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RESUMO

Com a grande procura no mercado da construção civil por produtos de maior
qualidade e bom desempenho faz com que os usuários optem por um produto que
as empresas prestadoras obtenham nele um maior controle da qualidade. Dessa
forma, o presente trabalho demonstrou os procedimentos, técnicas e normas para
um adequado controle da qualidade do concreto dosado em central. No trabalho
foram relacionados os materiais componentes do concreto, como devem ser
armazenados, quais procedimentos de controle devem ser seguidos para que o
produto final atinja a qualidade e eficiência desejada. Como estudo de caso foi
acompanhado estes procedimentos em uma central dosadora de concreto,
observando que realizar os requisitos estabelecidos em normas técnicas minimizam
falhas e garantem a qualidade no produto final.

Palavras-Chave: Concreto. Central Dosadora. Controle.Qualidade.
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ABSTRACT

With the great demand in the construction market for products of higher quality and
good performance, the users opt for a product that the companies that provide them
have a greater quality control. Thus, the present work demonstrated the procedures,
techniques and norms for an adequate control of the quality of the concrete dosed in
the plant. In the work the concrete materials of the concrete were related, how they
should be stored, which control procedures should be followed so that the final
product reaches the desired quality and efficiency. As a case study, these
procedures were followed in a concrete metering plant, observing that the fulfillment
of the requirements established in technical norms minimizes failures and guarantees
the quality in the final product.

Keywords: Concret. Central Batching. Control. Quality
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1. INTRODUÇÃO

Podemos dizer que hoje o material mais utilizado no mercado da construção
civil é o concreto, o encontramos em nossas casas, pontes, rodovias, nos edifícios
mais altos e exuberantes do mundo em usinas hidrelétricas e entre tantas outras
construções, os principais fatores que direcionam o alto índice de consumo são: a
durabilidade, resistência,trabalhabilidade e o custo.
No passado, o controle do concreto dosado em central era tido como luxos e
as centrais pouco se preocupavam com a realização deste. Atualmente, observa-se
que o controle da qualidade tanto na indústria do concreto quanto em outros
processos de produção corresponde a uma questão de sobrevivência para as
empresas. Fato que gera redução de problemas e também confiabilidade entre
consumidor e produtor na garantia de um produto de qualidade.

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Com a maior demanda no mercado da construção civil, o concreto necessita
cada vez mais atingir altos índices de qualidade, custo beneficio e racionalização
nos canteiros de obras, através destas características o concreto dosado em central
passou a ser mais procurado no ramo da construção civil.
A competitividade tem feito com que muitas empresas optem por um maior
controle da qualidade no concreto, ou seja, quanto maior for à qualidade específica
do produto menor serão os problemas causados.
Conforme as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, todos os materiais componentes do preparo do concreto devem ser
conhecidos, analisados e armazenados corretamente.
Sendo assim, o presente trabalho demonstra quais são os materiais que
compõem o concreto, quais os procedimentos, métodos e sistemas utilizados na
produção do concreto em centrais dosadoras.
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1.2 PROBLEMA

Quais são os procedimentos utilizados pela Central Dosadora para garantir a
qualidade do concreto?

1.3 JUSTIFICATIVA

O concreto dosado em central está se tornando um dos materiais com melhor
qualidade e custo benefício no mercado da construção civil. Quando falamos em
qualidade podemos levar em consideração que ela trata de características do
produto ou serviço que satisfazem as necessidades do usuário. Na construção civil e
em qualquer outro ramo de atividade, a qualidade, quando executada no processo
de produção do concreto de forma consciente e eficaz, atua como forma de evitar
prejuízos no produto final. Sendo que o concreto dosado em central passa ter
grande aceitação pela sua resistência, por eliminar perdas dos componentes e pela
racionalização nos canteiros de obras.
Com isso, busca-se com este trabalho analisar através de normas e
procedimentos do controle da qualidade da Central Dosadora de Concreto da região,
que vem desde o armazenamento dos materiais, sabendo que a qualidade do
concreto depende da eficiência e qualidade dos materiais componentes dele,
avaliando a estrutura da central, o processo produtivo e os controles realizados.
A intenção da pesquisa é demonstrar de forma simples quais procedimentos
referentes à execução do concreto em central dosadora que se forem seguidos
garantem a qualidade e eficiência desejada do produto final.

1.4 OBJETIVOS

Descrever os procedimentos utilizados em uma central dosadora de concreto
dando ênfase no controle da qualidade e execução, demonstrando itens
relacionados ao armazenamento do material, eficiência e melhorias no processo
produtivo.
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1.4.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho consiste em conferir todos os procedimentos
para um controle da qualidade do concreto em uma central dosadora.

1.4.2 Objetivos Específicos

a) Discorrer sobre os materiais componentes do concreto e quanto ao seu
armazenamento;
b) Apresentar os requisitos exigidos no processo de produção do concreto em
central dosadora;
c) Analisar através dos requisitos estudados o controle da qualidade do concreto
em uma Central Dosadora localizada na Cidade de Caçador/SC;

1.5 METODOLOGIA

A metodologia do presente trabalho teve como fonte de pesquisa bibliografias
sobre o assunto como livros, revistas técnicas, manuais, consultas em normas
técnica brasileiras e visita técnica em uma central dosadora de concreto localizada
na Cidade de Caçador/SC. Como objetivo da pesquisa foi abranger de forma
simples e objetiva todos os itens relacionados a um controle de qualidade do
concreto, conhecendo desde os materiais componentes do concreto e seu
armazenamento, preparação do concreto e seu transporte. Na empresa visitada foi
de fundamental importância para o estudo de caso o conhecimento da estrutura da
central, laboratório, pátio, armazenamento dos materiais e o processo de produção
em geral, foram avaliados os procedimentos técnicos e quais controles são
realizados para garantia do produto final.
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2.DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 História do Concreto

O concreto é um componente da construção civil formado por uma mistura
de cimento, areia, pedras britadas e água, pode-se ainda, se precisar, usar aditivos
e outras adições (NEVILLE, 1997).
De maneira geral pode-se dizer que o concreto é uma pedra artificial que se
molda á criatividade do homem. Este foi capaz de desenvolver um material, que
depois de suas propriedades endurecidas tem resistência parecida as das rochas
naturais, e quando no seu estado fresco tem propriedades plásticas, possibilitando
sua moldagem em forma e tamanhos variados (TAYLOR, 1994).
Ao longo de milênios a historia da engenharia civil conduziu a evolução dos
materiais disponíveis para a construção. Uma vez que o homem primitivo não tendo
habitação fixa, percebeu que era capaz de utilizar materiais oferecidos pela
natureza, assim infinitas possibilidade abriram-se, certo no sentido de erguer
construções nas quais pudessem dar existência(HAMANN, 2008).
De acordo com Metha e Monteiro (1994), o surgimento do concreto deu-se
com á descoberta de um aglomerante cimentício. Considerando como início do
concreto no século II AC, quando surgiu o primeiro aglomerante conhecido. Era um
modelo especial de areia vulcânica conhecida como pozolana, onde o nome
originou-se de Pozzuoli província de Nápoles no sul da Itália, esta areia localizavase apenas na baía de Nápoles. Utilizada pelos romanos em sua argamassa,
originando diversas construções, como o Pórtico Amélia um das mais antigas
construções em 193 AC. A areia especial chamada pozolana reage quimicamente
com o cal e a água, formando-se uma pedra artificial resistente também quando
submersa. Este material era utilizado como pedras de vários tamanhos, que
formavam um tipo de concreto.
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2.1.2 Componentes do Concreto

