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Introdução

• Na antiguidade, duas grandes civilizações se 
destacaram com a utilização do concreto, 
inicialmente a grega e depois a romana.

• Com a queda do império Império Romano, no 
século 7 d.C., e o desaparecimento da sua 
cultura, o concreto foi ignorado até o 
descobrimento do cimento Portland por John 
Aspdin em 1824 e a invenção do concreto 
armado por Lambot e Monier 30 anos mais tarde. 
A partir de 1920, novos métodos de calculo e 
conceitos estruturais apareceram, como o 
concreto protendido desenvolvido por Freyssinet.



Importância do Concreto

• O desenvolvimento das ideias originais de 
Monier até se construir o que hoje se conhece 
como concreto armado ou protendido, supriu 
a deficiência da baixa resistência a tração, 
característica natural desse material, com a  
introdução de armaduras de aço. Essa união 
proveu ao concreto a capacidade de suportar 
esforços de tração e compressão, 
possibilitando a construção de estruturas com 
vão maiores ou de maior altura.



Importância do Concreto

• As matérias-primas tem custo relativamente 
baixo e são disponíveis em abundancia no 
planeta.

• Por apresentar consistência plástica no estado 
fresco, é moldado em fôrmas que podem 
apresentar diferentes formas e dimensões. Esta é 
uma das maiores vantagens, porque possibilita a 
união da função estrutural com a forma estética 
desejada.

• Quando bem projetados, dosados e executados, 
o concreto apresenta estruturas com longa 
durabilidade. Apresenta boa resistência ao fogo 
quando comparado ao aço.



Importância do Concreto

• O concreto serve como escudo protetor contra a 
corrosão da armadura desde que apresente 
impermeabilidade e espessura de cobrimento 
adequada ao ambiente ao qual esta exposto.

• O concreto apresenta grande inércia às variações 
de temperatura externas, resultando em menos 
variações da temperatura interna dos ambientes.

• A mão-de-obra para a execução desse tipo de 
estrutura não necessita de muita especialização e 
são utilizados equipamentos simples nas obras de 
pequeno porte.



Algumas Desvantagens do Concreto

• Peso próprio elevado (podendo ser diminuído 
pelo emprego de concretos com agregados 
leves ou de alta resistência, para diminuir as 
seções das peças estruturais).

• Apresenta variações volumétricas (retração ou 
fluência, que podem originar fissuração)

• Calor de hidratação (podendo gerar fissuras 
em grandes estruturas)

• Armadura suscetível a corrosão (gerando 
patologias)



Algumas Desvantagens do Concreto

• Quando é feita a desfôrma precocemente a 

face do concreto é exposta ao meio ambientes 

com idade muito jovem, a falta de cura torna 

as superfícies mais porosas e expostas a 

penetração de agentes agressivos.



O Concreto no Brasil

• A partir de 1904 foram construídas edificações no 
Rio de Janeiro, São Paulo, Santos e Belo 
Horizonte. 

• Emílio Baumgart , também chamado de “pai do 
concreto armado do Brasil” foi um dos principais 
na utilização dessa estrutura na primeira metade 
do século XX.

• A construção de Brasília, cidade planejada a partir 
do Plano Piloto de Lúcio Costa tem a maioria dos 
seus prédios públicos em concreto armado e 
protendido, projetados por Oscar Niemeyer.



Construções de Concreto

• Congresso Nacional (1960) – Brasília /DF



• Masp – Museu de Artes de São Paulo (1968) –

São Paulo/ SP.



• Museu de Arte Contemporânea (1996) –

Niterói /RJ.



• Centro Empresarial Nações Unidas (1999) –

São Paulo / SP.



• Ponte Juscelino Kubistchek (2002) – Brasília / 

DF.



• Hotel Unique (2003) – São Paulo / SP.



• Ponte Estaiada (2008) – São Paulo / SP.



Algumas Patologias em Construções



Algumas Patologias em Construções



Desabamento Metrô Pinheiros (2007) 

– São Paulo / SP.



Desabamento Edifício Itália (1996) –

São José de Rio Preto/ SP.


