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RESUMO 

O concreto tem por característica principal a alta resistência a compressão e uma razoável resistência a 

tração e é considerado um dos mais importantes elementos estruturais da atualidade. Esse, por sua vez, 

pode ser fabricado no canteiro de obra ou em uma central dosadora, nesse segundo local há o emprego de 

tecnologias e o cumprimento de normas para realizar a fabricação desse importante material, como a ABNT 

NBR 7212:2012 que trata do procedimento da execução do concreto dosado em central. Esse artigo tem 

como objetivo principal apresentar o método de produção e o controle de qualidade dos produtos 

empregados na produção do concreto usinado, que fazem com que o mesmo tenha uma qualidade superior 

ao concreto produzido em obra. Essa pesquisa foi realizada através de artigos, normas e livros sobre o 

tema além de visitas a uma central de concreto na cidade de Cianorte, uma filial da empresa A, para 

complementar os conteúdos bibliográficos. Os pequenos processos por mais simples que sejam possuem 

grande influencia na qualidade do concreto final, como o controle da umidade dos agregados, o processo de 

estocagem das matérias, a dosagem automatizada e o controle do abatimento. As usinas de concreto 

produzem esse produto com rigor no controle de qualidade e isso trás para os clientes a segurança de um 

concreto com as recomendações solicitadas no momento da compra.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Usina de concreto; Ensaios; Melhoria continua; Processos 

. 

1  INTRODUÇÃO  

A utilização de materiais cimentícios é bastante antiga, os antigos Egípcios 

utilizavam gesso impuro, já os Gregos e Romanos utilizavam calcário calcinado e, mais 

tarde, aprenderam a adicionar areia e pedra fragmentada ou fragmentos de tijolos ou 

telhas ao calcário e a água. Esse foi o primeiro concreto da história (NEVILLE, 2016).  

Com o passar do tempo, à composição do concreto foi se alterando e hoje o 

concreto é o principal material de construção, sendo um material heterogêneo, resultante 

da mistura, em quantidades coerentes, de aglomerantes, agregados e água. Em casos 

específicos e de acordo com as necessidades são adicionados aditivos que modificam 

suas características físicas e químicas. Após a mistura esses elementos recebem o nome 

de dosagem e formam uma liga que poderá assumir diferentes formas ao ser moldada e 

possui diversas aplicações na construção civil.  

O concreto tem por característica principal a alta resistência a compressão e uma 

razoável resistência a tração e é considerado um dos mais importantes elementos 

estruturais da atualidade. As razões para o uso tão difundido do concreto são: a facilidade 

com que elementos estruturais de concreto podem ser executados, numa variedade de 

formas e tamanhos; mais baratos e mais facilmente disponíveis no canteiro de obra 

(METHA; MONTEIRO,1994).  
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O concreto pode ser classificado de acordo com o modo de fabricação como pré-

misturado e fabricação no local (ALMEIDA, 2002). A fabricação no local pode ser de 

forma manual ou misturado em betoneiras de obra. Já o concreto pré-misturado são 

comprados de centrais dosadoras de concreto e são transportados em caminhões 

betoneiras, são os concretos conhecidos como concretos usinados.  

O concreto usinado é obtido em centrais dosadoras onde existem silos 

armazenadores para estocagem de aglomerantes, correias transportadoras, balanças e 

baías para estocagem de agregados. O concreto dosado em central é particularmente útil 

em canteiros congestionados ou em construções rodoviárias onde se dispõe de pouco 

espaço para uma instalação de concreto e para estocagem de agregados. A maior 

vantagem própria do concreto pré-misturado é a de ser preparado com melhores 

condições de controle do que normalmente seria possível, a não ser em grandes obras 

(NEVILLE, 2016). 

No caso do concreto usinado há o emprego de tecnologias e o cumprimento de 

normas para realizar a fabricação desse importante material, como a ABNT NBR 

7212:2012 que trata do procedimento da execução do concreto dosado em central. 

