
Potencialidade de uso de concretos especiais em obras 
marítimas

Autores:
Jefferson Liborio1 & Alessandra L. de Castro2 & Fernanda G. da Silva3

1Prof. Dr. Coordenador do Laboratório de Materiais Avançados à Base de Cimento, do 
Departamento de Engenharia de Estruturas – EESC/USP – São Carlos/SP – 

liborioj@sc.usp.br
2Doutoranda em Interunidades em Ciência e Engenharia de Materiais – EESC/IFSC-IQSC- 

USP –  São Carlos/SP – alcastro@sc.usp.br
3Doutoranda em Interunidades em Ciência e Engenharia de Materiais – EESC/IFSC-IQSC- 

USP –  São Carlos/SP – fergiann@sc.usp.br

RESUMO: O entendimento dos parâmetros envolvidos para se projetar, executar e utilizar 
um bom concreto para uma estrutura marítima é de fundamental importância, devendo tanto a 
comunidade técnica quanto o proprietário ou seu preposto estarem consciente de todas as 
considerações necessárias. Essas considerações são importantes e envolvem o 
estabelecimento de vários pontos de vistas que devem ser registrados para que sejam dados 
confiáveis em uma possível utilização para determinado projeto. Assim, a qualidade e o 
desempenho do concreto, na fase de projeto de uma estrutura específica, é uma idéia desejada. 
No entanto, a qualidade específica e o desempenho podem ser determinados na execução e na 
utilização da construção. Esse trabalho apresenta diversas considerações com respeito ao 
projeto e execução das estruturas de concretos produzidos com adições de sílica ativa (de 
ferro silício ou silício metálico, cinza da casca do arroz e sílica extraída da casca do arroz) e 
superplastificantes, para obras em meio ambientes agressivos, obras marítimas e aquelas da 
própria orla.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto; Planejamento; Execução; Concreto; Resistência mecânica; 
Concreto de alto desempenho; Sílica ativa.

1. INTRODUÇÃO:

Projetar uma estrutura é um instante tão sublime quanto arquitetar sua criação. 
Anteriormente a qualquer decisão, deve-se avaliar o meio onde será inserida ou as situações a 
que estarão sendo submetidas suas partes. É importante também avaliar as disponibilidades 
dos materiais e a competência instalada para sua elaboração e, então, explicitar o controle a 
ser estabelecido numa linguagem franca e clara para resolução da problemática estabelecida.

Na maioria dos casos, tanto o promotor do empreendimento quanto o projetista, o 
calculista, o tecnologista, enfim, todas as partes envolvidas podem falhar, dado até pela 
grandiosidade de atividades envolvidas num projeto e isso, na maioria das vezes, ocorre pelo 
desconhecimento puro e simples das etapas, materiais e procedimentos envolvidos, assim 
como a canalização exata de recursos em instantes corretos.
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Obviamente, essa discussão é ampla. Nesse trabalho será reportado apenas o material 
concreto armado.

2. CONCRETOS ESTRUTURAIS:

Todos os engenheiros que militam na prática estão acostumados a levar em conta, na 
maioria das vezes, os aspectos de resistência mecânica para resolução dos seus projetos. Isso 
sempre foi assim ensinado nas universidades: dadas as características do aço e dos concretos, 
dimensionam-se os elementos estruturais; em seguida, estabelecem-se as características 
geométricas. Num segundo instante, até bem pouco tempo atrás, apenas se adquiria concreto 
para as estruturas pelo seu valor de resistência mecânica e ainda se estimava o módulo de 
elasticidade por equações que nem sempre retratavam as características dos materiais 
envolvidos.

A definição do material concreto é ainda estabelecida como a união da fase pasta de 
cimento com uma outra fase denominada “agregados”, que é um conceito incompleto hoje. 
Deve-se acrescentar mais uma fase: a zona de interface entre a pasta e os agregados. Essa 
questão é idealizada na figura 1.
 