2.1.2.1 Cimento

O cimento Portland surgiu, porém, da queima de calcário e argila, finamente
moídos e misturados, sob altas temperaturas, promovida pelo inglês Joseph Aspdin,
em 1824. Ele estabeleceu uma fábrica de cimento em Leeds, em 1825, e denominou
seu cimento de Portland, em menção às rochas da ilha britânica de Portland,
material de construção muito conhecido e utilizado na época. O cimento Portland
obtido apresentava cor e propriedades de durabilidade e solidez semelhantes às
rochas da ilha (MEHTA; MONTEIRO, 1994).
Segundo Metha e Monteiro (1994), Apesar do nome, o cimento hoje
conhecido como Portland não é o mesmo material patenteado por Aspdin. Isso
porque o cimento moderno é obtido pela queima de uma mistura definida de rocha
calcária e argila, finamente moídas, até sua fusão incipiente, resultando numa
substânci denominada clínquer.
Segundo a definição de Neville (2016) o cimento é um material com
propriedades coesivas e adesivas capazes de unir elementos minerais de forma
compacta.
Seu processo de fabricação consiste na moagem da matéria-prima e na
queima em grandes fornos rotativos, onde o material é fundido tomando forma
conhecidas como clínqueres. O clínquer é resfriado recebendo adição de uma
quantidade de sulfato de cálcio, sendo moído até se formar pó bastante fino
resultando no cimento Portland (NEVILLE, 2016).
Segundo Bauer (2015) a definição de cimento Portland obtido através da
pulverização de clínquer construído de silicatos hidráulicos de calcário, sulfato de
cálcio natural e eventualmente com adições de outras substancias.
Em vários países assim como o Brasil, são fabricados vários tipos de cimento,
sua produção corresponde a exaltação das propriedades dos seus principais
componentes resultando no desenvolvimento das características mecânicas, físicas
e químicas (SOUZA; RIPPER, 1998).
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2.1.2.1.1 Propriedades dos compostos do cimento

Cal, sílica, alumina, oxido de ferro, magnésia e pequena quantidade de
anidrido sulfúrico, formam os componentes essenciais do cimento Portland e outros
constituintes como oxido de sódio, oxido de potássio, oxido de titânio e outras
substancias de menos importância (BAUER, 2015).
Conforme Neville (1997), a definição de cimento Portland diz que sua
composição é constituída basicamente de material calcário, alumina e sílica. E sua
matéria prima é encontrada em praticamente todos os países e várias fabricas no
mundo.
No entanto, segundo Bauer (2015), coloca se na ação do calor do forno
produtor de cimento ate a temperatura de fusão, a composição de matérias- primas
que contenha os constituintes do cimento Portland relacionadas onde estejam
pulverizadas e homogeneizadas assim obtendo como resultado o clinker.

2.1.2.1.2 Propriedades físicas

Segundo Bauer (2015) são consideradas propriedades físicas do cimento o
produto em sua condição natural, em pó, em forma de mistura do cimento e água e
na forma da mistura da pasta com o agregado.

2.1.2.1.2.1 Densidade

A densidade absoluta do cimento é considerada como 3,5, podendo variar
valores menores, este valor se encontra nos cálculos de consumo do produto já nas
misturas com base no volumes específicos em casos de compactação e manuseio,
a densidade aparente é de 1,5 (BAUER, 2015).

2.1.2.1.2.2 Finura

De acordo com Bauer (2015), a finura esta relacionada com o tamanho dos
grãos e é definida pelo tamanho máximo do grão ou pelo valor da superfície
especifica.
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Segundo Neville (1997), a finura do concreto esta ligeiramente ligada à
velocidade de hidratação e o aumento da finura melhora a resistência.

Figura 1 - Relação entre a resistência do concreto e a finura do cimento

Fonte: Neville(1997)

2.1.2.1.2.3 Pega

O conceito de pega para Neville (1997) refere se ao processo de
enrijecimento, ou seja, a pega nada mais é que um processo de mudança de estado
de fluido para rígido.
Bauer (2015) evidencia que a pega é caracterizada pela determinação de
tempos como início de pega e fim de pega onde são realizados ensaios de método
de medida com pasta de consistência normal.

2.1.2.1.2.4 Resistência

Bauer (2015) descreve que a resistência do cimento é determinada pela
ruptura á compreensão dos corpos de prova, sendo um cilindro de 10 cm de altura
por 5 cm de diâmetro este processo esta descrito no método NBR 7215 (ABNT,
1997).
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A resistência a compressão é executada de maneira que se colocam em
câmera úmida corpos de prova conservando por 24 horas e após isso, mergulhados
em água ate a data de rompimento, processando nas idades geralmente de 1, 3, 7 e
28 dias de acordo com a NBR 5732 (ABNT, 1991)(BAUER, 2015).

2.1.2.2 Agregados

A definição Bauer (2015), considera um material particulado com nula
atividade química e o termo agregado utilizado generalizado em concreto.
A qualidade do agregado tem grande importância para o concreto ser
resistente, segundo Neville(1997, p.112):
Como pelo menos ¾ do volume do concreto é composto pelos agregados,
não é surpresa que sua qualidade seja de grande importância. Os
agregados podem limitar a resistência do concreto – já que, se tiverem
propriedades indesejáveis, não conseguem produzir concreto resistente -, e
suas propriedades afetam significativamente a durabilidade e o
desempenho estrutural do concreto.

Segundo Bauer (2015), a classificação dos agregados é dada segunda a sua
origem sendo naturais ou industrializados, dimensões entre miúdo ou graúdo e o
peso específico das partículas sendo leves, médios e pesado.
Os agregados devem ser fornecidos com algumas especificações conforme a
guia de remessa citadas pela NBR 7211 (ABNT, 2005) e descritos a seguir:



nome do produtor;



identificação da classificação granulométrica




proveniência do material;

massa do material e seu volume aparente;
data do fornecimento.
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O conhecimento da procedência dos agregados utilizados para produção do
concreto é essencial. Apesar de considerados materiais inertes, influenciam
diretamente no comportamento e qualidade do concreto, isso acontece devido às
características físicas que alteram o volume dependendo o grau de umidade e as
características químicas que podem reagir com os álcalis do cimento (AZEVEDO,
2008).
2.1.2.2.1 Agregado miúdo – areia
Segundo a definição da NBR 7211 (ABNT, 2005 p.3) “agregado cujos grãos
passam pela peneira com abertura de malha de 4,75 mm e ficam retidos na peneira
com abertura de malha de 150 μm.”
A definição segundo a origem diz que areia industrializada, ou seja, areia
resultante da produção de brita onde se retira a fração inferior de 0,15mm de
diâmetro (BAUER, 2015).
Já areia natural possui os diâmetros limites entre 0,15mm a 4,8mm, formada
de grãos consistentes (BAUER, 2015).

Tabela 1 - Ensaios para agregado miúdo
Propriedades Físicas
Método
Massa especifica

ABNT NBR NM 52

Massa unitária

ABNT NBR 7251

Absorção de água

ABNT NBR NM 30

Inchamento

ABNT NBR 6467

Teor de partículas leves

ABNT NBR 9936

Umidade superficial

ABNT NBR 9775

Fonte: NBR 7211 (ABNT, 2005)
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Segundo Bauer (2015), a definição de inchamento é quando aumenta o
volume da massa da areia seca absorvendo água.
Neville (2016) destaca que, o inchamento não afeta a proporção do material,
ou seja, resulta em uma massa menor ocupando o mesmo volume da caixa medida,
no caso do concreto tornando se muitas vezes fraco de agregado miúdo ficando com
maior volume de brita assim apresentando falhas após na concretagem, tendo como
solução aumentar o volume aparente do agregado miúdo corrigindo assim o
inchamento.
2.1.2.2.2 Agregado graúdo – brita
Segundo a definição da NBR 7211 (ABNT, 2005 p.3)“agregado cujos grãos
passam pela peneira com abertura de malha de 75 mm e ficam retidos na peneira
com abertura de malha de 4,75 mm.”
As influencias do agregado no concreto estão ligadas diretamente na redução
de retração e aumento de resistência aos esforços mecânicos (SOUZA; RIPPER,
1998).

