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RESUMO

A SC-114 entre Lages e Otacílio Costa, se encontra atualmente tomada pelos buracos e defeitos
devido à falta de manutenção e o auto fluxo de caminhões pesados, ocasionando lentidão, danos
aos veículos, e até mesmo acidentes. O Estado de Santa Catarina investiu cerca de R$ 90
milhões para recuperação da rodovia em consequência de seu projeto, que prevê o método de
execução de “whitetopping” pavimento rígido, que envolve maior custo benefício a longo
prazo, e deste modo pode suportar até 10 anos sem a necessidade de manutenção. Para execução
do mesmo, dispõe de maquinas e equipamento modernos, resultando consequentemente uma
alta qualidade do pavimento, mas mesmo assim se faz primordial a correta execução de ensaios
a campo e em laboratório, com a finalidade de garantir e aferir, qualidade e a real capacidade
da rodovia. A negociação entre UNIPLAC e DNIT, tem como objetivo fiscalizar a qualidade
da recuperação da SC-114, assim foram realizados ensaios no laboratório da universidade para
pavimentos de concreto, com a finalidade de revisar equipamentos e normas necessárias. Após
a realização de todos os ensaios propostos durante o estágio, podemos concluir que a
universidade possui um laboratório que atende as necessidades da obra em relação aos ensaios.
Palavras-chave: Rodovia; Planejamento; Qualidade; Ensaio.
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ABSTRACT

SC-114 and Lages between Otacílio Costa, is currently taken by the holes and defects due to
lack of self maintenance and the flow of heavy trucks, causing delays, damage to vehicles, and
even accidents. The state of Santa Catarina has invested around R $ 90 million for highway
recovery as a result of its design, which provides the method of implementation of
"whitetopping" hard floor, which involves higher cost long-term benefit, and thus can support
up 10 years without the need for maintenance. Implementing the same, has modern machinery
and equipment, thus resulting in a high quality flooring, but even so it is essential the correct
execution of the field trials and laboratory, in order to guarantee and check, quality and real
capacity the highway. The negotiation between UNIPLAC and DNIT, aims to monitor the
quality of the recovery of the SC-114, and tests were carried out in the laboratory of the
university to concrete pavements, with the purpose of review necessary equipment and
standards. After conducting all tests proposed during the stage, we can conclude that the
university has a laboratory that meets the needs of the work for the tests.
Keywords: Highway; Planning; Quality; Test.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação
Está prevista a execução da recuperação da SC-114, onde será utilizado
o método Whitetopping, que nada mais é do que o recapeamento de pavimento
asfáltico com concreto feito com cimento Portland. A recuperação da SC-114 se
trata de um maior investimento em infraestrutura de Santa Catarina. Devido ao
convênio entre a UNIPLAC e o DNIT para o controle de qualidade da rodovia,
observou-se a necessidade de realizar ensaios no laboratório da universidade,
como apresentado neste relatório, com o intuito de conferir se a mesma tem total
capacidade de executar os ensaios sem dificuldades, e se houver, superá-las.
Então será abordado nesse relatório alguns tópicos sobre a importância
do controle de qualidade, e sobre os ensaios realizados no laboratório.

1.2 Tema
Controle de qualidade, pavimento de concreto SC-114.

1.3 Descrição do Problema
Na maioria das rodovias do Brasil e também de Santa Catarina, podemos
observar várias patologias relacionadas ao mau dimensionamento, deficiente
controle de qualidade e vícios construtivos na execução. Alguns desses exemplos
são as formações de buracos, redução da resistência, trincas dos revestimentos e
poça de água, que podem dar origem a graves acidentes.

De acordo com a situação do local e parâmetros de dimensionamento da
SC – 114, será realizado uma recuperação da rodovia em concreto, a fim de
minimizar os problemas ocasionados pelo fluxo de caminhões pesados, diminuir a
manutenção e garantir uma vida útil maior.
Serão realizados ensaios no laboratório da UNIPLAC, como romper
corpos de provas, ensaios de consistência, entre outros, para o melhor controle de
qualidade da rodovias em concreto.

