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ABSTRACT 

 

A durabilidade de uma estrutura em concreto tem fortes ligações com a qualidade dos 

processos de sua construção e com a dos materiais a ela aplicados. Quando construída com 

materiais apropriados, devidamente manipulados, são melhorados os índices de seu 

aproveitamento econômico e reduzidos os seus casos patológicos Na busca por sua qualidade, 

o controle tecnológico do concreto, assume um papel de considerável importância. Neste 

trabalho foi analisada a uniformidade com que os ensaios de compressão do concreto têm sido 

conduzidos. Foram avaliados os resultados de medições de resistência para verificar a 

confiabilidade dos valores pronunciados. O desenvolvimento considerou uma análise dos 

fatores interferentes e a aplicação de um procedimento experimental capaz de homogeneizar a 

produção de seus corpos de prova para tornar possível a comparação de suas medições. Os 

resultados, não apropriados para o conceito de confiabilidade, materializam a importância do 

rigor metodológico nos ensaios de resistência à compressão. 

 

   

1. INTRODUÇÃO 

 

O concreto é um material de reconhecido valor construtivo cujo processo de 

fabricação se materializa de forma bastante acessível se comparado com os de outros 

materiais. Entretanto, mesmo sujeito a esta condição, não esta livre de interferências capazes 

de afetar a sua qualidade e a das estruturas onde foi aplicado. O processo de produção de uma 

obra em concreto esta sujeito a eventos de diversas naturezas. Assim, para garantir que as 

obras em concreto tenham satisfeitas as imposições de qualidade definidas em seu projeto 

estrutural, são necessários ensaios para verificar o estado de conformidade de seus elementos 

constituintes e também de suas propriedades.  

Em verdade, a vida útil de uma obra de Engenharia tem fortes ligações com a 

qualidade dos materiais nela empregados e com as técnicas utilizadas em sua construção. 

Neste sentido, a função do controle tecnológico do concreto é avaliar a qualidade das 
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estruturas e de seus materiais. Entretanto, há que se considerar uma condição: Não é possível 

garantir a qualidade de uma obra em concreto apenas com a aplicação dos ensaios de seu 

controle tecnológico. Os ensaios precisam ser consistentes e ser confiáveis. Segundo Garvin 

(2002) a confiabilidade é uma das oito dimensões da abordagem da qualidade devendo ser 

tratada de forma criteriosa e continua. 

Assim, seja por preceitos de estabilidade, durabilidade ou economia, o que se espera 

de seus resultados, é que suas avaliações sejam capazes de determinar os parâmetros 

investigados de forma efetiva. Por sua aplicação devem ser retratadas as reais condições do 

material analisado para que com suas constatações sejam possíveis, tomadas de decisão. E isto 

envolve o ensaio de compressão do concreto, cujo desenvolvimento permite avaliar o 

comportamento deste material sob a ação de um estado de tensões.  

 

 

2. FATORES DA QUALIDADE DO CONCRETO 

 

Mehta e Monteiro (1994) afirmam que as propriedades mecânicas do concreto 

endurecido tem uma relação intrínseca com as características físicas e químicas dos materiais 

a ele incorporados e com as suas quantidades.  

Araújo et.al.(2000) indicam ser indispensável manipular corretamente a mistura de 

agregados e pasta de cimento para que se consiga um conjunto monolítico e resistente capaz 

de garantir a qualidade de uma obra em concreto. 

Agulló et.al.(1999) estabelecem que a ordem de incorporação dos materiais na mistura 

do concreto pode influenciar a fluidez e trabalhabilidade do concreto de forma significativa. 

Tattersall (1991) observa que o grau de uniformidade de uma massa de concreto 

depende do tipo de misturador utilizado.  

Assim, é valido o conceito que a qualidade de uma obra em concreto, esteja 

relacionada com a dosagem eficiente de seu material e com os processos de sua fabricação 

cujas influências envolvem a alteração de sua capacidade resistente, propriedade 

indispensável para o seu desempenho e durabilidade. 

Neste sentido, toda ação envolvendo a obtenção de “qualidade” dos elementos que 

compõem o projeto de uma estrutura em concreto deve considerar o que dispõem os 

mecanismos de normalização do produto. Pela ABNT NBR 6118:2007 são normatizados os 

parâmetros pertinentes ao desenvolvimento de sua capacidade resistente, de seu desempenho 

em serviço e de sua durabilidade. De acordo com seus preceitos, a durabilidade de uma 

estrutura de concreto requer cooperação e esforços coordenados de todas as partes envolvidas 

nos processos de sua construção; devendo para isto considerar os itens da ABNT 12655:2006 

que fixa as condições exigíveis para o preparo do concreto e do controle de seu recebimento, 

condições estas, fundamentais para a execução das estruturas deste material. 

