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Introdução: O concreto de cimento Portland convencional é uma mistura de areia,
água, cimento e  brita que juntos fornecem boa resistência mecânica à compressão.
Segundo Jonkers et. al (2010) o concreto e um material resistente, mas apresenta a
formação de fissura, fenômeno que prejudica a integridade estrutural do material e sua
durabilidade. Em busca de um concreto com igual resistência, mas com menor
propensão à propagação de fissuras, estudos têm sido direcionados para a produção do
bioconcreto, que na produção é adicionado uma bactéria que irá produzir carbonato de
cálcio, diminuindo assim a fissuração, este é o objeto deste estudo. Objetivo: O
objetivo desse trabalho foi estudar as características do bioconcreto, seu processo de
fabricação e características físico-mecânicas. Procurou-se conhecer a sua capacidade
de restrição de formação de trinca em relação ao concreto convencional.  Estas
informações fornecerão subsídios para identificar a viabilidade de produção do
bioconcreto em laboratório. Metodologia: Para conhecer o bioconcreto, avaliar sua
viabilidade e características buscou-se informações em mídias escritas e eletrônica, de
material bibliográfico, tais como artigos, teses, dissertações, livros, etc. Realizou-se
também estudo em documentos normativos da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT.  Resultados: O bioconcreto, corresponde hoje a uma tecnologia
inovadora, porém apresenta uma certa complexidade,  pois no seu processo de
produção é inserida uma bactéria, a Sporosarcina pasteurii encontrada em solos e
matéria em decomposição. O processo de isolamento desta bactérias do solo para a sua
aplicação em bioconcreto demanda um custo alto o que inviabiliza o processo. Além
dos bacillus subtilis e licheniformis existe vários bacillus que apresenta esse mesmo
processo de hidrolise da ureia como, por exemplo, Bacillus cereus, B.sp.ct5, B.
pasteurii, B. sphaericus, B. pseudofirmus e B. cohnii. Pois esses bacillus tem um pH de
cultivo em torno do pH da Ureia que gira em torno de 8 a 9 e o pH do concreto fresco
e de 8,5 fresco na betoneira e depois do processo de cura ele aumenta para 12,5 a 13,5
e as bactérias não suportam e morrem, não conseguindo assim, produzir o bioconcreto.
 Conclusão: Pode-se concluir que, nos concretos convencionais existe a ocorrência de
fissuras, que fragilizam determinada região de uma estrutura. Neste contexto, o
bioconcreto apresenta o diferencial de, ao adicionar uma bactéria, na reação ocorre a
formação de carbonato de cálcio, ocasionando assim a restrição da propagação de
trincas e fissuras.
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