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RESUMO 

 

O crescente avanço da tecnologia do concreto traz para o canteiro de obras materiais 

e métodos inovadores que buscam otimizar custos e processos em obras de 

engenharia. Uma das grandes desvantagens do concreto convencional é o seu peso 

específico alto. Partindo disso, estudos apontam que a substituição do agregado 

graúdo (brita) pela argila expandida, diminui significativamente o peso próprio do 

concreto. Porém, apesar de proporcionar essa grande vantagem, a adição da argila 

expandida na composição do concreto interfere diretamente em outras propriedades 

importantíssimas desse material como a trabalhabilidade, a durabilidade, o teor de 

absorção d’água e a resistência mecânica. Com isso, o objetivo geral deste trabalho 

foi realizar o estudo de dosagem do concreto leve com argila expandida, através do 

método do IPT/EPUSP. O programa experimental foi realizado no Laboratório de 

Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) em Caçador - 

SC. Primeiramente, foi realizada a caracterização do agregado miúdo e da argila 

expandida, em seguida foi realizada a dosagem do concreto leve de acordo com o 

método do IPT/EPUSP, e logo após foram realizados os ensaios no estado fresco e 

endurecido do concreto, para verificação dos padrões exigidos pela norma. Em 

relação ao estudo de dosagem através do método do IPT/EPUSP, foram 

confeccionados três traços de concreto com 100% de substituição do agregado 

convencional pelo agregado leve, sendo um traço pobre (1:3,5), um traço médio 

(1:3,0) e um traço rico (1:2,5). Por fim, com os dados coletados foi elaborado o 

diagrama de dosagem do IPT/EPUSP. 

 

 

Palavras-chave: Concreto leve. Argila expandida. Dosagem de concreto. 

IPT/EPUSP. 
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ABSTRACT 

 

The growing advance of concrete technology brings to the construction site materials 

and innovative methods that seek to optimize costs and processes in engineering 

works. One of the major disadvantages of conventional concrete is its high specific 

weight. From this, studies indicate that the replacement of the aggregate (gravel) by 

the expanded clay, significantly reduces the weight of the concrete. However, in spite 

of providing this great advantage, the addition of the expanded clay in the concrete 

composition directly interferes with other very important properties of this material as 

the workability, durability, water absorption content and mechanical strength. 

Therefore, the general objective of this work was to perform the dosage study of light 

concrete with expanded clay, using the IPT/EPUSP method. The experimental 

program was carried out at the Laboratório de Materiais e Solos da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe (UNIARP) em Caçador - SC. Firstly, the characterization of the 

small aggregate and the expanded clay was performed, then the lightweight concrete 

was dosed according to the IPT/EPUSP method, and soon after the tests were carried 

out in the fresh and hardened condition of the concrete, for verification standards 

required by the standard. In relation to the dosage study using the IPT/EPUSP method, 

three traces of concrete with 100% replacement of the conventional aggregate by the 

light aggregate were made, with a poor trace (1:3,5), an average trace (1:3,0) and a 

rich trace (1:2,5). Finally, with the data collected, the IPT/EPUSP dosage diagram was 

elaborated.  

 

 

Keywords: Lightweight concrete. Expanded clay. Concrete dosing. IPT/EPUSP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Rossignolo (2009), o concreto é o material de construção mais 

utilizado em todo o mundo. Isso se deve, em grande parte, ao fato de seus 

constituintes serem obtidos de modo relativamente fácil, a partir do uso de matérias-

primas locais, bem como pelo fato de ser um material que possui uma aplicação 

versátil, adaptando-se facilmente às condições existentes no local de implantação. 

Estima-se que anualmente são consumidas 11 bilhões de toneladas de 

concreto, o que dá um consumo médio de 1,9 tonelada de concreto por habitante/ano, 

conforme a Federación Iberoamericana de Hormigón Premesclado (FIHP), valor 

inferior apenas ao consumo de água (PEDROSO, 2009). 

Com a crescente evolução na tecnologia do concreto, cada vez mais são 

estudadas alternativas que otimizem custos e processos nas obras de engenharia. 

Esses objetivos podem ser alcançados com o aperfeiçoamento de equipamentos e 

técnicas aplicadas à produção do concreto, bem como com o emprego de materiais 

inovadores, como por exemplo, a substituição do agregado graúdo convencional pela 

argila expandida para a produção do concreto leve. 

