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INTRODUÇÃO
O controle tecnológico é o que garante a qualidade do concreto usinado utilizado em uma 
obra. Isso porque esse é um dos principais materiais na construção civil e, devido à sua 
função de responsabilidade, é necessário que ele passe por testes que assegurem a sua 
resistência e durabilidade.

O concreto é produzido a partir da mistura de cimento, água e agregados 
(brita e areia). A escolha dos materiais para a sua produção e o seu correto 
manuseio durante uma obra são fatores que impactam diretamente no 
comportamento do material após a conclusão de um projeto.

Por isso, o controle tecnológico do concreto é fundamental para garantir a consonância e a 
qualidade do material, desde a fundação até o acabamento. O processo consiste na 
realização de procedimentos que buscam atestar as características do produto.

Preparamos este material especial com as principais informações sobre o controle 
tecnológico do concreto. Aqui, você verá quais são os principais ensaios e testes, como 
garantir a qualidade na sua obra e quais são as tecnologias que podem assegurar ainda mais 
eficiência e agilidade durante o processo.

Boa leitura!
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CONTROLE TECNOLÓGICO DO 
CONCRETO: UMA ATIVIDADE 
FUNDAMENTAL PARA A 
QUALIDADE DAS OBRAS
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O controle tecnológico é uma coletânea de ensaios para a verificação das propriedades 
esperadas para cada tipo de concreto. De acordo com Gontran Maluf, diretor executivo da 
Concremat, ele pode ser realizado em várias etapas.

"O ideal é ter um domínio tecnológico mais abrangente do controle: 
insumos, produção, clima e temperatura, cura, umidade, concreto fresco e 
endurecido", afirma.

Segundo o executivo, a qualidade dos componentes para a produção do concreto é funda-
mental. A finalidade é assegurar o desempenho da estrutura e evitar patologias na sua com-
posição, buscando, assim, preservar a vida útil do empreendimento a que ele se destina.

Para isso, o controle tecnológico do concreto deve obedecer a um conjunto de regras, que 
pode ser consultado nas seguintes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT): 

    NBR 12655: Concreto de Cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação;

    NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto;

    NBR 6122: Projeto e execução de fundações;

    NBR 14931: Execução de estruturas de concreto.



O QUE SABER SOBRE O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

05

PLANO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

O Plano de Controle Tecnológico é um documento que contém todos os ensaios a serem 
realizados para atendimento das características específicas de um projeto e a frequência em 
que serão executados. Independentemente do controle realizado internamente pela 
concreteira, é papel do construtor avaliar continuamente o concreto recebido.

Segundo o manual da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Construção Civil 
(Abratec), os tipos e a quantidade de ensaios de controle tecnológico do concreto devem ser 
definidos de acordo com o nível de qualidade que se pretende atingir, a responsabilidade da 
obra, o grau de exposição a atmosferas agressivas e a vida útil do projeto.

O manual ainda destaca que existem três grandes grupos de ensaios para determinar a 
qualidade do concreto:

Os ensaios realizados nos materiais constituintes do concreto, como agregados, 
aditivos etc;

Os ensaios que avaliam o concreto fresco, determinando consistência, 
exsudação e tempo de pega, por exemplo;

Os ensaios que conferem as propriedades do concreto endurecido, como 
resistência à tração, módulo de elasticidade e absorção de água.

De acordo com Maluf, devido à complexidade dos ensaios, "o ideal é que um laboratório 
devidamente certificado e habilitado esteja na gestão de todos os passos de fornecimento e 
etapas de produção e controle do concreto".

O manejo tecnológico do concreto e de seus materiais constituintes é uma importante 
ferramenta para racionalizar as execuções das estruturas, aumentar a sua durabilidade e 
mitigar desperdícios, entre outras vantagens.

No entanto, o diretor chama a atenção para outros pontos de influência no desempenho da 

estrutura final. "O nível da qualidade está relacionado com o detalhamento e o 
plano de execução de cada obra. Essa mescla de condições e especificações 
é que vai garantir o sucesso", explica.
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NOVIDADES NO CONTROLE 
TECNOLÓGICO: NOVAS PRÁTICAS 
QUE GARANTEM MAIS EFICIÊNCIA
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Um plano de controle tecnológico bem desenvolvido e executado tem reflexo direto no anda-
mento de uma obra e pode ser percebido em todas as etapas, garantindo o cumprimento do 
cronograma devido ao atendimento do prazo para desenforma dos elementos e à eliminação 
de retrabalho por concreto não conforme.