Figura 1 – Idealização das fases observadas num concreto armado.

A zona de interface é um local em que há muitos vazios, água e a formação de hidróxido 
de cálcio, parte mais frágil do cimento hidratado, conforme pode ser visto na figura 2.
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Figura 2 - Diferenças observadas em argamassas, na microestrutura da zona de interface 
entre a matriz e um grão de agregado [1].

Nesse ano de 2004, com os avanços ocorridos em vários setores, a nova ordem na busca do 
desenvolvimento sustentável, ações em prol de um movimento ecológico e proteção do meio 
ambiente, torna-se obrigatório pensar numa definição para o cimento Portland. Está correta a 
definição normalizada do termo “cimento Portland”: “... Aglomerante hidráulico obtido pela 
moagem de clínquer Portland ao qual se adiciona, durante a operação, a quantidade necessária 
de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Durante a moagem é permitido adicionar a esta 
mistura materiais pozolânicos, escórias granuladas de alto-forno e/ou materiais carbonáticos, 
nos teores especificados...”?

Há possibilidades nos dias atuais de se compor um material com o clínquer mais o sulfato 
de cálcio (ou fosfogesso, ou gipsita etc), a fim de se realçar alguns parâmetros no projeto de 
um concreto. As propriedades que se deseja realçar poderão ser, por exemplo: alta resistência, 
durabilidade (ação de cloretos, ação do dióxido de carbono, resistência à abrasão, ação de 
sulfatos), melhoria da zona de interface (ligação concreto novo x concreto velho, reparos, 
continuidade de concretagens, permeabilidade, porosidade), diminuição do calor de 
hidratação, resistência ao impacto, resistência à tração, permeabilidade, porosidade, aumento 
da resistividade etc.

Dentre os diversos materiais que podem vir a ser utilizados na composição de cimentos 
destacam-se: o clínquer (C3S, C2S, C3A, C4AF), um regulador de pega, escória de alto forno, 
cinzas volantes, cinzas da casca do arroz, sílicas ativa de fabricação de ligas fe-si ou silício 
metálico, terras diatomáceas, metacaulinitas, argilas calcinadas, concreto reciclado, 
cerâmicas, vidros, microfibras, fíler calcário etc.

Logicamente cada material evidencia melhor um ou vários parâmetros, mas são 
disponibilizados em locais distintos ou são economicamente mais aceitáveis.

Porém, a oportunidade de utilizar alguns desses materiais em sinergia pode significar 
avanços em termos de vida útil de 10 anos para 250 anos.

Na figura 3, a idealização da possibilidade que poderá ocorrer.



Figura 3 – Idealização do tratamento da zona de interface – Exemplificação.

Dessa forma, observa-se que poderá ser desenvolvido um cimento para determinada 
finalidade tal que proporcione uma adesão melhor à armadura e aos agregados, minimizando 
a zona de interface e, com isso, abrindo a possibilidade para a elaboração de um concreto de 
alta resistência e alto desempenho.

Os concretos produzidos com os cimentos comerciais, na atualidade, permitem estabelecer 
uma certa durabilidade, mas isso muitas vezes é insuficiente. Para que seja suficiente, a 
produção de concretos deverá estar relacionada a um sistema de cura eficiente, uma relação 
água/cimento muito reduzida e uma intensidade de cura muito prolongada. Essa situação 
poderá ser cara, mas se fará necessário nessas condições.

Simulações nesse sentido foram realizadas por Bentz e Garboczi [3], que buscaram 
determinar qual o grau de hidratação necessário de pastas para se atingir uma desconexão de 
poros. Os resultados obtidos encontram-se na tabela a seguir.

Tabela 1 – Grau de hidratação necessário para desconexão de poros, em função da relação 
a/c e teor de SA [3].