1.3.1 Dados e informações que dimensionam o problema

 Mal uso de equipamentos;
 Métodos alternativos de execução;
 Materiais de má qualidade;
 Não cumprimento das normas;
 Dosagem da mistura;
 Interpretação de normas;
 Resistência do concreto.

1.3.2 Limite do projeto
Tendo em vista que a execução da obra ainda não se iniciou, e que seu
tempo para entrega irá além das datas do estágio, não poderei acompanhar todo o
processo. Porém foram realizados ensaios de laboratório na UNIPLAC,
relacionados com o controle de qualidade da obra.

1.4 Objetivos

1.4.1 Geral
Obter maior conhecimento na área de estradas, bem como métodos de
execução dos ensaios propostos, para garantir o melhor desempenho e controle de
qualidade da obra.
1.4.2 Específicos
 Estudar os métodos de execução;
 Realizar ensaios para controle de qualidade;
 Compreensão e interpretação das normas;
 Conhecer ferramentas e equipamentos utilizadas nos ensaios;
 Contribuir com a instituição, agregando maior conhecimento.

1.5 Justificativa
No cenário que vivemos atualmente no nosso país, com grande
deficiência do transporte rodoviário, tanto pelo fluxo de automóveis e caminhões
quanto pela péssima qualidade das estradas e rodovias. Pretende-se através deste
trabalho de estágio agregar o máximo de conhecimento teórico, técnico e prático,
para melhor exercer minha profissão na área de estradas e contribuir para o
desenvolvimento de nossas cidades.
Tendo em vista o maior investimento de infraestrutura de Santa Cantaria
na SC -114, juntamente com a UNIPLAC, pretendemos elevar ao máximo o nível
de qualidade e satisfação desta rodovia, fazendo testes de laboratório, e relatórios
para garantir que a mesma seja executada seguindo todas as normas necessárias.
1.5.1 Oportunidade de Projeto
Conhecer todas as normas necessárias, e métodos construtivos, controle
de qualidade, desta técnica de pavimentação em concreto, tendo assim melhor
conhecimento acadêmico.

1.5.2 Viabilidade do projeto
Tem o intuito de garantir a correta execução da obra pelos métodos
previstos em projetos, e controlar a qualidade por meio de ensaios feitos em
laboratório.
1.5.3 Importância do Projeto
Este projeto é de extrema importância, pois evitará possíveis vícios
construtivos e patologias comuns presentes nas demais rodovias, e também
garantir uma maior vida útil, onde a maior beneficiada será a região de Lages e os
usuários da SC-114.

1.6 Metodologia
1.6.1 Tipo de Estudo
Pesquisa Aplicada, com intuito de gerar soluções potenciais para os
problemas. De acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 78), a pesquisa aplicada tem
como motivação a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus
resultados, com o objetivo de “contribuir para fins práticos visando a solução mais
ou menos imediata do problema encontrado na realidade”.

1.6.2 População e Área
A obra está localizada no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, entre
as cidades de Lages, e Otacílio Costa, contando com um trecho de obra de 36 km.
Já o laboratório se encontra na Universidade do Planalto Catarinense, Lages-SC,
onde serão realizados os testes para garantir o melhor desempenho da mesma.
Esta obra beneficiará todo entorno de Lages e região, melhorando fluxo
de veículos leves e de caminhões com cargas pesadas, gerando novas vagas de
emprego e beneficiando a economia local.

1.6.3 Obtenção de Dados
Através das atividades desenvolvidas em laboratório, em amostras de
concreto, utilização e interpretação de normas, execução de ensaios e pesquisas.
1.6.4 Tempo de Pesquisa
O trabalho de estágio da 10ª fase de Engenharia Civil da UNIPLAC, terá
a duração de 45 dias úteis, cerca de 2 meses, envolvendo trabalhos de laboratório.

