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RESUMO – Este artigo tem como objetivo principal relatar as atividades realizadas no laboratório de 
materiais de construção civil do departamento de engenharia civil e esclarecer a importância das 
informações fornecidas por meio destas atividades às empresas do ramo de construção civil. Esta 
iniciativa se deu porque na região de Ponta Grossa não existe empresa especializada em 
desenvolver tais atividades. Também, entende-se que é de extrema importância que as empresas do 
ramo de construção possam contar com os serviços de controle tecnológico do concreto. A 
necessidade deste tipo de serviço está ligada à responsabilidade técnica que o engenheiro civil tem 
na execução de uma obra de construção civil, bem como na expectativa das empresas em obter uma 
certificação de qualidade para ampliar sua participação em concorrências futuras e obtenção de 
recursos para desenvolvimento de seus projetos. Tendo em vista o aquecimento do mercado da 
construção civil e o desenvolvimento dessa área, com o consequente aumento nas exigências dos 
consumidores, as empresas precisam recorrer a toda e qualquer melhoria dentro do seu processo 
construtivo. O Projeto de Extensão em Tecnologia de Materiais de Construção Civil possibilita às 
empresas do setor este diferencial. O projeto também possibilita aos acadêmicos do curso de 
Engenharia Civil a complementação de seus estudos teóricos, com o desenvolvimento de pesquisas 
na área de tecnologia de materiais de construção civil.  
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Introdução 
 
O Projeto de Extensão em Tecnologia de Materiais de Construção já há algum tempo é de 

conhecimento das empresas do setor de construção da região de Ponta Grossa e cidades próximas. 
Devido ao fato de não existir na região outra empresa que realize serviços de controle tecnológico, os 
professores da área de construção civil desenvolveram este projeto para suprir as necessidades dos 
profissionais do setor, no sentido de melhorar a qualidade das obras por meio de ferramentas de 
controle e melhoria do processo construtivo. 

Esta edição do projeto iniciou em 2011 e até o momento mais de 50 empresas e/ou 
engenheiros da área de construção civil procuraram o laboratório de materiais de construção civil 
(LMCC) com o propósito de certificar a qualidade da execução das estruturas de concreto e do 
processo que está sendo executado. 

Como o ramo da construção civil está passando por um momento de crescimento e 
desenvolvimento, aumentam as expectativas do mercado consumidor em relação à qualidade do 
produto final, bem como a preocupação com custos e prazos que dos investimentos. É comum que o 
consumidor exija qualidade, rapidez e baixo custo. Para se conseguir estes três elementos entende-
se ser necessária a busca de ferramentas que melhorem o processo, além de possibilitar um controle 
sobre os resultados que estão sendo obtidos, permitindo ao empreendedor vislumbrar uma 
oportunidade em melhorar ou alterar as falhas identificadas. 

O controle tecnológico de materiais é uma das ferramentas à disposição das empresas de 
construção civil. 

 
Objetivos 

 
O objetivo principal neste artigo é demonstrar a importância do controle tecnológico de 

materiais de construção civil. Pretende-se mostrar porque é necessário existir um controle tecnológico 
e apresentar alguns métodos de controle que o Projeto de extensão contempla. Serão mostrados os 
resultados obtidos nos últimos dois anos em relação às atividades executadas, bem como os 
benefícios gerados com estes resultados. 

Outro objetivo importante no projeto é a interação com o acadêmico do curso de engenharia 
civil. O aluno que procura o laboratório para participar do projeto pretende participar da pesquisa e 
aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos obtidos na disciplina de materiais de construção 
civil. Com o projeto, é possível oportunizar este aprofundamento por meio da realização de ensaios 
de caracterização de agregados, dosagens de concretos e outros ensaios para verificação de 
propriedades físicas e mecânicas dos materiais de construção civil. 

Serão apresentados na sequência os ensaios realizados pelo LMCC, a importância de cada 
um e os resultados obtidos com o projeto até o presente momento.  

 
Métodos 
Ensaios laboratoriais executados pelo LMCC 

 
O projeto contempla ensaios de caracterização de agregados miúdos e graúdos, verificação 

de propriedades físicas e mecânicas de materiais de construção civil e dosagem experimental de 
concretos. A seguir serão descritos os ensaios, bem como sua importância no contexto da construção 
civil. 

Caracterização de agregados. Os agregados são materiais granulosos, sem forma e volume 
definidos, geralmente inertes, com dimensões, características e propriedades adequadas ao uso em 
Engenharia Civil. São materiais obtidos de forma natural ou artificial, classificados como miúdo e 
graúdo. As britas são os agregados graúdos por excelência e as areias são os agregados miúdos. 

Os agregados desempenham importante papel nas argamassas e concretos, quer do ponto 
de vista econômico, quer do ponto de vista técnico, exercendo influência benéfica sobre algumas 
propriedades importantes, tais como: retração e resistência ao desgaste por abrasão. Não prejudicam 
a resistência aos esforços mecânicos, pois os agregados de boa qualidade têm resistência mecânica 
superior à da pasta de aglomerante. 

