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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(  X  )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO: INTEGRAÇÃO LABORATÓRIO E 

CANTEIRO DE OBRA 

 

Nicolas Sodoski (Acadêmico, UEPG, Engenharia Civil, sodoskinicolas@gmail.com) 

Eduardo Pereira (Supervisor, UEPG, Engenharia Civil, eduardopereira@uepg.br) 

Patrícia Krüger (Supervisora, UEPG, Engenharia Civil, pkruger@uepg.br) 

 
Resumo:  
 

A execução de obras em concreto armado exige maior atenção com relação ao controle e fiscalização dos 

serviços de engenharia relacionados. A ausência de controle e fiscalização pode acarretar em perdas não apenas 

financeiras, mas como também de qualidade, durabilidade e confiabilidade dos processos construtivos 

realizados. Para tanto existem normas brasileiras que determinam a forma correta de executar ensaios que 

verificam a qualidade do concreto que será executado dentro do canteiro de obra, através do Controle 

Tecnológico do Concreto. Estes ensaios são repassados aos acadêmicos primeiramente dentro do ambiente da 

sala de aula, de forma teórica, reforçando sua importância, os benefícios técnicos de seguir corretamente as 

orientações normativas e a relevância técnica e financeira de tal ensaio dentro do contesto da obra. Após o 

aprendizado teórico o acadêmico tem um período em ambiente de laboratório para aprender a executar o ensaio 

corretamente e interpretar os resultados obtidos. Munido de tais conhecimentos, o acadêmico participante do 

projeto tem a possibilidade de aplicar em situações práticas os ensinamentos dentro do canteiro de obra, em uma 

situação real das suas possíveis atribuições profissionais. 

 

Palavras-chave: Controle Tecnológico. Fiscalização. Normas brasileiras. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Tecnologia de Materiais de Construção 

PÚBLICO-ALVO  

Por se tratar de projeto de extensão, são dois os públicos alvos deste projeto. O 

primeiro é o discente do curso de Engenharia Civil. Como são conhecimentos a serem 

adquiridos ao longo do curso, abre-se a oportunidade para acadêmicos de todas as séries do 

curso. Dependendo do seu nível de conhecimento, são desenvolvidas atividades em 
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laboratório e/ou canteiro de obras relacionado à tecnologia de materiais de construção. O 

outro grupo de público que se beneficia do projeto são engenheiros civis ou empresas de 

engenharia, através da prestação de serviço relacionada ao controle tecnológico do concreto. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Principalmente Ponta Grossa, porém toda a região dos Campos Gerais faz uso dos 

conhecimentos abordados no projeto. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As atividades são realizadas no ambiente do laboratório de Materiais de Construção 

Civil - LMCC, do Departamento de Engenharia Civil, bem como em canteiros de obras dentro 

do Campus de Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA 

A principal motivação do projeto é fornecer assistência técnica aos Engenheiros e 

Empresas de Engenharia Civil da região quanto ao Controle Tecnológico do Concreto. Este 

tipo de serviço é de grande importância para atendimento das normas técnicas e produção de 

estruturas em concreto armado com melhor qualidade, e por consequência maior durabilidade. 

Com a execução do projeto é possível atestar na prática todo o conhecimento teórico visto 

dentro do curso e na literatura. Dentro deste contexto, a participação do acadêmico também 

proporciona aprofundamento de conhecimentos dos conteúdos da disciplina Materiais de 

Construção e aprendizagem profissional. Este tipo de assistência é pouco explorado na região, 

sendo a Universidade uma das poucas entidades que fornecem tal atendimento à comunidade 

técnica. 

 

OBJETIVOS 

Atender às necessidades de Tecnologia de Materiais de Construção da cidade de 

Ponta Grossa e região, suprindo uma lacuna existente nesta área. Proporcionar aprendizagem 

profissional a acadêmicos interessados e selecionados do Curso de Engenharia Civil. 

Identificar e sistematizar soluções para as necessidades tecnológicas das Edificações da 
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cidade de Ponta Grossa e região. Angariar recursos financeiros para a manutenção de 

atividades do LMCC. 