1.6.5 Análise
Foi observado mediante a realização dos ensaios a dificuldade para
obtenção de normas que são necessários para correta execução dos ensaios.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Serão demonstradas a seguir as vantagens do planejamento, importância
da qualificação dos colaboradores, e parâmetros contribuem para a qualidade do
pavimento, como forma de execução e controle de qualidade por meio de ensaios.

2.1 Qualidade dos Materiais e Ferramentas Utilizadas
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresenta periodicamente
dados que demonstram o constante crescimento do segmento de Construção Civil,
revelando um mercado extremamente competitivo e essencial à estruturação da
infraestrutura, peça chave no suporte ao desenvolvimento do nosso país.
Segundo THOMAZ (2001), embora empresas de construção civil
tenham investido pesadamente em programas de qualidade, é normal ocorrerem
desperdícios de materiais e patologias de todos os tipos.
Está claro todas as vantagens de se manter a qualidade da obra, seja ela
qual for, porém temos sempre que lembrar que o resultado é decorrente de decisões
e do trabalho, para se ter um bom resultado não podemos deixar de citar a grande
importância dos materiais e ferramentas utilizadas, que garantem a agilidade,
segurança, praticidade, economia, e cumprimento dos prazos desejados, também a
menor manutenção da obra, maior vida útil e segurança ao usuário.

2.2 Segurança dos Colaboradores
Segundo o PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
do Habitat) “além da importância econômica, a atividade da construção civil tem
relevante papel social, pela capacidade de diminuição do déficit habitacional e pelo
seu potencial na geração de emprego e renda”.

A deficiência na qualificação dos profissionais da construção civil
constitui um dos principais fatores que impedem a melhoria da qualidade e
produtividade do setor. A rotatividade inerente à contratação de mão-de-obra
também desestimula o setor privado na realização de investimentos mais
significativos na capacitação de sua força de trabalho, mesmo sendo este setor um
dos maiores empregadores diretos do País.
Para se ter uma obra impecável, temos que valorizar os colaboradores,
não apenas com bons salários mas também com equipamentos de segurança, que
garantem a integridade, segurança, rendimento e a eficiência do mesmo. Procurar
colaboradores com qualificação seria o ideal porem está um pouco longe de nossa
realidade, por este motivo seria indispensável a disponibilidade de cursos e meios
de conhecimento oferecidos pela empresa.

2.3 Execução e Planejamento de Obra
Gerenciamento de obras é um tipo de serviço de Engenharia que tem
como objetivo cumprir os custo, prazo e qualidade.
Conforme a Engesk, “o gerenciamento permite uma avaliação correta das
etapas de execução, analisando prazos de entrega, tecnologias e equipamentos
empregados, produtividade e, a cada passo, a avaliação do impacto no custo
orçado, fazendo com que os gastos não saiam de controle”. Com isso, garante-se
que a obra, na fase de execução, mantenha um bom ritmo e sem sair dos trilhos, já
que tudo foi planejado com antecedência, a fim de evitar os imprevistos que
sempre encarecem os custos e impactam negativamente nos prazos.
Os grandes empreendedores e as construtoras mais importantes do país
já entenderam que com o planejamento e o gerenciamento de projetos e obras os
resultados são melhores, resultando em um produto final de melhor qualidade.
Tem como função também, o acompanhamento do processo de aquisição
de materiais: escolha dos fornecedores, especificação, orçamento, compra e prazo
para entrega, acompanhamento da evolução da organização do canteiro da obra de
acordo com o cronograma físico do empreendimento, observando: as áreas

destinadas à circulação de pessoas, estocagem de materiais, centrais de produção,
fluxo dos serviços, desperdício, segurança, liderança de equipes e a forma como
está sendo realizado o trabalho.