Sendo assim, Neville (2016) descreve o concreto leve como sendo obtido 

através da substituição de parte do material sólido por ar. Estes vazios criados pelo ar 

podem estar presentes dentro das partículas de agregado leves, na pasta de cimento 

e entre as partículas de agregado graúdo, onde neste último, é eliminado o uso de 

agregado miúdo. 

Ainda de acordo com Neville (2016), o emprego de concretos com menor peso 

específico em elementos estruturais, resulta em importantes vantagens com relação 

a redução do peso próprio desses elementos. Devido a isso, ocorre uma menor 

solicitação dos elementos de fundação, o que pode levar a redução de suas 

dimensões, fato que diminui os custos da obra como um todo. Além disso, a utilização 

do concreto leve traz a possibilidade de construção em solos com menor capacidade 

de carga. Entretanto, o concreto leve pode apresentar um maior consumo de cimento 

do que os concretos convencionais, gerando um custo adicional. Porém, a 

comparação de custos não deve se prender somente aos custos dos materiais, mas 

deve ser realizada a partir do projeto da estrutura de concreto leve como um todo. 

A substituição do agregado convencional pelo agregado leve, apesar de 

proporcionar o grande benefício da diminuição da massa específica do concreto, 
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implica também na alteração de outras propriedades importantes do mesmo, como a 

condutividade térmica, a durabilidade, a trabalhabilidade, a resistência mecânica, a 

espessura da zona de transição pasta-agregado e a necessidade do maior consumo 

de cimento. Sendo assim, surge a questão: como dosar um concreto leve que atinja a 

resistência à compressão mínima estabelecida por norma? 

Fatores como a absorção excessiva de água nos grãos de argila expandida, e 

a dificuldade de se encontrarem procedimentos de caracterizações para esses 

agregados e procedimentos para a própria produção do concreto leve tem tornado o 

processo de dosagem do concreto leve um grande objeto de estudo, devido a 

necessidade de se descobrirem soluções que proporcionem um melhor 

aproveitamento desse material. 

Partindo disso, esse trabalho irá apresentar um estudo de dosagem de concreto 

leve com a substituição total do agregado graúdo convencional pela argila expandida.  

O objetivo geral deste trabalho é realizar o estudo de dosagem do concreto leve 

através do método do IPT/EPUSP. Logo, os objetivos específicos são: 

 

a) Caracterizar os materiais; 

b) Confeccionar três traços de concreto leve com a substituição total do agregado 

graúdo convencional pela argila expandida; 

c) Realizar ensaios no estado fresco do concreto (trabalhabilidade e massa 

específica); 

d) Executar ensaios no estado endurecido do concreto (resistência à 

compressão); 

e) Analisar os resultados obtidos nos ensaios realizados em laboratório. 

 

O programa experimental foi realizado no Laboratório de Materiais e Solos da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, em Caçador – SC. Primeiramente, 

foi realizada a caracterização do agregado miúdo e do agregado graúdo leve, em 

seguida, foi realizado o estudo da dosagem e a confecção de três traços de concreto 

leve, sendo um traço rico, um médio e um pobre. Por fim foram realizados os ensaios 

no estado fresco do concreto e logo após foram confeccionados 8 corpos de prova de 

cada traço, que foram rompidos aos 7, 14 e 28 dias de idade, para a verificação da 

resistência à compressão dos concretos. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Neste item é apresentado o referencial teórico do concreto convencional e do 

concreto leve. Além da descrição dos materiais e métodos que foram utilizados e 

executados no programa experimental desenvolvido no Laboratório de Materiais e 

Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP.  

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Descreve o concreto convencional de forma sucinta e foca no concreto leve 

produzido com argila expandida, trazendo um breve histórico, suas classificações, 

características e propriedades. 

 

2.1.1 Concreto Convencional 

 

Conforme Almeida (2002), o concreto é o material de construção obtido através 

da mistura, em adequadas proporções, de um aglomerante, agregados (miúdos e 

graúdos) e água. Há a alternativa de incluírem-se aditivos em sua composição, 

quando houver a necessidade de se obterem características físicas e químicas 

diferentes das observadas no concreto convencional. 

De acordo com Araújo, Rodrigues e Freitas (1999), com a dosagem correta do 

concreto, são alcançadas vantagens como: baixo custo, resistência mecânica, 

durabilidade, facilidade de execução e economia. Porém, é necessário o 

conhecimento das características desejáveis no concreto endurecido, para realizar-se 

o proporcionamento correto da mistura e o uso adequado dos processos de sua 

fabricação. 

