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Este livro é uma introdução sobre o mais comum dos materiais de construção: o concreto. Embora 
seja encontrado em toda parte, surpreendentemente pouco sabemos sobre ele, não é? Quando 
me perguntavam sobre as pesquisas da universidade e eu dizia que “estamos pesquisando sobre 
o concreto”, quase sempre as pessoas reagiam com um olhar confuso. A maioria não tem ideia 
sobre que tipo de disciplina acadêmica ou de pesquisa estuda o concreto.

Ele tem sido usado há milhares de anos, e ainda hoje o desenvolvimento de diversas tecnologias 
avança diariamente. A fim de atender a diversas utilidades e funções e produzir um concreto 
forte e duradouro, são realizadas pesquisas relacionadas a material, projeto, construção e geren-
ciamento de manutenções. O campo do concreto é dividido principalmente em matéria-prima 
e estrutura. Este livro focará a matéria-prima do concreto, reunindo a essência de pesquisas e 
engenharias que lidam com ele.

Imagino que os leitores sejam:

• estudantes de universidades, escolas técnicas e escolas profissionalizantes, que desejam 
aprender o básico a respeito do concreto;

• pessoas interessadas em arquitetura, engenharia civil e infraestrutura;

• pessoas curiosas que não sabem muito sobre o concreto.

Como este livro aborda assuntos relacionados à matéria-prima do concreto, como sua história, os 
materiais, as características do concreto desde seu estado fresco até os primeiros anos, o processo 
de cura (endurecimento), as deformações iniciais, a longa durabilidade e a deterioração, acredito 
que tanto iniciantes quanto pessoas que já o estudaram poderão aprender sobre o tema. Ainda, 
este livro contém grande parte do conteúdo que tenho abordado na palestra “Engenharia do 
concreto”, no Departamento de Infraestrutura Social da Faculdade de Engenharia da Univer-
sidade de Tóquio, por isso creio que possa ser utilizado também como material de referência.

Ele contém seis capítulos, e cada um está dividido em:

• Seção de mangá

• Seção de texto que complementa o mangá

É possível obter uma visão geral sobre o concreto lendo apenas a seção de mangá. Caso queira 
compreendê-lo com mais profundidade, leia a seção de texto que complementa o mangá.
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Prólogo

Um encontro inesperado



Era primavera, e eu, que tinha 
acabado de entrar no curso 

de Arquitetura da universidade, 
fui visitar o Museu Nacional

de Arte Ocidental.

Mas não fui ver
uma exposição, e
sim observar o

próprio prédio...

O Museu Nacional de Arte Ocidental foi 
projetado pelo arquiteto francês Le 
Corbusier, considerado o "fundador 

da arquitetura moderna".

Ele foi concluído em 1959. É uma 
obra pioneira por sua estrutura 

que utiliza concreto armado.

Aquele encontro foi inesperado...

2



Ao entrar, colunas de
concreto aparente se

erguem majestosamente
no centro do hall...

Eu te amo...
Quê?!

paf!

pa
f!

3Prólogo Um encontro inesperado



31Capítulo 1 O que é concreto?

O concreto é o material de construção mais amplamente utilizado no mundo, produzido com a 
mistura de água, cimento, agregados miúdos (areia) e agregados graúdos (brita). Há o concreto 
preparado no local da construção (concreto misturado em campo), o entregue pela usina de 
concreto em forma de concreto fresco no canteiro de obras em que será utilizado (concreto pré-
-misturado) e também aquele produzido em forma de peças de concreto nas fábricas do setor 
secundário.

A instalação que prepara o concreto próximo ao local da construção se chama central mistu-
radora de concreto. É composta pelos silos que armazenam os materiais, pelas instalações de 
dosagem desses materiais e pelos misturadores. Quando será utilizado um grande volume de 
concreto (como na construção de barragens de gravidade), instala-se uma central misturadora 
para produzir o concreto, pois é mais econômico, visto que elimina o custo do transporte.