2.4 Controle de Qualidade da Pavimentação
Objetivo principal do estudo é contribuir para a melhoria do processo,
garantindo a qualidade nas obras de pavimentação em geral.
Nos parâmetros de controle dos principais serviços de pavimentação
serão abordados:


Terraplanagem, drenagem, bueiros, caixas coletoras, poços de inspeção,
sarjetas, meios-fios, entradas e saídas d'água e drenos.



Pavimentação: regularização do subleito, reforço do subleito, sub base e
base estabilizada granulometricamente, base de solo cimento, base de
macadame hidráulico, imprimação impermeabilizante, pintura de
ligação, tratamentos superficiais, macadame betuminoso, concreto
rolado e concreto convencional para pavimento.

2.5 Ensaios Propostos
Serão apresentados abaixo os tipos de ensaios que foram realizados
durante o estágio obrigatório, de acordo com suas normas. Esses testes são
realizados a fim de garantir o controle de qualidade do pavimento rígido, sendo
que cada um tem suas características especificas.
2.5.1 Slump Test
O abatimento do concreto, também conhecido como slump test, é um dos
métodos mais utilizados para determinar a consistência do concreto, com intuito
de avaliar se o mesmo está adequado para o uso que se destina. Podemos ressaltar
ainda que o que mais influencia é o fator água cimento.

As ferramentas utilizadas são: Molde para o corpo de prova com aletas,
placa da base, haste de compactação, trena ou régua e colher de pedreiro.
Para realizar o ensaio, a NBR- NM 67-1998, descreve que primeiramente
deve-se coletar a amostra de concreto, após umedecer a placa e o molde, posicionar
a placa da base sobre uma superfície plana e, para seu preenchimento é preciso
apoiar os pés sobre as abas do cone para manter-se estável, encher o molde com a
amostra, em três camadas com 25 golpes cada, após é retirado o excesso de
concreto e nivelado a superfície do cone. Feito estes procedimentos deve-se
levantar o cone verticalmente, sem gerar torção e por fim medir o batimento, que
é dado pela diferença entre altura da amostra e a altura do cone.
2.5.2 Ensaio “VeBe”
Trata-se de um ensaio de determinação da consistência do concreto,
utilizados para pavimentos rígidos, por meio de vibração. De acordo com o DNIT
064/2004-ME: Grau “VeBe” é o tempo de vibração, em segundos, decorrido até
que consiga remodelar o concreto no consistômetro “VeBe”, passando-o da forma
tronco-cônica para forma cilíndrica.
As ferramentas utilizadas são: consistômetro “VeBe”, colher de pedreiro,
molde sem as aletas, haste de socamento e cronômetro.
Para o ensaio, deve ser coletado a amostra, molhar as superfícies que
entrarão em contato com o concreto, fixar o molde dentro do recipiente do
consistômetro “VeBe”, moldar e desmoldar o concreto de acordo com a NBR NM
67, adaptar e fixar as demais ferramentas do consistômetro de acordo com a
amostra, deve-se fazer a leitura do abatimento, e ligar simultaneamente a mesa
vibratória e o cronômetro. Após verificar a expulsão do ar obtido no concreto, parar
o cronômetro e desligar a mesa vibratória, por fim é anotado o tempo decorrido.
2.5.3 Granulometria dos Agregados
É realizado para classificar os diversos tamanhos de grãos, que é
determinado através de peneiras com diferentes aberturas, de acordo com um

