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RESUMO 

Concretos autocicatrizantes são desenvolvidos com o objetivo de fechar e recuperar fissuras que possam 
eventualmente ocorrer em elementos estruturais de concreto. Este trabalho teve como objetivo fazer uma 
investigação do estado da arte acerca de estudos que abordam tecnologias de autocicatrização em concreto 
e verificar a sua relação com aspectos de sustentabilidade. Para isso, foi utilizado um método de pesquisa 
sistematizada, onde buscou-se artigos científicos em quatro bases de dados e estabeleceu-se a relevância 
como critério de escolha. Os resultados apontam que tecnologias de autocicatrização em concretos 
contribuem para a redução de emissão de poluentes, aumentam a durabilidade das estruturas e diminuem a 
necessidade de reparos e reformas, provenientes do surgimento de fissuras previstas e não previstas, que 
geram manifestações patológicas em estruturas convencionais, porém, ainda são poucos os estudos 
publicados que relacionam de forma precisa se a autocicatrização em compósitos cimentícios é de fato uma 
tecnologia sustentável. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Adição; Compósitos Cimentícios; Durabilidade; Fissuras. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Conforme Novaes (2002), na agenda 21 firmada na conferência Eco-92 ou Rio-92, 
ocorrida no Brasil em 1992, propôs-se um novo modelo de civilização voltada para a 
sustentabilidade. Foram analisadas áreas estratégicas para definir ações prioritárias para 
o desenvolvimento sustentável e uma dessas ações é no ramo da ciência e tecnologia para 
o desenvolvimento sustentável.  

Em 2015, novamente líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU em Nova York 
(Estados Unidos) para firmar a agenda 2030, que define 17 objetivos e 169 metas para os 
novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável globais, dentre eles, a melhora na 
eficiência dos recursos globais, diminuição da degradação ambiental e melhora das 
capacidades tecnológicas de setores industriais (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 
2015). 
 Para que exista uma mudança em aspectos de sustentabilidade, é indispensável 
considerar todas as vertentes envolvidas: ecológica, ambiental, social, política, econômica, 
demográfica, cultural, institucional e espacial (NOVAES, 2002). 

Do ponto de vista de impactos ambientais, a construção civil é uma das maiores 
geradoras seja na produção da matéria prima, transporte de materiais, ruídos, 
impermeabilização do solo ou até na geração de resíduos de construção e demolição 
(SPADOTTO et al., 2011). 

A utilização de compósitos de matriz de cimento Portland causa impactos ao meio 
ambiente de forma direta, através do consumo de recursos naturais não renováveis, como 
por exemplo, a brita, areia e cimento, e indireta, através das consequências de processos 
produtivos. A fabricação de cimento, por exemplo, exige que jazidas de argila e calcário 
sejam detonadas e o processo de queima e produção do clínquer é feito a temperaturas 
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próximas de 1450ºC, consumindo grandes quantidades de energia. Além disso, esse 
processo gera grandes quantidades de dióxidos de carbono e outros gases poluidores que 
são lançados na atmosfera (OSS; PADOVANI, 2003). 
 Indo de encontro a uma das ações da agenda 21 e agenda 2030, tecnologias em 
compósitos cimentícios podem ser utilizadas para promover um desenvolvimento mais 
sustentável.  

Nesse sentindo, tecnologias de autocicatrização em concretos estão sendo 
estudadas pela comunidade científica e apresentam boas perspectivas de proporcionar 
melhorias, principalmente em relação à durabilidade de estruturas. Os principais motivos 
estão relacionados à possiblidade de reduzir a necessidade de reparos em fissuras que 
podem ocorrer devido a questões intrínsecas do material (GUPTA; PANG; KUA, 2017), 
como por exemplo, fissuras de retração térmica ou questões do local onde o material é 
utilizado, como por exemplo, obras de grande porte, que estão propensas a ciclos de 
umidade e seca, fatores preponderantes para degradação por agentes deletérios, como por 
exemplo pontes e barragens (BELLEGHEM et al., 2017).  
 Dentro deste contexto, pretendeu-se fazer uma investigação do estado da arte 
acerca de estudos que abordam tecnologias de autocicatrização em concretos e verificar a 
sua relação com aspectos de sustentabilidade. 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O método utilizado nesse estudo, consistiu-se em uma revisão sistemática em 4 
plataformas de pesquisa de artigos científicos, conforme listado: 

 
a) Portal de periódicos CAPES; 
b) Portal SCOPUS (Elsevier); 
c) Web of Science; 
d) Google Acadêmico. 

