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Introdução: O concreto é um material obtido através da mistura dos agregados (areia e
brita) com cimento e água, de acordo com necessidades específicas pode se adicionar
aditivos químicos ou outros materiais. A resistência do concreto depende das
características de seus elementos e da sua correta dosagem e execução. Obter e
executar um traço corretamente são fundamentais para assegurar a qualidade e a
segurança na construção onde será utilizado. O presente trabalho visa à dosagem de
um concreto através do cálculo e execução do traço, seguindo alguns critérios
propostos a priori.  Objetivo: O objetivo do trabalho é relacionar a concepção do traço
e sua execução na obtenção de um concreto que atenda as especificações de projeto. 
Metodologia: Determinaram-se as propriedades dos materiais especificados para a
execução do concreto, realizando os ensaios conforme estabelecem as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Após calculou-se o traço
seguindo especificações propostas e de acordo com o método de cálculo da Associação
Brasileira de Cimento Portland (ABCP). Posteriormente executou-se o traço no
laboratório de materiais de construção e moldaram-se os corpos de prova que foram
usados no ensaio de compressão axial aos 28 dias, para analise da resistência
característica do concreto determinado. Resultados: Os resultados obtidos não foram
satisfatórios, uma vez que a resistência média á compressão dos corpos de prova foi de
pouco mais de 10% da resistência requerida. Assim foram investigadas possíveis
causas para a disparidade dos resultados. A primeira possível causa é o controle de
qualidade rigorosa considerado na determinação do traço, que não pôde ser atendido
devido à inexperiência dos executores do concreto. A segunda é a relação
água/cimento que foi muito baixa, o que fez com que o concreto apresentasse pouca
trabalhabilidade o que influenciou no adensamento dos corpos de prova que ficaram
com muitos espaços vazios provocando o fenômeno de concentração de tensões. A
terceira possível causa foi a falta de preparação dos agregados a serem usados, por
exemplo, a brita que apresentou um alto teor de materiais pulverulentos  e que não foi
lavada. Essas três possíveis causas culminaram em um concreto de pouca
trabalhabilidade, pouco homogêneo e de baixa resistência à compressão Conclusão: 
Com os resultados obtidos conclui-se que para se atingir as resistências determinadas
no calculo do traço é necessário que os materiais estejam em conformidade com as
especificações. Eles devem estar isentos de impurezas e materiais que possam
influenciar no amassamento.
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