2.1.2.2.3 Propriedade do concreto referente ao agregado

Bauer (2015) destaca que o agregado tem grande influencia na propriedade
do concreto em várias características:

a) Resistência a compressão: neste relaciona o fator água cimento, diretamente
ligada na distribuição granulométrica do agregado;
b) Retração: o agregado não apresenta influencia;
c) Durabilidade: o agregado não deve reagir com agentes que o concreto estiver
exposto;
d) Trabalhabilidade:o formato dos grãos e sua distribuição granulométrica afeta
a trabalhabilidade do concreto principalmente no traço e no fator
água/cimento;
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e) Permeabilidade: os materiais devem ser dosados de maneira a obter uma
mistura fina e compacta, por isso a distribuição granulométrica tem grande
importância.

2.1.2.3 Água de amassamento

A água esta relacionada diretamente com a vida útil do concreto, e não sendo
apenas um simples componente na produção de concreto, a água atua na
trabalhabilidade e na resistência do concreto exercendo grande influencia na pega,
na hidratação do concreto, na retração do concreto e entre outras influencias tão
importantes quanto estas (NEVILLE, 2016).
Souza e Ripper (1998) ressaltam que a água pode ser um componente da
mistura do concreto que menos custa, mas por outro lado é de grande importância
na sua resistência final, onde esta relacionada diretamente com o fator
água/cimento, que é a quantidade de água utilizada no concreto.
Ainda segundo Neville (2016), a água de amassamento não pode apresentar
em sua composição nenhum tipo de substancia orgânica indesejada e substância
inorgânica em grandes quantidades. No entanto, pequenas quantidades de
impurezas podem ser toleradas, pois não apresentam, pelo menos efeitos de grande
proporção.
Segundo a NBR 15900 (ANBT, 2009) refere-se que como satisfatório as
águas potáveis e as que tenham pH entre 5-8 e 8,0 e respeitem os seguintes
limites máximos:




Matéria orgânica................................................... 3 mg



Resíduo sólidos...............................................5.000 mg



Cloretos...........................................................1.000 mg



Sulfatos expressos.............................................600 mg

Açucares............................................................... 5 mg
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Destacam-se na NBR 15900-1(ABNT, 2009) alguns parâmetros para avaliação
preliminar da água de amassamento:

Tabela 2 - Requisitos e procedimentos de ensaio para avaliação de água de
amassamento
Parâmetro

Requisito

Óleos e gorduras
Detergentes
Cor

Não mais do quetraço visíveis
Qualquer espuma deve desaparecer em 2 min
A cor deve ser comparada qualitativamente com
água potável devendo ser amarelo claro a
incolor, exceto para água classificada em 3.3
Maximo de 50 000 mg/L

Material sólido

Odor

Água de fontes classificadas em 3.3 não devem
apresentar cheiro, exceto um leve odor de
cimento e , onde houver escoria, um leve odor
de sulfeto de hidrogênio apos a adição de acido
clorídrico
Água e outras fontes deve ser inodora e sem
odor de sulfeto de hidrogênio após a adição de
ácido clorídrico.

Ácidos

pH≥5

Matéria orgânica

A cor da água deve ser mais clara ou igual à da
solução padrão, após a adição de NaOH

Procedimento
de ensaio
ABNT NBR 15900-3

Para água de fontes
classificadas em 3.3
utilizar a metodologia
do ANEXO A ou ABNT
15900-3

ABNT NBR 15900-3

Fonte: NBR 15900-1(ABNT, 2009)

Nem sempre a água dita como potável pode ser utilizada no concreto como
água de amassamento, existem exceções por algumas regiões áridas onde a água é
salina tendo quantidade maior de cloretos (NEVILLE, 2016).

2.1.2.4 Aditivos

O uso dos aditivos existe desde muito tempo atrás, onde Romanos na
antiguidade utilizavam como aditivos em seu concreto sangue de animal, claras de
ovos entre outros ingredientes. Os aditivos conhecidos hoje tiveram seu início no
século XX (ABESC, 2007).
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Pode ser definido como um produto não indispensável á composição do
concreto, com finalidade de após misturar com o concreto reforçar ainda mais
algumas características(BAUER, 2015).
Diferentemente da água, agregados e do cimento que são componentes
indispensáveis para o concreto, os aditivos tem sua importância na composição
cada vez mais. Uma mistura sem aditivos pode ser considerada uma exceção em
vários países (NEVILLE, 2016).
Para Neville (2016) o uso de aditivos representa vantagens físicas e
econômicas ao concreto mesmo custando mais caros, o uso de aditivos pode
resultar na melhoria da trabalhabilidade.
Souza e Ripper (1998) destacam as normas a serem seguidas no uso de
aditivos em concretos, sendo:
 De preferência conseguir um concreto com propriedades desejadas sem a
utilização de aditivos;

 Quando utilizados os aditivos devem ser realizados os ensaios necessários,
fazendo cuidadosamente o controle da sua dosagem;

 Não podem utilizar aditivos para correção de defeitos próprios do concreto;

 Em relação a conservação do aditivo, quando em pó manter em ambientes
secos sem receber o efeito da umidade e se forem líquido devem ser
protegidos do calor e agitados sempre antes do seu uso;

 Manter uma mistura uniforme do aditivo na totalidade da massa de concreto,
sabendo que uma mistura não homogenia provoca efeitos indesejáveis;

 A incompatibilidade de aditivos deve ser cuidadosamente verificada, uma vez
que utilizado vários aditivos em um único traço possa ocasionar alguns
problemas patológicos.

A compatibilidade entre os aditivos devem ser analisados, aditivos utilizados
separadamente tem bom desempenho, não sendo compatível quando utilizados em
conjunto. Portanto para maior garantia de compatibilidade devem ser feitas misturas
experimentais antes do uso, para a combinação de aditivos (NEVILLE, 2016).
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2.1.2.4.1 Tipos

2.1.2.4.1.1 Aditivos aceleradores

Sua função é acelerar o endurecimento do concreto na sua fase inicial e
acelerar o tempo de pega do concreto (NEVILLE, 2016).
Segundo Bauer (2015), o efeito dos aditivos aceleradores tem como finalidade
modificar as propriedades do concreto, reduzindo o tempo de pega inicial e final
variando estes efeitos através da quantidade de aditivo e a temperatura ambiente do
concreto.
Neville (2016) destaca que os aditivos aceleradores podem ser utilizados em
baixas temperaturas no seu lançamento entre -2 a 4°C e também quando requerem
serviços urgentes de reparo, ou na produção de pré moldados pelas características
como a antecipação do acabamento do concreto, a aplicação de isolamento e a
colocação da estrutura em serviço em menor prazo são alguns benefícios da sua
utilização.