 

2.1 O Controle tecnológico do concreto 

 

No Quadro 1 estão relacionados os itens objeto das ações do controle tecnológico do 

concreto, cuja aplicação deve considerar as particularidades que envolvem seus processos de 

produção e das suas estruturas onde serão aplicados.  

Para cada item são necessários ensaios específicos. Para os seus materiais, os ensaios 

devem estabelecer uma análise precisa de suas propriedades. No estado endurecido, devem 

avaliar o grau de conformidade do material produzido em relação aos parâmetros de seu 

projeto definidor.  
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Quadro 1 - Ensaios para a qualidade dos materiais do concreto 

Cimento Agregados 

 Superfície específica 

 Índice de finura do cimento 

Portland. 

 Início e fim de pega  

 Massa específica 

 Resistência à compressão e 

tração 

 Resistência  a  tração  na 

flexão 

 Pasta de consistência 

normal. 

 Absorção de água 

 Análise química 

cloretos e sulfatos 

 Avaliação das 

impurezas 

orgânicas 

 Composição 

Granulométrica 

 Dimensões 

máximas 

características. 

 Massa específica 

 Massa unitária do 

agregado graúdo no 

estado compactado. 

 Massa unitária do 

agregado miúdo e 

graúdo no estado 

solto. 

 Módulo de finura 

 

2.2 O Ensaio de compressão do concreto 

 

Para Picchi (1993), os fundamentos da qualidade das obras de engenharia residem na 

formalização de uma política de gestão capaz de minimizar seus fatores interferentes devendo 

o controle e a garantia de sua qualidade se estender pelos diversos estágios da linha de 

produção.  

Por sua vez, Rocha (1993) afirma que a abordagem da qualidade deve considerar os 

aspectos relativos aos sistemas de produção, envolvendo as propriedades intrínsecas de seus 

produtos. O mercado deve contar com produtos cujo padrão referencial garanta as suas 

expectativas mínimas de utilização. 

Helene e Terzian (1993) afirmam que o ensaio a compressão pode assumir distintas 

missões na busca pela qualidade das obras em concreto, podendo ser aplicado durante a fase 

de sua produção, ou ainda nos processos relativos à sua aceitação para a finalidade a que se 

destina.  

 

2.3 Parâmetros indutores de resultados 

 

Com o fluxograma de processo apresentado na Figura 1 é possível identificar as etapas 

da produção do concreto capazes de induzir a variabilidade de resultados de um ensaio à 

compressão para a verificação de sua resistência. A mistura de seus materiais que incorporam 

a condição de naturezas e origens distintas, a moldagem e cura de forma diversificada, a 

manipulação dos corpos de prova e a realização dos ensaios de forma indevida são fatores 

capazes de interferir na qualidade dos ensaios à compressão e invalidar os resultados de sua 

medição.  

Figura 1 - Processo de ensaios à compressão 
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Na Figura 2 são apresentados de forma esquemática os itens capazes de influenciar seus 
resultados no âmbito interno dos laboratórios.  

 

Figura 2 - Fatores influentes do ensaio à compressão   -    Fonte: Gidrão e Santos (2013) 

 

No Brasil, os procedimentos dos ensaios a compressão são normatizados pela ABNT 

NBR 5739:2007. Nela estão inclusas orientações para a verificação dos resultados e avaliação 

estatística de seu desempenho. 

 

2.4 Parâmetros da Estatística da Resistência à Compressão                                                                                                            

 

A Equação (1), da ABNT NBR 12655:2006, indicada para o cálculo de resistência à 

compressão do concreto, relaciona a resistência média do ensaio à compressão (fcj), com a  

resistência característica adotada (fck) e o desvio padrão de dosagem (sd). Por ela é  possível 

afirmar, sob o ponto de vista da produção do concreto, que o valor de fck representa para o 

produto, um nível de qualidade a ser obtido, e o desvio padrão (sd), um fator que minimiza as 

incertezas advindas de seu processo produtivo. Para esta Equação (1), que incorpora os 

conceitos da curva de distribuição normal de Gauss e de seus limites de confiança, cuja 

interpretação deve considerar o valor de 1,65 como o correspondente ao quartil de 5%, vale 

relembrar, para o caso do concreto, que apenas 5% dos corpos de prova devem possuir uma 

resistência à compressão (fc)  incompatível com o valor da  resistência característica (fck); ou, 

de outra forma, que 95% de seus corpos de prova devem assumir fc ≥ fck.  

dckcj sff .65,1                                                       (1) 

Onde:  

 

 

 

Neste contexto são necessárias verificações através dos resultados dos ensaios à 

compressão para garantir ao objeto de análise, um estado de confiabilidade. Para as 

verificações pertinentes ao estado de confiabilidade dos resultados, a ABNT NBR 

12655:2006 apresenta a Equação (2) que deve ser utilizada quando moldados um numero (n) 

de corpos de prova maior ou igual a vinte exemplares.  

