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RESUMO    
Na área da construção civil, de modo geral, o concreto é considerado como produto básico da 

indústria e consiste basicamente de uma mistura de agregados (graúdo e miúdo), cimento e 

água. Existem alguns concretos especiais atuais são formados por mais do que essa mistura, 

pois frequentemente possuem materiais classificados como aditivos que podem ser químicos 

ou minerais que tem capacidade de melhorar algumas propriedades e características e 

proporcionar vantagens como por exemplo, maior resistência e durabilidade, ou até mesmo 

corrigir algumas deficiências dos cimentos existentes. Nesse sentido, o presente estudo foi 

realizado com intuito de avaliar a utilização do bioconcreto em substituição ao concreto 

comum no que abrange os aspectos técnicos e econômicos envolvidos. O objetivo principal 

foi realizar um estudo teórico da utilização do bioconcreto em comparação com o concreto 

comum. O bioconcreto, conhecido também como “concreto auto curável” consiste na mistura 

do concreto com bactérias produtoras de calcário. Quando o concreto é fissurado as bactérias 

produzem calcário e reestruturam a falha formada. Para manter as bactérias dormentes até que 

ocorra a patologia, as mesmas são encapsuladas em partículas pequenas compostas de argila 

expansível e lactato de cálcio, assim quando as fissuras ocorrem, as cápsulas são degradadas e 

as bactérias entram em contato com a água e começam a se alimentar do cálcio que reage com 

o carbono e produz o calcário, que por sua vez preenchem as fissuras existentes. O 

bioconcreto se apresenta como uma nova alternativa na área da construção civil. O presente 

estudo possibilita entender como funciona o seu processo de liberação do carbonato de cálcio 

e a regeneração. Também é possível acompanhar como é feito seu experimento e 

quantificação na análise após compressão do ensaio, verificando assim seu ganho de 

resistência com passar dos dias.  
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