padrão descrito na NBR 7211. A composição granulométrica obtida no ensaio tem
grande influência nas propriedades do concreto.
As ferramentas utilizadas são: Balança, estufa para secagem do
agregado, peneiras de acordo com a NBR 5734 e agitador de peneiras.
De acordo com a NBR 6457, a amostra deve conter, 10kg para
pedregulho grosso, 2kg para pedregulho fino, 1kg para arenoso e 0,5kg para
material siltoso-argiloso.
O ensaio de granulometria é dividido em duas partes, de acordo com o
tipo de solo e a finalidade do ensaio, são elas: análise granulométrica por
peneiramento e por sedimentação. O ensaio de granulometria nada mais é do que
o peneiramento da amostra, após é recolhido a porcentagem de peso retida em cada
peneira, assim podemos determinar a curva granulométrica do agregado.
2.5.4 Ensaio Cone de Abrams
A NBR 15823-2 prescreve o método de ensaio para determinação da
fluidez do concreto auto adensável, em fluxo livre, sob a ação de seu próprio peso,
empregando-se o cone de Abrams.
As ferramentas utilizadas são: Molde Abrams, placa de base, régua
metálica, colher de pedreiro e cronômetro.
Para o ensaio, deve ser coletada a amostra, molhar as superfícies que
entrarão em contato com o concreto, apoiar o molde de Abrams sobre a placa da
base, preencher o molde de Abrams sem adensamento e, antes de desmoldar, devese ainda limpa toda a superfície da placa. A desmoldagem é efetuada na direção
vertical, continuamente, assim que for completamente desmoldado, o cronômetro
deve ser acionado até que o concreto cubra a circunferência marcada na placa de
500 mm de diâmetro.
2.5.5 Ensaio do Anel J
A norma regulamentadora NBR 15823-3, prescreve o ensaio utilizado
para determinar a habilidade passante da amostra pelo anel J, para concreto auto

adensável.
As ferramentas utilizadas são: Molde, placa da base, régua metálica,
recipiente, colher de pedreiro, trena e o anel J.
Para o ensaio, deve ser coletada a amostra, molhar as superfícies que
entrarão em contato com o concreto, apoiada a placa da base sobre uma superfície
plana e nivelada, posicionar o anel J e o molde sobre as demarcações da placa,
preencher o molde de forma continua com a amostra de concreto, raspar a
superfície do molde com a colher de pedreiro para retirar o excesso. A
desmoldagem é efetuada na direção vertical, continuamente, após é anotado o
maior e o menor diâmetro atingido pela massa de concreto.
2.5.6 Ensaio da Caixa L
A norma regulamentadora NBR 15823-4, prescreve o ensaio utilizado
para determinar a habilidade passante da amostra pelo caixa L, para concreto auto
adensável.
As ferramentas utilizadas são: Caixa L, recipiente, colher de pedreiro e
régua metálica.
Para o ensaio, deve ser coletada a amostra, molhar as superfícies que
entrarão em contato com o concreto, apoiada a caixa L sobre uma superfície plana
e nivelada, manter fechada a comporta da caixa L para dar início ao preenchimento
da amostra na câmara vertical, que deve ser continuo e sem adensamento, raspar a
superfície da câmara com a colher de pedreiro para retirar o excesso, após deve ser
aberta a comporta de forma rápida e continua sem interrupção, permitindo o
escoamento para a câmara horizontal. Por fim é necessário anotar a diferença de
altura, entre o início e o final da câmara horizontal.
2.5.7 Ensaio de Compressão Corpo-de-prova Cilíndrico
É o método mais utilizado para aferir a real resistência à compressão do
concreto, através de um corpo-de-prova moldado in-loco, conforme com a NBR
5738, rompido conforme a NBR 5739.

