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O Concreto nas Construções para 

Suínos 



Devido à importância da suinocultura para o Brasil, é 

necessária a preocupação com detalhes tais como: 

• Métodos Construtivos 

• Durabilidade das Construções 

• Impacto Ambiental Gerado 

• Ambiência 

• Bem-estar Animal 



A qualidade do piso tem se mostrado um fator 

preocupante:  

 

- CORROSÃO DE ARMADURA  

 

- QUEBRA DE PISOS RIPADOS DE CONCRETO 

 

- DESGASTE SUPERFICIAL DO PISO 

 



Piso com exposição de 

agregados em baia de 

crescimento e terminação 

 

Piso com exposição de 

agregados em baia de 

maternidade 



Pisos ripados desgastados e com corrosão 
Fonte: https://www.hogslat.com/images/ 



Piso ripado desgastado 



Pisos irregulares podem 

comprometer o sistema de 

locomoção dos animais, dificultar a 

limpeza das instalações e prejudicar 

os índices técnicos e econômicos do 

sistema de produção de suínos. 



O concreto é de fácil aplicação e possui um custo baixo em 

relação à sua durabilidade.  
 

Composto principalmente por: 

• Cimento Portland 

 

• areia  

 

• brita  

 

• água  

Adições  

 

• Pozolanas  

 

• Escória de alto forno 

 

• Fíler 

 

• Aditivos.  



Dentre as características desejadas em pisos de concreto na 

produção de suínos, se destacam:  

 

• Não sofrer deformação com o uso;  

 

• Ter superfície limpável;  

 

• Não possuir superfície excessivamente lisa;  

 

• Resistir a desgastes, de modo a evitar alta 

rugosidade;  
 



O desgaste dos pisos se dá devido a três mecanismos principais :  
 

• ataque químico devido aos ácidos presentes 

nos dejetos;  

 

• corrosão da armadura dos pisos; 

 

• desgaste mecânico provocado pelo atrito entre 

o casco dos animais ou equipamentos.  



Distúrbios do casco, levando a ferimentos e perdas 

econômicas devido à redução do desempenho e 

longevidade. 

 

 

O ataque dos dejetos causa: 

- deterioração das estruturas de concreto;  

- diminuição da durabilidade; 

- perda de resistência.  

 

 

Essas consequências trazem danos econômicos diretos 

(substituição de peças) e danos à saúde e bem-estar dos 

animais, acarretando perdas no setor produtivo a longo 

prazo. 

 



Piso com agregado exposto 

próximo à alimentação 

Piso com agregado exposto 



• Os dejetos suínos têm uma composição muito 

heterogênea influenciada por fatores como idade, 

fisiologia, raça e fase de criação. 

 

• Valores de pH variando de 5,30 a 7,72.  

 

• Embora seu pH não possa ser considerado 

agressivo ao concreto, a presença de ácidos 

orgânicos juntamente com sais sulfatados pode 

ser. 



 

- Grandes quantidades de ácido láctico e ácido 

acético(ácidos orgânicos): 2,3 a 2,7 g/L  

 

- Cl-, SO4
2-, Mg2+ e NH4+ foram observados em 

pisos de granjas de suínos  
 

 

Ácidos(dejetos) + Ca(OH)2 (concreto)  

 

 

 

sais de cálcio solúveis 

 

 

 
 



 

- Exposição de agregados 

 

- Aumento de rugosidade do piso 
 

 

SOLUBILIZAÇÃO DA PASTA 
 
 



-   Relação água/cimento  

- Teor de cimento 

- Tipo de cimento  

- Adições minerais (metacaulim, sílica ativa, argilas calcinadas, escória de 

alto forno) 

- Tipo de agregado 

- Adições poliméricas 

- Impregnação de hidrofugantes  

- Tipo de piso (ripado ou compacto) 

- Porosidade 

- Cobrimento nominal 

 

A porosidade capilar é, provavelmente, o fator físico que governa a 

taxa de deterioração de concretos expostos a soluções químicas 

agressivas.  

FATORES INFLUENTES NA DURABILIDADE 



No Brasil, não há uma uniformidade dos materiais utilizados para a 

construção dos pisos das granjas, gerando problemas de diferentes 

magnitudes e prejuízos econômicos. 

 

Normas brasileiras: 

 

-    NBR 6118: 2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento  

 

-    NBR 12655: 2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, 

recebimento e aceitação – Procedimento  

 

- Parâmetros mínimos, dependendo da concentração de cloretos e sulfatos no 

ambiente  

 

- Uso de cimento resistente a sulfatos é obrigatório no caso de meios altamente 

agressivos. 



Produzir concreto em obra que atenda as 

recomendações para ambientes agressivos é uma 

tarefa difícil, pois exige controle rigoroso da qualidade 

dos materiais e o seu correto proporcionamento.  

 

Adquirir concreto usinado pode aumentar 

a durabilidade do concreto. 



Especificações mínimas sugeridas para concretos em construções 

para suinocultura: 

Ao adquirir peças pré-fabricadas de concreto também é necessário verificar se a empresa 

oferece um material com as características mínimas, de modo a ter uma durabilidade 

adequada. 

Resistência à 
compressão: 

40MPa 
  

Máxima relação 
água/cimento: 

0,45 

  

Consumo mínimo de 
cimento: 

360kg/m³ 

  

   Cobrimento nominal 

mínimo: 

 

- Pisos e lajes: 4,5cm 

- Vigas e pilares: 5,0cm 

 



LANÇAMENTO   

 
O concreto deve ser lançado o mais próximo possível da sua locação final. 