  

PROCEDIMENTO 
EXPERIMENTAL 

EQUIPAMENTO OPERADOR

fcj - resistência média do concreto à compressão 

Sd - desvio-padrão da dosagem,  

fck - é a resistência característica do concreto 

 

 

Classe das maquinas de ensaio 

Estrutura de aplicação de força 

Posicionamento do corpo de prova 

Acionamento e fonte de energia 

Taxa de aplicação de força 

Sistemas de ajuste  e medição de força 

Calibragem e condições de utilização 

 

 

                    dcmckest sff .65,1                                            (2)     
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Onde: 

 

 

 

Por sua vez, para a avaliação da qualidade dos ensaios à compressão a ABNT NBR 

5739:2007, estabelece o calculo do coeficiente de variação experimental (CVe) cuja 

determinação dentro do ensaio é obtido dividindo-se o valor do  desvio padrão dos resultados 

obtidos pela resistência média dos exemplares da amostra, de acordo com a Equação (3). 

 

                                                    𝐶𝑣𝑒 =
𝑠

𝑓𝑐𝑚
 

 

Onde:   fcm  - resistência média dos ensaios à compressão  

 s   - desvio padrão. 

 

A Tabela 1 apresenta os valores do coeficiente de variação do ensaio à compressão 

expresso pela ABNT NBR 5739:20007 através de seus corpos de prova cujos procedimentos 

de moldagem e cura são prescritos pela ABNT NBR 5738:2003. 

Tabela 1-  Coeficientes de variação de ensaio - Fonte: ABNT NBR 5739:2007 

Nível 1 

(Excelente) 

Nível 2 

(Muito bom) 

Nível 3 

(Bom) 

Nível 4 

(Razoável) 

Nível 5 

(Deficiente) 

𝐶𝑉𝑒 ≤ 3,0 3,0 < 𝐶𝑉𝑒 ≤ 4,0 4,0 < 𝐶𝑉𝑒 ≤ 5,0 5,0 < 𝐶𝑉𝑒 ≤ 6,0 𝐶𝑉𝑒 > 6,0 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para a avaliação da dispersão de resultados de ensaios à compressão realizados por 

diversos laboratórios foram aplicadas ações estratégicas capazes de homogeneizar alguns dos 

fatores influentes da produção dos corpos de prova. As respostas acerca da qualidade destes 

ensaios devem estar desvinculadas das condições que envolvem a produção do concreto, a 

moldagem e cura destes elementos, e do conhecimento prévio de sua aplicação de forma a 

possibilitar uma interpretação efetiva dos procedimentos. Os corpos de prova devem 

apresentar condições similares de análise. 

Na Figura 3 estão representados os fatores interferentes dos resultados à compressão. 

A estratégia considerou a hipótese de minimizar os efeitos oriundos da produção dos corpos 

de prova, transferindo para o ensaio de compressão propriamente dito, a responsabilidade pela 

discrepância dos resultados obtidos. 

 

 

Figura 3 – Variáveis condicionantes dos resultados dos ensaios de compressão 

• Material, 

• Mistura, 

• Moldagem

• Cura

CORPOS DE 
PROVA

                                                  (3) 

fckest - valor estimado da resistência característica à compressão, 

fck   - resistência média dos exemplares do lote, em megapascals; 

Sd  - desvio padrão da amostra de n elementos, com grau de liberdade (n-1) 

1- Equipamento 

2- Operador  

3- Procedimentos 

indevidos 
 

ENSAIO DE 

COMPRESSÃO  

 

2 

RESPOSTA  

1 3 
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Por uma equipe capacitada e treinada, foram moldados 140 corpos de prova cilíndricos 

de dimensões 10 cm x 20 cm com um concreto dosado em central para uso exclusivo deste 

procedimento com um fck igual a 40 MPa. O transporte foi efetivado por um caminhão 

betoneira com volume de 2 m3 dos quais foram utilizados 0,22 m3 de concreto após a 

determinação de seu abatimento, correção da relação água cimento, mistura e descarte de 

volume inicial igual a 600 litros de concreto.   