Dentro desse contexto o presente trabalho tem como objetivo apresentar os 

motivos pelos quais o concreto pré-misturado apresenta uma qualidade superior quando 

comparado ao concreto fabricado no local de uso. Trazendo considerações sobre o tipo 

de material empregado na sua fabricação, o controle de qualidade dos mesmos, o 

processo de dosagem e proporcionamento correto dos materiais e o modo de executar o 

controle do concreto durante a fabricação e após o endurecimento.  

O tema desse trabalho foi escolhido por ser o concreto o principal elemento 

utilizado na construção civil. O concreto é o segundo material mais utilizado no mundo 

perdendo apenas para a água, como diz o engenheiro civil José Zamarion Ferreira Diniz, 

na revista IBRACON. Logo, o concreto dosado em central é muito utilizado nas obras em 

geral para que se possa concretar grandes volumes em poucas horas. Mas esse material 

não é só escolhido por economizar tempo ele possui vantagens e qualidades superiores 

ao do concreto dosado em canteiro de obra que muitas vezes são desconhecidas pela 

sociedade, pelos acadêmicos de engenharias e arquiteturas e pelos colaboradores da 

obra. 

Para a elaboração do trabalho utilizou-se a pesquisa bibliográfica, utilizando livros, 

artigos científicos e normas regulamentadoras. Além disso, para a observação na prática 

do procedimento de fabricação do concreto usinado foram feitas visitas em uma sede da 

empresa A, que auxiliaram no entendimento dos processos e de sua importância, que  

foram adquiridos nos livros, artigos e normas.  

 

 

2  O CONCRETO DOSADO EM CENTRAL 

O concreto dosado em central é o concreto que é dosado, misturado em caminhão 

betoneira ou equipamento estacionário que logo depois é transportado por um caminhão 

betoneira ou outro tipo de equipamento que possua ou não aparelhos de agitação. Para 

que o mesmo possa ser entregue antes do inicio da pega no local e na hora pré-

determinados e, então, as operações subsequentes à entrega possam acontecer para a 

obtenção de um concreto endurecido com as propriedades pretendidas (ABNT NBR 7212, 

2012).  

Para obter um concreto com propriedades e características essenciais com boa 

resistência mecânica, durabilidade, facilidade de manuseio quando fresco, 
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impermeabilidade quando fresco é preciso conhecer os fatores que influencia em sua 

qualidade, tais como: qualidade dos materiais; proporcionamento adequado; manipulação 

adequada e cura cuidadosa (ALMEIDA,2002). A maioria desses fatores são influenciados 

pelo processo de fabricação, logo tendo um maior controle de qualidade, o que acontece 

nas centrais misturadoras e dosadoras de concreto, existirá uma garantia de um produto 

final de qualidade elevada.  

As operações subsequentes a entrega do concreto usinado na obra tais como 

transporte interno, lançamento, adensamento, acabamento superficial, cura, retirada de 

escoramento e desforma são de responsabilidade da executante da obra (ABNT NBR 

7212, 2012). Tendo em vista essa informação, a usina de concreto possui 

responsabilidade sobre o produto e pela sua qualidade até a entrega do mesmo na obra, 

logo, serão apresentados nesse artigo os fatores que influencia na qualidade do produto 

que a central dosadora ou misturadora fornece aos seus clientes.   

 

2.1  MATERIAIS  
 

Os agregados, graúdos e miúdos, utilizados na produção do concreto usinado são 

adquiridos pelas centrais de fornecedores que seguem a normatização ABNT NBR 7211: 

Agregados para concreto – Especificações, sendo assim, apresentam qualidade e 

propriedade para fazerem parte da produção de um produto final de qualidade.  

O armazenamento dos agregados é realizado separando-os por granulometria. São 

classificados em agregados miúdos, cujos grãos passam pela peneira com abertura de 

malha de 4,75 mm, mas ficam retidos na peneira com abertura de malha de 0,150mm e 

agregados graúdos, cujos grãos passam pela peneira com abertura de malha de 75 mm, 

mas ficam retidos na peneira com abertura de malha de 4,75 mm. Esse ensaio de 

granulometria é realizado de acordo com a ABNT NBR NM 248 com peneiras definidas 

pela ABNT NBR NM ISSO 3310-1 (ABNR NBR 7211, 2005).  

