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O uso de aditivos (produtos químicos 
para o concreto) se faz muito neces-
sário na atualidade. Afinal, precisamos 
considerar que o mundo mudou, e os 
recursos tecnológicos puderam expan-
dir as pesquisas e o desenvolvimen-
to de novos produtos para compor o 
concreto moderno — que, por sinal, tem 
uma série de novas aplicações. 

Aquela antiga mistura de cimento, 
água, areia e brita evoluiu para um sis-
tema químico de cimento, no qual utili-
zam-se diversos aditivos e componen-
tes que tornam o concreto muito mais 
trabalhável, seguro, durável e, muito 
importante: sustentável.

Para ajudar a explicar melhor sobre 
os produtos químicos para o concre-
to, entrevistamos o Gerente   Executivo  
 da   MC-Bauchemie ,   Shingiro   Tokudome, 
que falará um pouco mais sobre essa 
solução moderna. Vamos conferir? 
Continue conosco!    

Introdução
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Confira quais são 
os benefícios dos 
produtos químicos 
para o concreto da 
MC-Bauchemie
O setor da construção civil está sem-
pre em constante desenvolvimento 
e evolução. Os produtos químicos 
para concreto são um ótimo exem-
plo, pois promovem melhorias sig-
nificativas às obras. Eles contribuem 
para o avanço do segmento tornan-
do os projetos mais funcionais, mais 
Durável e por um custo x benefício 
muito mais econômico. 

Mas não é só isso! Confira, a seguir, 
quais são os principais benefícios dos 
produtos químicos para o concreto.

Ajudam a manter o concreto nas 
condições adequadas por muito 
mais tempo

A medida do concreto é realizada por 
um ensaio chamado slump test (que 
em português chamamos de abati-
mento do tronco de cone), ou Cone 

de Abrams. Como o nome sugere, é 
uma espécie de cone, em que você 
molda, retira o cone e verifica quan-
to o concreto desceu e qual foi o seu 
abatimento.

Notamos que o número desse aba-
timento veio crescendo conforme os 
anos foram passando e os materiais 
evoluindo. Para você ter uma ideia, na 
década de 1970 era de 2 a 3 centíme-
tros; na década de 1980 o abatimento 
era de quase 6 centímetros; a partir 
do fim da década de 1990 era de 10 
centímetros; e, atualmente, está em 
torno de 14 a 16 centímetros de Slump. 

Dessa forma, os aditivos para con-
creto ajudam a manter por mais 
tempo o concreto na trabalhabili-
dade adequada, facilitando preen-
chimento das formas. Isso acontece 
porque o plastificante (aditivo para 
concreto) mantém o concreto fluido.
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Contribuem para diminuir o uso da água no processo

Considerando que o concreto é o 
segundo produto mais consumi-
do pelo homem na Terra (anual-
mente, podemos notar um cresci-
mento desse volume e consumo), 
precisamos sempre pensar em 
alternativas inteligentes para re-
duzir o uso da água, concorda?

Sendo assim, uma das maiores 
vantagens dos produtos químicos 
para o concreto é que ele diminui 
o uso da água no processo. An-
tigamente, trabalhávamos com 
cerca de 200 litros de água por 

metro cúbico e hoje conseguimos 
trabalhar com 160 litros. 

“Ainda conseguimos fazer com 
que o concreto fique ainda mais 
trabalhável, moldável e fluido, ga-
rantindo até abatimentos maio-
res”, reforça Shingiro   Tokudome. 

Portanto, se você considerar que 
esse recurso reduz 20% de água 
do segundo produto mais con-
sumido no mundo pelo homem, 
podemos notar que existe uma 
significativa contribuição para o 
meio ambiente.
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Melhoram a durabilidade do 
concreto e ajuda o meio ambiente

Ao reduzir a utilização de água no 
concreto, há uma melhoria signi-
ficativa em sua composição, com 
maior resistência mecânica e qui-
mica, menor permeabilidade. Assim 
o concreto ganha mais resistência 
na compressão axial e uma durabi-
lidade muito maior.

Shingiro   Tokudome complementa: 
“Você consome racionalmente o 
material nobre que é o cimento, di-
minuindo a emissão de CO2/m3 de 
concreto produzido, e gera menos 
poluente no planeta”. 

Melhoram a produtividade

Os produtos químicos para con-
creto ajudam a melhorar a pro-
dutividade da sua empresa. Por 
exemplo: falando sobre a indústria 
de pré-moldados, com o concre-
to auto adensável você consegue 
lançar e adensar o concreto na 
fôrma de uma maneira muito mais 
rápida. Sendo assim, é preciso me-
nos mão de obra e energia, porque 
ele tem mais trabalhabilidade e 
mobilidade. 

