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QUESTÃO 01. O Ensaio de granulometria (ABNT NBR NM 248:2003) é um ensaio frequente 

na caracterização de agregados graúdos e miúdos. Por ele é possível caracterizar a distribuição 

dos grãos dos agregados, além da obtenção do Diâmetro Máximo do agregado e do Módulo de 

Finura, que são informações essenciais para o desenvolvimento de dosagens de concretos e 

argamassas. Considerando, ABNT NBR NM 248:2003, descreva os procedimentos técnicos 

laboratoriais necessários para a realização da caracterização granulométrica de uma amostra de 

agregado miúdo, incluindo deste a etapa de preparação da amostra, equipamentos necessários 

e determinação das massas retidas nas peneiras. 

Resposta: 
 
Para este ensaio, serão necessários os seguintes equipamentos: balança com resolução de 0,1% 
da massa da amostra de ensaio, estufa capaz de manter a temperatura no intervalo de (105 ± 
5)°C, peneiras das séries normal e intermediária (com tampa e fundo1 ) que atendam às 
exigências das normas NM-ISO 3310-1 ou 2. Além das bandejas, escova ou pincel de cerdas 
macias e fundo avulso de peneira. O agitador mecânico de peneiras é facultativo.  
 
Para a execução do ensaio é necessário seguir a seguinte ordem: 

 Coletar a amostra de agregado conforme a NM 26. Da amostra remetida ao laboratório, 
depois de umedecida para evitar segregação e de cuidadosamente misturada, formar 
duas amostras para o ensaio, de acordo com a NM 27. A massa mínima por amostra de 
ensaio é indicada na NBR NM 248:2003. 

 Secar as amostras de ensaio em estufa, esfriar à temperatura ambiente e determinar suas 
massas (m1 e m2 ).  

 Tomar a amostra de massa m1 e reservar a de massa m2. 
 Encaixar as peneiras, previamente limpas, de modo a formar um único conjunto de 

peneiras, com abertura de malha em ordem crescente da base para o topo. Prover um 
fundo de peneiras adequado para o conjunto. 

 Colocar a amostra (m1 ) ou porções da mesma sobre a peneira superior do conjunto, de 
modo a evitar a formação de uma camada espessa de material sobre qualquer uma das 
peneiras. Se o material apresenta quantidade significativa de materiais pulverulentos, 
ensaiar previamente as amostras conforme a NM 462). Considerar o teor de materiais 
pulverulentos no cálculo da composição granulométrica. 

 O acúmulo de material sobre uma peneira impede o igual acesso de todos os grãos à 
tela, durante sua agitação, como também pode provocar a deformação permanente da 
tela. De forma a evitar esses problemas, para peneiras com aberturas menores que 4,75 
mm, a quantidade retida sobre cada peneira, na operação completa de peneiramento, 
não deve exceder a 7 kg/m2 de superfície de peneiramento.  



 Para peneiras com aberturas de malha iguais ou maiores que 4,75 mm, a quantidade de 
material sobre a tela deve ser calculada pela expressão: 

                                                                                   m = 2,5 x a x s 
onde: m é a máxima quantidade de material sobre cada peneira, em quilogramas; a é a 
abertura da malha, em milímetros; s é a superfície efetiva de peneiramento, em metros 
quadrados. 

 Promover a agitação mecânica do conjunto, por um tempo razoável para permitir a 
separação e classificação prévia dos diferentes tamanhos de grão da amostra. Se não for 
possível a agitação mecânica do conjunto, proceder com a agitação manual. 

 Destacar e agitar manualmente a peneira superior do conjunto (com tampa e fundo falso 
encaixados) até que, após um minuto de agitação contínuo, a massa de material passante 
pela peneira seja inferior a 1% da massa do material retido. A agitação da peneira deve 
ser feita em movimentos laterais e circulares alternados, tanto no plano horizontal 
quanto inclinado. Quando do peneiramento de agregados graúdos, se necessário, 
experimentar manualmente a passagem de cada um dos grãos pela tela, sem contudo 
fazer pressão sobre esta. 

 Remover o material retido na peneira para uma bandeja identificada. Escovar a tela em 
ambos os lados para limpar a peneira. O material removido pelo lado interno é 
considerado como retido (juntar na bandeja) e o desprendido na parte inferior como 
passante. 

 Proceder à verificação da próxima peneira, conforme 5.2.6, depois de acrescentar o 
material passante na peneira superior, até que todas as peneiras do conjunto tenham 
sido verificadas.  

 Determinar a massa total de material retido em cada uma das peneiras e no fundo do 
conjunto. O somatório de todas as massas não deve diferir mais de 0,3% de m1 . 

 Se não for possível a agitação mecânica do conjunto, classificar manualmente toda a 
amostra em uma peneira para depois passar à seguinte. Agitar cada peneira, com a 
amostra ou porção desta, por tempo não inferior a 2 min, procedendo à verificação do 
peneiramento. 

 Proceder ao peneiramento da segunda amostra, de massa m2. 
 