2.1.2.4.1.2 Incorporadores de ar

Bauer (2015) destaca que todo concreto possui em sua massa uma
considerável quantidade de ar incorporado nele durante sua mistura, este ar natural
mistura-se na água formando outras bolhas de maiores tamanhos.
Ainda segundo a explicação de Bauer (2015), o ar que é introduzido por força
do aditivo tem diferentes características daquele que é introduzido naturalmente no
seu preparo ou pela evaporação da água, o ar introduzido pelo aditivo possui forma
de pequenas bolhas com dimensões entre 10 e 1000 mícrons.
Os incorporadores de ar são responsáveis por aumentar a trabalhabilidade e
a durabilidade do concreto, diminuir a permeabilidade e a segregação, deixando o
concreto mais coeso e homogêneo(ABESC, 2007).
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2.1.2.4.1.3 Retardadores

Segundo Bauer (2015) os aditivos retardadores modificam o tempo de pega,
evitando em peças de grande porte as chamadas juntas frias, obtendo na
concretagem de grande volume uma resistência homogênea e ainda em dias de
elevada temperatura ambiente permite a concretagem.
Neville (2016) refere-se que o tempo de pega pode ser atrasado pela
utilização de aditivos retardadores, e em geral esses aditivos retardam o
endurecimento da pasta.
Em concretagem de altas temperaturas ambientes os aditivos retardadores
são úteis, sendo que o tempo de pega normal é diminuído pela temperatura elevada.
De modo geral o uso destes aditivos faz com que o prolongamento do tempo pelo
qual o concreto seja transportado, lançado e adensado seja maior (NEVILLE, 2016).
Os retardadores na maioria das vezes utilizados com plastificantes retardam o
início da pega de três a oito horas (LEONHARDT; MONNIG, 2008).
A ação de retardo é explicada devida a presença de substancias como o
açúcar, por derivados de carboidratos, sais solúveis de zinco, por boratos solúveis e
por alguns outros sais. Um possível retardador é o metanol (NEVILLE, 2016).
Neville (2016) destaca a precaução no uso de retardadores, sendo que
utilizados em quantidades erradas podem acarretar na inibição total da pega e o
endurecimento do concreto.

2.1.2.4.1.4 Redutores de água

Como o nome indica, a função desses aditivos é reduzir o teor de água na
mistura, entre 5 a 10% chegando algumas vezes ate 15%, o objetivo do uso deste
aditivo no concreto possibilita uma redução da relação água/cimento, enquanto a
trabalhabilidade é mantida, ou aumentada para uma determinada relação
água/cimento(NEVILLE, 2016).
Os redutores de água causam redução do consumo de água para uma
mesma plasticidade, apresentam melhor trabalhabilidade,condição de vibração e
bombeamento e menor segregação (BAUER, 2015).
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Segundo Bauer (2015), os redutores alteram as seguintes características
sobre o concreto endurecido:
 pela redução do fator água/cimento, para uma mesma trabalhabilidade, o
aumento das resistências mecânicas;
 os aditivos dos tipos A e E (redutores e redutores+ aceleradores)
aumentam as resistências em todas as idades;
 os redutores são empregados como meio de atender simultaneamente
as especificações no que diz a respeito á: máximo consumo de cimento,
alta resistência inicial e boa trabalhabilidade (BAUER, 2015, p.153).

2.1.2.4.1.5 Plastificantes
Utilizados para melhorar a trabalhabilidade, reduzem o consumo de água para
consistência exigida, contribuindo dessa maneira para o aumento da resistência a
compressão (LEONHARDT; MONNIG, 2008).
Os aditivos plastificantes são também redutores de água, mas com maior
ação do que os aditivos redutores de água. De naturezas distintas os plastificantes
possibilitam a produção de concretos de substancias diferentes, sendo nos estados
fresco e endurecido, diferentes daqueles produzidos com redutores de água. Isso
vem a ocorrer devido ao valor baixo da relação água/cimento que pode ser obtido
(NEVILLE, 2016)

2.1.2.4.1.6 Aditivos especiais
Segundo Neville (2016) além dos aditivos considerados ate então, existem
também aditivos para outros fins como os de ação bactericida e impermeabilizantes.
Esses aditivos considerados especiais não classificados pela NBR 11768(ABNT,
1992) podem ser utilizados em comum acordo entre os interessados contratante e
prestador de serviço.
Os aditivos impermeabilizantes atuam de diversas maneiras, mas seu
principal efeito é tornar o concreto hidrógufo, ou seja, aumentar o ângulo de contato
entre as paredes dos poros capilares, de modo a ser repelida pelos poros (NEVILLE,
2016).
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Neville

(2016)

alerta

sobre

o

efeito

colateral

de

alguns

aditivos

impermeabilizantes causados na trabalhabilidade da mistura, devido a cera ou
emulsões betuminosas, que incorporam uma quantidade de ar. Podendo resultar
também em uma mistura viscosa.

2.1.3 Controle da Qualidade do Concreto Dosado em Central

Kalmann (2002) destaca que ao longo da historia, o ser humano procura
sempre o que mais corresponde com suas necessidades, seja qual for à ordem, e é
exatamente esta procura que tem evoluído no sentido de aprimoramento de
qualidade.
O surgimento do controle da qualidade teve como inicio no começo do século
XX nos Estados Unidos, onde o panorama da qualidade começou com Walter
Andrew Shewhart , que trabalhava nas Forças Armadas dos Estados Unidos , como
estatístico na produção das maquinas de guerra, no qual o objetivo era a maior
qualidade de maquina possível. O ênfase maior da qualidade veio no pós-guerra ate
os dias de hoje, quando a necessidade de melhores produtos e a concorrência das
empresas fazem o desenvolvimento melhorias de seus bens e serviço no mercado
(SELEME; STADLER, 2012).
Segundo Neville (2016) a maior vantagem do concreto dosado em central é
que são produzidos em melhores condições de controle da qualidade do que em
canteiros de obras normais. O concreto fresco dosado em central tem suas
operações de produção praticamente industriais, possibilitando assim um controle
ainda mais rigoroso.
Em resumo o controle da qualidade e os atestados de proveniência dos
materiais componentes do concreto são elementos indispensáveis para ajudar a
obtenção de um bom concreto sendo que a escolha do material adequado, a certeza
que o produto colocado na obra foi realmente o escolhido, a avaliação dos efeitos
secundários e a competência na sua aplicação são providencias necessárias á
garantia de uma boa execução (SOUZA; RIPPER, 1998).
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2.1.3.1 Requisitos gerais da execução do concreto dosado em central

Segundo definição da NBR 7212 (ABNT, 2012) central de concreto é a
estrutura onde são realizados os procedimentos de recebimento, armazenagem e
dosagem dos materiais componentes do concreto.
A NBR 7212 (ABNT, 2012) define concreto dosado em central como aquele
misturado em equipamento estacionário ou em caminhão betoneira, em agitação ou
não, com entrega antes do inicio da pega, em local e tempo estabelecidos.

2.1.3.2 Armazenamento dos materiais componentes do concreto

2.1.3.2.1 Cimento

Bauer (2015), o cimento deve ser armazenado com alguns cuidados para
evitar o risco de hidratação, se forem em sacos a impermeabilização não é garantida
por muito tempo, já em barracões determina que sejam cobertos, fechados na lateral
e com soalho.
Ainda segundo Bauer (2015), o tempo de armazenamento recomendado é
três meses.
A NBR 7212 (ABNT, 2012)refere-seque o armazenamento de cimento deve
ser separado conforme a marca.
Além disso, quando ocorre o processo de hidratação, o cimento deve ser
utilizado em serviços secundários, pode se verificar a hidratação por nódulos que
aparecem e não se desmancham apertando com os dedos (BAUER, 2015).