A importância da escolha de agregados adequados se deve à sua significativa participação 
em termos de quantidade para a confecção de concretos e argamassas, chegando a representar 
mais de 70% do total de materiais. Assim, os agregados devem receber atenção especial na escolha 
e seleção, para que o concreto seja de boa qualidade. 

Os ensaios de caracterização de agregados realizados pelo LMCC permitem classificar os 
materiais que determinada empresa está utilizando na confecção de argamassas e concretos. 
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Permitem ainda definir a dimensão máxima característica e o módulo de finura, classificando o 
material em faixas granulométricas definidas nas normas brasileiras. Cabe ressaltar que todos os 
ensaios citados no presente projeto são normatizados pela ABNT e seguem rigorosamente os 
procedimentos definidos em norma. Para a realização destes ensaios, são utilizadas as seguintes 
normas: ABNT-NBR 7211/2005, Agregados para concretos, especificiação; ABNT-NBR 9935/1987, 
Agregados – terminologia; ABNT-NBR-NM 26/2001, Agregados, - amostragem; ABNT NBR NM 
248:2003 – Agregados - Determinação da composição granulométrica; ABNT NBR NM ISO 3310-
1:1997 – Peneiras de ensaio - Requisitos técnicos e verificação - Parte 1: Peneiras de ensaio com 
tela de tecido metálico. 

Propriedades físicas e mecânicas de materiais de construção civil. Além de caracterizar os 
agregados, realizam-se ensaios complementares para determinar algumas propriedades físicas que 
são indispensáveis para o estudo de dosagens de concretos e argamassas. Entres estes ensaios 
complementares situam-se os ensaios de determinação de massa específica absoluta ou real, massa 
específica aparente ou massa unitária, umidade e inchamento da areia. 

Há necessidade de conhecer as massas específicas dos agregados, para caracterização do 
material que será utilizado, correlacionando a massa deste material com o seu volume, que pode 
conter ou não vazios. A dosagem feita em laboratório é realizada considerando a massa do material, 
porém, no canteiro de obras, muitas vezes ela é utilizada em volume. Desta forma, a massa unitária 
ou massa específica aparente deve ser conhecida. Para determinar a massa que cada material ocupa 
em um volume conhecido de concreto, é necessário o conhecimento da massa específica real ou 
absoluta. Para a realização destes ensaios, são utilizadas as seguintes normas: ABNT NBR 
7251:1982 – Agregado em estado solto - Determinação da massa unitária – Método de ensaio; ABNT 
NBR NM 52:2003 – Agregado miúdo – Determinação de massa específica e massa específica 
aparente; ABNT NBR NM 53:2003 – Agregado graúdo – Determinação de massa específica, massa 
específica aparente e absorção de água. 

A umidade é outra propriedade física estudada, pois a areia é muito higroscópica. Sua 
superfície, sendo grande em relação ao volume, retém muita água de aderência. No seu estado 
natural é bastante úmida, variando muito esse grau de umidade. É de grande interesse conhecer o 
teor de umidade da areia, principalmente em obras de importância, que utilizam o concreto dosado 
racionalmente, onde a relação entre a quantidade de água e de cimento é fundamental. É necessário 
conhecer a quantidade de água contida na areia, para corrigir a quantidade de água a ser adicionada 
ao concreto. Para a realização destes ensaios, são utilizadas as seguintes normas: ABNT NBR 
9775:1987 – Agregados – Determinação da umidade superficial em agregados miúdos por meio do 
frasco de Chapman – Método de ensaio; ABNT NBR 9939:1987 – Agregados – Determinação do teor 
de umidade total, por secagem, em agregado graúdo – Método de ensaio. 

A umidade está diretamente relacionada com outra propriedade física importante, o 
inchamento. Uma areia seca é mais “pesada” do que uma areia úmida. Isso acontece porque, quando 
a umidade superficial aumenta, afasta os grãos de areia uns dos outros, aumentando o volume de 
vazios e, consequentemente, o volume total. O inchamento é um fenômeno muito importante, pois 
uma areia com umidade entre 4% e 5%, possui um aumento de volume na ordem de 25% a 30%. 
Para a realização destes ensaios, são utilizadas as seguintes normas: ABNT NBR 6467:1987 – 
Agregados – Determinação do inchamento de agregado miúdo – Método de ensaio. 

No que se refere às propriedades mecânicas, particularmente neste artigo, nos referimos à 
análise da resistência à compressão do concreto. Em estruturas de concreto armado, que é o 
material utilizado na grande maioria das obras realizadas no Brasil, há a composição de dois 
materiais, o concreto e o aço. O concreto é um material composto de outros materiais conhecidos, 
areia, brita, cimento e água. Este material tem como característica principal resistir bem aos esforços 
mecânicos de compressão e resistir muito pouco aos esforços mecânicos de tração. Já o aço tem 
boa resistência à tração e, desta forma, estes dois materiais se complementam e fornecem às 
estruturas uma boa resistência à tração e compressão. Porém, para que o concreto tenha esta 
propriedade resguardada, deve-se fazer um controle tecnológico quando da sua execução em obra, 
seguindo uma dosagem previamente estabelecida e atendendo um rigoroso processo de controle de 
materiais no canteiro de obras ou em usinas de concretagem. 