Para apresentação dos resultados, para cada uma das amostras de ensaio, calcular a 
porcentagem retida, em massa, em cada peneira, com aproximação de 0,1%. As amostras 
devem apresentar necessariamente a mesma dimensão máxima característica e, nas demais 
peneiras, os valores de porcentagem retida individualmente não devem diferir mais que 4% 
entre si. Caso isto ocorra, repetir o peneiramento para outras amostras de ensaio até atender a 
esta exigência. 
Calcular as porcentagens médias, retida e acumulada, em cada peneira, com aproximação de 
1%. Determinar o módulo de finura, com aproximação de 0,01. 
 
O relatório de ensaio deve conter: a) a porcentagem média retida em cada peneira; b) a 
porcentagem média retida acumulada em cada peneira; c) a dimensão máxima característica e 
o módulo de finura. 
 
 
 

 

 



QUESTÃO 02. A Tabela 01 apresenta os resultados obtidos a parti do ensaio de granulometria 

(ABNT NBR NM 248:2003) de uma amostra de areia utilizada para a produção de concreto 

em obra.  Com base nos dados apresentados de massa retida, preencha a tabela 01 com os 

resultados dos valores das massas retidas, em porcentagem, (para o ensaio a e b), e Massa retida 

acumulada (%), calcular a dimensão máxima característica e o módulo de finura da areia. 

Tabela 01 -Resultados do ensaio de granulometria (ABNT NBR NM 
248:2003) de uma amostra de areia. 

Composição granulométrica - NBR NM 248:2003 - Areia  

Abertura                
da malha               

das peneiras                  
(mm) 

a) massa inicial seca (g) = 300.0 
Massa 
retida 

Variações           
± 4% 

Massa 
retida 
média           
(%) 

Massa 
retida 

acumulada           
(%) 

b) massa inicial seca (g) = 300.0 
Massa retida 

(g) 
Massa retida 

(%) 
Ensaio 

a 
Ensaio 

b 
Ensaio 

a 
Ensaio 

b 
9.5 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6.3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4.75 3.1 2.5 1.0 0.8 0.2 0.9 0.9 
2.36 14.4 13.1 4.8 4.4 0.4 4.6 5.5 
1.18 15.2 18.6 5.1 6.2 1.1 5.6 11.2 
0.6 29.3 30.5 9.8 10.2 0.4 10.0 21.1 
0.3 70.7 71.4 23.6 23.8 0.2 23.7 44.8 
0.15 88.7 89.6 29.6 29.9 0.3 29.7 74.5 

Fundo 78.4 74.3 26.2 24.8 1.4 25.5 100.0 
Massa total Σ 

(g) 299.8 300           

        
Diâmetro 
máximo 4.75       
Módulo de 
Finura 1.58 

 
      

 
A areia se encontra na zona utilizável inferior, uma vez que de acordo com a NBR 7211, o 
módulo de finura nessa zona varia de 1,55 a 2,20. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 03. Como o objetivo de avaliar as propriedades geométricas, físicas e mecânicas 

exigíveis no recebimento de blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação a serem 

utilizados em obras de alvenaria de vedação, foi empregada a NBR 15270: 2005 – 

Componentes cerâmicos. Considerando a NBR 15270: 2005, foi realizada a determinação da 

espessura das paredes externas e septos dos blocos cerâmicos D1, D2 e D3, onde M1, M2, M3 

e M4 são as medidas em mm, conforme os resultados apresentados nas Tabelas 02 e 03. 

Explique o procedimento de ensaio da NBR 15270:2005 para a determinação da espessura das 

paredes externas e septos dos blocos. 

 
Tabela 3:  Medidas individuais das paredes externas e dos septos. 

ESPESSURA DAS PAREDES E SEPTOS 

PAREDES EXTERNAS (mm) SEPTOS (mm) 

CP/Medida M1 M2 M3 Menor medida CP/Medida M1 M2 M3 M4 Menor medida 

D1 6,91 7,42 6,18 6,18 D1 5,58 5,73 6,83 6,79 5,58 

D2 5,63 6,42 6,14 5,63 D2 5,32 5,4 5,99 6,48 5,32 

D3 7,62 7,58 7,68 7,58 D3 6,38 7,06 6,49 6,57 6,38 
 
 

Tabela 4: Resultados obtidos a partir das medidas individuais obtidas. 