 

Lançamento entre temperatura ambiente de 5°C a 30°C  

 

- altas temperaturas ambiente  

- altas temperaturas do concreto  

- baixa umidade do ar  

- alta velocidade do vento  

 

 

Alta taxa de evaporação da água do concreto pode causar 

fissuras no concreto logo após seu lançamento. 



Em hipótese alguma se deverá adicionar mais água em obra para 

diminuir a consistência do concreto. Água adicional reduz a 

resistência e a durabilidade do concreto, aumentando as chances do 

aparecimento de fissuras. 



VIBRAÇÃO DO CONCRETO 
 

A vibração do concreto deve ser realizada de modo a eliminar todos os 

vazios de ar, evitando as famosas “bicheiras” (ninhos de concretagem), as 

quais podem mais uma vez reduzir a resistência da estrutura.  

Adensamento através de vibradores de imersão 



• Os pisos de concreto para suínos não podem ficar 

nem muito lisos nem muito ásperos; 

 

• O coeficiente de atrito ideal para estes pisos não 

está completamente definido (coeficiente de atrito 

entre 0,5 e 0,7); 

 

 

Pisos com acabamento mecânico tendem a gerar 

menos lesões nos animais em comparação com 

apenas o uso de régua metálica. 



Evitar o excesso de alisamento do concreto para que não se forme uma película 

de água e cimento na superfície concretada, o que pode gerar fissuração.  

 

OBTER UM PISO SEM SALIÊNCIAS  

MAS NÃO COM ASPECTO QUEIMADO 
 

Helicóptero - alisadora de concreto 



 

OBTER UM PISO SEM SALIÊNCIAS  

MAS NÃO COM ASPECTO QUEIMADO 
 

Acabamento de piso muito áspero Acabamento de piso muito liso 



 

OBTER UM PISO SEM SALIÊNCIAS  

MAS NÃO COM ASPECTO QUEIMADO 
 

Acabamento de piso adequado 



CURA DO CONCRETO 
 

EVITAR SAÍDA PRECOCE DE ÁGUA DO CONCRETO 
 

Aspersor de água (sprinkler) 

Molhamento da superfície 

Agente de cura 

- Possível geração de fissuras e 

trincas  

 

- Possível entrada de agentes 

agressivos » CORROSÃO 



EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO 
 

• Juntas de dilatação e sua vedação, a qual deve ser feita com selante 

poliuretano.  

 

• Em juntas serradas, estas devem ser feitas até 12h após o lançamento 

do concreto. 

Selamento de junta com poliuretano 



A sílica ativa e a nanossílica como adições melhoraram a 

resistência do concreto à ação de ácidos presentes nos dejetos. 



PISOS RIPADOS 

- Objetivo: Facilidade de limpeza e desinfecção 

 

 



PISOS RIPADOS 

- Posicionamento da armadura 

 

 

Mau posicionamento  

da armadura 
Correto posicionamento  

da armadura 



 

CORROSÃO 
 
 

Fonte: http://techne17.pini.com.br/ 

O pH do concreto o qual é de 12 a 14, com os agentes 

agressivos baixa para 8 a 9, acelerando a corrosão. 

 

 



 

CORROSÃO 
 
 

Baias de suínos: Profundidade de carbonatação de 3 a 4 cm 

O pH do concreto o qual é de 12 a 14, com os agentes 

agressivos baixa para 8 a 9, acelerando a corrosão. 

 

 



PISOS RIPADOS 

- Fissuras de corrosão 
 



PISOS RIPADOS 

- Qualidade de acabamento superficial 

 

- Espaçamento e uniformidade de frestas 
 

- Parte vazada menor » dificuldade de escoamento 

 

- Parte vazada maior » lesões nos cascos  
 

  Leitão  Leitão desmamado Crescimento Terminação/Porcas 

Largura mínima 

ripa (mm) 
50 50 80 80 

Largura máxima 

abertura (mm) 
11 14 18 20 

Fonte: DIRETIVA 2008/120/CE União Europeia 

relativa às normas mínimas de proteção de suínos 



Ferimentos em casco de fêmea 

Falta padronização para pisos ripados  



REVESTIMENTOS 

- Endurecedores de superfície 

(silicatos) 

- Bloqueadores de porosidade 

- Revestimentos poliméricos(Epóxi) 

- Uso de hidrofugantes 

 

 

 

 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

- O concreto nas construções para suínos está sujeito a agentes 

agressivos que deterioram a pasta e expõem os agregados graúdos, 

podendo levar a lesões de casco; 

 

- Prejuízos econômicos podem estar envolvidos; 

 

- O concreto nas construções para a suinocultura ainda não têm uma 

padronização;  

 

- O concreto usualmente utilizado de 25MPa pode não atender as normas 

brasileiras vigentes de durabilidade; 

 

- Pisos ripados carecem de normatização específica brasileira; 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sugere-se a adoção de alguns cuidados na especificação para haver 

atendimento às normas brasileiras como: 

 

- Concreto fck 40MPa e relação a/c máxima de 0,45; 

 

- Uso de cimentos resistentes a sulfatos; 

 

- Cuidados com o acabamento final (nem muito liso nem muito áspero); 

 

- Cuidados no lançamento, vibração e cura do concreto para evitar 

fissuras; 

 

- Uso de juntas de dilatação, no caso de pisos compactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grato pela atenção 

Contato: jefferson.jacob@embrapa.br 

 