Quando o concreto começou a ser utilizado, o tipo mais comum era o concreto preparado no 
local da construção. Porém, com o desenvolvimento das betoneiras, tornou-se possível transportar 
concreto com qualidade estável. Assim, a partir de 1955, ampliou-se o uso do concreto fresco 
no Japão. Para ser exato, o volume de produção do concreto fresco (chamado de concreto pré-
-misturado) aumentou rapidamente após a guerra, acompanhando a forte demanda do período 
de alto crescimento econômico. Mesmo que não se construa uma central para preparar concreto 
no canteiro de obras, como o concreto fresco pode ser solicitado e recebido com apenas um 
telefonema, ele é amplamente utilizado. Sua quantidade produzida e enviada para canteiros de 
obras em 2009 foi de aproximadamente 86 milhões de metros cúbicos. Porém, visto que a maior 
quantidade de concreto fresco produzido e enviado já registrada no passado foi de quase 198 
milhões de metros cúbicos, em 1990, percebemos que a quantidade caiu para menos da metade, 
em comparação com o pico.

Produtos pré-moldados se referem a peças de concreto produzidas em fábricas especializadas 
chamadas fábricas do setor secundário. Segmentos utilizados na construção de túneis (veja o Ca-
pítulo 3), pisos pré-moldados (veja o Capítulo 6), além de caixas de bueiros, muros de contenção 
e postes de energia elétrica são fabricados como produtos pré-moldados. Por serem produzidos 
em fábricas, oferecem as vantagens de um processo de produção facilmente controlado, gerando 
um concreto de qualidade estável.

Como o concreto fica mole logo após a mistura dos materiais, é possível moldá-lo em diferentes 
formas ao utilizá-lo para preencher moldes predeterminados. O concreto mole, antes de endurecer, 
chama-se concreto fresco. O ato de preencher um molde com concreto se chama “aplicação”, e 
a reação química entre o cimento e a água (hidratação) prossegue gradualmente por algumas 

O concreto

O concreto que marca o tempo

Material complementar
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horas após a aplicação, de modo que o concreto vai endurecendo. Nesse momento, sua resistên-
cia aumenta com a força de ligação do cimento, obtida pela reação química, ao mesmo tempo 
que sua densidade aumenta. No caso do concreto genérico, cerca de 70 a 80% da hidratação é 
completada após quatro semanas. Assim como a infância e a juventude exercem forte influên-
cia no crescimento dos seres humanos, a qualidade do concreto também varia conforme o seu 
amadurecimento durante o período de pouco menos de um mês após a sua aplicação. Assegurar 
o amadurecimento correto (cura ou endurecimento) do concreto é determinante para uma vida 
longa (se ele terá muita durabilidade ou se será danificado rapidamente). Não se trata apenas de 
misturar os materiais escolhidos e aplicar; depois disso também é necessário fazer o concreto se 
desenvolver com cuidado. As qualidades e o desempenho dos materiais mudam com o tempo, 
desde o concreto fresco e mole, seguindo para um material resistente com a formação de uma 
estrutura firme, até a condição em que se danifica gradualmente dada a utilização contínua ao 
longo dos anos (Figura 1.1). Podemos dizer que o concreto marca a passagem do tempo, carac-
terística esta que não existe em outros produtos industrializados.

Figura 1.1 – A “vida” do concreto.

As características do concreto são definidas pela proporção de água, cimento, areia, brita e ar. 
Essa proporção é conhecida como dosagem, ou traço, e a operação que define essa proporção 
se chama cálculo da dosagem (traço). É importante realizar o cálculo da dosagem considerando 
tanto o desempenho desejado no concreto fresco quanto o desejado no concreto curado. Nesse 
momento, é importante considerar não apenas um desempenho, mas realizar o cálculo de modo 
a obter diversos desempenhos. Às vezes, é necessário calcular uma dosagem que satisfaça, ao 
mesmo tempo, desempenhos opostos do concreto (para o caso de ele poder ser utilizado em 
determinada situação, mas não em outra). A habilidade dos técnicos em concreto é posta à prova 
especialmente quando nos deparamos com uma situação dessas. É muito importante realizar 
o cálculo da dosagem pensando na fluidez e na resistência à segregação, ao mesmo tempo que 

Início da cura
Aquecimento/

deformações iniciais
Corrosão,

neutralização, lixiviação
e decomposição

Ciclo de vida das estruturas de concreto

Fissuras

Efeitos do meio 
ambiente

Efeitos
da carga

10-1 100 10¹ 10² 10³ 104

Tempo (dias)

Dosagem (traço) do concreto
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se garante a resistência necessária à estrutura, além da durabilidade que impedirá o avanço da 
deterioração no ambiente em que o concreto será utilizado.

A dosagem é representada pela massa (volume unitário) por m³ (Tabela 1.1). Particularmente, os 
volumes de água e cimento exercem grande influência nas características e no valor do concreto. 
A quantidade de água se chama “volume unitário de água”, e a de cimento, “volume unitário de 
cimento”. Como são termos bastante empregados na área, é recomendável memorizá-los.