Para a avaliação da dispersão de resultados laboratoriais foram analisados os 

resultados de onze diferentes laboratórios, em três Etapas distintas de medição de resistência, 

nas idades de 63 dias, 65 dias e 70 dias. As idades foram escolhidas de forma a possibilitar o 

completo processo de cura e a distribuição do material a ser ensaiado entre os laboratórios. 

Em cada Etapa foram rompidos três corpos de prova, ficando para o laboratório a 

responsabilidade pelas ações de sua aplicação e cuja análise de resultados está expressa na 

Figura 4 a partir dos ensaios referenciais. 

Para o envio dos corpos de prova aos laboratórios, após o período de cura que ocorreu 

de forma completamente submersa durante vinte e oito dias, foram tomados todos os cuidados  

com  seu transporte estando o número de exemplares enviados, em conformidade com as 

orientações da ABNT NBR 12655:2006.  

A Figura 4 apresenta o fluxograma representativo do desenvolvimento experimental.  

 

 

Figura 4 – Processo de desenvolvimento experimental 

 

3.1 O Ensaio Referencial  

 

Para estabelecer um parâmetro de comparação entre os resultados dos laboratórios 

foram criados os ensaios referenciais cuja aplicação se deu de forma simultânea com os 

ensaios dos laboratórios avaliados. Seus procedimentos foram realizados nos laboratórios da 

Universidade Federal de Uberlândia, sendo cada um deles rigorosamente controlados de 

forma a estabelecer um padrão de análise confiável. Para a sua aplicação foram verificadas 

todas as orientações normativas e garantidas às condições de calibração do equipamento. 

Com seus resultados foram avaliados os valores expressos pelos outros laboratórios e 

construídos gráficos que permitiram visualizar suas discrepâncias. Para a construção dos 

gráficos foram utilizados os preceitos da ABNT NBR 12655:2006 naquilo que se refere à 

proposta do valor da resistência do concreto para a sua dosagem. Por suas orientações, a 

resistência de dosagem deve atender às condições de variabilidade prevalecentes durante a 

construção das estruturas de concreto sendo esta variabilidade medida pelo desvio-padrão, sd, 

levado em conta no cálculo da resistência de dosagem conforme indicado na Equação (1).  

Assim, para os ensaios referenciais foram determinados os valores de fck e os valores 

extremos da faixa de resultados desejáveis em cada etapa de avaliação, sendo estes obtidos 

através da aplicação do valor do desvio padrão referencial normativo de 4,0 MPa, para mais e 

para menos, e que envolve o controle rigoroso de produção do concreto. Com os valores dos 

ensaios de compressão dos laboratórios foram determinados os valores de fck produzidos por 

cada um deles e verificadas as condições de ocorrência dentro da condição de resultados 

Estruturaçã
o 

Experiment
al 

Moldagem 
dos corpos 

de prova

Cura  
Submersa       

28 dias

Ensaio  
compressã

o 

1ª  Etapa

Ensaio  
compressã

o   

2ª Etapa

Ensaio  
compressã

o 

3ª Etapa

Análises 
pelos 

Ensaios 
Referenciai

s.
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desejáveis. Resultados apresentados dentro da faixa apresentaram uma coerência de resultados 

com os valores dos ensaios referenciais.  

3.2 Parâmetros da moldagem 

A Tabela 2 apresenta os dados do concreto utilizado no procedimento experimental. 

Tabela 2 - Concreto de moldagem dos corpos de prova 

Volume do Concreto  

Produzido 
2 m3 Brita 1 1,60 m3 

Volume do Concreto 

utilizado 
0,22 m3 Areia 1,40 m3 

fck 40 MPa Relação água/cimento 0,40 

Tipo Convencional Cimento CPIII-40 

Abatimento 45 mm Mistura Caminhão Betoneira 

Cimento 712,50 Kg 
Descarte de concreto 

inicial 
600 litros 

 

Na Tabela 3 foram registrados os parâmetros configuradores do controle de 

uniformidade necessário à produção dos corpos de prova 

Tabela 3- Parâmetros Configuradores – Produção do concreto e moldagem e cura  

Item Exigências Justificativa 

C
o

n
c
r
e
to

 

 

Produzido em central com fck = 40 MPa 
Padronização da resistência dos 

corpos de prova e controle  da 

efetivação dos ensaios 

Transporte Não exceder a 15 minutos Tempo de início de pega 

Especificação  

nominal  
Manter sigilo experimental  

Estratégia para aplicação efetiva 

do ensaio na etapa de avaliação 

Tempo Início 

de pega 
Incorporar retardador de pega  

Garantir a completa ação de 

moldagem  

C
o

r
p

o
 p

r
o

v
a
 Quantidade 

140 unidades 

 

Atender as imposições estatísticas 

de amostragem populacional. 