 

METODOLOGIA 

Para enriquecer a participação do acadêmico no projeto, além das atividades de 

laboratório normalmente executadas, também foi proposto o acompanhamento de serviços de 

concretagem realizados em canteiros de obras dentro do Campus de Uvaranas. Desta forma 

foi desenvolvido atividades mais completas incluindo todas as etapas do processo construtivo 

ligado à concretagem e acompanhamento total do Controle Tecnológico do Concreto. O 

acadêmico participou do recebimento do concreto no canteiro, realizando um dos ensaios 

citados na NBR 12655 (ABNT, 2015), o Slump Test, para atestar se a consistência do 

concreto recebido estava dentro do especificado em projeto. Posteriormente realizou a 

moldagem de corpos de prova de concreto (NBR 5738: ABNT, 2016) para serem ensaiados 

em laboratório com relação à resistência à compressão, segundo a NBR 5739 (ABNT, 2018), 

para verificação da conformidade com o especificado no projeto estrutural. De posse destes 

resultados foi possível a verificação da qualidade do material utilizado dentro do canteiro de 

obras, avaliar se estava atendendo as especificações técnicas e orçamentárias e se alguma 

providência extra deveria ser tomada. A norma cita que a resistência característica de projeto 

é verificada aos 28 dias de idade da moldagem dos corpos de prova. Porém é uma prática 

entre algumas empresas incluírem rompimentos aos 7 dias para uma verificação prévia e 

depois aguardar a confirmação dos dados com os ensaios aos 28 dias. 

RESULTADOS 

A Tabela 1 apresenta os dados de uma obra executada dentro do campus de 

Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sob a fiscalização da Prefeitura do 

Campus - PRECAM. O laboratório realizou os ensaios de controle tecnológico para a empresa 

responsável pela execução dos corpos de prova, bem como os ensaios de contra-prova 

realizados pela PRECAM (órgão fiscalizador). Desta forma foi possível a verificação não só 

da qualidade do material, mas também da qualidade da moldagem dos corpos de prova. Pois 

caso seja realizado o ensaio de forma inadequada, o resultado do rompimento à compressão 
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pode estar atestando falha do material ou da amostra, dificultando assim uma análise eficiente 

do que realmente está acontecendo no canteiro de obras. 

Tabela 1 – Resistência a compressão de corpos de prova de concreto 

PRECAM

7 dias 28 dias 28 dias

CP 01 23,26 26,44 33,91

CP 02 23,78 30,83 30,79

CP 03 19,13 26,79 25,28

CP 04 22,52 29,46 30,64

CP 05 22,47 26,46 26,06

CP 06 19,66 29,23 29,36

Amostra Empresa

Resistência à compressão (Mpa)

 

Fonte: Os autores, 2019. 

É possível fazer algumas análises técnicas a partir dos dados obtidos, sendo que a 

primeira e mais importante é que todas as amostras atenderam a resistência característica de 

projeto para a obra em específica que é de 20 MPa aos 28 dias de idade. Aos 7 dias pode-se 

considerar que a resistência teria que atingir cerca de 70% do valor total da resistência, o que 

para o caso em questão seria em torno de 14 MPa o que também foi atendido. 

Por último, verificando a contra-prova executada pelo órgão fiscalizador em 

comparação ao ensaio realizado pela empresa executora, verifica-se que em sua maioria os 

valores foram muito compatíveis entre si, o que demonstra qualidade na execução dos ensaios 

realizados pela empresa executora. Exceção a isso foi verificado quando analisado o CP 01, 

que mostrou uma diferença nos valores obtidos, sendo um indicativo que pode ter havido 

falha na execução da moldagem do corpo de prova realizado pela empresa construtora. Porém 

mesmo com esta possível falha o valor observado atendeu a resistência à compressão 

necessária. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se observar com esta prática de aprendizagem, que inclui a sala de aula, 

laboratório e canteiro de obras, uma maior eficiência na compreensão dos conteúdos de 

aprendizagem da disciplina, sua aplicabilidade na profissão e a responsabilidade técnica que 

estes conhecimentos imputarão na vida profissional do acadêmico. 

APOIO 
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Agradecimento pelo apoio financeiro com auxilio bolsa PROEX ao acadêmico. 
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