Tabela 1.1 – Exemplo de dosagem (traço) do concreto

Relação
água/cimento 
(% da massa)

Volume de
ar (%)

Volume unitário (kg/m³)

Água Cimento Agregados 
miúdos

Agregados 
graúdos

52,1 4 150 288 832 1.040

A água e o cimento misturados formam a pasta de cimento; os agregados miúdos adicionados 
à pasta de cimento formam a argamassa; e os agregados graúdos acrescentados na argamassa 
formam o concreto. A relação água/cimento indicada na Tabela 1.1 representa a quantidade 
de água e cimento que compõe a pasta de cimento e é o indicador mais importante, estando 
diretamente ligado à resistência e à durabilidade do concreto. Quanto menor a relação água/
cimento, maior será a densidade do cimento na pasta, e a resistência e a durabilidade aumen-
tarão juntos. O volume de ar indica a porcentagem de ar contida no concreto. Neste contexto, a 
palavra ar refere-se a bolhas de ar independentes de diâmetro, variando de algumas dezenas a 
200 μm (micrômetros: 0,2 mm). Podemos controlar a quantidade de bolhas de ar levadas para o 
interior do concreto com o uso de um aditivo (produto químico) chamado agente incorporador 
de ar. É possível aumentar a durabilidade do concreto (especialmente sua resistência a danos por 
congelamento) com a presença de bolhas de ar independentes. No entanto, se o concreto conti-
ver ar em excesso, sua força diminuirá. Em geral, o volume de ar é definido na faixa de 4 a 7%.

Bem, aqui tentaremos organizar as características do concreto. Algumas das vantagens são:

• É barato

• Pode ser moldado livremente

• Tem alta durabilidade e resistência a fogo

Por outro lado, algumas desvantagens que podemos citar são:

• É pesado

• Não pode ser demolido facilmente

• É resistente à retração, mas fraco contra tensão

• Suas fissuras são difíceis de ser eliminadas completamente

• O desempenho das estruturas (especialmente a durabilidade) é muito influenciado pela 
qualidade da construção

Vantagens e desvantagens do concreto
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Aqui era a indústria 
nacional de cimento...

é um lugar muito 
emocionante, né...?

Ah! Sim...

este lugar não

significa nada pra mim,

mas, se eu puder continuar 

saindo com a Cybil, não

tem problema agir assim.

Neste local, onde atualmente
se encontra a fábrica Fukagawa da 
Asano Concrete, foi onde se iniciou 
a produção de cimento no Japão.



Em 1875, a primeira produção nacional 
de cimento em grande escala foi 

realizada aqui com sucesso.

Podemos dizer que este é o 
local em que se iniciou a história 
do cimento japonês. Na verdade...

... A explicação do monumento está ali.

O concreto e o cimento, 
essenciais para o nosso 
dia a dia, foram evoluindo 

passo a passo até 
alcançarem o
estágio atual.

Tudo bem se falarmos 
sobre isso hoje?

Por favor!
Mas...

Como a conversa 
pode ficar longa, 

que tal irmos até o 
parque que tem

aqui perto?

Ah! é... é
mesmo, né?!

41



55Capítulo 2 Desde quando o concreto é utilizado?

Como apresentado no mangá, algumas ruínas, que se tornaram uma importante pista para 
conhecer o concreto da antiguidade, foram encontradas em Dadiwan, na China, na década de 
1980. Nos aposentos que, supostamente, foram construídos há 5 mil anos, descobriu-se que um 
material semelhante ao concreto era utilizado como piso. Também foi encontrado um forno 
capaz de queimar cimento. Acredita-se que o cimento utilizado no concreto era produzido com 
a pedra Liaojiang, composta principalmente por carbonato de cálcio e argila. A equipe do Dr. 
Kiyoshi Asaga tentou reproduzir o cimento antigo utilizando a pedra Liaojiang como matéria-
-prima1. As pedras Liaojiang retiradas das proximidades de Dadiwan foram submetidas ao 
forno por oito horas a uma temperatura entre 800 e 1.000°C, como se acredita que era feito há 
5 mil anos, e, segundo a análise química detalhada do cimento produzido, descobriu-se que 
foi produzida belita (C2S), o componente principal do cimento Portland. Além disso, quando o 
cimento antigo recriado foi submetido a um teste de resistência, ficou claro que tinha caracte-
rísticas semelhantes às do cimento Portland de baixo calor de hidratação, que é rico em belita 
e sua resistência à retração aumenta gradualmente ao longo do tempo (o cimento Portland e a 
belita serão explicados detalhadamente no Capítulo 3).