Além da importância do proporcionamento adequado para que o concreto atinja 

suas características essenciais, outros fatores devem ser levados em conta para se 

alcançarem essas propriedades, como a qualidade dos materiais empregados, uma 

manipulação adequada após a mistura e uma cura cuidadosa (ALMEIDA, 2002). 

Após misturados, a água e o cimento dão origem a um processo denominado 

hidratação, esse processo forma uma pasta que adere às partículas dos agregados. 

Nas primeiras horas após o preparo é possível moldar essa mistura no formato 

desejado. Com o tempo ela endurece e adquire gradualmente resistência mecânica, 
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transformando-se num material monolítico com características semelhantes à de uma 

rocha (ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS, 1999). 

Conforme Isaia (2010), a fluidez da pasta depende, fundamentalmente, da 

distribuição granulométrica do cimento e da quantidade de água adicionada à mistura, 

que é expressa pela relação água/cimento. Quanto maior a relação água/cimento, 

mais fluída é a pasta (Figura 1), e consequentemente menor é sua resistência 

mecânica. Sendo assim, uma relação água cimento de 0,30 é mais resistente que uma 

relação de 0,50. 

 

Figura 1: Pastas de cimento com relação água/cimento de 0,50 e 0,30 
respectivamente 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fonte: ISAIA, 2010 
 

A resistência do concreto depende basicamente de três fatores: a resistência 

do agregado, a resistência da pasta de cimento e a resistência da ligação pasta-

agregado. A resistência do agregado é, normalmente, muito maior que as outras duas, 

as quais dependem de vários fatores, sendo um deles, a relação água/cimento (LIMA, 

2010). 

O peso específico do concreto endurecido depende de alguns fatores, 

sobretudo da natureza dos agregados, da sua granulométrica e do método de 

compactação empregado. Quanto maior for o peso específico dos agregados usados 

e quanto maior a quantidade de agregados presentes na mistura, maior será o peso 

específico do concreto (ALMEIDA, 2002). 

Segundo a NBR 8953 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

– ABNT, 2015), o concreto pode ser dividido em três categorias, conforme seu peso 

específico: leve, normal e pesado. O concreto normal e mais utilizado na construção 

civil, possui peso específico que varia de 2000 kg/m³ à 2800 kg/m³, já o concreto leve 

caracteriza-se pelo peso especifico inferior a 2000 kg/m³ e o concreto pesado 

apresenta peso específico superior a 2800 kg/m³. 
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2.1.1.1 Produção do concreto 

 

Para se obter um conjunto monolítico e resistente, é indispensável produzir 

corretamente o concreto. A produção do concreto conta com uma série de etapas, as 

quais devem ser executadas e controladas de forma a conseguir, a partir dos seus 

componentes, um concreto endurecido que resista aos esforços solicitados, bem 

como, apresente características de durabilidade (ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS, 

1999). 

Ainda de acordo com Araújo, Rodrigues e Freitas (1999), é de suma 

importância para a composição de um concreto de qualidade, que todas as etapas da 

sua produção sejam bem executadas. As etapas presentes na produção do concreto 

são: 

 

a) Dosagem (quantificação de materiais); 

b) Mistura dos materiais; 

c) Transporte; 

d) Lançamento; 

e) Adensamento (eliminação de vazios); 

f) Cura. 

 

2.1.1.2 Propriedades do concreto convencional no estado fresco 

 

É denominado concreto fresco, a mistura de concreto até o momento em que 

se tem início a pega do aglomerante (ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS, 1999). 

Segundo Neville (2016), o concreto fresco apresenta enorme influência nas 

características do concreto endurecido, sendo assim, é fundamental que a 

consistência da mistura seja tal que o concreto possa ser transportado, lançado, 

adensado e acabado com facilidade e sem segregar, para que depois de endurecido 

atinja a resistência desejável e seja durável. 
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2.1.1.2.1 Trabalhabilidade 

 

 Segundo o ACI 116R-90 (1990 apud GEYER; SÁ, 2006), trabalhabilidade é a 

propriedade que o concreto fresco requer para ser adequadamente misturado, 

transportado, lançado e adensado com facilidade e sem perda de homogeneidade. 

