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RESUMO 

 

No Brasil o concreto é adotado como principal material nos sistemas 
construtivos por se adaptar a qualquer forma que o projeto exija e devido ao seu 
baixo custo comparado com outros materiais, portanto é imprescindível a busca 
contínua por melhorias nos processos de produção de estruturas, bem como no 
controle tecnológico deste material. O objetivo desse estudo é avaliar através de 
métodos estatísticos os resultados de amostras de corpos de prova de concreto com 
mesmo fck e consistência, moldados seguindo as normas técnicas em vigor e por 
diferentes técnicos de laboratório, sendo analisadas a formas da ruptura, o resultado 
da resistência aos 28 dias e onde os resultados preliminares já indicam divergências 
nos resultados de desvio padrão acima do estabelecido nas normas vigentes. Com 
base nesses resultados já é possível verificar que existe a necessidade em se 
buscar as razões destas variações para que se possa estabelecer um maior rigor no 
controle tecnológico das obras da construção civil.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O cimento é o principal componente do concreto. Sua composição se adapta 
a qualquer forma estrutural atendendo, portanto a inúmeras concepções 
arquitetônicas. Composto ainda por uma mistura de areia, pedras britadas e água 
podendo ser ainda adicionados aditivos e outras adições, sendo um material 
amplamente utilizado na construção civil (NEVILLE 1997). 

Todas as obras de construção civil necessitam de controle tecnológico do 
concreto aplicado as estruturas de uma edificação, tal controle deve ser feito através 
de ensaios realizados em laboratórios especializados visando que as estruturas 
produzidas estejam em conformidade com os projetos e com as Normas vigentes. 
Diferentes formas de se fazer este controle criam possibilidades de falhas 
notadamente quando o objetivo é se conseguir através de ensaios, principalmente 
os de compressão do concreto, valores que sejam os mais próximos possíveis dos 
reais. 

Este estudo baseado em relatórios de empresas que utilizaram concreto 
usinado em suas obras procura verificar desvios e possíveis erros nos ensaios e 
identificar as causas dessas ocorrências sugerindo ainda formas de se minimizar 
estes tipos de problemas no controle tecnológico em obras da construção civil. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Através de corpos de prova de amostras de concreto dosado em central 
fornecidas por duas concreteiras e coletadas durante a concretagem, este estudo 



tem como objetivo comparar estatisticamente os resultados de resistência à 
compressão obtidos em laboratório, nas idades de 7 e 28 dias, a fim de se criar 
parâmetros que identifiquem as causas de erros e identificar também os fatores que 
possam provocar variações significativas nestes resultados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar estatisticamente os resultados das resistências em relação ao 
abatimento. 

- Realizar estudo comparativo através de estatística, entre a resistência do 
concreto e os moldadores a fim de verificar a influência do operador na moldagem 
de corpos de prova e quais os possíveis erros de execução nos ensaios. 

- Comparar estatisticamente a resistência do concreto e os sistemas de 
moldagem de corpos de prova a fim de verificar a eficiência dos sistemas e suas 
possíveis variações. 

- Analisar estatisticamente os resultados da resistência à compressão em 
relação aos tipos de ruptura. 

- Analisar estatisticamente os resultados da resistência à compressão do 
concreto com as mesmas especificações fornecidos para a mesma obra por duas 
concreteiras. 

- Se ocorrerem diferenças, levantar os fatores que levam aos diferentes 
resultados e sugerir alternativas para se minimizar erros e solucionar os problemas 
encontrados. 

 

METODOLOGIA 

 

Serão realizadas análises comparativas através de métodos estatísticos entre 
o resultado de exemplares de concreto moldados no momento da concretagem para 
verificação de possíveis alterações de valores na resistência a compressão. Os 
resultados das amostras foram obtidos de um edifício na cidade de São Paulo-SP. 

Serão utilizados nestas análises os programas Microsoft Office Excel, Test T de 
Student, cálculo de variância e desvio padrão. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Os instrumentos utilizados na pesquisa das análises estatística serão: Os 
resultados obtidos da obra do edifício, a verificação do cumprimento da NBR 5738 - 
Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de concreto, 
verificação da NBR 5739 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos-de-prova 
cilíndricos e NBR-12655 - Concreto - Preparo, controle e recebimento 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 
Figura 1 – Dispersão dos resultados de fck das concreteiras 

 

Os resultados preliminares deste estudo indicam que vários aspectos 
analisados influenciam na resistência final obtida nos ensaios de compressão dos 
corpos de prova de concreto. Foram constatados desvios padrão entre os concretos 
de duas procedências muito acima do permitido por norma. 

Estes resultados preliminares justificam a continuidade na elaboração do estudo e 
as buscas de outras causas de erros demonstrando ainda a importância de um 
controle tecnológico bem realizado e em conformidade com as normas vigentes, 
além de incentivar a busca de soluções que minimizem tais problemas. 
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