As ferramentas utilizadas para moldar o corpo-de-prova são: molde,
haste, colher de pedreiro, e para romper o corpo-de-prova é utilizado, prensa,
pratos de compressão e retifica.
Para execução do ensaio deve-se aferir o diâmetro, altura e a idade do
corpo-de-prova. O carregamento é aplicado continuamente sem choques, com
velocidade de (0,45 ± 0,15) sendo constante durante todo o ensaio, igual para
prismas.
2.5.8 Tração na Flexão Prisma
Este ensaio é utilizado para determinar a resistência da tração na flexão
de concreto, usando corpo-de-prova prismático, moldado e curado conforme MB2. Deve ter sessões transversais quadradas, com superfícies lisas, e seu
comprimento deve ser pelo menos 500 mm.
As ferramentas utilizadas para moldar este corpo-de-prova são: Molde
prismático, haste e colher de pedreiro, já para romper é utilizado o conjunto de
equipamentos e a prensa.
A moldagem é feita da seguinte forma: é recolhida uma mostra do
concreto, então o molde prismático é preenchido em duas camadas com 75 golpes
cada, se for adensado manualmente.
2.5.9 Ensaio de Ar Incorporado
De acordo com a NBR NM 47 este é o método para a determinação do
teor de ar em concreto fresco, a partir da mudança do volume de concreto devido
a uma mudança da pressão. É indicado para concreto compactado a rolo CCR.
As ferramentas utilizadas são: medidor de ar, tampa, recipiente do
concreto, desempenadeira, haste, régua, placa de vidro, funil e borrifador de água.
De acordo com o tipo de equipamento descrito na NBR NM 47 este deve
ser aferido antes de qualquer ensaio.
Para dar início ao ensaio, primeiramente é coletada a amostra; deve-se
molhar as superfícies que entrarão em contato com o concreto; colocar o recipiente

sobre uma superfície nivelada e preenchê-lo em três camadas com 14 golpes; por
fim do adensamento, retirar o excesso de concreto e limpar com pano úmido a
superfície. Após este procedimento, é tampado o recipiente e adicionado uma
pressão conforme a NBR NM 47, para se obter a porcentagem de ar presente no
concreto. O valor é obtido através da porcentagem do volume total de concreto a
fresco adensado.

3 CONCLUSÃO DOS ENSAIOS

Entre os dias de 18 de abril de 2016 e 13 de junho de 2016, foram
realizados no laboratório da UNIPLAC, juntamente com o técnico de laboratório
Thiago R. Karnopp e o prof. Eng. Civil Volmir Pitton, ensaios a fim de agregar
conhecimento acadêmico, testar os equipamentos e avaliar se o laboratório da
UNIPLAC está apto para execução dos mesmos. Neste capitulo será apresentado,
as maneiras de como foram realizados os ensaios, bem como as dificuldades
encontradas e as soluções sugeridas.

3.1 Slump Test
Realizamos o ensaio de abatimento “Slump” de acordo com o NBR NM
67 e com uma amostra colhida do concreto feito por nós no laboratório, com o
traço de 1:3:3, cimento, brita e areia respectivamente, e a mesma medida de
cimento foi usado para água, todas as medidas em volume. Não encontramos
dificuldades para executar este ensaio, pois se trata de um ensaio de consistência
do concreto simples. A UNIPLAC, tem todos os equipamentos necessários.

3.2 Ensaio “VeBE”
Se trata de um ensaio um pouco mais complexo, com equipamentos mais
específicos. Foi realizado seguindo a norma, DNIT 064/2004-ME: Grau “VeBe”
disponível na internet. Utilizamos um traço mais seco do que foi usado para o
ensaio de Slump, pois este ensaio é para concreto compactado a rolo (CCR). Não
obtivemos dificuldades, pois o laboratório tem a disponibilidade de todos os
equipamentos necessários e a norma para este ensaio é de fácil acesso.

FIGURA 1 - Amostra e execução “VeBe”.

(FONTE: DAVID JR WELTER LONGA, 2016)

3.3 Granulometria dos Agregados
Este é um dos ensaios mais praticado no laboratório da UNIPLAC, pois
através deste se obtém a curva granulométrica, que é importante para elaboração
de um traço e poder estimar a resistência do mesmo. Foi realizado de acordo com
as normas regulamentadoras, sem nenhuma dificuldade, e todos os equipamento e
os agregados estão disponíveis na instituição.