D� ������ ��� ����� 	
���� � ���������������� �ão é uma característica 

intrínseca do concreto, pois, deve respeitar o tipo de obra a qual se destina. Assim, o 

concreto que é adequado para peças delgadas e com grande volume de armadura 

pode não ser conveniente para peças de grandes dimensões e pouco armadas, ou 

seja, o concreto é trabalhável quando ele apresenta características adequadas ao tipo 

de obra a que se destina, e aos métodos de lançamento, adensamento e acabamento 

que vão ser adotados. 

O componente físico mais importante da trabalhabilidade é a consistência, 

termo que, aplicado ao concreto, traduz o grau de umidade da mistura. De modo geral, 

concretos mais úmidos são mais trabalháveis do que concretos com menor volume 

de água. Uma boa consistência tem como objetivo atingir a uniformidade e a 

compacidade do concreto e o bom rendimento da execução (BAUER, 2015; NEVILLE, 

2016). 

Segundo Neville (2016), o adensamento é mais uma característica ligada a 

trabalhabilidade do concreto, que consiste na expulsão de ar aprisionado no concreto 

até a obtenção da máxima densidade possível para determinada mistura. De modo 

geral, um concreto que pode ser facilmente adensado é considerado um concreto 

trabalhável. Outra propriedade relacionada a trabalhabilidade do concreto é a 

estabilidade da mistura, que diz respeito a segregação do concreto, que compreende 

na separação dos constituintes da mistura, fato que impede a obtenção de um 

concreto com características satisfatórias de uniformidade. Pode ocorrer de duas 

formas, quando os grãos maiores se separam dos demais, indício de um concreto 

muito seco e quando há a separação total da pasta, ocorrência visível em concretos 

com muita água. 

Os fatores que determinam a trabalhabilidade são a forma e a granulometria do 

agregado, utilização ou não de aditivos e a quantidade de água presente na mistura. 

A quantidade de água é o principal desses, pois, as misturas muito fluidas de concreto 

tendem a segregar e exudar, já as misturas com pouca quantidade de água se tornam 

mais difíceis de lançar e adensar (BAUER, 2015; NEVILLE, 2016). 



20 
 

Segundo Recena (2015), o método mais utilizado para a avaliação da 

trabalhabilidade de um concreto, é o abatimento pelo tronco de cone, descrito pela 

NBR NM 67 de 1998, comumente chamado de “slump test”, procedimento demostrado 

na Figura 2. A grande utilização desse ensaio se dá pelo fato de ser executado com 

rapidez e facilmente, por apresentar baixo custo e pela simplicidade dos 

equipamentos empregados.  

 

Figura 2: Procedimento do slump test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fonte: GUERRA, 2014 
 

2.1.1.2.2 Exudação 

 

De acordo com Araújo, Rodrigues e Freitas (1999), a exudação é o fenômeno 

que incide em certos concretos quando a água se separa da massa e sobe à superfície 

da peça concretada, deixando a parte superior do concreto excessivamente úmida. 

Esse fato tem como consequência, um concreto poroso e menos resistente, ficando 

sujeito a desintegração devido a percolação da água. 

Conforme Romano (2004), outro problema que a exudação pode causar é o 

acumulo de água sobre as barras metálicas da armadura e os agregados graúdos, 

diminuindo assim a aderência concreto/armadura, como mostrado na Figura 3. 
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Figura 3: Excesso de água acumulado ao redor de agregados graúdos e barra de 
aço 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fonte: CARVALHO, 2009 
 

A exudação é causada pela incapacidade dos constituintes sólidos da mistura 

de reterem toda a água de amassamento quando se assentam em direção ao fundo, 

já que a água tem a menor massa específica entre todos os componentes da mistura. 

Caso a água de exudação seja remisturada durante o acabamento da superfície, será 

formada uma superfície com excesso de pasta e baixa resistência (NEVILLE, 2016). 

Uma dosagem adequada de concreto pode diminuir a exudação, já que esse 

fenômeno é inevitável, evitar o emprego de água além do necessário, aumentar a 

proporção de finos e o teor de cimento, que compensem as deficiências do agregado 

graúdo diminuem esse fenômeno (ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS, 1999). 

 

2.1.1.2.3 Massa específica 

 

 Conforme Melado (2014), a massa específica do concreto leva em conta a 

massa da unidade de volume incluindo os vazios. Pode variar conforme o peso 

específico dos seus componentes, o traço e o adensamento aplicado. 