2.1.3.2.2 Agregado

A NBR 12665 (ABNT, 2006), exige que o agregado seja separado conforme
sua graduação granulométrica, não havendo mistura de agregados de diferentes
graduações e que a base onde colocados permita o escoamento de água.
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2.1.3.2.3 Água

Segundo a NBR 12665 (ABNT, 2006), a água deve ser armazenada em
reservatórios com tampa para evitar algum tipo de contaminação por substancias
desconhecidas.

2.1.3.2.4 Aditivos

As exigências da NBR 12665 (ABNT,2006) são as seguintes:



Os aditivos devem ser armazenados nas embalagens do próprio fabricante ou
nas especificações recomendadas por eles em caso de outro recipiente.
Aditivos líquidos, no momento do uso se não forem utilizados em sua
embalagem original, pode ser utilizado em outro recipiente desde que esteja



vedado, protegido contra contaminação e munido de agitador.
E quando liquido utilizado da própria embalagem, deve ser homogeneizado
uma vez por dia e sempre antes de seu uso conforme os procedimentos do



fabricante.
O recipiente deve estar sempre com identificação contendo as informações
como: marca, lote, tipo de produto, data de fabricação e prazo de validade.

2.1.3.3 Calibração dos equipamentos

Segundo a NBR 7212 (ABNT, 2012) em relação à calibração dos
equipamentos, as balanças devem atender as exigências do Inmetro, os dosadores
de água e aditivos devem ser calibrados periodicamente, garantindo que a diferença
entre a massa real e a indicada não ultrapasse 2% da primeira. Para centrais com
células de carga a calibração é de no máximo a cada seis meses, e nas centrais de
transmissão mecânica a cada três meses, no caso de obras maiores como
barragens, pontes e túneis, o período deve ser estabelecido em comum acordo entre
as partes em função do volume de concreto.
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2.1.3.4 Dosagem dos materiais

Para garantia da qualidade do concreto, a NBR 7212 (ABNT, 2012)
recomenda alguns índices para serem adotados como desvio máximo, em valor
absoluto conforme os itens abaixo:


Os agregados são medidos em massa, as porcentagens consideradas em
valor absoluto são 3% do valor nominal da massa ou 1% da capacidade da



balança (adota-se o menor dos valores);
O cimento deve ser medido em massa, desvio máximo do valor nominal em
1% da capacidade da balança, nas dosagens igual ou superior a 30% dessa
capacidade. No caso de dosagens menores que 30% da capacidade da



balança, a variação é 4% do valor da massa;
A água para a quantidade total ser determinada a variação é de 3% em
relação à quantidade nominal. Esta quantidade de água corresponde, a água
adicionada, á água referente umidade dos agregados, a utilizada para



dissolver os aditivos e a adicionada sob forma de gelo;
Os aditivos admitem a variação máxima de 5% da quantidade nominal.

2.1.3.5 Mistura

Bauer (2015) determina que a mistura nada mais é que o processo de
fabricação

do

concreto

para

obter

um conjunto

homogêneo

entre

seus

componentes.
A NBR 7212 (ABNT, 2012) estabelece que conforme as especificações do
fabricante sobre a capacidade de mistura do equipamento o volume de concreto não
pode ser excedido.
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Segundo Neville (2016)existem duas principais categorias de concreto prémisturado, onde a primeira o concreto pode ser misturado na central e transportado
por um caminhão dotado com um dispositivo de agitação conhecido como concreto
misturado em central,e a segunda o concreto é misturado em transito ou misturado
no caminhão , onde os materiais são dosados na central mas a mistura acontece em
caminhões-betoneira, seja em transito ou antes da descarga no canteiro de obras.A
capacidade do caminhão-betoneira é menor em relação ao misturado em central ,
sendo que algumas vezes quase raras para aumentar a capacidade destes
caminhões com agitação , o concreto é parcialmente misturado na central, e a
mistura é completada em trânsito. A capacidade de um caminhão betoneira esta
relacionada entre 6 e 7,5 m3.
O desgaste das pás, a estanqueidade do misturador, a velocidade e tempo de
mistura e aderência do misturador devem ser verificados sempre que possíveis nas
centrais misturadoras para garantir a eficiência necessária da mistura (NBR 7212,
ABNT, 2012).
A agitação e a mistura se diferenciam pela velocidade da rotação da
betoneira, onde a velocidade de agitação é de 2 a 6 rpm, enquanto a velocidade de
mistura é de 4 a 16 rpm. A velocidade de mistura afeta diretamente a velocidade de
enrijecimento do concreto, já o numero de rotações controla a uniformidade da
mistura (NEVILLE, 2016).
Segundo a NBR 7212 (ABNT, 2012) nas centrais misturadoras devem ser
respeitadas conforme as especificações do equipamento o tempo da mistura,
velocidade, número de rotações e capacidade volumétrica.
Nas centrais dosadoras conforme a NBR 7212 (ABNT, 2012) existem
parâmetros e limites determinados para caminhões betoneiras, onde a altura das
facas devera ser maior ou igual a 280 mm, a espessura de chapas de aço maior ou
igual a 2 mm e a velocidade da betoneira entre 14 a 2 rpm.
Neville (2016) destaca que a manutenção da trabalhabilidade da mistura até o
lançamento é um dos principais problemas na produção de concreto dosado em
central, sendo que o concreto enrijece com o tempo em uma temperatura elevada ou
uma mistura prolongada. A água pode ser adicionada no momento próximo ao início
da mistura quando a mistura estiver em trânsito.
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A NBR 7212 (ABNT, 2012) estabelece sobre a adição suplementar de água
que antes do inicio da descarga se o concreto verificado apresenta abatimento
dentro da classe de consistência, não se pode adicionar água suplementar.
O aditivo pode ser adicionado a mistura antes do inicio da descarga, caso o
abatimento do concreto seja inferior a classe de consistência especificado, ao ser
adicionado não ultrapassando a consistência final a faixa especificada (NBR 7212 ,
ABNT, 2012).

2.1.3.6 Transporte e lançamento do concreto

O transporte deve ser feito por caminhão betoneira, com dispositivo de
agitação ou não, apresentando estanqueidade necessária garantindo que não haja a
perda de qualquer componente (NBR 7212, ABNT, 2012).
Caminhões betoneiras são geralmente de eixo horizontal ou inclinado, com
reversão do movimento para descarga e capacidade de 5 a 10 metros cúbicos,
funcionam como agitadores, o que evita o início da pega e a desagregação durante
o transporte, a velocidade durante o transporte é de 2 a 4 rpm e no momento da
descarga de 12 a 16 rpm para funcionar como betoneira (BAUER, 2015).
Bauer (2015) destaca que o maior objetivo do sistema de transporte é manter
a homogeneidade do material sendo que a segregação do concreto acontece por ser
uma mistura de materiais heterogêneos em dimensões, pesos e densidades. E nos
casos de separação destes materiais deve sempre ser evitadas e nunca corrigidas
após sua ocorrência.
A NBR 7212 (ABNT,2012, p. 7) estabelece um período de tempo para o
transporte do concreto devendo ser:
a) fixado de forma que o fim do adensamento não ocorra após o inicio da
pega do concreto lançado e das camadas ou partes contiguas a essa
remessas ( evitando-se a formação de “junta-fria”);
b) inferior a 90 min, no caso do emprego de caminhão betoneira, observado
o dispositivo em 4.5.1;
c) inferior a 40min, no caso de caminhão não dotado de equipamento de
agitação, observado o dispositivo em 4.5.1.
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O período de tempo de lançamento e adensamento do concreto conforme
descrito na NBR 7212 (ABNT, 2012) deve ser:


Iniciados no tempo de 30 minutos após a chegada do caminhão betoneira na
obra, caso a descarga não possa ser cumprida no tempo estabelecido,
soluções técnicas devem ser avaliadas juntamente com o contratante e a
empresa prestadora dos serviços. Lembrando que não se admite adição



suplementar de água;
Realizado no período de tempo inferior a 150 minutos, contando a partir da
primeira adição de água com caminhão betoneira com dispositivo de



agitação;
Realizado em tempo inferior a 60 minutos, a partir da primeira adição de água
com veiculo não dotado de equipamento e agitação.

