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RESUMO: A disponibilidade de água é uma problemática atual, onde situações de estresse             
hídrico são comuns em muitas bacias urbanas. Nesse contexto, surge a necessidade de             
desenvolvimento sustentável, principalmente no setor da Engenharia Civil, grande consumidor de           
recursos naturais. Esse estudo objetivou estimar a economia de água com soluções para seu uso               
eficiente em canteiros de obra, analisando a utilização de superplastificantes para reduzir a             
relação água/cimento e de métodos alternativos de cura do concreto. Foi feito um estudo de caso                
em uma laje de uma sala da didática V, na Universidade Federal de Sergipe. Computou-se os                
valores de economia de água e confirmou-se as vantagens dessas soluções, como por exemplo a               
redução do consumo de água em até 140 l/m² de concreto. 
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INTRODUÇÃO  

A sustentabilidade é um ideal sistemático baseado principalmente na constante busca de            
equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente através do uso              
dos recursos naturais de forma inteligente e eficiente garantindo, assim, a médio e longo prazo, o                
desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a humana (MARQUES, et al., 2018). 

Contudo, desde a revolução industrial brasileira, a população urbana tem crescido de            
maneira exponencial e, concomitante a ela, houve um grande desenvolvimento da indústria da             
construção civil, atividade altamente impactante ao meio ambiente e dependente de recursos            
naturais, como, por exemplo, o fato de nos últimos anos a construção civil ser responsável por                
consumir cerca de 50% dos recursos naturais do planeta, sendo grande parte de recursos não               
renováveis (RIGHI et al., 2016). Assim, para tentar diminuir a dicotomia entre o desenvolvimento              
urbano e a preservação ambiental, no ano de 2015 a ONU criou a Agenda 2030 a qual                 
destaca-se, dentre os seus objetivos, o de, até o ano de 2030, reduzir o impacto ambiental                
negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar e da               
água, gestão de resíduos municipais e outros (ONU, 2019). 

No Brasil, entre as maiores dificuldades para implementação da sustentabilidade no setor da             
construção civil estão os gastos e perdas inerentes advindos da falta de um controle intensivo,               
comum em certos aspectos na prática do sistema construtivo, que, dentre os quais, pode-se citar               
o emprego da água para a lavagem de equipamentos, compactação de aterros, supressão de              
poeira, na fabricação de argamassas, concretos e em seu processo de cura. 
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Sendo um recurso tão nobre e essencial na execução dos serviços cotidianos na             
engenharia, cabe acentuar a importância da sua disponibilidade qualitativa e quantitativa para os             
usos demandados, já que na maioria dessas atividades, como por exemplo no processo de              
mistura e de cura, foco deste trabalho, a água deve ter uma qualidade específica, a fim de não                  
prejudicar o produto final pela presença de substâncias nocivas, como teores inaceitáveis de             
cloretos, sulfatos e álcalis. 

No entanto a água nessas condições de potabilidade, consiste em uma pequena fração             
disponível no mundo, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), estima-se que 97,5% da              
água existente no mundo é salgada e dos 2,5% de água doce, a maior parte (69%) é de difícil                   
acesso, pois está concentrada nas geleiras. Desse modo, torna-se imperativo uma prática            
sustentável ao desenvolver processos industriais, cujo consumo de água seja reduzido e            
reutilizável, através de formas viáveis que aliem o alcance econômico com o sustentável no dia a                
dia das operações. 

Nesse contexto, a edificação sustentável procura a interação entre o ser humano e o meio               
ambiente, resultando em uma considerável diminuição em sua degradação, através do uso de             
resíduos, materiais reciclados, matérias-primas renováveis, ou materiais sem componentes         
tóxicos, e tecnologias que não causem danos ao meio ambiente, tornando-se uma construção que              
busca sua auto sustentabilidade e, nessas condições, o conceito de “substituição de fontes”             
mostra-se como a alternativa mais plausível para satisfazer a demandas menos restritivas,            
liberando as águas de melhor qualidade para usos mais nobres (FIORI et al., 2006). 