Rel.
a/c

Quantidade de sílica ativa (%) Quantidade de sílica ativa (%) Quantidade de sílica ativa (%) Quantidade de sílica ativa (%) Quantidade de sílica ativa (%) Quantidade de sílica ativa (%) Quantidade de sílica ativa (%) Quantidade de sílica ativa (%) Quantidade de sílica ativa (%) Quantidade de sílica ativa (%) Rel.
a/c 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30

0,225 0,31 0,27 0,23 0,22 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19
0,250 0,36 0,32 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23
0,275 0,41 0,37 0,32 0,30 0,29 0,29 0,29 0,28 0,27 0,26
0,300 0,46 0,42 0,37 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,31 0,30
0,325 0,51 0,47 0,42 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34
0,350 0,56 0,52 0,47 0,42 0,41 0,40 0,40 0,39 0,38 0,38
0,375 0,61 0,57 0,52 0,47 044 0,44 0,44 0,43 0,42 0,41
0,400 0,66 0,62 0,57 0,52 0,48 0,47 0,47 0,47 0,46 0,45
0,425 0,71 0,67 0,62 0,57 0,53 0,51 0,51 0,50 0,50 0,49
0,450 0,76 0,72 0,67 0,62 0,58 0,55 0,55 0,54 0,53 0,53
0,475 0.81 0,77 0,72 0,67 0,63 0,59 0,59 0,58 0,57 0,56
0,500 0,86 0,82 0,77 0,72 0,68 0,63 0,62 0,62 0,61 0,60
0,525 0,91 0,87 0,82 0,77 0,73 0,68 0,66 0,65 0,65 0,64
0,550 0,96 0,92 0,87 0,82 0,78 0,73 0,70 0,69 0,68 0,68
0,600 --- --- 0,97 0,92 0,88 0,83 0,78 0,76 0,76 0,75
0,650 --- --- --- --- 0,98 0,93 0,88 0,84 0,83 0,82
0,700 --- --- --- --- --- --- 0,98 0,91 0,91 0,90

Associado a essa questão, nos casos de utilização de concretos sem adição de sílica ativa, 
deveria ser considerado o desempenho de outras adições, como as escórias de alto forno – sua 



qualidade, temperatura de exposição e umidade relativa do ar – o que demonstra que atingir 
um grau de hidratação tão alto e em curto período de tempo é difícil, mormente se 
considerado a prática observada na maioria das construtoras e, ainda, a ausência dessa 
recomendação nos memoriais descritivos.

Considerando-se concretos com baixa relação água/cimento, haverá certamente a 
necessidade de se utilizar alguma quantidade de aditivos plastificantes e/ou superplastificantes 
e, assim, é notório que a simples adição de sílica ativa poderá conferir propriedades 
interessantes aos concretos.

A pasta de cimento Portland contém diferentes tipos de vazios, que têm grande influência 
na permeabilidade, resistência mecânica etc., conforme pode ser visto o significado a seguir 
(vide figura 4).

MELO [5] menciona que a largura do espaço interlamelar no C-S-H é estimada em 18Å e é 
responsável por 28% da porosidade capilar no C-S-H sólido. Este tamanho de vazio é muito 
pequeno para ter um efeito desfavorável sobre a resistência e a permeabilidade da pasta. A 
água, nestes pequenos vazios, é retida por pontes de hidrogênio e a sua remoção, sob 
determinadas condições, pode contribuir para a retração por secagem e para a fluência.

Os vazios capilares representam o espaço não preenchido pelos componentes sólidos da 
pasta. O volume total de uma mistura cimento-água permanece inalterado, durante o processo 
de hidratação, mas a densidade média dos produtos de hidratação é consideravelmente menor 
do que a densidade do cimento Portland anidro. A hidratação do cimento deve ser considerada 
como um processo durante o qual o espaço inicialmente ocupado pelo cimento e pela água é 
gradativamente substituído pelo espaço preenchido pelos produtos de hidratação.