 
O critério de seleção das publicações científicas foi a relevância e o estado da arte 

nos últimos 5 anos (2014-2019). Ao fim escolheu-se 5 artigos entre os 10 selecionados, 
que continham conclusões acerca de aspectos de sustentabilidade, relacionados a 
tecnologias de concreto autocicatrizante. 

Foram utilizadas palavras-chave em língua inglesa, equivalentes às escolhidas em 
português, devido ao maior impacto dos periódicos em inglês: Concreto Autocicatrizante 
(Self Healing Concrete) e Sustentabilidade (Sustainability). 

O esquema da figura 1 elucida o método de pesquisa sistemática realizado nas 
plataformas de pesquisa, passo a passo, com alguns critérios utilizados: 
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Figura 1 – Método de pesquisa sistemática.  

Fonte: Autor (2019). 
  

Algumas conclusões acerca dos objetivos específicos de cada pesquisa foram 
ocultadas, pois se considerou irrelevante para o objetivo proposto nesta revisão. 

Apesar disso, foram relacionadas algumas conclusões técnicas acerca das 
tecnologias, para fazer observações que se considerou importante para o tema, 
principalmente em relação a possibilidades e condições limitantes. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados das pesquisas realizadas mostraram que diversas tecnologias são 
empregadas para promover o processo de autocicatrização. O quadro 1 apresenta os 10 
periódicos selecionados com título (original e traduzido), autores, data de publicação, nome 
do periódico e palavras-chave em inglês (Keywords).  
 

Quadro 1: Periódicos selecionados 

Nº Título Autores 
Ano de 

publicação 
Periódico Keywords 

1 

A review of microbial 
precipitation for sustainable 
construction (Uma revisão 

sobre precipitações 
microbianas para 

construções sustentáveis) 

(ACHAL; 
MUKHERJEE, 

2015) 
2015 

Construction 
and Building 
Materials 93 
- p. 1224–

1235 

MICP; 
Biocementation; 

Strength; 
Durability; 

Sustainability; 
Carbon 

sequestration. 

2 

Autonomous healing in 
concrete by bio-based 

healing agents – A review 
(Cicatrização autógena em 

concretos, baseada em 
agentes de biocicatrização - 

Uma revisão) 

(GUPTA; 
PANG; KUA, 

2017)  
2017 

Construction 
and Building 

Materials 
146 - p. 
419–428 

Self-healing; 
Capsules; 
Bacteria; 

Permeability; 
Strength; 
Durability; 

Sustainability. 
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3 

Elastic and Self-Healing 
Properties of Concrete 

Including 
Graded Clinker (Propriedades 

elásticas e de 
autocicatrização em 

concretos com incorporação 
de clínquer graduado) 

(PRINCIGALLO, 
2018) 

2018 

ACI 
Materials 

Journal, V. 
115, n. 5, 

MS No. M-
2017-

451.R1 

Clinker; 
Compressive; 

Strength; 
Durability; 
Modulus of 
elasticity; 

Particle size 
distribution. 

4 

Fatigue behavior of 
microcapsule-induced self-
healing asphalt concrete 

(Comportamento por fadiga 
de concreto asfáltico 
autocicatrizante com 

microcápsulas)  

(SUN et al., 
2018) 

2018 

Journal of 
Cleaner 

Production 
188 - p.  
466-476 

Polymeric 
composites 
Functional 

Microcapsules 
Asphalt 

Self-healing 

5 

Genetically enriched microbe 
facilitated selfhealing 

concrete – A sustainable 
material for a new generation 

of construction technology 
(Concreto autocicatrizante 
com micróbios melhorados 

geneticamente - Um material 
sustentável para uma nova 

geração de tecnologias 
construtivas) 

(SARKAR et al., 
2015) 

2015 

Royal 
Society 

Chemistry 
Adv., 2015, 
5, 105363–

105371 

- 

6 

Influence of limestone powder 
on mechanical, physical and 

self-healing 
behavior of Engineered 

Cementitious Composites 
(Influência do pó de calcário 

no comportamento 
autocicatrizante, mecânico e 

físico de compósitos 
cimentícios projetados) 

(SIAD et al., 
2015) 

2015 

Construction 
and Building 
Materials 99 

- p. 1–10 

ECCs 
(Engineered 
Cementitious 
Composites) 
Limestone 

powder (LP); 
Self-healing; 
Mechanical 
properties; 
Physical 

properties. 