Dentre as formas de economia, o presente trabalho tem como objetivo analisar a demanda              
de água necessária à cura do concreto, uma das etapas fundamentais em sua linha de produção,                
por meio de sua estimativa na execução de uma laje da Didática V, no campus São Cristóvão da                  
Universidade Federal de Sergipe, comparando o quanto seria poupado com o emprego de             
tecnologias apropriadas, como superplastificantes e de seu consumo no método mais tradicional            
(cura úmida), bem como propondo métodos alternativos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo envolveu a avaliação de diversos métodos de cura pela literatura e também o uso                
de superplastificantes (SP) como meio de reduzir o tempo e, consequentemente, a quantidade de              
água demandada nesse processo. 

Mehta e Monteiro (1994) definem a cura como o conjunto de procedimentos que visam              
impedir a perda de umidade nas primeiras idades e controlar a temperatura do concreto durante               
um período suficiente para que este alcance a resistência desejada. É durante essa fase que as                
reações de hidratação continuam a acontecer, possibilitando principalmente o desenvolvimento da           
resistência mecânica e da durabilidade (RAHEEM e SOYING, 2013). O processo de cura mais              
utilizado no Brasil é o de cura úmida, no qual é utilizada uma lâmina de água de dois centímetros,                   
usualmente, pelo período de uma semana. Alternativas para substituição do processo de cura             
úmida podem ser resumidas em duas categorias: as externas e as internas, cuja eficiência difere               
pelo tipo de obra e relação água/cimento. 

A cura externa consiste em impedir a saída da água de amassamento. Tem-se como alguns               
exemplos desse tipo de cura o uso de lona plástico e as próprias fôrmas de moldagem, que                 
impedem a dessecação precoce do concreto. No entanto, Barbosa et al. (1999) citam que a cura                
por imersão em água do concreto apresenta melhores resultados que o envolvimento em             
cobertores plásticos, devido a selagem da peça não permitir a entrada de água para repor a água                 
perdida na auto-dessecação, causada pela baixa relação água/cimento (A/C) e microestrutura           
compacta.  

Outro modo de cura externa é a cura química, sendo caracterizada pela aplicação de              
produtos que impedem a evaporação de água, gerando uma membrana na superfície do concreto              
por aspersão. Esta pode ser feitas com ceras, parafinas, acetato de polivinila (PVA), acrílicos e               
entre outros métodos. 
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Já a cura interna é uma forma de cura que dispensa a externa, age através da mistura do                  
concreto e inibe principalmente a retração autógena. A fim de mitigar isso, o uso de agregados                
leves com alta grau de absorção e usados em seu estado saturados nas misturas melhoram a                
manutenção da hidratação da pasta, segundo Unnithan & Anil (2017). Além de outros materiais              
que podem ser usados na mistura para esse fim, temos os polímeros superabsorventes que              
segundo Kumar (2013) tornam o concreto mais econômico que os curados convencionalmente e             
com resistência à compressão superior, pela dosagem de 0,3% do peso do cimento. 

Agentes químicos atuantes como componentes de cura interna e que reduzem a evaporação             
da água do concreto mostraram-se eficazes, aumentando em cerca de 3% a resistência à              
compressão em 28 dias do que a cura úmida (CHAVAN et al., 2017). Entre os compostos                
existentes, o polietileno glicol como demonstrado por Mohanraj et al. (2014) garantiu mais             
retenção de água comparado ao concreto curado convencionalmente, como também pelo           
aumento da resistência em relação aqueles curados por jateamento de água ou imersão. 

Para fazer os cálculos da economia de água relativa à substituição do método de cura úmida                
por outros alternativos, foram utilizadas informações da execução da laje da didática V da              
Universidade Federal de Sergipe, que atualmente possui sete didáticas. Essa didática foi a             
escolhida pois, segundo informações do setor de infraestrutura da instituição, é o modelo a ser               
seguido caso haja expansão e, a adoção de medidas que diminuem o consumo de água nas                
obras poderia ser aplicada em obras nos diversos campi da universidade. A área da laje em                
questão é de 58,5 m² e 25 cm de espessura. 