Os poros grandes – vazios capilares maiores do que 50 nm de uma pasta – são macroporos 
e influenciam principalmente a resistência mecânica e a permeabilidade, enquanto os poros 
pequenos – aqueles vazios menores do que 50 nm – são designados como microporos e 
influenciam mais a retração por secagem e a fluência. Enquanto os vazios capilares têm forma 
irregular, os vazios com bolhas de ar são geralmente esféricos. Durante a operação de mistura, 
o ar pode ser aprisionado na pasta fresca de cimento.

Os aditivos também podem ser misturados propositadamente ao concreto, com a finalidade 
de incorporar poros na pasta de cimento. Essa introdução de vazios poderá diminuir 
consideravelmente a permeabilidade, ocasionando uma melhoria do ponto de vista da 
durabilidade.

Têm sido produzidos no LMABC-SET-EESC-USP, concretos com poros visíveis a olho 
nu, embora desconectados, e com resistência mecânica acima de 200 MPa.

Os vazios do ar aprisionado podem chegar a 3 mm, já os vazios de ar incorporado variam 
comumente de 50 µm a 200 µm.

A quantidade de vazios de ar aprisionado pode ser ampliada pelo mau planejamento da 
concretagem. Tanto os vazios de ar aprisionado como os do ar incorporado na pasta são muito 
maiores do que os vazios capilares (10 nm a 50 nm para capilares pequenos e 3 µm a 5 µm 
para capilares grandes), e apresentam capacidade de afetar negativamente a resistência e a 
impermeabilidade da pasta.

Um resumo dessas considerações está apresentado na figura 4.



Figura 4 – Quantidades e significado dos tipos de vazios presentes na pasta de cimento 
Portland[5].

A consideração da cura é importante, pois se há poros abertos e a cura não está sendo 
realizada, então poderá ocorrer uma evaporação da água livre e, ainda, uma interrupção na 
hidratação do material cimentício e na reação entre produtos hidratados do clínquer e as 
adições que compõem o cimento Portland.

A água contida em uma pasta [5] pode se apresentar nas seguintes formas exemplificadas 
na figura 5.

Figura 5 – Tipos de águas presentes na pasta de cimento Portland – MELO [5].



É notório observar a influência da umidade relativa e da temperatura ambiente na remoção 
de vários tipos de água num concreto.

O desenvolvimento da microestrutura na hidratação do clínquer do cimento Portland é 
representado na figura 6 [6,9].

Figura 6 – Desenvolvimento da microestrutura na hidratação do cimento Portland [6,9].

O instante apresentado em a) representa a seção de um grão polifásico de clínquer (escala da 
fase intersticial exagerada); em b) o C3A inicia a sua reação com o sulfato em solução. Forma-
se um gel amorfo na superfície e se inicia a formação de bastões curtos (AFt) na interface gel-
solução; em c) ocorre a reação do C3S - conformação de camada externa de C - S - H sobre os 
bastões de AFt e há a formação de um vazio de 1µm entre a superfície do grão e a camada 
externa (“grão de Hadley”); em d) é o instante em que ocorre a hidratação secundária de C3A 
produzindo bastões longos de AFt. O C-S-H interno começa a se formar internamente pela 
continuação de hidratação do C3S; em e) é quando o C3A reage com AFt da camada interna 
formando placas hexagonais de AFm. A formação do produto interno reduz a separação entre 
o grão anidro e a camada externa; e finalmente em f), na idade de 14 dias, é quando se forma 
C-S-H suficiente para preencher o espaço vazio ao redor do grão. A camada externa ao grão 
torna-se fibrosa.

A cura, portanto, deve-se iniciar logo após o lançamento de um concreto, entendendo-se 
que nos primeiros instantes é necessário que seja mantida uma umidade elevada no ambiente 
de lançamento do concreto nas primeiras horas e, após adquirir resistência suficiente, deve-se 
realizar, por exemplo, seu umedecimento.