Figura 2.1 – Concreto da Roma Antiga retirado das ruínas de Somma Vesuviana2. (Cedida pelo Prof. 
Etsuo Sakai, do Instituto de Tecnologia de Tóquio.)

Por outro lado, quem começou a utilizar o concreto em grande escala como material de constru-
ção foi o povo da Roma Antiga. O Antigo Império Romano, que considerava o desenvolvimento 

1 ASAGA et al. 5.000 nen mae no semento no saigen ni tsuite (Sobre a reprodução do cimento de 5 mil anos 
atrás). Semento konkurito ronbun-shu. Nº 53, p. 205-212. 1999.

2 Kodai Roma konkurito Somma Vesuviana iseki kara hakkutsusareta konkurito no chōsa to bunseki (Análise 
do concreto retirado das ruínas de Somma Vesuviana). Konkurito raiburari Nº 131. Doboku Gakkai: 2009.

O concreto da antiguidade

Material complementar
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de projetos de infraestrutura social “um grande empreendimento necessário para que os seres 
humanos vivam como tais”3, construiu uma variedade de estruturas, como estradas, pontes, 
portos, templos, auditórios, praças, aquedutos etc., que, mesmo vistas por nós na modernidade, 
apoiaram uma vida civilizada rica e admirável. Além disso, a manutenção dessa infraestrutura 
teria sido feita continuamente até o declínio do Império Romano, exatamente como dizem os 
ditados: “Roma não foi construída em um dia” e “Todos os caminhos levam a Roma”. O que 
apoiou a civilização da Roma Antiga foi o concreto que eles descobriram. Muitos conjuntos de 
estruturas construídos com ele ainda estão espalhados por toda a Europa, em forma de ruínas.

Qual será a diferença entre o concreto antigo e o concreto atual? As características de ambos 
foram comparadas no relatório desenvolvido pela Comissão de Concreto da Sociedade Japonesa 
de Engenheiros Civis4 (Tabela 2.1).

Tabela 2.1 – Comparação dos materiais da Roma Antiga e dos dias de hoje5

Roma Antiga Hoje

Cimento

A cal apagada, proveniente da hidratação 
da cal obtida pela queima do calcário, era a 
principal matéria-prima. Utilizava-se a lenta 
reação pozolânica entre ela e os agregados, 

além da cura pela sua carbonatação.

Os principais elementos são alita (C3S) e belita 
(C2S). O cimento cura a si mesmo utilizando a 

hidratação do silicato de cálcio (C3S, C2S).

Agregados 
miúdos Areia de montanhas, mares e rios.

Areia, areia de demolição, agregados leves 
artificiais, escória de agregados e materiais de 
tamanho parecido (cerca de 5 mm ou menos).

Agregados 
graúdos

Eram utilizados detritos de tijolos e pedras. 
Entre as pedras, o tufo era muito comum. 

Além disso, eram escolhidas pedras maiores 
que o tamanho mínimo, isto é, que podiam 

ser seguradas em uma mão.

São utilizados agregados compostos 
principalmente por partículas com cerca de 5 
mm ou mais. Segundo a norma japonesa JIS, 

o padrão é definido como 20, 25 e 40 mm.

Adições
Pozolana. Utilizada quando se desejava longa 

durabilidade e rápida cura em construções 
submarinas.

São utilizados diversos materiais de acordo 
com a finalidade, como pó de escória de alto-

forno, cinzas volantes, sílica ativa etc.

Aditivos Óleo. Utilizado como agente de retardamento 
e quando havia a necessidade de emendas.

São utilizados agentes redutores de água, 
dispersantes, agentes de retardamento, 
espessantes etc., conforme a finalidade.

O cimento e os aditivos utilizados no concreto da Roma Antiga geravam uma hidratação mais 
suave do que a dos materiais atuais. Em outras palavras, a característica do concreto da Roma 
Antiga que difere do material moderno é, principalmente, a utilização da reação pozolânica. Ela 
se refere à reação entre sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e hidróxido de cálcio. Essa reação é lenta, 
mas é caracterizada pelo fato de se sustentar por um longo tempo. Sabe-se que a resistência e 
a durabilidade a longo prazo do concreto são melhoradas pela reação pozolânica. Mesmo no 
concreto moderno são utilizadas como adições as cinzas volantes, emitidas por usinas de energia 
a carvão, e essas cinzas também são um material curado por meio da reação pozolânica, assim 
como o concreto da Roma Antiga.

