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Apresentação

 

 
 Nos primeiros meses, a seiva para nu-
trir a “criança”, veio de amigos empresários, 
colegas profissionais, familiares e colabora-
dores que acreditaram na idéia e acompa-
nharam seus primeiros passos.

 A pequena lutou muito ao nascer, para 
se manter viva, contra os predadores 
naturais de toda empresa iniciante, que são: 
burocracias legais do governo, concorrência 
desleal, clima regional agressivo e baixo 
capital de giro.

 Em 12 de junho de 1997, dia dos 
namorados, nascia em Manaus – Amazonas, 
terra de grandes oportunidades e desafios, 
uma “bebê”, não de uma incubadora 
acadêmica ou comercial, mas da vontade e 
determinação de empreender de um 
imigrante dos pampas gaúchos.

 Já no segundo ano conquistou a con-
fiança de tradicionais empresas locais e 
formou parcerias importantes as quais 
conserva até os dias atuais. Logo sentiu a 
necessidade de diversificar suas atividades, 
mas sempre fiel ao viés tecnológico da 
construção civil.

 

 Consultoria de materiais, Investigações 
geotécnicas e Engenharia diagnóstica são os 
cavalos de batalha desta “guerreira” e assim 
prosseguiu por esses longos, trabalhosos e 
dignificantes anos de serviços técnicos 
prestados aos construtores de dentro e fora 
do Estado do Amazonas.
 
 Nos últimos quatro anos da fase adulta, 
os fortes ventos da crise econômica fizeram 
tremer a teimosa e briosa “garota” cujas 
dificuldades foram utilizadas para desenvol-
ver habilidades  necessárias a superar todas 
as barreiras que foram aparecendo.

 

 

 Penso que nossa “estrela” enfrenta e 
enfrentará ainda grandes sacrifícios e desa-
fios, afinal empreender em nosso pais é coisa 
para heróis e heroínas.

 Ufa!  A “destemida” conseguiu enfim 
chegar a maioridade de forma competente e 
competitiva.  

Eng.Msc. Paulo Roberto Ioppi



Nossos serviços
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Sondagem e Investigação Geotécnica

Solo

Concreto e Asfalto

Ensaios Especiais
Engenharia Diagnóstica
Controle Tecnológico

Sondagens

aSondagens à percurssão 
Nspt e Nsptt;

aSondagem ambiental e instalação 
de poços de monitoramento;

aSondagens à trado manual e 
motorizada;

aSondagem Rotativa.

Solo

aEnsaios de caracterização de 
solos;

aCálculo de estabilidade de 
taludes.

aEnsaios de densidade ″in situʺ;

aColeta de amostras deforma-
das e indeformadas;

aPermeabilidade / Infiltração em 
solos;

aEnsaios de compacidade da 
areia;

Concreto e Asfalto

aDosagens de concreto;
aEstudo de agregados;
aEnsaios destrutivos com argamassa, 

concreto, blocos, pavers, etc;

aDesenvolvimento de mescla granulomé-
trica

aEnsaios de qualificação do cimento 
Portland e nata para injeção;

aMarshall e elaboração de traços 
de asfalto.

aMoldagem e rompimento de Cp’s;

Þ Consultoria
Þ Cursos e Treinamentos

Ensaios Especiais

aEnsaio de descontinuidade (permeabilidade de superfícies) com 
Holiday Detector

aEnsaio de aderência de revertimentos com aderímetro
aEnsaio não destrutivos através do Esclerômetro de Reflexão
aMedida de corrosão com Semi Pilha CPV-4.



Controle Tecnológico

Engenharia Diagnóstica

aConsultoria, descrição dos serviços e 
orçamento de recuperação;

aManutenção civil, predial e industrial.

aVistorias, inspeções, perícias e laudos 
técnicos;

aGerenciamento e fiscalização de 
obras;

aControle tecnológico de revestimento asfáltico;

aAcompanhamento de Cravação de Estacas, Estacas-
raiz, Estacas Hélice-contínua;

aControle tecnológico de terraplanagem;

aAcompanhamento de Execução de fachadas.

aControle tecnológico de estruturas de concreto e 
análise estatística;

Consultoria

aProjeto e dimensionamento de pavimentos;

aConsultoria de fachadas;
aProjeto de revestimento de fachadas e dimensio-

namento de balancins;

aProjetos de recuperação de pavimentos de 
rodovias e pistas de pouso.

aProjeto de recuperação Estrutural;

Cursos e Treinamentos

aMoldador;

aSondador;
aRecebimento de concreto;

aLaborista de concreto;
aLaborista de solos;
aLaborista de asfalto;

aTecnologista de solos.
aConsultor de fachadas;

aPatologia das construções;



PRINCIPAIS 
CLIENTES

Petrobrás S.A
Transpetro S.A
Prefeitura de Presidente Figueiredo
Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira
Prefeitura de Manaus
Prosamim
INPA - Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas
UFAM - Universidade Federal do Amazonas
Ministério dos Transportes do Governo de Moçambique - MAPUTO.
Moto Honda da Amazônia Ltda.
SuperTerminais
Aurora Terminais e Transportes Ltda.
Grupo André Maggi/Hermasa
Construtora Camargo Correa Ltda.
Themag
Andrade Gutierrez
Edec Construções Ltda.
Construtora Hoss Ltda.
RD Engenharia
Ralc Construções Ltda.
Controltec Ltda.
Laghi Engenharia Ltda.
Construtora F. Lopes Ltda.
Felber Engenharia Ltda.
Construtora Bauncraft Ltda.
Caixa Enconômica Federal
Construtora Alcance Ltda.
Empreendimentos S/A
Mineração Taboca
Consórcio Rio Negro



Rua Monte Fudji, 35 - Conj. Novo Mundo
Bairro: Parque 10 de Novembro
CEP: 69054-665 - Manaus, AM 

concresonda@concresonda.com.br
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