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Cadeia Construtiva: Fluxo simplificado de informações

• Concreteira
• O que fornecer

• CTec
• Compra x 

fornecimento

• Construtora
• Onde e como 

comprar

• Projetista 
• o que comprar

Especificação 
do concreto 

(estado 
endurecido)

Análise de 
fornecedores 

e correta 
tomada de 

preços

Dosar e 
entregar o 

concreto que 
atenda ao 

especificado

Receber o 
concreto e 
executar 
ensaios 

normativos



O que comprar: especificação (ABNT NBR 12655)



O que comprar: especificação (ABNT NBR 12655)



Características do Concreto: Bombeamento - Abatimento

ABNT NBR 7212 / 2012

CLASSES DE CONSISTÊNCIA

CLASSE SLUMP (mm)

S 10 10 ≤ S < 50

S 50 50 ≤ S < 100

S 100 100 ≤ S < 160

S 160 160 ≤ S < 220

S 220 S ≥ 220



O que comprar: Famílias de Traços

• Traços “de linha”: aqueles que são dosados e fornecidos
para características a 28 dias, somente. Podem sofrer
alterações ao longo deste período, como por exemplo,
curva de crescimento da resistência devido alteração do
tipo de cimento;

• Traços “especiais”: aqueles que são dosados e fornecidos
para uma ou mais características específicas do concreto,
como por exemplo X% da resistência à compressão a J dias,
consumo mínimo de cimento, etc, que devem ser
especificadas na tomada de preço e no contrato de
fornecimento.



O que comprar?

• Características do concreto:
1. CAA – Classe de Agressividade Ambiental

2. Consumo mínimo e tipo de cimento

3. Fator A/C máximo

4. Resistências (compressão, tração à flexão) e módulo nas várias
idades (desforma, movimentação de peças, valores
característicos);

5. Características especiais: retração, exsudação

6. Diâmetro máximo de agregados

7. Abatimento (slump)

8. Outros específicos (tonalidade, massa específica, etc)



O que comprar: escolha de fornecedores

• Visita técnica a eventuais fornecedores:
1. Verificação:

i. Critérios técnicos:
 Corpo técnico

 Laboratório (procedimentos, equipamentos)

 Critérios de recebimento e estocagem de MCC’s

 Desvio padrão dos traços e da central

ii. Critérios operacionais:
 Programação

 Aferição de equipamentos (balanças, hidrômetros)

 Frota (disponibilidade e estado de conservação

 Logística de fornecimento



O que comprar? Tomada de Preços

≠ ≠ ≠



Início de Pega comprometido

Excesso de umidade

Segregação

Início de pega comprometido

Maior perda de abatimento

Menor trabalhabilidade

Alto índice de retração

Maior perda de abatimento

Menor trabalhabilidade

Alto índice de retração

Excesso de umidade

Segregação
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O que comprar? Comprovação técnica e ajustes



O que comprar? Comprovação técnica e ajustes

Fotos: acervo particular FRPC



O que comprar? Concretagem Teste

• Objetivos:
1. Comprovação, em campo, das características do concreto,

tanto no estado fresco quanto no endurecido

2. Análise logística e operacional

3. Ajustes finais

Fotos: acervo particular FRPC



Como receber o concreto



Como receber o concreto

Fotos: acervo particular FRPC



Como receber o concreto: água retida

Obrigatório SLUMP TEST em 
todos os caminhões betoneira, 
como critério de recebimento 

do concreto



Como receber o concreto

Fotos: acervo particular FRPC



Como receber o concreto: vida útil



Importância do Controle Tecnológico

1. Projeto:
• Especificação das características do concreto em conjunto com o projetista

• Visita a possíveis fornecedores (concreteiras, laboratórios, etc) para
auditoria técnica e operacional (eleição de players com comprovada
capacitação)

• Estudo de dosagens de concreto (definição de traços, evolução do
desempenho, concretos especiais, etc)

2. Tomada de Preços:
• Suporte ao Departamento de Orçamentos para a correta solicitação de

preços, condições econômicas e de logística

• Eleição de fornecedores (A – B): critérios técnicos, operacionais e
econômicas



Importância do Controle Tecnológico

3. Antes e durante a concretagem:
3. Definição de procedimentos para carga, descarga, recebimento, aplicação e

ensaios do concreto, principalmente para casos de não-conformidade

4. Concretagem prévia para avaliação de todo o processo produtivo

5. Acompanhamento de todas as cargas na central

6. Recebimento e liberação do concreto

7. Acompanhamento de coleta e identificação de amostras

8. Verificação de mapeamento da concretagem

4. Após concretagem:
• Acompanhamento de ensaios do concreto no estado endurecido

• Recebimento e validação dos resultados

• Tratamento para casos de não-conformidade, de acordo com procedimentos
definidos no item anterior



Fotos: acervo particular FRPC

Controle Tecnológico: pontos de atenção