Hoje se dispõe de aditivos superplastificantes, de base carboxílica, que realmente 
proporcionaram um avanço significativo na produção de concretos duráveis e mais resistentes 
mecanicamente. Outros tipos de aditivos logo também estarão disponibilizados no mercado, 
com características bem distintas desses atuais, mas de melhor desempenho. Serão os aditivos 
hiperplastificantes!

Tem sido possível realizar concretos com relação água/aglomerante de 0,10 kg/kg, 
obtendo-se assim grandes resistências mecânicas.



Os agregados miúdo e graúdo utilizados em concretos devem trabalhar, sempre que 
possível, em sinergia com outros materiais.

Pode-se afirmar hoje que, agregados miúdos, mais finos, mas com índice de forma melhor 
(mais arredondados) comparativamente a outros mais grossos, promovem uma redução na 
relação água/cimento, embora outros problemas contornáveis possam ocorrer. Isso induz à 
consideração de que, é possível ser utilizado uma grande gama de agregados miúdos, para 
produção de bons concretos estruturais.

Para a composição de agregados graúdos, respeitadas as dimensões máximas estabelecidas 
em norma (NBR-6118/2003) em função da taxa e disposição da armadura, espessura do 
elemento estrutural e cobrimento da armadura, têm sido obtidos excelentes resultados em 
composições entre brita – Dmáx < 19mm e brita – Dmáx < 25mm; brita – Dmáx < 19mm e brita – 
Dmáx < 12,5mm; brita – Dmáx < 12,5mm e brita – Dmáx < 9,5mm; brita – Dmáx < 9,5mm e brita 
– Dmáx < 6,3mm; e brita – Dmáx < 6,3mm. Com qualquer dessas combinações, é possível 
realizar concretos com resistência mecânica mínima de 60 MPa aos 28 dias de idade e com 
alta resistência à penetração de dióxido de carbono e ação de íons cloretos, conforme outro 
trabalho aqui apresentado por GIANNOTTI DA SILVA & LIBORIO “Durabilidade do 
concreto de alto desempenho com sílica de Fe-Si ou silício metálico em ambientes marinhos”. 
Esses traços têm sido realizados com consistência mínima de 230mm, medida no tronco de 
cone.

A utilização adequada de aditivos tem proporcionado trabalhabilidade ao concreto por 
maior tempo, conforme se noticia em outro trabalho aqui apresentado – CASTRO & 
LIBORIO “A importância da avaliação reológica de pastas com e sem sílica ativa para 
produção de concretos estruturais com cimento Portland para obras marítimas”.

O desempenho de concretos e argamassas de alto desempenho e alta resistência foi 
analisado por SILVA [7,8], quando então se demonstrou que a busca da sinergia associada a 
outros parâmetros, entre argamassas e concretos estruturais, como o tipo de cimento Portland, 
agressividades diversas, adição de sílica ativa, baixa relação água/cimento etc., seria uma 
forma possível de se desenvolver uma zona de interface entre materiais, capaz de criar um 
material, além de resistente, de alto desempenho. Esses resultados podem ser vistos nas 
figuras 7 a 10. Como se trata de carbonatação acelerada, essas profundidades de carbonatação 
somente serão atingidas a longas idades. A pior combinação de resultados culminou numa 
profundidade de carbonatação de 8mm (figura 7a). Esse resultado está aquém de qualquer 
expectativa adotada em um projeto, face às normalizações existentes frente a qualquer meio 
ambiente.

 

Figura 7a -Profundidade carbonatada x idade 
para argamassas expostas à carbonatação 

acelerada, (CP V ARI RS, com adição de SA).

Figura 7b – Profundidade carbonatada x idade 
para argamassas expostas à carbonatação 

acelerada, (CP V ARI RS, sem adição de SA).