Na fabricação do concreto usinado são utilizados a areia média, areia grossa e 

alguns tipos de granulometria de agregados graúdos, essas dependem do traço e 

também do tipo de material que as usinas de concreto estão acostumadas a usar. Além 

do que, a utilização do concreto em si influencia no tipo de agregado que a usina usa para 

a fabricação. Por exemplo, sabendo que o concreto será utilizado em vigas opte-se por 

usar uma britagem menor dos agregados graúdos para que o concreto possa se espalhar 

na peça sem grandes dificuldades, tendo em vista o fato de essas peças possuírem 

armaduras e as vezes existir pouco espaço entre elas para o concreto.  

Dentre os aglomerantes o mais utilizado é o cimento, o tipo depende do uso do 

concreto e também de cada usina de concreto, algumas trabalham com diferentes tipos e 

outras somente com um e adequam as necessidades de cada pedido. O cimento Portland 

é um material pulverulento, constituído de silicatos e aluminatos de cálcio, praticamente 

sem cal livre, esses silicatos e aluminatos complexos, ao serem misturados com água 

hidratam-se e produzem o endurecimento da massa, que pode então oferecer elevada 

resistência mecânica (PETRUCCI, 1978).  Outro aglomerante que comumente é utilizado 

é a sílica, esse pequeno aglomerante auxilia no preenchimento dos vazios, resultando em 

um concreto mais denso e resistente.  

A água é um material essencial na produção do concreto, juntamente com o 

cimento, produz a matriz resistente que aglutina os agregados e confere a compacidade 

da matriz para adotar as estruturas de durabilidade e vida útil prevista em projetos 

(ISAIAS, 2011). Existem alguns tipos de água que podem ser utilizadas na preparação do 
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concreto além da água potável, porém esses outros tipos devem passar por ensaios e 

controle de qualidade para depois serem utilizadas. Segundo a norma NBR 15900-1 

2009, as águas que podem ser utilizadas, mas devem ser ensaiadas e readequadas são: 

água recuperada de processos de preparação do concreto; água de fontes subterrâneas; 

água natural de superfície; água de captação pluvial; água residual industrial; água de 

reuso proveniente de estação de tratamento de esgoto e a água salobra, porém essa 

última somente pode ser utilizada para concreto não armado.  

Além dessas matérias, existem os aditivos que são frequentemente utilizados na 

produção do concreto usinado. O aditivo pode ser definido como todo produto não 

indispensável á composição e finalidade do concreto que é colocado na betoneira 

imediatamente antes ou durante a mistura do concreto, em quantidade geralmente 

pequena e bem homogeneizado reforçam ou fornece certas características. A 

classificação dos aditivos pode ser baseada na ação ou nos efeitos que o mesmo causa 

no concreto (BAUER, 2000).  

Os aditivos podem ser agrupados de acordo com sua classificação ou 

característica predominante. Tem-se os aditivos destinados a melhorar a trabalhabilidade 

do concreto: plastificantes redutores, incorporadores de ar e dispersantes ou fluidificantes; 

os modificadores das resistências mecânicas: redutores plastificantes; os modificadores 

das resistências do concreto a condições especiais de exposição: incorporadores de ar; 

os modificadores de tempo de pega e endurecimento: retardadores e aceleradores; os 

impermeabilizantes: repelentes à absorção capilar e redutores da permeabilidade; e por 

fim os aditivos expansores: geradores de gás, estabilizadores de volume e geradores de 

espuma. 

Na produção do concreto usinado os aditivos mais empregados são os 

plastificantes e os retardadores. Os plastificantes ou redutores de água aumentam a 

trabalhabilidade de água por possuírem moléculas com extremidades laterais com cargas 

negativas, o lado positivo adere à superfície dos grãos de cimento e o lado negativo fica 

exposto com isso acontece a repulsão eletrostática entre as cargas negativas causando 

um afastamento dos grãos de cimento cobertos pelo aditivo e isso facilita a 

trabalhabilidade. Esse tipo de aditivo aumenta a trabalhabilidade sem o acréscimo de 

água (JUNIOR, 2013).  