Dimensão 10 x 20 (cm) Obras correntes 

Tolerância da 

dimensão 

Diâmetro: 1%  

Altura: 2%  

Atender as condições de 

tolerância previstas em norma 

relativas a seu diâmetro e sua 

altura. 

F
o

r
m

a
s 

Estado geral 

Verificação minuciosa do estado 

geral, análise da condição 

geométrica e aplicação de 

desmoldante. 

Normatização e  garantia da 

condição de uso. 

M
o

ld
a

g
e
m

 Adensamento Mecânico com tempo padronizado Padronização de adensamento 

Procedimento 

Estruturar a circulação de pessoas, 

equipamentos, lançamento do 

concreto e controle de tempo de 

moldagem. 

Padronização de procedimentos 

para a minimização de riscos 

Cura Tipo Totalmente submersa: 28 dias Uniformização da cura 
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Na Figura 5 são apresentadas imagens do procedimento de moldagem dos corpos de 

prova, e imagens do processo de cura homogeneizada.  

 

 

 

Figura 5 - Imagens do procedimento de moldagem e cura  

 

Na Tabela 4 foram elencados os itens do desenvolvimento dos ensaios referenciais. 

Aos 28 dias a função do ensaio restringiu-se a avaliação do processo de homogeneização 

através da resistência projetada para 40 MPa e verificada de forma satisfatória.  

Tabela 4 -  Configuração Ensaio Referencial 

Local Faculdade Engenharia Civil - Universidade Federal de Uberlândia. 

Objetivo 
Faixa de resultados admissíveis para os ensaios de compressão realizados 

pelos laboratórios avaliados 

Ensaios  A compressão 

Idades: 

 Coincidentes com os ensaios de compressão dos laboratórios analisados 

 28 dias para avaliação da metodologia  

 Etapa 1 (63 dias)        Etapa 2 (65 dias)        Etapa 3 (70 dias) 

Procedimentos 
 Capeamento – Enxofre 

 Medida de massa: sim 

Medidas de diâmetro: sim 

Medidas de altura: sim 

Equipamento 

Máquina: Emic DL60000       Célula: Trd 13 Extensômetro:  

Programa: Tesc versão 3.01Método de Ensaio: Compressão Carga 

Constante 

Calibração do equipamento:  Sim com utilização de célula de carga 

Procedimentos 

Determinação das massas dos corpos de prova em balança analítica 

Verificação das dimensões padrão dos corpos de prova: Diâmetros e 

Alturas. 
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A Figura 6 mostra o equipamento utilizado para a realização dos ensaios referenciais.  

 
  

Figura 6 – Equipamento para o ensaio referencial 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Tabela 5 foram tabulados os valores dos ensaios à compressão na Etapa I. Os 

resultados do laboratório L01 correspondem aos resultados referenciais. A faixa de valores 

admissíveis estabelecida pelo ensaio referencial está representada na Figura 7 e o gráfico que 

apresenta o posicionamento relativo dos laboratórios na Figura 8.. 

Tabela 5 - Resultados ensaios - Etapa I 

Idade CP L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 L08 L09 L10 L11 L12 

V
a

lo
r
e
s 

e
m

 M
P

a
 

63 

dias 

CP1 50.6 41.3 46.9 40.7 45.4 55.9 22.3 25.9 49.5 42.6 45.5 36.9 

CP2 50.6 45.7 44.4 41.1 46.8 39.2 21.3 25.0 50.2 44 47.6 44.0 

CP3 48.9 33.3 44.1 41.3 44.9 53.2 21.7 25.5 47.4 47 47.6 42.2 

fcm 50.6 40.1 45.1 41.0 45.7 49.4 21.8 25.5 49.0 44.5 46.9 41.1 

s  0.9 6.3 1.5 0.3 1.0 9.0 0.5 0.5 1.5 2.2 1.2 3.7 

fck 43.4 33.5 38.5 34.4 39.1 42.8 15.2 18.9 42.4 37.9 40.3 34.5 

CVe (%) 1.9 15.7 3.4 0.7 2.2 18.1 2.3 1.8 3.0 5.0 2.6 9.0 

 

 

 

 

Os laboratórios L06, L09 e L11 apresentaram resultados significativos, para a faixa de 

valores admissíveis. Entretanto pelo coeficiente de variação experimental, o resultado de L06, 

foi classificado como “deficiente” pela ABNT NBR 5739:2007.  Os resultados de L02 e L12 

encontram-se fora da faixa de valores ideais e seu coeficiente de variação experimental 

tornaram seus resultados, não confiáveis; L03, L04, L05 e L10, fora da faixa ideal 

apresentaram um coeficiente de variação experimental satisfatório. 