7 

Quantification of the Service 
Life Extension and 

Environmental Benefit of 
Chloride Exposed Self-

Healing Concrete 
(Quantificação da extensão 

da vida útil e benefícios 
ambientais do concreto 

autocicatrizante exposto a 
cloretos) 

(BELLEGHEM 
et al., 2017) 

2017 
Materials 

2017, 10, 5. 
p.2-22 

Concrete 
cracking; 

Autonomous 
healing; 

Encapsulated 
polyurethane; 

Chloride 
diffusion; 

Service life 
prediction; 
Life cycle 

assessment. 

8 

Recent Advances in Intrinsic 
Self-Healing 

Cementitious Materials 
(Avanços recentes na Auto 
Cicatrização Intrínseca de 

Materiais Cimentícios) 

(LI et al., 2018) 2018 

Adv. 
Science. 

Mater. 2018, 
30, 1705679 

- 
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9 

Self-healing Capacity of Fiber 
Reinforced Cementitious 

Composites. 
State of the Art and 

Perspectives (Capacidade 
autocicatrizante de 

compósitos cimentícios 
reforçados com fibras - 

Estado da Arte e 
Perspectivas) 

(CUENCA; 
FERRARA, 

2017)  
2017 

KSCE 
Journal of 

Civil 
Engineering 

(2017) 
21(7):2777-

2789 

Self-healing; 
Concrete; 

Fiber; 
Durability; 

Mechanical 
behavior. 

10 

Testing Self-Sealing 
Properties of Concrete - 

Method shows promise for 
evaluation of crack-sealing 

admixtures (Teste de 
propriedades de auto 

vedação em concretos - 
Apresentação de método de 

avaliação da vedação de 
fissuras em misturas) 

(GUPTA; 
BIPARVA; 

AZARSA, 2019) 
2019 

Concrete 
International, 
v. 41, p. 31–

34, 2019. 

- 

Fonte: Autor (2019). 

 
Conforme o método de revisão, foram escolhidos os artigos número 1, 2, 5, 8 e 9 

(realçados em cor azul no quadro 1), para analisar e discutir sobre os aspectos mais 
importantes de cada um.  

Essas análises e discussões são apresentadas a seguir, nos itens 3.1 a 3.5: 
 

3.1. A REVIEW OF MICROBIAL PRECIPITATION FOR SUSTAINABLE 
CONSTRUCTION (UMA REVISÃO SOBRE PRECIPITAÇÕES MICROBIANAS PARA 
CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS) 

 
O primeiro estudo, realizado por Achal e Mukherjee (2015), apresenta uma pesquisa 

que teve como objetivo revisar o progresso da tecnologia de autocicatrização em concretos 
que utilizam micróbios (bactérias), que produzem carbonato de cálcio (CaCO3) no processo 
de fechamento de fissuras.  

As conclusões do estudo demonstraram que o método de fechamento das fissuras 
denominado MICP (Microbial Concrete Precipitation) tem um grande potencial de utilização 
e caracteriza-se como uma tecnologia com aspectos sustentáveis, devido à diminuição do 
uso de energia de produção de cimento, diminuição das emissões de CO2 e grande 
potencial de reciclagem. Os autores notaram inclusive que foram determinadas através dos 
estudos apresentados, algumas estimativas quantitativas de sustentabilidade, como 
redução na quantidade de emissão de gás carbônico, diminuição no consumo de energia e 
diminuição de resíduos de reabilitação de estruturas. 