2.1.3.7 Temperatura

Segundo a NBR 7212 (ABNT, 2012) o concreto no seu lançamento deve estar
entre a temperatura de 5°C e 30°C. Caso esteja fora desses limites, cuidados
especiais devem ser tomados. A temperatura deve ser fixada no seu lançamento
evitando a ocorrência de fissuração de origem térmica.

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL

2.2.1Estudo de caso

O estudo de caso do presente trabalho implicou no conhecimento de uma
Central Dosadora de Concreto na Cidade de Caçador/ SC, cuja empresa está aqui
identificada como Empresa DELTA AS para realização de um Controle da Qualidade
do Concreto, onde foi avaliado s desde o recebimento de material, armazenamento,
preparação do concreto e transporte.

35

Além dos requisitos avaliados foi de fundamental importância para o controle
da qualidade do concreto usinado deste trabalho o conhecimento das normas
vigentes e bibliografias sobre o assunto, através do conhecimento para a realização
da visita e coleta de dados no local foi sistematizado uma programação para então
demonstrar as informações necessárias no resultado final.

2.2.1.1 Localização

Empresa DELTA S.A, situa-se na Cidade de Caçador no Estado de Santa
Catarina.
Figura 2 – Localização

Fonte: Google Maps (2016)

A localização da central é um quesito de grande importância, ela deve ser
estratégica de forma que os pedidos sejam entregues com mais rapidez,
conseguindo atender mais localidades, disponibilizando mais de uma entrega por dia
com o mesmo caminhão.

36

2.2.2 Coleta de Dados

Foi realizada através de visita técnica após o estudo aprofundado sobre o
assunto com uma programação determinada para coletar os dados necessários.
Primeiramente foi verificado a disponibilidade do responsável da Central para
atender e conseguir repassar as informações necessárias. Após isso foi realizado a
visita com o aval e acompanhamento do mesmo no local.
Para coleta de dados foi realizado visita na área de armazenamento, central
dosadora de concreto e pátio da central em geral.
O gerente responsável pela central apresentou os dados que foram
solicitados, mostrando as áreas internas e externas e alguns documentos para
explicação de procedimentos como o de entrega do concreto e controle de
qualidade. Foram explicados dados como é o funcionamento da central, sua
estrutura, como é a programação de pedidos e como é registrado em sistema,
referente ao controle dos materiais como é feito diariamente e os procedimentos de
produção do concreto.
As verificações realizadas durante a visita técnica na central possibilitam a
comparação do que é exigido por normas de produção do concreto em centrais com
o que na rotina de produção realmente acontece.

2.2.3 Controles e Produção

Para o desenvolvimento dos controles e produção deste trabalho foiseguido
os procedimentos das NBR 7212 (ABNT, 2012) e NBR 12655 (ABNT, 2006) as quais
apresentaram a

execução

do

concreto dosado

em central

referente

ao

armazenamento dos materiais, controle, seu preparo, recebimento e entrega.
Os controles avaliados foram também em função dos materiais como
demonstra a tabela da ABESC a seguir:
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Tabela 3 – Controle de qualidade dos materiais
(continua)
Verificações

Material

Controle de

Cimento

Documentos de

Conformidade ao

entrega e embalagem

pedido

Ensaios

Frequência
A cada entrega

Certificado de
controle de
qualidade.
Finura

Atendimento as

A cada 15 dias ou a cada

Pega

especificações

100 ton

Resistência
Agregados

Documento de entrega

Conformidade ao
pedido

Inspeção visual

A cada entrega

Variações de
aspecto e textura

Adições

Granulometria

Especificações

Uma vez por semana

Formato do grão

Variação que

para agregado miúdo e a

Matéria orgânica

exijam

cada 15 dias para graúdo.

Material pulverulento

providencias

Documento de entrega

Conformidade ao
pedido

Inspeção visual

A cada entrega

Variações
aspecto e textura

Aditivos

Caracterização

Ensaios

Documento de entrega

Conformidade ao

A cada 30 dias

pedido
Inspeção visual e

Variação de

olfativa

aspecto, textura,

A cada remessa

odor e cor
Desempenho

Conforme o
aditivo

Água

Qualidade

Presença de

Uso inicial ou quando não

substancias

houver outras

prejudiciais

informações.
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Tabela 4 – Controle de qualidade dos materiais
(conclusão)
Verificações

Material

Controle de

Concreto

Verificação de

Especificações do

Mudanças de traços ou

dosagem

concreto

de materiais

Inspeção visual

Consistência

Em todas as betonadas

Abatimento

Conforme NBR

Uma vez por período ou

7223

em caso de dúvida

Conforme norma

Conforme especificado

Concreto Fresco

Outros

Frequência

Ensaios

vigente
Concreto

Resistência a

Especificações do

Endurecido

compressão

concreto

Outros

Conforme norma

≤ 50 m3
Conforme especificado

vigente
Fonte: (ABESC, 2007)

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

2.3.1 Estrutura da Central Dosadora

A Central Dosadora estudada atua no mercado de concreto usinado a mais
de 3 anos, hoje sua capacidade de produção diária da central é em torno de 220m³,
na central atuam profissionais sendo como gerente responsável um Engenheiro
Civil, contam também com funcionários na área administrativa, vendedores e
motoristas dos caminhões, sua frota é de 6 caminhões betoneiras sendo 3 de 10t e 2
de 8t, 2 caminhões bombas e duas carregadeiras para abastecimento dos
agregados.
A estrutura também conta com área administrativa onde são emitidos os
pedidos, notas fiscais e atendimento. Na área de produção encontra-se a central
dosadora, o silo de cimento, reservatório de aditivos, reservatórios de água, local de
armazenamento dos agregados, laboratório, balanças de pesagem e o pátio de
forma geral.
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Os caminhões são rastreados via satélite facilitando o gerenciamento das
rotas. O sistema de comunicação interno entre base com os caminhões é apenas
por telefone celular.

2.3.2 Programação de Pedidos

O programa de pedidos é informatizado com sistema próprio da central e
conforme figura 3 após o pedido ser realizado pelo cliente com traço desejado,
começa o processo de dosagem dos materiais. Os dados de pedidos ficam
arquivados por tempo indeterminado e também em copias físicas no local, após o
pedido monta-se assim a programação de entrega conforme a agenda.
Figura 3 – Bancada operacional da central

Fonte: O próprio autor

Com a nota fiscal encaminha-se um documento registrando o horário que o
caminhão foi carregado, o horário da saída, a quantidade de água adicionada e o
tempo estipulado de entrega, caso o tempo estimado ultrapasse fica a critério de o
cliente aceitar ou não receber, no caso de receber ele assina um documento ciente
do que foi entregue e em que horário recebeu.
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O caminhão após ser carregado com nota fiscal emitida com tempo de
entrega máximo estipulado por norma, ou seja, com o cronograma de entrega
correto é realizado o ensaio de slump test para liberação do caminhaão sendo
retirados também no mínimo 6 amostras para corpo-de-provas, após correção de
slump se necessário é lacrado o caminhão e liberado para entrega.
O numero do lacre relaciona o sistema do processo de produção da central
com o sistema de pedido da empresa. É o numero do lacre de cada carga do
caminhão que fornece os dados do pedido referente a quantidade, traço, fck,
quantidade adicionada de água numero da nota entre outras informações.