Figura 7 – Faixa de Valores Admissíveis – Etapa I 

Limite Inferior 

39,4 MPa 

Ens. Referencial 

43,4 MPa 

Limite Superior 

47,4 MPa 
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A maior discrepância de resultados foi apresentada por L07, embora seu coeficiente de 

avaliação tenha registrado a condição de “excelência”, situação esta também registrada para 

L08. Os resultados de L09 e L11 atenderam os princípios dos ensaios referenciais e do 

coeficiente de variação experimental.   

 

 

 

Os valores dos ensaios à compressão na Etapa II foram registrados na Tabela 6.  A 

faixa de valores admissíveis estabelecida pelo ensaio referencial está representada na Figura 9 

e na Figura 10, o posicionamento relativo em função do ensaio referencial.  

Tabela 6 - Resultados ensaios - Etapa II 

Idade CP L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 L08 L09 L10 L11 L12 

V
al

o
re

s 
em

 M
P

a
 

65 

dias 

CP1 50.7 36.3 45.3 42.2 46 50.7 26.8 28 50.4 50.8 49.8 49.35 

CP2 50.6 47.7 46.7 43.1 47.1 50.1 24.2 25.7 44.9 45.4 49.9 46.78 

CP3 54.9 46.8 47 43.4 44.9 49.7 23.9 26.8 46.3 50.8 46.8 42.25 

fcm 52.1 43.6 46.3 42.9 46.0 50.2 25.0 26.8 47.2 49.0 48.8 46.1 

s  2.5 6.3 0.9 0.6 1.1 0.5 1.6 1.2 2.9 3.1 1.8 3.6 

fck 45.5 37.0 39.7 36.3 39.4 43.6 18.4 20.2 40.6 42.4 42.2 39.5 

CVe (%) 4.7 14.5 2.0 1.5 2.4 1.0 6.4 4.3 6.1 6.4 3.6 7.8 

 

 

 

 

 

 

 

Na Etapa II os laboratórios L06 e L11 voltaram a expressar seus resultados de forma 

desejável, tendo apresentado o laboratório L06, uma melhora considerável no coeficiente de 

variação experimental. O resultado de L09 foi considerado “deficiente” pelo coeficiente de 

variação experimental e pela análise do ensaio referencial, embora a média de suas medidas 

Figura 8 – Posicionamento relativo - Etapa I 

Figura 9 – Faixa de valores admissíveis – Etapa II 
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tenham se apresentado muito próxima ao limite inferior da faixa de valores desejáveis. Os 

laboratórios L03, L04, L05, e L08 apresentaram resistências fora do intervalo ideal embora 

seus coeficientes de variação experimental tenham registrados valores dentro dos limites da 

NBR 5739:2007. 

Repetindo o desempenho da Etapa I, L02, L07 e L12 foram posicionados fora da faixa 

ideal com seus coeficientes de variação de ensaio acima do limite considerado aceitável. O 

registro de CP3 para L01 sugere a ocorrência de um erro aleatório de medição, entretanto 

dentro da faixa aceitável pela análise do coeficiente de variação experimental. 

 

Figura 10 – Posicionamento relativo - Etapa II 

 

Na Tabela 7 foram tabulados os resultados dos ensaios da Etapa III. A faixa de valores 

admissíveis estabelecida pelo ensaio referencial está representada na Figura 11 e o 

posicionamento relativo dos laboratórios na Figura 12.  

Tabela 7 - Resultados ensaios - Etapa III 

Idade CP L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 L08 L09 L10 L11 L12 

V
al

o
re

s 
em

 M
P

a
 

70 

dias 

CP1 51.2 46.3 40.1 44.7 44.8 55 21.9 27 47.5 54.5 49.8 49.35 

CP2 52.3 47.1 39.8 44.9 45.3 34.8 22.3 28.5 47.7 52.7 50.1 46.78 

CP3 55.5 46.1 30.3 45.1 46.2 49.4 22.7 26.5 47.5 49 50.5 36.95 

fcm 53.0 46.5 36.7 44.9 45.4 46.4 22.3 27.3 47.6 52.1 50.1 44.4 

s  2.3 0.5 5.6 0.2 0.7 10.4 0.4 1.0 0.1 2.8 0.4 6.5 

fck 46.4 39.9 30.1 38.3 38.8 39.8 15.7 20.7 41.0 45.5 43.5 37.8 

CVe (%) 4.3 1.1 15.2 0.4 1.6 22.5 1.8 3.8 0.2 5.4 0.7 14.8 
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Na Etapa III o posicionamento de L11 confirmou seu desempenho das etapas 

anteriores com um coeficiente de variação experimental considerado “excelente” pela ABNT 

NBR 5739:2007. 

