Fazendo-se passar uma corrente de grande intensidade 
com baixa voltagem pela armadura da peça de 
concreto. 

 Usando mantas elétricas para aquecer a superfície das 
lajes. 

 Colocando resistências elétricas isoladas imersas no 
concreto; depois da cura, elas são cortadas e 
permanecem no interior do concreto.



CONCLUSÕES
 O fato de se evitar a perda de água é um fator importante 

para diminuir o efeito da fissuração.
 A cura é sempre especificada mas raramente executada 

conforme as especificações. 

 A cura inadequada pode ser a  responsável por uma enorme 
quantidade de problemas de durabilidade do concreto, 
principalmente do concreto armado. Por este motivo, nunca 
é exagero mencionar a importância dada a cura.

 O desafio na área de cura é fazê-la de uma maneira que 
possibilite o aproveitamento do máximo potencial do 
concreto