Figura 10a - Profundidade carbonatada x idade 
para concretos expostos à carbonatação 

acelerada, (CP V ARI Plus, com adição de SA)

Figura 10b - Profundidade carbonatada x idade 
para concretos expostos à carbonatação 
acelerada, (CP V ARI Plus, sem adição de SA)



O traço de concreto avaliado experimentalmente refere-se a agregados com dimensões 
máximas de 9,5mm, quando se alterou apenas o tipo de cimento. A simples introdução do 
agregado graúdo diminuiu drasticamente a profundidade de carbonatação, demonstrando que 
a introdução de agregados graúdos, ou teor de argamassa, ou tipo de agregado, está associado 
a uma menor espessura de carbonatação.

Embora se possa dizer nessa experimentação que há potencialmente um cimento melhor 
que o outro, ainda assim os resultados foram excelentes, porque se poderá, por exemplo, 
utilizar um cimento com adição de escória e sílica ativa, na prevenção de penetração de íons 
cloretos. Portanto há uma potencialidade na condição e na produção de concretos para superar 
ambas situações de agressividades, dentre outras, com segurança.

* * * * *

Estudos que já foram concluídos com sílicas de Fe-Si ou silício metálico (SFS), cinzas da 
casca do arroz (CCA) à qual se realizou hidrólise ácida, e sílica extraída da casca do arroz, 
por hidrólise ácida, ou tratamento com água quente, seguido de tratamento térmico (SCA). 

Os concretos avaliados foram dosados com agregado graúdo composto com 40% de brita 0 
e 60% de brita 1, tal que os vazios fossem o menor possível. O cimento utilizado foi o CP V 
ARI RS, com adições em substituições volumétricas nos teores indicados na figura 11, onde 
os significados são SFS (sílica de Fe-Si ou silício metálico), SCA (sílica extraída da casca do 
arroz), CCA (cinza da casca do arroz produzida com hidrólise ácida), SINERGIA (5% de 
SCA e 5% de CCA) e, REF (sem adição de sílicas ou cinzas, apenas CP V ARI RS).



Figura 11 – Evolução da resistência mecânica de concretos, com sílicas de Fe-Si ou silício 
metálico, ou extraída da casca do arroz, ou cinza da casca do arroz após hidrólise ácida [4].

Tabela 2 – Módulo de elasticidade (E), referente à idade de 28 dias [4].
Módulo de elasticidade (GPa)Módulo de elasticidade (GPa)Módulo de elasticidade (GPa)Módulo de elasticidade (GPa)Módulo de elasticidade (GPa)Módulo de elasticidade (GPa)

Traço (1:m) 0% REF 10% SFS 10% CCA 10% SCA SINERGIA
1:3,5 46,9 53,7 48,1 47,0 45,7
1:5,0 43,6 45,5 41,4 41,2 41,3

A análise da eficiência dos aglomerantes, para se obter 1MPa, ao longo do tempo, é 
apresentada nas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3 – Eficiência medida, com CP V ARI RS, com e sem adições, para traço inicial 1:m 
(m=3,5) para obtenção de 1MPa[4].

 

Tabela 4 – Eficiência medida, com CP V ARI RS, com e sem adições, para traço inicial 1:m 
(m=5,0) para obtenção de 1MPa [4].



 C = Consumo de cimento

O estudo de porosidade (PIM – Porosimetria por intrusão de mercúrio) do material foi 
realizado em pastas de cimento, com adição de sílicas de origens diversas e com a cinza da 
casca do arroz, após tratamento químico da casca. Os resultados são apresentados na tabela 5 
e figuras 12 e 13, 14 e 15.

Tabela 5 – Resultados da porosimetria com adição de cinza e sílica da casca de arroz (1, 7 e 
28 dias de cura)[4].