O laboratório L10 repetiu o desempenho da Etapa II embora seus coeficientes de 

avalição experimental indiquem valores dispersos para suas medições. 

 Assim como na Etapa II, o laboratório L09 apresentou resultados próximos do limite 

inferior de resistência com um coeficiente considerado “excelente”.  Os laboratórios L02, 

L03, L04, L05, L06, L07, L08 e L12 apresentaram valores de resistência à compressão fora 

da faixa estabelecida pelo desvio padrão do ensaio referencial, tendo L03, L06 e L12 

extrapolado os valores normativos do coeficiente de variação experimental. 

 

Figura 12 - Faixa de valores admissíveis - Etapa III 

  

A Tabela 8 apresenta os valores de fck em cada Etapa de avaliação e a correspondente 

variação percentual em relação ao ensaio referencial. Para sua interpretação observar que o 

valor do desvio padrão fixado em 4,0 MPa corresponde a uma taxa de 10 % do valor da 

resistência característica esperada. Este valor, confirmado pelos resultados do laboratório  

referencial, fazem denotar resultados de alguns laboratórios bastante dispersos quando 

analisados por este foco de análise.  

 

 Tabela 8 - Variação percentual dos resultados dos ensaios de compressão 

 L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 L08 L09 L10 L11 L12 

fck 63  (MPa) 44.0 36.9 39.1 34.3 39.5 41.0 15.2 18.9 43.3 36.7 40.0 33.9 

Variação (%) 0.0 16.1 11.2 22.0 10.2 6.9 65.4 57.1 1.6 16.5 9.2 22.9 
 

fck65 (MPa) 44.1 35.4 39.4 36.1 40.0 43.8 18.9 20.3 41.1 41.5 43.3 41.5 

Variação (%) 0.0 19.7 10.6 18.2 9.4 0.6 57.1 54.1 6.9 5.9 1.9 5.9 
 

fck 70 (MPa) 46.4 39.9 30.1 38.3 38.8 39.8 15.7 20.7 41.0 45.5 43.5 37.8 

Variação (%) 0 12.3 33.7 15.8 14.6 12.5 65.5 54.4 9.9 0.1 4.3 17.0 
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5. DISCUSSÕES 

 

 

Quando uma estrutura em concreto é dimensionada, uma expectativa de qualidade é 

expressa pelo valor imposto para a sua resistência característica, sendo de maneira subjetiva 

desejável, que a produção de seu material atenda as especificações de projeto. Com as ações 

do controle tecnológico é possível orientar a sua fabricação para garantir que as interferências 

das fases produtivas não prejudiquem a qualidade final de seu produto. Neste sentido seus 

ensaios devem cumprir com seu papel de elemento verificador das propriedades investigadas.   

Neste trabalho, onde a produção dos corpos de prova foi tratada de forma a garantir 

um objeto de análise homogêneo, e com mesma ênfase, capaz de minimizar os fatores que 

pudessem interferir na qualidade das medições de suas resistências, a condição considerada 

ideal, é aquela que expressa os resultados dos laboratórios de forma consistente e análoga. 

Entretanto pelos números verificados na avaliação dos resultados é possível enunciar que a 

eficiência dos trabalhos desenvolvidos, pela maioria dos laboratórios, não se mostrou 

satisfatória. As discrepâncias de valores em relação ao ensaio referencial se mostraram 

consideráveis. A taxa de variabilidade de resultados e os números apresentados por alguns 

laboratórios merecem atenção. Excetuados os resultados notoriamente comprometidos, pode-

se constatar que mesmo para o caso dos laboratórios que apresentaram resultados pouco 

dispersos, há entre os números de suas medições, valores que não atenderam as expectativas 

dos ensaios referenciais e dos limites do coeficiente de variação experimental. A propósito, 

neste processo, o coeficiente de variação experimental mostrou-se uma ferramenta eficaz para 

avaliação dos resultados de alguns tipos de situações, entretanto não de sua totalidade. Nos 

casos em que a ocorrência de erros se fez persistente, suas avalições não puderam estabelecer 

com precisão a qualidade de seus resultados. Quando um determinado laboratório apresenta 

uma metodologia de desenvolvimento de ensaio sistematicamente orientada ao erro, a 

exemplo de L07 e L08, este coeficiente pode ter seus resultados mascarados. Pela natureza e 

características dos resultados apresentados, e principalmente também em função da forma 

pela qual este trabalho foi desenvolvido, tornou-se evidente que o fator preponderante da 

dispersão de resultados residiu nas falhas do processo de medição da resistência.  

