
Fiscalização de
espessura dos materiais
aplicados em filtros e
transições

Controle Tecnológico e Fiscalização de Obras

Estruturas Civis
A área de Estruturas Civis do Lactec realiza estudos técnicos, serviços tecnológicos e consultoria na área da 
Construção Civil e atua em conjunto com empreiteiras, consórcios e companhias de energia elétrica no 
desenvolvimento de tecnologias voltadas para a construção e manutenção de barragens e outras obras civis.

O Lactec atua na construção de grandes aproveitamentos hidráulicos desde 1975, quando colaborou na construção da Usina 

Hidrelétrica Foz do Areia, de potência instalada de 2.500 MW, localizada no rio Iguaçu, Paraná. Por meio da Engenharia do 

Proprietário (EP), o Lactec disponibiliza equipes técnicas capacitadas para atuarem no controle tecnológico e fiscalização, além 

do apoio de seu laboratório, localizado em Curitiba. É nessa estrutura que são realizados ensaios especiais necessários para a 

investigação e qualificação de diversos tipos de materiais utilizados em obras.



www.lactec.org.br

Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail: comercial@lactec.org.br

Alguns dos serviços prestados:
Controle tecnológico laboratorial de materiais como cimento, água, agregados, adições, aditivos,
veda-juntas, polímeros, aço etc., segundo as normas técnicas brasileiras, norte-americanas e
europeias, visando atender a especificação técnica de cada obra;
Fiscalização dos procedimentos de produção, lançamento e adensamento, bem como das
atividades de controle dos ensaios realizados em concreto e seus materiais constituintes,
executados em laboratório e em campo;
Análise de projetos e soluções de melhoria de qualidade e diminuição de custo, com base em
controle estatístico, embasando ajustes e otimização dos traços de concreto;
Controle de qualidade e caracterização dos materiais utilizados na compactação de solos,
enrocamentos, filtros e transições, além da fiscalização da execução em campo por meio do
controle táctil-visual, observando principalmente o tipo de material lançado, sua uniformidade
e umidade, a ocorrência de laminações, a homogeneidade do aterro e da ligação entre camadas
por meio de trincheiras/poços de inspeção.
Controle de qualidade da compactação do aterro em solos com base no acompanhamento
estatístico dos ensaios empregados: Hilf, Proctor-Hilf, frasco de areia, membrana plástica e
CBR;
Auditoria do sistema de qualidade da empresa construtora, verificando sua eficácia durante a
obra, analisando e emitindo pareceres sobre os relatórios do controle tecnológico dos materiais
utilizados e emitidos.

Controle de qualidade táctil-visual dos materiais
utilizados na compactação de solos, enrocamentos,
filtros e transições

Algumas obras de barragens de concreto compactado
com rolo (CCR), concreto convencional vibrado
(CCV), solos e enrocamentos:

2011/2014: Usina Hidrelétrica (UHE) de Colíder (rio Teles Pires-MT) – COPEL
2009/2012: Usina Hidrelétrica (UHE) de Mauá (rio Tibagi-PR) – COPEL
2006/2009: Usina Hidrelétrica (UHE) Salto Pilão (rio Itajaí-Açu-SC) – CAMARGO CORRÊA
2005/2007: Usina Hidrelétrica (UHE) Castro Alves (rio das Antas-RS) – CAMARGO CORRÊA
2003/2006: Usina Hidrelétrica (UHE) Fundão (rio Jordão-PR) – CONSTRUTORA TRIUNFO
1995/2000: Usina Hidrelétrica (UHE) Salto Caxias (rio Iguaçu-PR) – COPEL

UHE Colíder

Principais áreas de atuação:
Controle e fiscalização de obras civis como usinas hidrelétricas;

Execução de análises laboratoriais dispondo de equipamentos e tecnologias
de última geração;

Instrumentação de grandes obras civis com a tecnologia da fibra óptica,
medindo deformação, temperatura, nível de água etc.;

Execução de reparos em estruturas de concreto, utilizando a tecnologia da
injeção de materiais poliméricos sob pressão.