3.4 Ensaio Cone de Abrams
É um ensaio parecido com o Slump, porém este é indicado para concreto
auto adensável. Foi realizado de acordo com a NBR 15823-2, não encontramos
dificuldade para realizar o ensaio, pois a universidade disponibiliza de todos os
equipamentos. A norma de ensaio não é gratuita e deve ser adquirida junto a
ABNT.

FIGURA 2 - Execução cone de Abrams

(FONTE: DAVID JR WELTER LONGA, 2016)

3.5 Ensaio do anel J
Ensaio indicado para concreto auto adensável que foi realizado de acordo
com a NBR 15823-3, onde não encontramos nenhuma dificuldade.

3.6 Ensaio da Caixa L
Ensaio indicado para concreto auto adensável, com aditivo fluidificante.
Foi realizado de acordo com a NBR 15823-4, onde observou-se a necessidade do
uso de aditivo fluidificante, tento em vista que no ensaio o concreto ficou estável
na câmara vertical da caixa L, sendo que o objetivo era que o mesmo escoasse para
a câmara horizontal. A UNIPLAC dispõe de todo equipamento para este ensaio,
faltando apenas o aditivo fluidificante, que também é indispensável para os ensaios
da NBR 15823-5 e NBR 15823-6, que não foram realizados pela falta do aditivo.

FIGURA 3 - Execução calha L

(FONTE: DAVID JR WELTER LONGA, 2016)

3.7 Ensaio de Compressão de Corpo-de-Prova Cilíndrico
Realizado com o intuito de aferir a resistência, a compressão dos corpos
de prova de concreto moldados. Os corpos de provas tem 10 cm de diâmetro e 20
cm de altura, estes foram rompidos com idades superiores a 28 dias, e atingiram

resistência média de 15 Mpa. Não encontramos dificuldades para executar este
ensaio, já que a universidade disponibiliza todos os equipamentos necessários.

FIGURA 4 - Compressão Corpo de prova

(FONTE: DAVID JR WELTER LONGA, 2016)

3.8 Compressão Prisma
Ensaio realizado de acordo com a NBR 12142, com o objetivo de aferir
a resistência real a tração na flexão de 3 corpos de prova prismático moldados no
laboratório, que foram confeccionados com o traço padrão de 1:1:3:3, cimento,
areia, brita e agua, respectivamente, onde os corpos de prova romperam em média

com 1,385 Mpa. Não encontramos dificuldades para executar este ensaio, já que a
universidade disponibiliza todos os equipamentos necessários.

FIGURA 5 - Compressão prisma

(FONTE: DAVID JR WELTER LONGA, 2016)

3.9 Ar Incorporado
Foi o último ensaio realizado, com o objetivo de aferir a porcentagem de
ar no concreto. Realizamos o ensaio de acordo com a NBR NM 47, utilizamos uma
amostra de concreto feita no laboratório, obtivemos 3% de ar no concreto ensaiado.
Não encontramos dificuldades para executar este ensaio, já que a universidade
disponibiliza todos os equipamentos necessários.

FIGURA 6 - Equipamento de Ar incorporado

(FONTE: DAVID JR WELTER LONGA, 2016)

4 CONCLUSÃO

Podemos concluir que é de grande importância um bom planejamento,
um projeto bem elaborado, prover a qualificação dos colaboradores, utilizar
máquinas e ferramentas atualizadas e adequadas ao serviço. Também é importante
seguir corretamente as normas para execução da obra e dos ensaios propostos, para
garantir o sucesso do empreendimento.
Este estágio foi de grande importância para conhecimento acadêmico,
pessoal e também para verificação dos equipamentos que ainda não tinham sido
utilizados no laboratório da UNIPLAC, onde nos deparamos com algumas
dificuldades que foram superadas no decorrer do estágio. Por fim posso concluir
que o laboratório da universidade tem condições de atender as necessidades da
obra, em relação aos ensaios. Contudo o estágio foi de grande importância para
minha formação acadêmica que agregou experiência e conhecimento técnico.
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