2.3.3 Armazenamento dos Materiais Componentes do Concreto

As recomendações repassadas pelas normas técnicas fazem com que o
produto quando executado seguindo as exigências estabelecidas garanta a
qualidade final, através da visita realizada foram observadas irregularidade em
relação ao armazenamento dos agregados que apesar de separados conforme sua
granulometria não existe separações que impeça completamente a mistura entre as
diferentes granulometrias diferentemente do que a NBR 7212 (ABNT, 2012)
estabelece, o material fica em contato diretamente com o solo sem a existência de
baias de armazenamento conforme figura abaixo.

Figura 4 - Armazenamento dos agregados

Fonte: O próprio autor
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No caso do cimento encontra-se armazenado em silos estanque conforme
figura abaixo, provido com respiradouro para reter a poeira não apresentando
nenhuma possibilidade de contaminação, porem não são realizadas limpezas
periódicas, apenas manutenção preventiva em torno de seis meses nos filtros ou em
caso de algum reparo emergencial.

Figura 5 - Silo de cimento

Fonte: O próprio autor

A água é armazenada em reservatório fechado de maneira que evita
contaminação da água, conforme figura abaixo. Referente a limpeza do reservatório
não é realizada com freqüência.
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Figura 6 - Armazenamento de água

Fonte: O próprio autor

O aditivo utilizado na Central é apenas do tipo plastificante, seu
armazenamento é feito em reservatórios conforme a especificação do fabricante, no
reservatório não são identificados dados como marca, lote, tipo do produto, qual a
data de fabricação e validade.

Figura 7 - Armazenamento de aditivo

Fonte: O próprio autor
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2.3.4 Controle dos Materiais Componentes do Concreto

O controle de recebimento dos agregados é feito através da nota fiscal,
geralmente pelo gerente da Central. No caso da brita ela é produzida pela própria
empresa já a areia é de outros fornecedores, no momento da entrega são realizadas
apenas inspeções visuais analisando se há alguma variação de aspecto e textura.
As amostras de agregado são retiradas normalmente para verificação de rotina, mas
sem frequência ou quando a dúvida na característica do material ou ainda se a troca
de fornecedor. Já o ensaio realizado com freqüência é apenas o da umidade da
areia, que são retiradas amostras 3 vezes ao dia para realização do teste pelo
método de Speedy.
Apesar da água utilizada ser de poço artesiano, não existe nenhum teste
referente a qualidade da água com frequência e nem limpeza com frequência em
seus reservatórios. A água de fontes subterrâneas podem ser utilizadas mas devem
ser conforme a NBR 15900-1 (ABNT, 2009) que estabelece requisitos a água para
amassamento do concreto classifica como adequada á água de fontes subterrâneas,
porem devem ser ensaiadas antes do primeiro uso e depois mensalmente até o
ponto em que fique claramente estabelecido o cumprimento aos requisitos de
composição ou desempenho da água.
Na hora do recebimento do cimento é conferida a conformidade do pedido, na
carga são vistoriados os lacres, a nota fiscal e retirada amostras e identificadas pelo
numero da nota fiscal e quem recebeu. A amostragem é realizada por verificação de
rotina ou pela troca de fornecedor, não são realizados ensaios no laboratório da
central confiando plenamente nas informações repassadas pelo fornecedor, por isso
a importância da escolha do fornecedor, saber a procedência do produto, se o
fornecedor possui alguma certificação de qualidade e conhecer o processo de
produção do produto é uma forma de evitar problemas e ter uma maior
confiabilidade no produto que esta utilizando.
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A única conferencia no recebimento do aditivo é se esta em conformidade
com o pedido conforme a nota fiscal e realizado uma inspeção visual, o único ensaio
realizado é para caracterização de traços, sem frequência apenas quando a duvida
na característica do material, sendo que a ultima troca de fornecedor de aditivo foi
realizada pela desconfiança do desempenho do mesmo, foram executados corposde-prova com o aditivo que era utilizado antes da troca e com o atual que estão
utilizando. Após os ensaios foi verificado que o novo fornecedor apresentou maior
desempenho nas características do concreto, o que fica perceptível através dos
ensaios realizados com frequência, o que confere maior qualidade e confiança no
produto utilizado.

2.3.5 Calibração dos Equipamentos

Referente as calibrações dos equipamentos são realizadas na média de uma
vez por ano, é importante ressaltar que para garantia de dosagens depende dos
equipamentos calibrados, a NBR 7212 (ABNT, 2012) determina que os
equipamentos devem ser calibrados no período máximo de a cada três meses .
As balanças atendem as exigências do INMETRO classe III. Para certeza de
dosagem do caminhão ele passa por duas balanças diferentes quando carregado e
após a confirmação das duas é liberado para entrega.

2.3.6 Dosagem dos Materiais Componentes do Concreto

O sistema de pesagem é todo informatizado, o balanceiro insere o pedido
desejado, o lacre do caminhão e as etiquetas para os corpos de prova. Após a
pesagem dos materiais inicia-se o processo de produção do concreto. O
carregamento da betoneira é realizado de forma automática através da esteira que
ligada ao sistema de pesagem e caixas dos agregados.
Os desvios tolerados pelas dosagens dos materiais são seguidos conforme
estabelecidos pela NBR 7212 (ANBT 2012), onde já estão delimitados no próprio
sistema da Central que acaba corrigindo as dosagens. A manutenção nas esteiras e
nos dispositivos normalmente é executada quando demonstram algum defeito não
sendo realizada manutenção periódica.
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2.3.7 Mistura

Após o carregamento do caminhão o usineiro ou o laboratorista realiza o
slump test para verificação do abatimento e da quantidade de água adicionada na
mistura, são retirados os corpos de prova e lacrado a betoneira para realizar a
entrega em tempo estabelecido.
O controle de adição de água é informatizado, onde o próprio sistema
estabelece correções. Existe água retina no caminhão e quando ocorrem alterações
na umidade da areia é corrigido o valor de água a ser utilizada.

2.3.8 Transporte e Lançamento do Concreto

O concreto é transportado em caminhão betoneira estanque sem perda de
material conforme figura abaixo, todo processo de carregamento o caminhão é
lavado para não ocorrer contaminação na mistura.

Figura 8 - Caminhão betoneira

Fonte: O próprio autor

O tempo de transporte é respeitado segundo a NBR 7212 (ABNT, 2012)
inferior a 90 minutos e fixado de maneira que até o fim da descarga seja de no
máximo 150 minutos. Caso o tempo seja ultrapassado, juntamente com a nota fiscal
é enviado um documento de entrega, nele consta a data e hora do carregamento, a
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quantidade adicionada de água, e o prazo estipulado de entrega e o cliente aceita ou
não receber, no caso de sim ele assina que esta ciente do horário que foi entregue.
Na central quem realiza o Slump Test é o usineiro ou o laboratorista, já no
momento da entrega quem realiza é o próprio motorista, desempenhando importante
papel para garantia da qualidade e produção do produto.
Sobre o concreto que sobra no balão do caminhão betoneira é descartado em
um tanque de decantação conforme demonstra a figura 9 que fica localizado no
próprio pátio da central, onde este material que é descartado sofre o processo de
hidratação por 48 horas e após o processo completo é encaminhado até o local bota
fora.