A massa específica do concreto convencional, varia entre 2000 kg/m³ e 2800 

kg/m³. É usual tomar para o concreto simples 2300 kg/m³ e para o concreto armado 

2500 kg/m³. Em concretos leves, esse valor reduz chegando a ordem de 1200 kg/m³, 

e em alguns casos especiais, onde são necessários concretos pesados, a massa 

específica pode chegar à 5000 kg/m³ (ALMEIDA, 2002). 

Em condições normais, a resistência mecânica de um concreto diminui quando 

se reduz a sua massa específica, porém, é possível obter-se concretos estruturais de 

baixa densidade e de grande resistência mecânica (CARVALHO, 2009). 
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2.1.1.3 Propriedades do concreto convencional no estado endurecido 

 

Conforme Bauer (2015), o concreto é considerado sólido a partir do início de 

sua pega, estando ele em perpetua evolução. É sensível às modificações das 

condições ambientais, físicas, químicas e mecânicas, apresentando reações 

geralmente lentas registradas de certo modo nas suas características, que dependem 

de sua trajetória. A idade e a trajetória do concreto são condições importantíssimas 

que afetam diretamente as suas características e propriedades. 

Como acontece com a trabalhabilidade do concreto fresco, as propriedades do 

concreto endurecido também dependem do seu local de implantação. Por exemplo, 

um concreto que será aplicado em estruturas hidráulicas deve ser completamente 

impermeável, característica essa, que não é essencial em concretos estruturais de 

edifícios (BAUER, 2015). 

  

2.1.1.3.1 Resistência à compressão 

 

 De acordo com Araújo, Rodrigues e Freitas (1999), o processo de 

endurecimento do concreto é muito longo, podendo levar mais de dois anos para 

completar-se. Com a idade o concreto endurecido vai aumentando a resistência a 

esforços mecânicos. Porém, aos 28 dias de idade, o concreto já adquiriu cerca de 75 

a 90% de sua resistência total, sendo essa a idade em que se baseiam os cálculos 

dos elementos de concreto. 

O concreto é um material que resiste bem aos esforços de compressão e mal 

aos esforços de tração. Sua resistência à tração é cerca de 10% da resistência a 

compressão (ROMANO, 2004). 

 Alguns fatores influenciam diretamente na resistência mecânica do concreto, 

sendo eles, idade, relação água/cimento, tipo do cimento empregado e a forma e 

granulometria dos agregados. O fator água/cimento é o mais importante desses 

fatores, pois, quanto menor for este fator, maior será a resistência do concreto. Porém, 

evidentemente, deve-se ter um mínimo de água na mistura, para reagir com todo o 

cimento e dar trabalhabilidade ao concreto (ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS, 1999). 

A resistência característica do concreto à compressão, denominada fck, é a 

característica mais importante do concreto. Devido a essa característica o concreto é 

tão utilizado na construção civil. Fck é o valor de resistência adotado para fins de 
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cálculo, onde se admite a probabilidade da ocorrência de apenas 5% de resistência à 

compressão menor do que ela (ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS, 1999). 

 

2.1.1.3.2 Permeabilidade 

 Segundo Effting (2014), permeabilidade é a facilidade que um fluido possui de 

escoar através de um corpo sólido. Ou seja, quanto mais permeável o material é, mais 

porosidade ele apresenta e consequentemente absorve mais água.  

O concreto é um material necessariamente permeável, ou seja, possui poros 

(Figura 4). O seu grau de permeabilidade depende da dosagem adotada, do 

adensamento, da porcentagem de água presente na mistura e da inclusão ou não de 

aditivos em sua composição. A impermeabilidade completa de um concreto, só é 

atingida com a utilização de aditivos ou pinturas especiais (VARELA, 2013?). 

 

Figura 4: Presença de poros em peça de concreto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fonte: BOLONHA, 2014 
 

É de grande importância o conhecimento do grau de permeabilidade do 

concreto não somente para a sua utilização na construção de obras hidráulicas, mas 

também para casos em que a durabilidade do material pode ser ameaçada pela ação 

de agentes agressivos (BAUER, 2015). 
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2.1.1.3.3 Durabilidade 

 

 É essencial que as estruturas de concreto mantenham sua resistência 

necessária e sua condição de utilização durante um tempo especificado ou uma vida 

útil tradicionalmente esperada, ou seja, o concreto é considerado durável, quando é 

capaz de suportar o processo de deterioração a que está exposto (NEVILLE, 2016). 