Os aditivos retardadores oferecem flexibilidade no tempo de pega do concreto, 

aumentam o tempo de trabalhabilidade e acabamento do concreto, ideal para 

concretagens mais longas e para melhor distribuição do calor de hidratação. Além do que, 

em concretagens de grandes volumes os retardadores minimizam as juntas frias 

(JUNIOR, 2013).  

Logo o concreto é formado pela pasta, conjunto formado entre a água e o cimento, 

a essa pasta é adicionado o agregado miúdo essa mistura gera uma argamassa e a essa 

argamassa é adicionado o agregado graúdo para formar o concreto. A pasta tem como 

função envolver os agregados, preencher os vazios formados entre eles e oferecer a 

possibilidade de manuseio ao concreto quando pré-misturado; além de aglutinar os 

agregados no concreto endurecido, gerando um conjunto com impermeabilidade, 

resistência e durabilidade aos agentes agressivos. As funções dos agregados são: 

contribuir para que o concreto possa resistir aos esforços solicitantes, aos desgastes e à 

ação das intempéries além de reduzir as variações de volume e o custo final do produto 

(PETRUCCI, 1978). Outros materiais, como a sílica e os aditivos são utilizados para 

proporcionar determinadas características como citadas nos parágrafos anteriores.  
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2.1  ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS  
 

Uma central de pequeno porte possui como característica um layout onde os 

estoques de agregados estão dispostos no lado aposto aos silos de cimento, de modo a 

facilitar o fluxo de materiais e minimizar os ricos de acidente (REGATTIERI E 

MARANHÃO, 2011).   

 

Figura 2: Layout de uma central de concreto 

Fonte: ISAIA, 2011 

 

Os materiais devem ser armazenados de modo a inibir contaminações por 

elementos não desejáveis que possam de certa forma influenciar na qualidade do 

concreto. Segundo a NBR 12655:2006 os agregados devem ser armazenados 

separadamente em função de sua granulometria, de modo que não exista contato entre 

as diferentes graduações. Cada tipo de agregado deve ficar em um local onde a base 

permita o escoar da água livre para que a mesma possa ser eliminada, além disso, o local 

deve ser construído de modo a evitar o contato com o solo e para que impeça a 

contaminação dos agregados com outros sólidos ou líquidos prejudiciais para o concreto.  

 Segundo a NBR 12655:2006 os cimentos devem ser armazenados separadamente 

de acordo com o tipo, marca e classe. Os cimentos em sacos precisam ser armazenados 

em pilhas, em locais fechados protegidos contra as intempéries. O cimento fornecido a 

granel deve ser estocado em silo estanque, provido de respiradouro com filtro para reter 

poeira, tubulação de carga e descarga e janela de inspeção. Cada silo deve possuir a 

identificação do tipo, marca e classe do cimento contido nele e sua configuração interna 

deve ser tal que induza o fluxo desimpedido do cimento até a boca de descarga, sem 

gerar áreas mortas. As sílicas, assim como, os cimentos devem ser armazenadas 

separadamente protegidas das intempéries e devidamente identificadas.   

Ainda segundo a NBR 12655:2006 a água deve ser armazenada em caixas 

estanques e tampada, de modo a evitar a contaminação por substâncias estranhas. Os 

aditivos, por sua vez, devem ser armazenados nas embalagens originais ou em locais que 

atenda as especificações do fabricante, esses devem estar munidos de uma identificação 

contendo marca, lote e tipo do produto. 
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2.2 CUIDADOS ESPECIAIS COM OS MATERIAIS 

  

Assim como é de suma importância o controle dos materiais adquiridos para a 

produção do concreto, o controle dos materiais dentro da central melhora a qualidade do 

produto final. A umidade superficial dos agregados influencia na dosagem do concreto. A 

NBR 9775 define umidade superficial como a água que adere a superfície dos grãos, 

expressa em porcentagem da massa do agregado úmido em relação a massa do 

agregado seco, para a determinação dessa umidade nos agregados miúdos é realizado 

um ensaio com a utilização do frasco de Chapman, normatizado por essa mesma norma.  