O uso de aditivo superplastificante torna o concreto mais trabalhável para uma mesma             
relação A/C, e em termos de resistência, oferece valores muito próximos. Ao deixar o material               
mais trabalhável, é possível trabalhar com relações A/C menores, o que aumenta a resistência,              
além de gerar uma economia de água maior. A tabela 1 mostra a relação entre valores de                 
resistência para diferentes relações A/C com e sem aditivos plastificantes. 

 
Tabela 1. Relação água/cimento (A/C), resistência à compressão e slump, sem e com SP 

Água/ciment
o 

Resistência à compressão 
(Mpa) Slump (mm) 

Sem SP Com SP Sem 
SP 

Com 
SP 

0,6 20 - 118 - 

0,55 31 30 58 200 

0,5 41 40 30 125 

0,45 50 50 18 80 

0,4 - 60 - 70 

Fonte. Adaptado de Pagé & Spiratos (2000) 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Considerando a área da laje de estudo de 58,5 m² e que a lâmina usada na cura, segundo                  
Polimix (2014), é de 2 cm, temos que o produto das duas dimensões resulta no volume de água                  
necessário para cobri-la. Multiplicando o valor encontrado pelo número usual de dias em que o               
processo de cura é realizado, ou seja, sete, e considerando a lâmina suficiente para um dia,                
tem-se o valor de 8,19 m³ (8190 l). Dividindo esse valor pela área concretada em questão, temos                 
um total de 140 l por m² de laje. Esse volume seria a economia direta de água, ao não se utilizar                     
do método de cura convencional. 

 



XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18 a 22 de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

 
 

Além disso, ao se utilizar superplastificantes é reduzida a quantidade de água necessária             
para uma dada trabalhabilidade. Segundo o site da Academia de Engenharia (2018), em             
estruturas convencionais, como lajes, o slump ideal seria de 120 mm. Ou seja, um concreto feito                
para esse slump, utilizando superplastificante, de acordo com a tabela 1, teria resistência à              
compressão de 40 MPa e razão água/cimento de 50%, enquanto que sem o uso desse aditivo a                 
resistência à compressão seria de 20 MPa e a razão seria de 60%. A redução de água na mistura                   
seria de 16,67%, além da vantagem de se utilizar um concreto de maior resistência, o que                
aumentaria a durabilidade e deixaria a estrutura mais econômica. Segundo o site Mapa da Obra               
(2016), a demanda volumétrica varia de 160 a 250 litros para cada m³ de concreto na sua                 
produção. Dessa forma, a economia de água na mistura iria ser de 26,7 a 41,7 litros por m³ de                   
concreto. 
 
CONCLUSÕES 

1. Uso de superplastificante na mistura do concreto economiza água (cerca de 16,7%) e             
aumenta a durabilidade e resistência da estrutura; 

2. Métodos alternativos de cura podem reduzir o consumo de água em até 140 litros por m²                
de estruturas, mais especificamente lajes; 

3. A quantidade considerável de água economizada na cura úmida pode ser utilizada para             
outras demandas do canteiro como na limpeza da obra, na lavagem de equipamentos,             
consumo e higiene pessoal dos colaboradores, compactação de aterros, entre outros; 

4. Torna-se pertinente a necessidade de se atentar a outras formas de economizar e                
reaproveitar água visando seu uso geral no canteiro, através de um monitoramento voltado             
a esse ideal, com medidas como coleta e utilização da água da chuva e adoção de                
sistemas construtivos e tecnologias que consomem menos recursos hídricos. 

 
AGRADECIMENTOS 

O presente trabalho foi realizado com o apoio literário dos materiais disponíveis na             
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) e do setor de               
Divisão de Projetos da Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal de Sergipe.  
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Água no mundo. Disponível em:     
<http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/panorama-das-aguas/agua-no-mundo>. Acesso em: 22 fev.     
2019. 
 