Rafael Francisco dos Santos, pesquisador do Laboratório de Materiais de Construção Civil do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), afirma que um controle tecnológico bem executa-
do, além de garantir o uso de materiais que atendam às especificações, pode trazer econo-
mia para uma obra, otimizando as dosagens e obtendo um produto com propriedades mel-
hores e com redução de insumos.

"Pode-se reduzir o consumo de cimento e água do concreto conhecendo e 
escolhendo o cimento a ser utilizado, bem como garantindo a precisão dos 
ensaios, o que diminui os custos e a probabilidade de surgimento de 
patologias posteriores na estrutura", diz.

Para isso, é importante que o plano de controle tecnológico seja elaborado a partir das pecu-
liaridades de cada obra e executado com a devida importância.

Com o objetivo de garantir mais eficiência aos processos de controle tecnológico do concreto 
e em resposta à maior exigência de qualidade nas obras, novos ensaios e novas técnicas 
surgiram nos últimos anos.
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Segundo Rafael, foi possível observar melhorias em qualificação de mão de obra e processos 
que envolvem as características do concreto e de materiais, como o uso da Usina Central 
Dosadora, a fim de verificar o atendimento das especificações de cada material (cimento, 
água, agregados, aditivos e adições) antes da escolha deles para a realização das dosagens 
experimentais do concreto.

Além disso, estima-se que, a curto prazo, algumas etapas do processo de controle 
tecnológico possam ser realizadas de forma automatizada.

O pesquisador afirma que "hoje, no Brasil, são oferecidas ao mercado 
tecnologias de automação que monitoram em tempo real e informam, por 
meio de sensores e aplicativos, as características do concreto [temperatura, 
volume e trabalhabilidade, entre outras informações da carta de traço e dos 
equipamentos utilizados] assim que ele é carregado no caminhão 
betoneira".

A normalização e implementação desse tipo de tecnologia na produção e no controle 
tecnológico resultam na redução de variáveis no processo (carregamento, mistura, 
verificação de consistência e correção antes do carregamento). Como consequência, a 
precisão da produção do concreto é otimizada, diminuindo a necessidade de mão de obra, 
consumo de materiais e retrabalho.

É o que a Concremat busca. Celina Miki Yokoyama, gerente de laboratório, afirma que a 
empresa utiliza diversas técnicas avançadas, inclusive microtomografia, uma técnica 
analítica não destrutiva, e novas abordagens para a análise de resistência, além de novos 
componentes para o concreto.

De acordo com a gestora, nos próximos anos é esperado que as linhas de pesquisa foquem 
em maior preocupação com o meio ambiente e maior abrangência de materiais reciclados 
oriundos de resíduos da construção civil, como corpos de prova de concreto em agregados 
recicláveis.

"Em épocas árduas, como a que passamos atualmente em consequência do 
coronavírus, a sociedade tende a fazer reflexões e adotar no futuro novas 
formas de produzir e consumir", analisa.

Dessa forma, é possível esperar para os próximos anos inovações que reduzam ainda mais o 
desperdício de materiais e resíduos gerados, como o uso de aditivos verdes para garantir a 
sustentabilidade antes, durante e após um projeto.
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CONCLUSÃO
O controle tecnológico do concreto, quando bem executado, garante economia para uma 
obra, otimizando a dosagem e o uso de insumos. Além disso, permite reduzir as chances do 
aparecimento de patologias, diminuindo a necessidade de manutenção em um edifício após 
a conclusão e aumentando a vida útil dele.

O objetivo é reduzir custos, cumprir prazos e assegurar a qualidade das 
obras. Com o acompanhamento periódico do concreto, a vida útil dos 
projetos é prolongada, permitindo que as estruturas sirvam à sociedade 
com segurança e por mais tempo.

Fique por dentro de todas as novidades do setor de construção! Siga a Concreteshow nas redes 
sociais - Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube - e conheça os conteúdos do nosso site.
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