No entanto, os dados para essas avaliações quantitativas dos benefícios 
sustentáveis ainda são escassos e há uma preocupação também com a patogenicidade 
das bactérias na comunidade, proveniente da falta de acesso a informações verdadeiras. 
 
3.2. AUTONOMOUS HEALING IN CONCRETE BY BIO-BASED HEALING AGENTS – A 

REVIEW (CICATRIZAÇÃO AUTÓGENA EM CONCRETOS, BASEADA EM AGENTES 
DE BIO-CICATRIZAÇÃO - UMA REVISÃO) 

 
O segundo estudo, realizado por Souradeep, Dai e Wei (2017), analisaram a 

formação de fissuras em concretos e a sua cicatrização autógena com biocicatrizantes.  
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Conforme os autores, a formação de fissuras em estruturas de concreto é inevitável 
devido à deterioração natural durante a sua vida útil e fatores externos, como por exemplo, 
excesso de carga e ação de agentes deletérios em ambientes agressivos. As operações de 
reparo e manutenção, portanto, são necessárias para evitar fissuras que possam se 
propagar e diminuir a vida útil de projeto. Porém, a falta de acessibilidade e o alto custo e 
trabalho dessas operações, dificultam muito as ações de reparo.  

A autocicatrização então, conforme os autores, podem ser uma solução possível 
para reduzir essas intervenções manuais. A selagem autônoma dessas fissuras pelo 
processo de precipitação induzida por bactérias é um mecanismo ambientalmente 
sustentável e tomou grande importância em estudos da comunidade científica. Este artigo 
de revisão abordou os métodos de autocicatrização de fissuras onde as bactérias são 
adicionadas diretamente ao concreto (autógena) ou adicionadas após encapsulá-las em 
uma casca protetora.  

Quatro aspectos importantes que determinam a eficácia de autocicatrização com 
bactérias foram observados. A primeira refere-se ao material da cápsula e o modo de 
encapsulamento dos bio-agentes, sobrevivência das cápsulas durante o procedimento de 
mistura do concreto, efeito da adição de bio-agentes ou cápsulas nas propriedades do 
concreto, e capacidade de fechamento das fissuras e recuperação de propriedades 
mecânicas e de durabilidade.  

A conclusão final do estudo é que há um grande potencial de utilização desta 
tecnologia no futuro do setor construtivo, mas algumas lacunas precisam ser resolvidas, 
como os aspectos mencionados anteriormente acerca da eficácia dos bio-agentes e das 
consequências de sua utilização em propriedades mecânicas do concreto endurecido.  

 
3.3. GENETICALLY ENRICHED MICROBE FACILITATED SELFHEALING CONCRETE 

– A SUSTAINABLE MATERIAL FOR A NEW GENERATION OF CONSTRUCTION 
TECHNOLOGY (CONCRETO AUTOCICATRIZANTE COM MICRÓBIOS 
MELHORADOS GENETICAMENTE - UM MATERIAL SUSTENTÁVEL PARA UMA 
NOVA GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS) 

 
Na pesquisa dos autores Sarkar et al (2015), foram exploradas propriedades 

estruturais como resistência mecânica, durabilidade, força de ligação e comportamento 
autocicatrizante de concretos com incorporação de microrganismos geneticamente 
modificados. 
 Foi utilizada a bactéria Bacillus subtilis que é capaz de sobreviver dentro das 
matrizes de concreto/argamassa por longos períodos de tempo, modificada com um gene 
de uma outra bactéria anaeróbica, a fim de promover uma melhora na sua ação de 
cicatrização. Os resultados foram muito positivos e essa modificação aumentou 
significativamente a propriedade cicatrizante, bem como propriedades mecânicas de 
resistência. Foi observada a formação de novos elementos, provenientes da alteração 
realizada nas bactérias. 

Conforme conclusão dos autores, o material enquadra-se em uma categoria de 
concreto sustentável verde e a sua utilização pode ser considerada uma área promissora 
para futuras tecnologias de construção. Este novo material proporciona um meio ambiente 
menos poluído e melhora biotecnologicamente de forma eficiente a função principal de 
autocicatrização “verde”, desejada cada vez mais por uma sociedade preocupada com a 
sustentabilidade. 
 
