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RESUMO
Este documento descreve de forma simples e resumida os mais importantes aspectos, conceitos sobre o controle tecnológico de
concreto.
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INTRODUÇÃO
A qualidade na construção civil tem
evoluído no decorrer dos anos ao longo
de toda a cadeia produtiva do setor, para
tanto faz-se necessário a compreensão
das mesmas, por isto seguem conceitos
para harmonização relacionados:
O que é Controle Tecnológico do
Concreto?
É um conjunto de atividades que visa
facilitar e atender rigorosamente o que
foi estabelecido em projetos,
especificações e normas técnicas.
Qual seu objetivo?
Auxiliar para que sejam produzidos
concretos com qualidade e eficácia,
considerando o cumprimento dos prazos
previstos, aperfeiçoamento do uso de
fôrmas, cimbramentos, racionalização
das materias primas e economia ao
longo de todo o ciclo de vida útil da
estrutura de concreto.
Qual tipo de concreto este white
paper se destina?
Este trabalho irá abordar o controle
tecnológico de concreto que se aplica a
estruturas de concreto armado,
protendido, pré-moldado, pré-fabricado e
projetado; não sendo aplicável a obras de
pavimento rígido (pavimentação),
barragens (concreto massa), concretos
aerados, espumosos (concreto leve),
concretos autoadensáveis e concretos
sujeitos à ação de meios agressivos.
Qual a vantagem de utilizar o controle
tecnológico para concreto?
O estabelecimento de parâmetros,
através de métodos de ensaios, para
concretos e estruturas de concreto
armado e protendido, tendo em vista sua
durabilidade e resistência mecânica,
permite obter estimativa de sua vida útil,
quando expostos a determinadas
condições.
Então, posso aumentar a durabilidade
e qualidade do concreto?
A durabilidade e qualidade do concreto é
fortemente relacionada a todo o
processo produtivo do concreto armado,
ou seja, deve ser controlada e
assegurada pelos procedimentos de
dosagem, preparo, transporte,
lançamento, adensamento, desforma e
cura.
Como posso controlar a qualidade do
concreto?
Controlar a qualidade,não significa
comprovar a posteriori, mas sim definir,
para cada fase do processo (
planejamento, projeto, especificações,
suprimentos, mão de obra,
equipamentos, execução, controle,
serviços, uso e manutenção),
determinadas ações para assegurar o

cumprimento dos requisitos préestabelecidos.
O que preciso para realizar o controle
tecnológico do concreto?
No controle tecnológico é muito
importante que sejam realizados ensaios
e controles de acordo com normas
nacionais e internacionais, sendo
necessário também consultar os
projetos e todos os documentos
técnicos envolvidos.
Qual norma devo seguir para o
controle tecnológico do concreto no
Brasil?
Na norma ABNT NBR 12654 (Controle
Tecnológico de Materiais Componentes
do Concreto) esta especificado que é
necessário documentar todas as ações
(procedimentos, critérios de
seleção/avaliação de fornecedores, etc)
para que possa ser confrontado com os
requisitos exigidos nas respectivas
Normas Técnicas e especificações
técnicas.
Estes registros e dados envolvem
relatórios de ensaios, laudos de
avaliações, fichas de acompanhamento
de atividades, Diarios de obra, entre
outros.
Nesta norma (ABNT ABNT NBR 12654)
estão estabelecidos dois planos de
ensaios, nos quais o primeiro é
relacionado aos ensaios de qualificação
de materiais e o segundo aos ensaios de
recebimento do material em obra.
O que são ensaios de qualificações
de materiais?
São ensaios que ocorrem antes da
compra dos materiais constituintes do
concreto para que possa ser garantida a
qualidade do produto final, ou seja, antes
de ser iniciado o fornecimento dos
materiais constituintes do concreto
(cimento, agregados, adição, aditivo,
água) são realizados ensaios para
comprovar suas características. Como
exemplo, podem ser realizados ensaios
para verificar as características de
durabilidade e natureza mineralógica de
agregados.
Estes ensaios devem ser realizados
quando houver a necessidade validar as
características de um determinado
material, sendo que seus resultados/
relatórios e sua respectiva analise devera
ser armazenado adequadamente com a
documentação da obra.
O que são ensaios de recebimento de
materiais?
Os ensaios de recebimento de materiais
ocorrem após a qualificação ou
apresentação de documentação
devidamente avaliada e aprovada do

