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Para garantir que a execução da obra esteja de acordo com as especificações de projeto,
sejam elas projetos da MixDesign ou de terceiros, a MixDesign realiza o serviço de
Acompanhamento Técnico de Obra (ATO), realizado por meio de visitas periódicas do
engenheiro com a finalidade de acompanhar o andamento da obra.
Um ATO é vantajoso não apenas por garantir a entrega da obra de acordo com o projeto, mas
também pelo fato de o engenheiro poder apresentar novos pontos de vista do projeto e
execução que possam reduzir os custos da obra
Em casos de execução de pisos e pavimentação, é realizado o acompanhamento técnico de
ensaios e procedimentos de execução das camadas destes, como por exemplo subleito, sub-
base, base e piso/ pavimentação, com o propósito de corrigir eventuais imprevistos, erros de
execução ou adequação durante a execução das camadas.

Figura 1 - Acompanhamento de concretagem - GLP

Os ensaios devem ser realizados conforme as normas técnicas propostas pelo projetista,
atendendo a quantidade de ensaios necessárias para que seja possível realizar a análise de
todo o pavimento. O engenheiro responsável pela ATO analisa os ensaios apresentando os
resultados satisfatórios e não satisfatórios, na qual este último, deve ser adequado e corrigido
conforme solução técnica do projetista ou a recomendada pelo próprio engenheiro.
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Dos ensaios realizados, segue alguns exemplos de ensaios analisados e acompanhamentos na 
qual a MixDesign realiza:

• Análise de ensaio de CBR e Expansão;
• Análise de ensaio de Grau de Compactação;
• Realização e análise de ensaio de Viga Benkelman;
• Realização e análise de ensaio de LWD;
• Realização e análise de ensaio de FWD;
• Acompanhamento de execução das camadas;
• Inspeção de itens de projeto (corte das juntas, posicionamento de reforços, alinhamento 

de barras de transferência etc.);
• Acompanhamento de dosagem de concreto;
• Análise de traço de concreto;
• Análise de ensaios de resistência do concreto (compressão e tração na flexão);
• Acompanhamento de concretagem (lançamento, adensamento, nivelamento e 

acabamento do piso de concreto);
• Análise e realização de ensaio de F-Number;

A MixDesign fez o acompanhamento técnico dos pisos e pavimentação de muitas obras, 
dentre elas: Aeroporto Catarina (JHSF), GLP Cajamar, GLP Duque de Caxias, GLP Gravataí, GLP 
Jundiaí III, GLP Guarulhos, DCCB (Âncora Engenharia), entre outras. 

ATO – ACOMPANHAMENTO 
TÉCNICO DE OBRA 

Figura 2 - Acompanhamento de 
concretagem - Aeroporto Catarina (JHSF)

Figura 3 - Acompanhamento de concretagem – DCCB 
(Âncora Engenharia)