3.4. RECENT ADVANCES IN INTRINSIC SELF-HEALING CEMENTITIOUS 

MATERIALS (AVANÇOS RECENTES NA AUTOCICATRIZAÇÃO INTRÍNSECA DE 
MATERIAIS CIMENTICIOS) 
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O quarto estudo, realizado por Li et al (2018), teve como objetivo principal analisar 
os fenômenos de autocicatrização intrínseca dos materiais cimentícios, descrevendo os 
avanços atuais acerca no desenvolvimento do comportamento. Conforme o autor e a sua 
revisão da literatura, a autocicatrização intrínseca é um fenômeno natural de resposta de 
organismos vivos para restaurar a integridade estrutural e propriedades mecânicas, após 
estruturas serem danificadas. 
 São exploradas abordagens com base nos mecanismos de cicatrização intrínseca e 
extrínseca e descrita uma nova definição de autocicatrização intrínseca. A autocicatrização 
intrínseca é desenvolvida com base em mecanismos autógenos ou bioativos, porém, várias 
questões acerca desta tecnologia permanecem sem solução, como a baixa eficiência, alto 
custo de aplicação e baixa confiabilidade em longo prazo. 

Conforme conclusões finais dos autores, esforços conjuntos com objetivo de resolver 
as questões apontadas devem ser realizados, pois há um grande potencial de 
desenvolvimento sustentável e resiliente nessa tecnologia. 
 
3.5. SELF-HEALING CAPACITY OF FIBER REINFORCED CEMENTITIOUS 

COMPOSITES. STATE OF THE ART AND PERSPECTIVES (CAPACIDADE 
AUCICATRIZANTE DE COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS REFORÇADOS COM FIBRAS - 
ESTADO DA ARTE E PERSPECTIVAS) 

 
O quinto estudo, realizado por Cuenca e Ferrara (2017), teve como objetivo principal 

realizar uma revisão acerca do assunto a fim de esclarecer o estado da arte da tecnologia 
atual e identificar as lacunas a serem resolvidas futuramente, como a capacidade de 
autocicatrização sobtensão constante, ciclos de cicatrização/fissuração repetitivos e a 
capacidade de cicatrização de fissuras e danos ocorridos em maiores idades. Conforme os 
autores, a revisão de literatura aponta que atualmente a concepção de estruturas e 
infraestruturas de edifícios baseia-se principalmente em quatro conceitos: segurança, 
facilidade de manutenção, durabilidade e sustentabilidade.  

As estruturas de concreto armado são sujeitas a danos que produzem fissuras e que 
se não forem reparadas, podem levar a uma rápida deterioração e consequentemente 
resultar em altos custos de manutenção para garantir o nível esperado de desempenho. O 
concreto autocicatrizante, portanto, pode ser muito útil em qualquer tipo de estrutura, pois 
permite controlar e reparar as fissuras assim que elas iniciam.  

Conforme resultados dos estudos realizados, a eficácia de sua ação pode melhorada 
com o uso de fibras, devido à sua capacidade de controlar a largura da fissura e melhorar 
a distribuição de múltiplas fissuras. A utilização de materiais avançados à base de cimento 
com fibras (FRCC, HPFRCC) e técnicas de autocicatrização (autógena ou de engenharia), 
podem satisfazer as demandas em que a sustentabilidade e a durabilidade são fatores-
chave importantes. 

Porém, comparado com o grande número de investigações sobre autocicatrização 
de concretos convencionais, estudos de autocicatrização em Compósitos Cimentícios 
Reforçados com Fibra (FRCC) ainda são limitados. 
 
4 CONCLUSÕES 
 

Através desta pesquisa, notou-se que as tecnologias de autocicatrização em 
concretos são provavelmente aliadas do meio ambiente ao contribuírem com a durabilidade 
e diminuição da necessidade de reparos em estruturas de matriz cimentícia. 

Porém, ainda são poucos os resultados que demonstram de forma quantitativa e 
precisa que tais tecnologias são de fato sustentáveis, isso porque ainda há alguns 
problemas a serem solucionados, como dificuldades de implementação, eficiência para 
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fissuras de maiores dimensões e o desconhecimento da eficiência e o comportamento do 
material ao longo do tempo. 
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