CHAVAN B. V.; RATTHOD, S.; SONUNE, S.; SAYYED, I.; POPHALKAR, P. Review of concrete              
curing using internal & external curing compounds. International Journal of Research in Advent             
Technology. Convergence, 284-287, 2017. 
 
Consumo de água: saiba quais são as atividades que mais utilizam o recurso no País. Disponível                
em:<http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2018/03/consumo-de-agua-saiba-quais-sao-
as-atividades-que-mais-utilizam-o-recurso-no-pais>. Acesso em: 22 fev. 2019. 
 
 
Dicas de concretagem. Disponível em:     
<http://polimix.com.br/tipos-de-concreto/dicas-de-concretagem/>. Acesso em: 22 fev. 2019. 
Environmentally-friendly concrete. In: Canmet/Aci International Symposium On Concrete        
Technology For Sustainable Development, Vancouver, 2000. Anais. BC, Vancouver, 2000. April,           
2000. 

 



XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18 a 22 de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

 
 
FIORI, S.; FERNANDES, V. M. C.; PIZZO, H. Avaliação qualitativa e quantitativa do reuso de               
águas cinzas em edificações. Ambiente Construído, 6:19-30, 2006. 
 
KUMAR, M. M.; MARUTHACHALAM, D. Experimental investigation on self-curing concrete.          
International Journal of Advanced Scientific and Technical Research, 2: 300-306, 2013. 
 
MARQUES, S. B.; DALVI, M. B.; ALVAREZ, C. E. Políticas públicas em prol da sustentabilidade               
na construção civil em municípios brasileiros. R. Bras. de Gestão Urbana, 10:186-196, 2018. 
 
MEHTA, P. K; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: estrutura, propriedades e materiais. 2.ed. São              
Paulo, Pini, 1994. 578p. 
 
MOHANRAJ, A.; RAMESH, A. S.; MAHALAKSHMI, M.; PRABHAKAR, S.; An Experimental           
investigation of eco-friendly self-curing concrete incorporated with polyethylene glycol.         
International Journal of Advanced Scientific and Technical Research, 1: 85-89, 2014. 
 
O que são aditivos de concreto superplastificantes? De que forma agem quimicamente e em que               
medida ajudam na concretagem de estruturas com grande concentração de armaduras? Há            
contraindicações de uso?. Disponível em:     
<https://techne.pini.com.br/2017/03/o-que-sao-aditivos-de-concreto-superplastificantes-de-que-for
ma-agem-quimicamente-e-em-que-medida-ajudam-na-concretagem-de-estruturas-com-grande-co
ncentracao-de-armaduras-ha-contraindicacoes-de-uso>. Acesso em: 22 fev. 2019. 
 
Conheça os novos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Disponível em:            
<https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-on
u/amp/>. Acesso em: 15 de mar. 2019. 
 
PAGÉ, M. SPIRATOS, N. The role of superplasticizers in the development of            
environmentally-friendly concrete. CANMET/ACI International Symposium on Concrete       
Technology for Sustainable Development.Vancouver, BC, Canada. 2000. 
 
RAHEEM, A.A; SOYING, A.A. Effect of curing methods on density and compressive strength of              
concrete. International Journal of Applied Science and Technology, 4:2-9, 2013. 
Slump do Concreto - Como definir? Disponível em:        
<https://www.acad.eng.br/como-definir-o-slump-do-concreto/>. Acesso em 24 fev. 2019. 
 
RIGHI, D. P.; KÖHLER, L. G.; LIMA, R. C. A.; NETO, A. B. S. S.; MOHAMAD, G. Cobertura verde:                   
um uso sustentável na construção civil. R. MIX Sustentável, 2:29-35, 2016. 
 
Traço de concreto: a importância do controle de água. Disponível em:           
<https://www.mapadaobra.com.br/inovacao/traco-de-concreto-a-importancia-do-controle-de-agua/
>. Acesso em: 24 fev. 2019. 
 
UNNITHAN, R. S.; ANIL, S. Review on self curing concrete. International Research Journal of              
Engineering and Technology, 4:1022-1024, 2017. 

 