Reduzem os impactos negativos 
para o meio ambiente

Grande volume do material utiliza-
do para a produção do aditivo para 
concreto é a base de lignosulfona-
to. Antigamente ele era descartado 
para o meio ambiente, poluindo os 
rios. Na atualidade, é utilizado como 
um material nobre dispersante e 
outras utilizações no setor alimentí-
cio, industrial e geração de energia.
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Entenda  como os 
aditivos são utilizados 

na produção do 
concreto

“Hoje, com o processo 
de sintetização dos 

polímeros sobre o 
conhecimento das 

empresas de química 
para a construção, você 

consegue desenhar 
desempenhos 

adequados para cada 
necessidade, seja ela 

qual for”,  
 

explica o   Gerente   Executivo   
da   MC- Bauchemie

É muito 
importante 
ressaltar que 
cada tipo 
de utilização 
de concreto tem 
uma necessidade 
diferente

Se você vai fazer 
um edifício, 
por exemplo, 
o concreto é 
entregue em 
um caminhão 
betoneira que 
pode demorar 10, 
40 ou 1h30min do 
ponto de entrega. 

Portanto, para 
cada uma 
dessas situações 
é preciso ter um 
aditivo diferente.
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Veja com 
o funcionam 

os projetos da 
MC- Bauchemie

A MC -Bauchemie é uma empresa 
especializada em produtos quí-
micos para concretos que está 
no mercado há mais de 50 anos. 
Na sua grande cartela de clien-
tes, atende diversas concretei-
ras,  empresas de pré-moldados 
e indústrias que montam a sua 
própria central. Para eles, o mais 
importante é criar ótimos relacio-
namentos a fim de construir par-
cerias a longo prazo.

Shingiro   Tokudome conta que o 
mais importante do sucesso des-
sa parceria é que o cliente enten-
da muito bem sobre quais são 
as reais necessidades do produ-
to final. “Com isso, conseguimos 
desenhar a formulação de um 
produto mais adequado para ele. 
Então, é preciso apenas transferir 
essa necessidade para a empre-
sa de aditivos”, ele explica.

Na sequência, a empresa elabo-
ra um projeto personalizado e re-
aliza testes tanto em laboratório 
quanto em campo. Esse processo 
acontece para a homologação e 
para confirmar que ele está ade-
quado às características que o 
cliente precisa. Isso faz com que 
eles tenham uma linha completa 
em aditivos para concretos.
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Pesquisa 
e desenvolvimento
Um dos critérios mais interessantes e 
que deve ser reforçado é que a MC-
-Bauchemie está sempre em constante 
pesquisa e desenvolvimento. Eles acre-
ditam que as necessidades do cliente e 
do mercado vão mudando com o pas-
sar do tempo. 

Tokudome complementa: “Procuramos 
estar sempre em constante conversa 
e contato com os nossos clientes para 
entender quais são as suas reais neces-

sidades e encontrar boas alternativas 
para atendê-las.

Inclusive, o departamento de Pesquisa 
e Desenvolvimento participa de forma 
constante de pesquisas internacionais, 
com o objetivo de intensificar a presença 
e a dedicação da MC-Bauchemie com 
as associações técnicas e universidades. 
Em torno de 10% dos colaboradores atu-
am nesse setor para oferecer sempre as 
melhores soluções aos seus clientes.

8



Conclusão
Um dos critérios mais interessantes e que deve ser reforçado é que 
a MC- Bauchemie está sempre em constante pesquisa e desenvol-
vimento. Eles acreditam que as necessidades do cliente e do mer-
cado vão mudando com o passar do tempo. 

Tokudome complementa: “Procuramos estar sempre em constan-
te conversa e contato com os nossos clientes para entender quais 
são as suas reais necessidades e encontrar boas alternativas para 
atendê-las.

Inclusive, o departamento de Pesquisa e Desenvolvimento participa 
de forma constante de pesquisas internacionais, com o objetivo de 
intensificar a presença e a dedicação da MC-Bauchemie com as 
associações técnicas e universidades. Em torno de 10% dos cola-
boradores atuam nesse setor para oferecer sempre as melhores 
soluções aos seus clientes.
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Oferecimento:

concreteshow.com.br
Fique por dentro do mercado

digital.concreteshow.com.br/
Conheça a digital concrete show

www.mc-bauchemie.com.br

https://www.concreteshow.com.br/pt/home.html
https://www.youtube.com/channel/UCeEhwn04DN5FccWfHI-k5cQ
https://www.facebook.com/ConcreteShow/
https://www.linkedin.com/company/concrete-show-south-america/
https://www.instagram.com/concreteshowsa/
https://digital.concreteshow.com.br/
https://www.mc-bauchemie.com.br
https://www.mc-bauchemie.com.br
https://www.concreteshow.com.br/pt/home.html
https://digital.concreteshow.com.br/