Amostras
SCA
1 dia

CCA
1 dia

SCA
7 dias

CCA
7 dias

SCA
28 dias

CCA
28 dias

Área Total de Poros 
(m2/g) 23,1 23,9 22,1 26,0 4,75 10,68

Média do Diâmetro 
(4V/A)* (µm) 0,039 0,041 0,025 0,024 0,023 0,020

Densidade 
Volumétrica (g/mL) 1,61 1,60 1,73 1,70 1,74 1,74

Porosidade 
Total(%) 36,4 39,3 23,5 26,0 4,71 9,31



Figura 12 - Resultados de porosidade obtidos por PIM para amostras de pastas de cimento 
com adições minerais, aos 1, 7 e 28 dias de idade (a/agl=0,38)[4].

Figura 13 - Resultados de porosidade obtidos por PIM para amostras de pastas de cimento 
CP V ARI RS aos 3 e 28 dias de idade (a/agl=0,40)[5].

Figura 14 - Resultados de porosidade obtidos por PIM para amostras de pastas de cimento 
CP V ARI RS com 10% de SFS aos 3 e 28 dias de idade (a/agl=0,40)[5].

3. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO:
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O planejamento de uma obra que envolve a utilização de concreto de alto desempenho e de 
alta resistência deverá prever as condições essenciais a serem listadas num memorial 
descritivo, a fim de que toda a etapa executiva seja conhecida e, assim, controlada.

Não há nenhuma grande novidade nessa questão toda, o que deverá ser desmistificado. O 
que ocorre eventualmente é que não há um cuidado com as etapas de execução, como deveria 
ser considerado em todos os processos, deixando-se de lado as “experiências” inadequadas de 
mestres de obra e de outros profissionais eventualmente envolvidos.

Alguns aspectos envolvidos devem ser listados, embora isso possa parecer óbvio, mas 
refere-se normalmente aos cuidados com execução das estruturas a fim de se evitar 
problemas.

3.1 Finalidade do concreto:

Inicialmente, ao se projetar uma estrutura, se deverá buscar na fase de elaboração do 
projeto, a resposta pelas seguintes questões: “Por que?”, “Como?”, “Quando?”, “Onde?” e, 
“Em qual tempo?”.

As respostas a essas questões indicarão até se o concreto é o melhor material para realizar 
determinado empreendimento. Isso permitirá também estabelecer como serão realizados os 
investimentos e, assim, quais as idéias acerca da tipologia construtiva. A escolha da época é 
um fator importante, pois poderá sofrer interferência com situações sazonais e isso implicará 
em variações de custo, situações atípicas de mercado e até mesmo a disponibilidade de mão-
de-obra.

A análise do local de realização do empreendimento determinará quais as melhores rotas, 
em que tempo deverão ser percorridas e quais as restrições que poderão estar concorrendo 
para a realização do empreendimento. Nessa etapa é de suma importância verificar quais as 
agressividades envolvidas ao longo do tempo, suas variações e simulações de situações 
futuras, com base em observações registradas, em depoimentos, além de pesquisa para 
estabelecer os níveis envolvidos.

O tempo que irá envolver a total execução do empreendimento e seu uso efetivo é 
importantíssimo, pois normalmente envolve grandes recursos financeiros e um erro entre a 
disponibilização da infraestrutura e sua utilidade estabelecida normalmente leva a prejuízos 
altos para o empreendedor.

Na continuidade, resolvida a opção para o material concreto, deverá estar elucidada as 
questões com relação ao material:
• Alta resistência
• Módulo de elasticidade
• Durabilidade

- Ação de cloretos
- Ação do dióxido de carbono
- Resistência à abrasão
- Ação de sulfatos
- Lixiviação

• Melhoria da zona de interface
- Concreto novo x concreto velho
- Reparos
- Continuidade de concretagens



- Novas concretagens
• Calor de hidratação
• Resistência ao impacto
• Resistência à tração
• Permeabilidade
• Porosidade
• Resistividade etc.