De alguma maneira, os laboratórios desenvolveram os seus ensaios de forma 

inconsistente; e com muita certeza, as falhas de seus equipamentos ou de seus operadores, 

contribuíram para as dispersões de resultados identificadas. A aplicação cuidadosa de um 

ensaio minimiza a variabilidade de resultados. É de fácil constatação, que dentre os resultados 

impróprios, há entre os valores das resistências à compressão, registros de medições que 

atendem os limites impostos pelos ensaios referenciais, sendo esta, portanto uma condição só 

explicável pela inobservância das regras de desenvolvimento do processo, ainda que de forma 

setorizada ou isolada. 

Quanto aos motivos que originaram os erros de medição é importante observar que 

para o desenvolvimento desta pesquisa foram aleatoriamente escolhidos laboratórios 

prestadores de serviço em cuja administração procedimental não se fez possível a condição de 

análise de seus procedimentos, exceto para o caso do laboratório L01, condicionado pela 

posição de laboratório de referência e a propósito polo gerador desta pesquisa, o laboratório 

de Construção Civil da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia 

– Minas Gerais – Brasil. 

Por sua vez, a hipótese de que a qualidade do concreto e os trabalhos de moldagem 

dos corpos de prova tenham exercido influência sobre os valores registrados para as medições 

desses laboratórios não deve ser admitida. Ainda que se argumente a variabilidade dos 

resultados pela falta de uniformidade da massa de concreto utilizado como consequência 

direta de sua relação água-cimento ou da utilização do caminhão betoneira como equipamento 
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misturador, deve-se considerar esta proposição como pouco provável. O volume de 0,22 m3 

de concreto efetivamente utilizado para a moldagem de 140 corpos de prova e que 

corresponde a 11% do volume de concreto fornecido pela unidade misturadora, 

exclusivamente mobilizada para esse fim, foi devidamente avaliado por uma equipe 

capacitada e treinada e em conformidade com os procedimentos normatizados após um 

descarte inicial de 0,6m3 de concreto. Por sua vez, o  abatimento do concreto determinado em 

45 mm para uma relação água-cimento igual a 0,4 é compatível com a resistência à 

compressão desejada, 40 MPa, e com a condição de adensamento mecânico com controle 

rigoroso de tempo de inserção do vibrador no interior dos moldes. Igualmente, é importante 

observar que para a condição de hipótese verdadeira para os valores dispersos em função dos 

procedimentos de mistura do concreto e moldagem, é estatisticamente provável a presença de 

resultados divergentes também para os laboratórios L11 e L01, condições estas não 

confirmadas por seus resultados.   

Assim, por estes preceitos e por seus resultados, justifica-se o desenvolvimento deste 

trabalho. Enquanto elemento de avaliação de uma propriedade tão importante do concreto se 

faz necessário que os resultados dos ensaios a compressão sejam confiáveis; E ainda que se 

interponham argumentos e hipóteses contrárias à metodologia estabelecida para este 

desenvolvimento, se faz necessário observar que, de fato ela foi eficiente. 

 

  

6. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foram analisados os resultados de medições de resistência à 

compressão com o intuito de verificar se os valores pronunciados por seus laboratórios 

executores são estatisticamente confiáveis. O desenvolvimento considerou uma análise em 

que os fatores interferentes dos resultados dos ensaios a compressão fossem minimizados, 

transferindo para os laboratórios a responsabilidade pela qualidade de seus ensaios. Valores 

dispersos para os resultados do ensaio de compressão são estatisticamente previsíveis e 

aceitáveis. Entretanto pelos moldes pelos quais este trabalho foi desenvolvido, os resultados 

não se mostraram satisfatórios. A leitura de todos os resultados fez traduzir uma discrepância 

considerável para um estado desejável, uma vez que as respostas diversas quanto aos valores 

referenciais registraram números consideráveis. O número de laboratórios com resultados fora 

da faixa de controle e taxa de variação percentual materializaram a importância do rigor 

procedimental nas ações de verificação de resistência à compressão. Um ensaio de 

compressão do concreto, assim como qualquer outro de seu controle tecnológico, carreia além 

de sua condição técnica, uma relação de confiança retratada por uma transferência de 

habilidade para avaliação de qualidade. Como sugestão de trabalhos futuros fica a realização 

de estudos desta mesma natureza para que em conjunto com estes resultados se possam 

aprofundar os preceitos da qualidade das obras em concreto. 
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