3 SHIONO, Nanami. Subete no michi wa Roma ni tsūzu (Todos os caminhos levam a Roma). Romajin 
no monogatari X (A história dos romanos vol. X), Shinchosha: 2001.

4 Kodai Roma konkurito Somma Vesuviana iseki kara hakkutsusareta konkurito no chōsa to bunseki (Análise 
do concreto retirado das ruínas de Somma Vesuviana). Konkurito raiburari Nº 131. Doboku Gakkai: 2009.

5 Ibidem.
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O termo reação pozolânica vem da pozolana, utilizada como aditivo no concreto da Roma Antiga. 
A pozolana é uma cinza vulcânica de alta qualidade produzida em Pozzuoli, na província de 
Nápoles, e foi descoberto que, com a sua incorporação, é possível criar um concreto de excelente 
resistência e impermeabilidade. Sabemos que a pozolana é composta por uma cinza que contém 
alto teor de sílica.

Como mencionei as cinzas vulcânicas e as cinzas volantes que utilizam a reação pozolânica, 
explicarei brevemente os materiais que podem ser adicionados ao concreto. Chamamos de adi-
ções os produtos químicos ou pós que podem ser misturados ao concreto a fim de melhorar a 
trabalhabilidade e reduzir o calor de hidratação do concreto fresco (consulte o Capítulo 3), bem 
como aumentar a resistência e a durabilidade do concreto curado e reduzir o impacto ambiental. 
Nas dosagens (traços) em que a quantidade de concreto utilizada é grande, o pó, ou material 
semelhante, cujo volume é medido é chamado “adição”, e os produtos químicos, como o agente 
redutor de água, que são utilizados em pequena quantidade, são chamados “aditivos”. Entre as 
adições típicas amplamente utilizadas hoje em dia estão o “pó de escória de alto-forno”, produzido 
pelo resfriamento rápido e pela trituração da escória de alto-forno gerada como subproduto 
na fabricação de gusa no alto-forno; as “cinzas volantes”, cinzas de carvão reunidas nas usinas 
térmicas a carvão que podem ser reutilizadas; a “sílica ativa” de partículas ultrafinas, gerada no 
processo de refinação de materiais como o ferrossilício por meio do forno elétrico; e os “mate-
riais de expansão”, que fornecem a expansibilidade do concreto durante a cura. Essas adições, 
enquanto substitutas do cimento, agem como parte do cimento no concreto. Materiais como a 
escória de alto-forno e as cinzas volantes são, originalmente, subprodutos da fabricação de ferro 
e da geração de energia térmica. Se os utilizarmos corretamente como materiais de ligação, de 
modo a aproveitar suas características, podemos reduzir o calor de hidratação gerado no estágio 
inicial e aumentar a durabilidade do concreto. Portanto, podemos dizer que, ao mesmo tempo 
que são produtos residuais, são excelentes “recursos”, amigáveis ao meio ambiente e capazes de 
aumentar o desempenho do concreto.

Conforme foi dito, as cinzas volantes e a sílica ativa são curadas pela reação pozolânica, pois 
reagem com o hidróxido de cálcio gerado pela hidratação do cimento Portland e vão endure-
cendo. Além disso, o pó de escória de alto-forno tem o potencial hidráulico, que reage a agentes 
estimulantes (como o alcaloide), reagindo como o hidróxido de cálcio gerado pelo cimento, dando 
origem a um hidrato, que causa a cura. A reação pozolânica das cinzas volantes e a hidratação do 
pó de escória de alto-forno pelo potencial hidráulico ocorrem a uma velocidade relativamente 
moderada se comparadas à reação do cimento Portland. Por isso, a fim de aumentar o desem-
penho original desses materiais, é necessário que a cura seja devidamente realizada.

Em oposição à “cultura da pedra” da Europa, dizem que o Japão tinha a “cultura da madeira”, de 
modo que as construções japonesas eram tradicionalmente feitas com madeira. A difusão do uso 
do concreto se deu na Era Meiji (1868-1912), com a introdução da tecnologia do cimento Portland 

Utilização de adições no concreto

Surgimento do concreto no Japão
o porto de Otaru e o teste de durabilidade centenário