Na realização do ensaio de umidade do agregado miúdo com o frasco de Chapman 

são utilizados poucos materiais como: balança, com capacidade mínima de 1 kg e 

sensibilidade de 1 g ou menos; frasco de Chapman, de vidro e composto por dois bulbos 

e um gargalo graduado; amostra de 500 g de material úmido destinado ao ensaio (NBR 

9775, 1987). Essa amostra, para melhor conformidade do resultado, deve ser coletada na 

baia em no mínimo 3 pontos diferentes. É importante que esse teste seja feito mais de 

uma vez ao dia, cada usina de concreto estabelece uma frequência para a sua realização, 

mas com o passar do dia com o sol sobre os agregados a umidade pode se alterar ou 

depois de uma chuva isso também pode acontecer por isso a importância da realização 

do teste com uma maior frequência.   

Em algumas concretas por fazerem sempre esse teste, às vezes mais de três 

vezes ao dia, existe um processo automatizado para lançar o valor da umidade do 

agregado, sabendo a leitura da água no frasco de Chapman, seguindo os passos para a 

execução do ensaio segundo a NBR 97755:1987 o próprio programa calcula a umidade e 

joga no sistema interno que é usado para dosagem do concreto. Ou seja, o dado é 

lançado toda vez que o teste é feito e automaticamente o sistema adequa a dosagem 

para aquela umidade presente no agregado miúdo.  

O agregado graúdo, ao contrario do agregado miúdo, não possui umidade que 

possa prejudicar a dosagem do concreto, o problema é justamente ao contrario, o 

agregado graúdo precisa ser umedecido antes da dosagem, pois ele retém a agua pra si, 

ou seja, se ele não for umedecido antes da dosagem ele irá reter uma parte da água de 

amassamento, podendo, assim, prejudicar o resultado final do concreto. O ato de 

umedecer o agregado graúdo pode ser feito ainda nas baias, através de esguichos que 

abrem algumas vezes ao dia ou dentro do caminhão antes de colocar o restante dos 

materiais para fabricar o concreto. 

 

2.4  DOSAGEM E MISTURA DO CONCRETO 

 

Os materiais secos são dosados em balança e os materiais como água e aditivo 

são dosados em volume (m³). O processo nas usinas é automatizado o que garante um 

produto final com maior controle de qualidade. Ao receber as informações do cliente sobre 

a obra, volume, tipo de peça que será concretada e fck do concreto solicitado e outras 

especificações, quando solicitadas pelo cliente, o funcionário da usina de concreto, 

responsável pela dosagem, insere as informações no programa que automaticamente 

gera os pesos de cada material a serem utilizados para fabricação do concreto solicitado. 

Esse processo de automação já leva em conta a umidade do agregado miúdo inserido 

quando se faz os testes e já considera a necessidade de umedecer o agregado graúdo, 

caso essa atividade não seja feita nas baias.  
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  Existem muitas vantagens em usar o processo de dosagem automatizado em 

relação ao convencional usado em obra que não envolve tecnologia. Entre as principais 

vantagens tem-se: rapidez e padronização das pesagens; precisão nas pesagens, pois a 

automação trabalha dentro de um limite de desvio; exatidão na dosagem da água levando 

em consideração a umidade dos agregados na composição do traço e acesso aos 

relatórios de dosagem.  

Os desvios tolerados são parâmetros importantes, pois a quantidade dos materiais 

influencia na qualidade do concreto, o cimento, por exemplo, influencia diretamente na 

resistência, e a relação água cimento influencia diretamente na qualidade do concreto. 

Segundo a NBR 7212,2012 os desvios tolerados para as dosagens dos materiais que 

compõem o concreto englobam somente a variação de pesagem da operação. Os 

agregados podem ter variação máxima ao final do carregamento de 3% do valor nominal 

da massa ou 1% da capacidade da balança, adota-se o menor entre os dois valores. O 

cimento e a sílica podem ter variação máxima ao final do carregamento igual a 1% da 

capacidade da balança, nas dosagens iguais ou superiores a 30% dessa capacidade, nas 

dosagens inferiores a 30% da capacidade da balança, a variação máxima positiva é de 

até mais 4% do valor nominal da massa.  