O planejamento de execução deverá considerar as seguintes questões com relação à 
dimensão do empreendimento:
• fluxo de materiais (com tempos e métodos); 
• conhecimento do tempo exato da disponibilidade de trabalhabilidade do material concreto 

composto em função da temperatura de trabalho e umidade relativa do ar; 
• volume exato e preciso da quantidade de concreto a executar; 
• coerência entre horários de expedição de concreto da usina e equipes a postos;
• armadura montada nos locais de aplicação; 
• compactação da base (caso de pisos industriais e pavimentos); 
• coerência entre volume de concreto expedido x capacidade de lançamento x capacidade de 

montagem do concreto; 
• fiscalização; 
• desimpedimento de vias de acesso (liberações em portarias); 
• equipe e metodologia de cura disponível; 
• intervalos para refeições e descanso (interrupções previsíveis); 
disponibilidade de matéria prima, dificuldades existentes.

Os concretos poderão estar disponibilizados em usinas de concreto, que podem estar 
localizadas muito distante da obra. A distância entra a usina e o local de lançamento dos 
concretos se mede pelo tempo que demora desde a mistura do material até o início efetivo do 
lançamento. Então essas questões devem ser sempre analisadas. A qualidade dos 
equipamentos deve ser avaliada anteriormente, como estado de balanças, dosadores, 
qualidade do balão do caminhão betoneira, estado das “facas” internas (desgaste e 
inclinações), capacidade de mistura etc. Pelo menos um bom tempo antes do início da 
montagem do concreto, deverá ser observado:
- disponibilidade do caminhão betoneira;
- limpeza do balão da betoneira (lavagem do balão);
- disponibilidade da quantidade planejada do cimento Portland especificado;
- disponibilidade e homogeneização dos agregados graúdos e miúdos para o concreto;
- controle de umidade dos agregados;
- controle de temperatura dos agregados (depósito em barracão para proteção contra o sol); 
- delimitação da região de coleta do material para pesagem na balança;
- disponibilidade de pá carregadeira, lubrificada e em funcionamento;
- funcionamento de equipamento vibratório nos bicos dos silos;
- funcionamento das correias transportadoras;
- montagem da seqüência de carregamento, levando-se em conta a distância da obra (tempo) 
etc.



Na obra, a execução de uma estrutura pressupõe-se nunca haver improvisações, mau 
planejamento e surpresas, porque é o local mais inadequado para reprojetar o próprio 
planejamento já executado ou criar situações que anteriormente não foram previstas. O jargão 
que mais se ouve em obras é que “a obra começa a ficar fácil de ser executada quando o final 
está próximo”. Mas essas mesmas pessoas não entendem que, na maioria das vezes, o vício 
nefasto já foi embutido naquilo que se executou, pelo planejamento inadequado e pelas 
improvisações.

Algumas questões importantes são:
• disponibilidade de equipes competentes em horários e locais de execução da obra;
• disponibilização e checagem da energia elétrica;
• existência de água;
• funcionamento de misturadores (em uso e sobressalentes);
• equipe de limpeza de equipamentos utilizados;
• balança para medida de materiais;
• checagem do trajeto a ser percorrido pela betoneira;
• funcionamento de equipamentos de transporte, lançamento, espalhamento, adensamento - 
em uso e sobressalentes;
• checagem de fôrmas, barreiras impermeabilizantes, armadura;
• previsão e existência de equipe de controle, assim como a disponibilidade de equipamentos 
para realização dessa atividade.

* * * * *

 Finalizando, concretos para qualquer tipo de obra e, principalmente, aquelas que estão 
inseridas em meio agressivo deverão ser sempre de alto desempenho, de acordo com a 
finalidade para a qual foram projetados. Assim, os concretos de alto desempenho devem ser 
entendidos como um material, cientificamente produzido, que atende as expectativas do 
cliente do ponto de vista estrutural, da estética, de durabilidade frente ao meio ambiente atual 
e futuro, para fins pré-determinados. Deve ser econômico (custo/benefício) e propiciar 
vantagens frente a outras alternativas tecnológicas (evitar a panacéia).
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