material, e os mesmos devem ter suas
amostras coletadas dos lotes ou partidas
de acordo com o plano de amostragem
ou normas pertinentes considerando a
amostra mínima necessária para
aprovação da mesma.
Quais são os principais materiais a
serem controlados?
Os principais materiais são:
¡ Cimento Portland;
¡ Adições;
¡ Aditivos;
¡ Água;
¡ Agregados;
Todos estes materiais possuem normas
pertinentes que devem ter suas
características confrontadas e aprovadas
por profissional competente.
É necessário controle tecnológico
para o concreto comprado de uma
central dosadora?
Sim, é necessário realizar o controle
tecnológico na central e na obra também
de acordo com a ABNT NBR 7212 –
Execução de Concreto Dosado em
Central.
Os procedimentos e exigências da ABNT
NBR 7212 permitem avaliar a qualidade
da produção do concreto, tempo de
transporte e para lançamento do
concreto fresco, como proceder para
corrigir o abatimento antes do
lançamento, bem como as
responsabilidades entre as partes.
Existem normas para todas as etapas
do controle tecnológico do concreto?
Sim, alem das normas referentes aos
materiais constituintes do concreto,
existem outras pertinentes as etapas de
preparo, controle e recebimento na obra,
bem como, para ensaios em concreto
fresco e endurecido, alem das normas
que regem as estruturas de concreto
armado (projeto e desempenho).
O que é plano de concretagem?
O plano de concretagem é a elaboração
do planejamento formal para execução
da concretagem, englobando todas as
fases da mesma, em função do projeto,
métodos executivos, equipamentos
disponíveis, mão-de-obra e materiais
empregados, podendo envolver os
projetistas (arquitetônico e/ou estrutural),
construtores e tecnologistas de
concreto.
Quais são as etapas do plano de
concretagem?
Este planejamento deve considerar a
mistura do concreto, transporte (interno
e externo da obra), lançamento,
adensamento e cura.
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CUIDADOS NO PLANO DE CONCRETAGEM
Mistura do Concreto
A mistura do concreto é uma etapa
muito importante da concretagem, pois
dela depende as características do
concreto.
Nesta etapa deve ser estabelecida a
dosagem dos materiais que serão
utilizados no concreto, bem como sua
qualidade.
Este trabalho de dosagem deve ser
realizado por profissional competente e
devidamente acompanhada suas
características através de ensaios.
O concreto também pode ser comprado
em usinas de concreto e este serviço de
dosagem será realizado por ela ou
especificado pelo cliente, mas pode ser
validado por laboratório independente.
A etapa de mistura do concreto é muito
importante para evitar patologias, posto
que a utilização do concreto dosado
erroneamente em seus constituintes ou
mesmo em sua velocidade de
preparação podem influenciar na
qualidade do produto final.
Transporte do Concreto
Para a definição do transporte externo
devem ser estabelecidos :
¡ volume de concreto considerando
todas as peças que serão
concretadas;
¡ capacidade dos equipamentos
disponíveis no mercado para o
transporte externo;
¡ condições de trajeto até a obra;
¡ possibilidades de acesso ao canteiro
de obra;
¡ local para descarga (deve ser sem
declividade) e, caso necessário mais
de um caminhão betoneira, local para
espera dos caminhões.

A forma de transporte do concreto
interno ao canteiro de obra pode ser
mecânica ou manual e para definição
dela devem ser considerados:
¡ volume do concreto;
¡ altura e distância do lançamento
¡ velocidade pretendida no lançamento
¡ características do concreto, tal como,
plasticidade.
Lançamento do Concreto
Deve ser planejada qual a forma de
lançamento do concreto que será
utilizada, considerando equipe adequada
a escolha realizada.

necessária para tanto.
Como a SGS pode lhe auxiliar?
A SGS tem experiência e equipe
especializada para a realização de todo o
controle tecnológico de sua obra, em
qualquer porte ou finalidade de sua obra.
Temos equipamentos modernos,
conhecimento técnico e credibilidade
que você necessita para ter uma obra
segura.

A escolha do tipo de lançamento deverá
considerar:
¡ velocidade necessária para o
lançamento em decorrência do tipo de
concreto, aditivo utilizado, plasticidade
do concreto e calor de hidratação;
¡ volume do concreto;
¡ Altura e distancia do lançamento;
¡ Quantidade de pessoas disponíveis
para auxiliar neste processo;
¡ Equipamentos e dispositivos
disponíveis.
Adensamento do Concreto
No adensamento do concreto devem ser
considerados:
¡ Os equipamentos disponíveis para
realização do adensamento, tal como,
vibrador;
¡ Cuidados necessários ao concreto
para evitar segregação;
¡ Características das formas;
¡ Complexidade das armaduras; e
¡ Acabamento desejado ao concreto.
Cura do Concreto
O método de cura deve ser considerado
no plano de concretagem, pois deverá
ser avaliada a programação dos materiais
que serão utilizados, bem como a equipe

SOBRE A SGS
A SGS é a empresa líder mundial em
inspeções, verificação, testes e
certificação.
Reconhecida como referência global de
qualidade e integridade, empregamos
mais de 95.000 pessoas e operamos
uma rede de mais de 2.400 escritórios e
laboratórios em todo o mundo.
Olhamos além das expectativas de
clientes e da sociedade, a fim de prestar
serviços de liderança ao mercado, onde
quer que sejam necessários.

Ser parceiro da SGS abre portas para a
realização de processos ainda melhores,
pessoas cada vez mais habilidosas e
talentosas, cadeias de fornecimento
consistentes e conformes e relações
mais sustentáveis com clientes, o que
proporciona vantagens competitivas
rentáveis.
Trabalhe com o líder mundial e adicione
valor a sua marca. Nós temos uma
história de realização e execução bem
sucedida de projetos internacionais
complexos de larga escala.

Com presença em todas as regiões ao
redor do planeta, nosso pessoal fala o
idioma e entende a cultura do mercado
local, além de operar globalmente de
forma consistente, confiável e eficaz.
Entre em contato conosco:

11 3883 8918

comercial.brasil@sgs.com
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