No caso da água, a quantidade deve ser determinada com variação máxima de 3% 

em relação a quantidade nominal. Essa quantidade de água mencionada engloba a água 

adicionada, á agua presente devido a umidade dos agregados, a utilizada para dissolução 

dos aditivos e a adicionada de outras formas como a sob forma de gelo. Já os aditivos 

devem ser adicionados de forma assegurar que aconteça uma distribuição uniforme na 

massa do concreto, admitindo-se variação máxima de dosagem igual ou inferior a 5% da 

quantidade nominal (NBR 7212,2012). 

A NBR 7212, 2012 ressalta que em nenhum caso os agregados podem ser 

dosados conjuntamente com o cimento. Normalmente, se usa balanças diferentes para os 

materiais, ou seja, uma para os agregados, outra para o cimento, para água e para os 

aditivos.  

Após a dosagem dos materiais é realizada a mistura dos mesmos. Segundo a NBR 

7212 durante a mistura o volume de concreto não pode exceder a capacidade nominal de 

mistura do equipamento. A mistura, segundo essa mesma NBR, pode ser feita por 

centrais misturadoras, onde a homogeneização completa é feita em um misturador e 

depois descarregada em um veiculo para o transporte até a obra; nas centrais dosadoras 

os materiais são colocados em caminhões betoneiras onde após a mistura completa o 

concreto é transportado por equipamento dotado ou não de giração, normalmente é 

transportado pelo próprio caminhão betoneira. Outro tipo de mistura, mas muito comum, é 

a mistura na central e complementação na obra ela acontece quando os materiais 

componentes do concreto são colocados no caminhão betoneira, com parte da água, que 

é completada na obra antes da mistura final, neste tipo de mistura é necessário um 

controle e registro rigoroso da quantidade de água adicionada na central e a ser 

adicionada na obra, tendo em vista o fato que a quantidade de água influencia 

diretamente na qualidade do concreto e essas anotações são para evitar que a 

quantidade ultrapasse a prevista no traço.  

No caso dos caminhões betoneiras, uns dos mais utilizados para realizar as 

misturas existem alguns parâmetros limites determinados na norma NBR 7212. Dentro do 

caminhão existem facas em espiral que realizam a mistura essas devem ter uma altura 

maior ou igual a 280 mm, a espessura de chapa do aço do cilindro central do balão e das 
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facas deve ser maior ou igual a 2mm e a velocidade de mistura da betoneira deve ser de 

14 mais ou menos 2 rpm.  

A ordem dos materiais para a realização da mistura é feita de acordo com cada 

usina de concreto, existem algumas ordens recomendadas, porém não são regras que 

necessariamente são obrigadas a serem seguidas. Algumas centrais seguem a ordem 

para a mistura do concreto da seguinte forma: colocação de parte da água, agregado 

graúdo, cimento, agregado miúdo, aditivo plastificante o restante da água.  

Para sair da central o concreto precisa estar no slump determinado pelo programa 

de dosagem obtido a partir das especificações exigidas pelo cliente, alguns caminhões 

betoneiras possuem um aparelho que consegue fazer essa medição sem a necessidade 

da realização do teste de maneira convencional. Como esse concreto é produzido com 

controle de qualidade e quantidade de materiais, normalmente, o slump é corrigido 

adicionando mais água, quando necessário. Isso acontece por ser mais fácil aumentar o 

volume de água para atingir as especificações do que aumentar a quantidade de cimento 

ou agregados.  

 

2.5 TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO 

 

O caminhão betoneira aos sair da central leva com ele uma quantidade de água 

destinada a limpeza do caminhão no final do processo e também para ser adicionada na 

obra caso seja necessário, ou seja, o slump esteja menor do que previsto. Essa 

quantidade de água é rigorosamente controlada, para que não seja adicionada água em 

excesso e para que não seja desperdiçada.  