Figura 9 - Tanque de decantação

Fonte: O próprio autor

2.3.9 Controle Tecnológico do Concreto

Toda carga é retirada amostras de corpo-de-prova, o que unifica o sistema de
pedido e o sistema da central é o número do lacre que é colocado no caminhão
betoneira lacrando a carga ,nas etiquetas dos corpos-de-prova confeccionados é
inserido os dados com o número do lacre correspondente de qual caminhão foi
retirado a amostra.
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Alem das amostram para os corpo-de-prova, é realizado o ensaio de Slump
Test como já mencionado, antes de sair o caminhão é feito na Central pelo
balanceiro ou usineiro e na obra quem realiza é o próprio motorista motorista.
A simplicidade do ensaio de slump test, o consagrou como principal controle
de recebimento do concreto na obra e, para que ele cumpra este importante papel é
preciso executá-lo corretamente, na central é executado conforme os passos a
seguir:
É coletado a amostra depois de descarregado aproximadamente 0,5 m³, é
colocado o cone sobre a placa bem nivelada e apoiado com os pés na aba inferior
do cone, preenchendo o cone com 3 camadas com 25 golpes distribuídos em cada
camada, adensando as camadas de forma que a haste de socamento penetre em
toda as espessuras, após a compactação da ultima camada é retirado o excesso e
alisado a superfície com a régua metálica , após isso é retirado o cone e colocado a
haste sobre o cone invertido medindo a distancia entre a parte inferior da haste e o
ponto médio do concreto ,o resultado é expresso em milímetros. Se caso necessário
é corrigido a quantidade de água do caminhão, garantindo a homogeineidade da
mistura. A medida máxima e mínima do abatimento é definida em função das
propriedades desejadas de trabalhabilidade. Apesar a experiência tanto do motorista
nunca deve-ser adivinhado o índice de abatimento do concreto.

Figura 10 - Equipamento utilizado para Slump Test

Fonte: O próprio autor
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Após o concreto ser aceito através do ensaio de abatimento, deve-se coletar
amostras para realizar o ensaio de resistência, através de moldagem de corpos-deprova.
A amostra é recolhida enquanto esta sendo descarregado da betoneira, o
concreto colocado em moldes de aço, são realizados 3 corpos-de-prova em média
por carga, dependendo da demanda exigida do pedido, para obras maiores podem
ser confeccionados mais quantidades de corpos-de-prova.

Figura 11 - Molde dos corpos-de-prova

Fonte: O próprio autor

Os corpos-de-prova são moldados segundo a NBR 5738 (ABNT,2003)
seguindo as ordens específicas, e após 24 horas são armazenados em tanques
úmidos até serem ensaiados. Os corpos-de-prova são identificados com número do
lacre e ficam imersos em água até o início do ensaio, a temperatura é sempre
controlada em média de 25°C, os corpos-de-prova são rompidos nas idades de 3,7 e
28 dias e passam por retificação e, assim, realizados o ensaio de resistência a
compressão na prensa hidráulica.
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Figura 12 - Tanque de saturação corpos-de-prova

Fonte: O próprio autor

Antes dos corpos-de-prova serem ensaiados é preciso preparar suas bases,
de modo que se tornem superfícies planas, a partir de adequado os corpos-de-prova
são ensaiados, na central eles são retificados.
A retificação consiste na remoção, por meios mecânicos, de uma fina camada
de material do topo a ser preparado. Esta operação é executada em máquina
especialmente adaptada para essa finalidade, com a utilização de ferramentas
abrasivas.
A retificação deve ser feita de tal forma que se garanta a integridade estrutural
das camadas adjacentes à camada removida, e proporcione uma superfície lisa e
livre de ondulações e abaulamento.
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Figura 13 - Equipamento de retificação dos corpos-de-prova

Fonte: O próprio autor

Os corpos-de-prova são ensaiados assim que retirados do seu estado de
saturação e retificados, os corpos-de-prova são rompidos a compressão na idade
desejada para ensaio. As faces dos pratos de carga e do corpo-de-prova são limpas
e secas antes do corpo-de-prova ser colocado na posição de ensaio, e assim
colocado cuidadosamente centralizado no prato inferior. A carga é aplicada
continuamente sem choques. Assim são obtidos a resistência á compressão ,
dividindo a carga de ruptura pela área da seção transversal do corpo-de-prova,
sendo expresso o resultado com aproximação de 0,1 MPa.
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Figura 14 - Prensa Hidráulica

Fonte: O próprio autor
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3. CONCLUSÃO

A procura por produtos com qualidade vem crescendo cada vez mais, assim
acontece o mesmo com a construção civil, especificamente com um dos produtos
mais utilizados no mundo que é o concreto. Um dos grandes desafios do concreto é
conseguir transmitir o desempenho entre aquele desenvolvido em laboratório com
aquele entregue na obra.
As normas técnicas Brasileiras exigem diversos requisitos quanto a produção
do concreto dosado em central referente à qualidade e garantia do produto, seja em
qualquer central que for produzido o concreto deve atender as necessidades e
expectativas dos seus clientes sempre estando em conformidade com as normas e
regulamento aplicáveis.
No estudo de caso deste trabalho através da visita na Central foram
observados que os controles e ensaios são realizados de forma sucinta e alguns
vezes praticamente inexistentes.
Os ensaios laboratoriais e os controles dos materiais garantem ainda mais a
qualidade e resistência do concreto e na pratica o que foi observado em relação ao
recebimento dos materiais constituintes do concreto são apenas verificações visuais
e conformidade com o pedido. Na maioria dos casos as amostras são realizadas na
duvida em relação ao material ou na troca do fornecedor, o correto seria seguir uma
amostragem para realização de ensaios rotineiros.
De modo que o controle dos procedimentos de qualidade durante o processo
de produção do concreto seja de maneira sucinta é visível a transparência e a
preocupação por parte da empresa na garantia do produto enviado aos seus
clientes.
Pequenos ajustes devem ser realizados para otimizar melhores resultados,
principalmente para apresentar um produto compatível com o mercado atual.
Implantar programações de controles e ensaios nos materiais componentes do
concreto é essencial na garantia do produto final.
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O objetivo deste trabalho foi traçar um estudo quanto o controle da qualidade
do concreto produzido em central de forma simples e objetiva, identificando como é
de grande importância saber a procedência do material componente utilizado, de
que forma ele é armazenado e quais os requisitos gerais de produção. Com isso, foi
possível observar através de visita realizada, o que é exigido em normas técnicas
brasileiras com o que realmente na pratica do dia a dia acontece.
A realização de todos os ensaios dos materiais componentes do concreto
previsto em norma gera um custo maior e estende o processo de produção do
concreto. Por isso, a busca maior de fornecedores responsáveis e a confiabilidade
no produto oferecido são cada vez maiores, utilizar materiais com boa procedência,
conhecer o controle de qualidade do fornecedor é de grande importância também
para um bom produto.
O estudo de caso instiga o conhecimento maior sobre o assunto
possibilitando para trabalhos futuros a elaboração de um checklist de controle da
qualidade do concreto dosado em central. É de interesse de todos nos como futuros
engenheiros sabermos a procedência do produto que iremos utilizar em nossas
construções e a confiabilidade na empresa prestadora de serviços de concreto
usinado.
Através dos resultados obtidos ficam algumas sugestões para itens
abordados no trabalho em relação a melhorias como:
1- Construir baias de separação dos agregados conforme sua granulometria
contendo piso e muretas dificultando a mistura entre eles;
2- Em relação ao fornecimento de cimento exigir alguma certificação de
qualidade gerando maior confiabilidade entre fornecedor e comprador;
3- Em relação da água utilizada no amassamento realizar ensaios de
comprovação de sua qualidade em média de cada três meses;
4- Realizar calibração dos equipamentos a cada três meses.
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