RESULTADOS 

MÉDIA (mm) DESVIO PADRÃO COEF.VARIAÇÃO 

Paredes externas 6,842 0,2878666667 4,21% 

Séptos 6,218 0,4371837574 7,03% 

 
Resposta: Para a determinação da espessura das paredes externas e septos dos blocos cerâmicos 
conforme a NBR 15270:2005, é necessário a utilização de um paquímetro com sensibilidade 
mínima de 0,05 mm. Os corpos-de-prova devem ser recebidos, identificados, limpos, ter as 
rebarbas retiradas e colocados em ambiente protegido que preserve suas características 
originais. Cada corpo-de-prova é constituído por um bloco principal, íntegro e isento de 
defeitos, amostrado de acordo com as ABNT NBR 15270-1 e ABNT NBR 15270-2. Para a 
execução do ensaio devem ser seguidos os seguintes procedimentos: 

 Os corpos-de-prova devem ser colocados sobre uma superfície plana e indeformável. 
 A espessura das paredes externas deve ser medida no mínimo nos pontos indicados na 

figura abaixo, buscando o ponto onde a parede apresenta a menor espessura. 
 As medições das espessuras dos septos devem ser obtidas na região central destes, 

utilizando no mínimo quatro medições, buscando os septos de menor espessura. 
 

O relatório do ensaio deve conter no mínimo as seguintes informações: 
a) identificação do solicitante; 



b) identificação da amostra e de todos os corpos-de-prova; 
c) data do recebimento da amostra; 
d) data do ensaio; 
e) um esquema da face de corte transversal aos furos, com as indicações dos pontos onde 
os valores das espessuras foram obtidos; 
f) os valores individuais das espessuras das paredes externas e dos septos, para cada um 
dos corpos-de-prova, expressos em milímetros; 
g) valores de referência dos limites dimensionais; 
h) referência a esta Norma; 
i) registros sobre eventos não previstos no decorrer dos ensaios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 04. A norma NBR 13279:2005 estabelece o método para determinação da 
resistência à tração na flexão e da resistência à compressão de argamassas para assentamento 
e revestimento de paredes e tetos, no estado endurecido. Considerando o método de ensaio da 
resistência à tração na flexão e o estado da amostra prismática de argamassa após a realização 
do ensaio de tração, explique quais procedimentos para a execução do ensaio, e se pela análise 
da amostra, a ruptura do corpo de prova foi conforme o esperado.  
 
Resposta: Para a execução do ensaio de determinação da resistência à tração na flexão de 
argamassas, é necessário: 

 Moldar três corpos-de-prova prismáticos, por idade, com argamassa recém-preparada.  
 Colocar os moldes prismáticos sobre a mesa de adensamento, fixando-os 

adequadamente.  
 Aplicar uma fina camada de óleo mineral nas faces internas dos moldes e, se 

necessário, remover o excesso com pano (ou papel) absorvente, limpo e seco.  
 Preparar a argamassa a ser utilizada neste ensaio, conforme a ABNT NBR 13276.  

 
Imediatamente após o preparo da argamassa, com o molde fixo à mesa de adensamento, 
introduzir, diretamente, em cada compartimento do molde, uma porção de argamassa. Com o 
auxílio do lado maior do nivelador de camadas, proceder ao espalhamento da argamassa em 
cada compartimento, formando uma camada uniforme. Em seguida, aplicar 30 quedas através 
da mesa de adensamento. Introduzir a segunda camada de argamassa em cada compartimento 
do molde com o auxílio de lado menor do nivelador de camadas, proceder ao espalhamento 
uniforme da argamassa, aplicar novamente 30 quedas na mesa de adensamento. No 
seguimento, rasar os corpos-de-prova com a régua metálica e deixá-los permanecer por (48 ± 
24) h nos moldes. 
 
A seguir os corpos de prova devem ser desmoldados e mantidos também nas condições de cura 
adequada até a ruptura.  

As rupturas devem ser realizadas nos corpos-de-prova na idade de 28 dias. Outras idades de 
ensaio podem ser solicitadas pelo interessado, devendo constar no relatório do ensaio  

Para a determinação da resistência à tração na flexão, é necessário posicionar o corpo-de-prova 
nos dispositivos de apoio do equipamento de ensaio, de modo que a face rasada não fique em 
contato com os dispositivos de apoio nem com o dispositivo de carga.  Aplicar carga de (50 ± 
10) N/s até a ruptura do corpo-de-prova  

A resistência à tração na flexão é calculada segundo a equação: Rf = (1,5 x Ff x L)/ 403, onde 
Rf é a resistência à tração na flexão em megapascal, Ff é a carga aplicada verticalmente no 
centro do prisma em newtons, e L é a distancia entre os suportes em milímetros. Em seguida, 
deve-se calcular a resistência média dos três corpos-de-prova ensaiados à tração na flexão.  

O resultado deve ser arredondado ao décimo mais próximo. Quando o desvio absoluto máximo 
for superior a 0,3 MPa, deve ser calculada uma nova média, desconsiderando o valor 
discrepante, identificando-o no relatório de ensaio, com asterisco. O ensaio é considerado 
válido quando o resultado for constituído da média de no mínimo dois corpos-de-prova, caso 
contrário o ensaio deve ser refeito. 

Pena análise da amostra, verifica-se que esta apresenta uma ruptura localizada no centro do 
prisma, característica do ensaio de tração na flexão. O corpo de prova não apresenta sinais de 



que foi colocado de modo descentralizado em relação aos suportes e a célula de carga, portanto 
a ruptura foi dentro do esperado para o ensaio realizado. 