O LMCC oferece às empresas de construção civil a oportunidade de ter este controle tanto 
na definição do traço do concreto, ou seja, na proporção correta dos materiais, quanto no concreto 
executado e endurecido, através do ensaio de rompimentos de corpos de prova para obtenção da 
resistência a compressão do concreto executado. Para a realização destes ensaios, são utilizadas as 
seguintes normas: ABNT-NBR 5739, Ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos; NBR 
5738 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de concreto - Método de 
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ensaio; NBR 6156 - Máquina de ensaio de tração e compressão - Verificação - Método de ensaio; 
NBR 9479 - Câmaras úmidas para cura de corposde-prova de cimento e concreto – Especificação. 

Dosagem experimental de concretos (CAMPITELI E,2011). Quando uma empresa vai iniciar 
uma obra, ela tem em mãos projetos específicos da obra a ser executada. Projetos que irão definir a 
arquitetura da edificação, o sistema hidro-sanitário e elétrico, bem como características próprias da 
estrutura que irá ser executada. Cada projeto é único e contempla características únicas. No caso do 
projeto estrutural, que é o projeto responsável por definir os elementos constituintes da estrutura, 
suas formas, materiais e dimensionamento, existe também a obrigação de informar a resistência à 
compressão característica que foi prevista para dimensionar as peças estruturais. 

O concreto que é feito em obra ou comprado em usina específica deve, depois de 
endurecido, atender a esta resistência prevista em projeto. Para garantir que o concreto, depois da 
mistura dos materiais e aplicação na obra obtenha a resistência esperada é necessário, entre outros 
fatores, que a proporção entre a areia, brita, cimento e água seja devidamente calculada. 

Esta proporção entre materiais chama-se dosagem ou traço. A dosagem depende da 
característica de cada um dos materiais que serão utilizados. É necessário conhecer as 
características da areia e da brita, definir o tipo de cimento que será utilizado, a resistência que o 
projeto estrutural estabelece e outras características que são conhecidas no meio técnico por 
trabalhabilidade e coesão. A dosagem também deve estar relacionada ao tipo de controle de 
execução no canteiro de obras, a qualidade da mão de obra que irá executar o serviço, e a outras 
particularidades da obra. 

O assunto em questão é bastante amplo e complexo para ser relatado neste artigo, porém o 
que cabe ressaltar é que uma dosagem de concreto está cercada de grande quantidade de 
informações e prescrições e que é única para cada obra a ser realizada. Deve-se tomar cuidado para 
que não seja utilizada uma dosagem realizada para determinada obra em outras obras distintas que 
tenham características diferentes, ou que por ventura não sejam executadas com os mesmos 
materiais. 

 
 

Resultados 
 
O projeto de extensão nestes dois últimos anos obteve grande resposta da comunidade 

interessada. Foram mais de 50 empresas do setor de construção civil que procuraram os serviços de 
controle tecnológico de concreto, solicitando os diversos ensaios citados anteriormente. Estes 
ensaios foram realizados no ambiente do LMCC pelos participantes do projeto e com a colaboração 
dos acadêmicos de engenharia civil que demonstraram interesse em participar de forma voluntária.  

Foram atendidas no período total de abrangência do projeto 55 empresas ligadas a área de 
construção civil, realizando serviços solicitados de controle tecnológico de concreto, podendo citar 
entre eles 31 ensaios de caracterização de agregados, 04 ensaios de dosagens experimentais de 
concreto e rompimento de 3.124 corpos de prova de concreto para atestar a resistência à 
compressão dos mesmos. Para todos os casos é fornecido laudo técnico com as informações 
solicitadas, sendo que para o período de abrangência do projeto este número atingiu o total de 779 
laudos. 

Os resultados obtidos são extremamente satisfatórios, pois demonstram um crescente 
interesse das empresas em obter certificações de qualidade, intensificando a procura por laboratórios 
especializados que possam auxiliar neste processo. Há uma expectativa que este número aumente, 
pois existem muitas empresas no setor que ainda não utilizam destes procedimentos, e que, para 
serem competitivas, precisam melhorar seus processos. 

 
 

Conclusões 
 
Com esta experiência está sendo possível uma interação maior entre o ambiente acadêmico 

e os profissionais que estão atuando no mercado de trabalho. A procura pelos ensaios demonstra 
uma preocupação em melhorar o processo produtivo, acompanhar e controlar a qualidade do produto 
final. Muitas vezes, durante estes processos há  troca de informações importantes a respeito de 
procedimentos que garantem a qualidade do material que está se obtendo, bem como quais seriam 
as consequências do não atendimento destas normas. 

O projeto visa o atendimento das necessidades de Tecnologia de Materiais de Construção 
devido à inexistência de empresas especializadas nestes serviços na cidade de Ponta Grossa e 
região. Além desse aspecto de utilidade pública do Projeto, o envolvimento de acadêmicos do Curso 
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de engenharia Civil nas atividades, proporciona aprofundamento de conhecimentos dos conteúdos da 
disciplina Materiais de Construção e aprendizagem profissional. 
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