O tempo de transporte do concreto contado a partir do inicio da mistura, ou seja, a 

partir da primeira adição de água até a entrega do concreto na obra deve ser determinado 

de tal forma que o fim do adensamento não ocorra após o inicio da pega do concreto já 

lançado. Esse tempo de transporte deve ser inferior a 90 minutos, no caso da utilização 

de caminhão betoneira ou inferiores a 40 minutos, no caso de veículos sem equipamentos 

de agitação (NBR 72512, 2012).  

A adição suplementar de água não é admitida quando se verifica que o concreto 

apresenta abatimento dentro da classe de consistência especificada. Se a contratante 

exigir qualquer adição de água esse fato deve ser registrado no documento de entrega e 

automaticamente exime a empresa de serviço de concretagem de qualquer 

responsabilidade quanto às características do concreto constantes no pedido. No caso de 

adição suplementar de aditivo superplastificante antes do início da descarga é permitido 

nos casos em que o abatimento esteja inferior á classe de consistência especificada, 

desde que a consistência final não ultrapasse a faixa especificada (NBR 72512, 2012). 

Em casos de necessidade, onde não é possível realizar o transporte no tempo 

normatizado podem ser utilizados aditivos retardadores de pega para que as ações de 

transporte, lançamento e adensamento possam acontecer antes no inicio da pega do 

concreto.  

A temperatura ambiente para lançamento do concreto deve estar entre 5ºC a 30ºC. 

Fora desse intervalo deve ser acordado entre as partes cuidados especial a serem 

tomados (NBR 7212, 2012). 
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2.6 ENTREGA DO CONCRETO 

 

Ao chegar o concreto na obra depois de concluir a dosagem, caso seja necessário, 

acontece o processo de recebimento do caminhão por parte da contratante. Para isso, 

ocorre uma avaliação do concreto fresco que compreende a verificação da consistência 

pelo abatimento do tronco de cone ou pelo espalhamento em função do tipo de concreto 

especificado no pedido (NBR 7212,2012). 

O mais comum nas obras é avaliação do concreto por determinação da 

consistência pelo abatimento do tronco de cone normatizado pela NBR NM 67. Esse 

método não se aplica a concretos onde o agregado graúdo apresente dimensão nominal 

máxima superior a 37,5 mm. Esse método se aplica a concretos coesivos e plásticos que 

apresentem um assentamento igual ou superior a 10mm, como resultado desse ensaio 

(NBR NM 67, 1998). A amostra de concreto para a realização do teste de abatimento do 

tronco de cone deve ser coletada após o final da adição e homogeneização de todos os 

componentes do concreto, principalmente após a incorporação total da água na mistura 

(NBR NM 33,1998). 

Depois do teste o concreto será aceito se o slump estiver dentro do intervalo 

previsto para as especificações do pedido. Após o concreto ser aceito pela contratante as 

operações subsequentes de manuseio, como o transporte interno o lançamento, 

adensamento, cura entre outros são de responsabilidade do executante da obra (NBR 

7212, 2012). Cada remessa de concreto é acompanhada de um documento de entrega 

que contém informações como: volume de concreto; hora do início da mistura; classe de 

consistência; dimensão máxima característica do agregado graúdo; resistência 

característica do concreto a compressão; quantidade máxima de água complementar a 

ser adicionada na obra e código de identificação do traço utilizado no concreto. A 

contratante, por sua vez, pode exigir a carta de traço que nada mais é que informações 

dos materiais que foram utilizados no concreto, a carta de traço comtempla: data da 

elaboração da mesma; código de identificação; especificações do concreto; materiais 

utilizados; fornecedores de insumo; quantidade em massa de cada componente e 

assinatura do responsável técnico.  

As usinas de concreto para emitirem um laudo técnico contendo as especificações 

do concreto entregue para o cliente realizam a moldagem dos corpos de prova, que 

posteriormente são rompidos para o ensaio de compressão do concreto, ou seja, assim o 

cliente terá como saber qual resistência o concreto comprado realmente possui, 

comparando com o que foi pedido no momento da compra. O processo de moldagem e 

cura segue as determinações da ABNT NBR 5738:2015 – Concreto-Procedimento para 

moldagem e cura de corpos de prova, o ensaio de compressão que é realizado nos 

corpos de prova é normatizado pela ABNT NBR 5739:2018 – Concreto-Ensaio de 

Compressão em corpos cilíndricos.  

Normalmente são moldados 4 corpos de prova para serem rompidos com 7, 14,21 

e 28 dias, que são períodos que correspondem as etapas da cura. Algumas usinas de 

concreto moldam 3 corpos de prova, rompem 1 a 7 dias, para gerar um pré relatório e 

dois a 28 dias para gerar o relatório final. Depois de serem moldados segundo a ABNT 

NBR 5738:2015, coletando amostra do concreto em diferentes pontos da descarga do 

caminhão, os corpos de prova são destinados para um local fechado, arejado livre de 

intempéres  dentro da obra para que possam dar inicio a cura inicial , sem que o concreto 

perda sua água de amassamento por pelo pelos 24 horas,  após  esse período um 

funcionário da usina de concreto retorna para buscar os corpos de prova e eles são 
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desmoldados, depois disso são armazenados até que aconteça o ensaio de compressão 

em solução de hidróxido de cálcio a 23 mais ou menos 2 ºC ou em  uma câmera úmida á 

temperatura de 23 mais ou menos 2 ºC e umidade relatica do ar superior a 95% (NBR 

5738, 2015).  

O processo de moldagem de corpos de prova e emissão de relatório não acontece 

em todas as obras, normalmente são em obras onde o cliente exige o documento ou em 

obras com um volume maior de concreto. Normalmente as usinas de concreto possuem 

normas internas que determina a partir de qual volume ela ira realizar esse processo 

mesmo que o cliente não solicite.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O desenvolvimento do presente trabalhou possibilitou o conhecimento dos 

diferentes processos que envolvem o controle de qualidade dos materiais e 

procedimentos para a fabricação do concreto usinado na central. O concreto é um dos 

materiais mais usados no mundo e o seu estudo é comumente realizado, sabe-se que o 

concreto usinado possui qualidade superior ao concreto dosado em obra e isso se da pelo 

severo controle de qualidade que existe dentro das centrais que fabricam o concreto 

usinado, processo esse que envolve desde a compra dos materiais que serão utilizados 

até a execução de laudos de resistência para os clientes.  

O processo de compra, de selecionar matérias de fornecedores que seguem 

normas de qualidade e oferecem um produto de qualidade influenciam diretamente no 

produto final produzido. Além da compra, o controle de qualidade do produto dentro da 

usina de concreto, como o controle de umidade dos agregados, são atividades 

relativamente simples, mas que possuem grande diferença para a qualidade final.  

Como foi apresentado o processo de dosagem do concreto usinado é automatizada 

e feita por balanças. Esse tipo de procedimento desenvolve traços mais específicos e 

pesagens exatas, tendo em vista o fato que a tecnologia é uma grande aliada no processo 

de produção do concreto. Cada material possui massa especifica diferente, então, o 

processo de pesagem em balança garante uma fidelidade das quantidades utilizadas. 

Além disso, existe um controle do concreto antes da saída da unidade de 

fabricação até o inicio do descarregamento na obra, nos dois locais é feita a conferencia 

do slump e caso seja necessário o mesmo é corrigido para que o produto siga as 

recomendações solicitadas pelo cliente. E ao final do processo o cliente, quando solicitar 

ou for um grande volume, recebe um laudo onde constam as especificações para a 

fabricação do produto e a real resistência que o mesmo atingiu no ensaio de compressão, 

ou seja, o cliente terá documentado o tipo de material que foi fabricado e entregue á ele. 

O concreto usinado é um material de qualidade e são os pequenos procedimentos 

que ocorrem dentro das unidades produtoras os reais responsáveis por essa qualidade, 

todo procedimento, por mais simples que pareça , possui um objeto e um peso 

significante para que o concreto comprado pelo cliente seja um produto de qualidade 

garantida.  
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