Ainda segundo este autor, as ações mecânicas, físicas e químicas atuando de 

forma isolada ou combinada em peças de concreto, contribuem para a redução da 

sua vida útil. Os danos mecânicos são causados por impacto, abrasão, erosão ou 

cavitação. As causas químicas incluem as reações álcali-sílica e álcali-carbonato 

(Figura 5), e as causas físicas incluem os efeitos da alta temperatura ou das diferenças 

entre os coeficientes de dilatação térmica do agregado e da pasta de cimento 

endurecida. 

 

Figura 5: Estrutura de concreto com ataque de íon cloreto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fonte: SANTOS, 2012 
 

A durabilidade do concreto está diretamente ligada a permeabilidade do 

mesmo, pois a presença de água no concreto endurecido acarreta no surgimento de 

várias patologias devido a presença de agentes agressivos. No que diz respeito a 

abrasão, a durabilidade do concreto está diretamente ligada à sua resistência 

(ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS, 1999). 
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2.1.2 Concreto Leve 

O concreto leve surgiu com o intuito de suprir algumas necessidades impostas 

pelas obras de engenharia, uma vez que suas propriedades trazem grandes 

benefícios à construção civil. Cada vez mais pesquisadores tem mostrado interesse 

pela utilização de argila expandida como agregado leve para a produção de concreto, 

com o intuito de estudar soluções que proporcionem um melhor aproveitamento desse 

material (PEREIRA, 2008). 

De acordo com Rossignolo (2009), os concretos leves caracterizam-se pela 

redução da massa específica em relação aos concretos convencionais, devido a 

substituição de parte dos materiais sólidos por ar, porém, essa substituição, pode 

ocasionar alterações significativas em outras propriedades importantíssimas do 

concreto. Propriedades como: trabalhabilidade, resistência mecânica, módulo de 

deformação, durabilidade, estabilidade dimensional, condutividade térmica, 

resistência a altas temperaturas e espessura da zona da transição entre o agregado 

e a pasta de cimento são diretamente afetadas por essa substituição. O conhecimento 

dessas modificações é fundamental para o aproveitamento total desse material. 

O concreto leve estrutural é muito semelhante ao concreto estrutural 

convencional, exceto por razões de economia do custo total da obra, já que reduz o 

seu peso específico em cerca de dois terços do peso específico do concreto 

confeccionado com agregados convencionais (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

Rossignolo (2009) cita que o concreto é considerado leve, quando apresenta 

massa específica aparente abaixo de 2000 kg/m³. A Tabela 1 apresenta os valores de 

massa específica, publicados em documentos normativos, para os concretos leves. 

 

Tabela 1: Valores de referência de massa específica dos concretos leves 
R��������� M���� ���������� �������� 	������ 

R� !M 	�"#� $ < 2000 

NM % 	�""� &'() * $ < 1840 

N+ %,#% ! 	�""-� �
�0 < γ < 2200 

A.� 
�%R-03 (2003) ��
� < γ < 1920 

!ER/./D! 
 	2007) :)) ; γ ≤ 2000 

F<=>?@ Adaptado de ROSSIGNOLO, 2009 
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 Além de apresentar os limites da massa específica aparente, a NM 35 (ABNT, 

1995 apud ROSSIGNOLO, 2009) apresenta valores mínimos de resistência à 

compressão em função dos valores de massa específica aparente, conforme Tabela 

2. Específica também, que os agregados leves utilizados na produção dos concretos 

estruturais devem apresentar valores de massa unitária no estado seco e solto abaixo 

de 1120 kg/m³, para agregados miúdos, e de 880 kg/m³, para agregados graúdos. 

 

Tabela 2: Resistência à compressão e massa específica para concreto leve 
estrutural 

V������ ������� �� ����������� B

��������c� ��� 
- ���� 	M��� 

V������ �CG���� de massa específica 

�������� (kg/m³) 


- �-,� 


� �#H� 

�# �H-� 

F<=>?@ IJ 35K ABNT 1995 apud ROSSIGNOLO, 2009 
 

Lima (2010) lista como vantagens do concreto leve a sua baixa massa 

específica e seu bom isolamento térmico e acústico, propriedades que estão 

diretamente relacionadas à presença de ar em sua composição. Apresenta como 

desvantagens, a limitação da resistência, o maior consumo de cimento para uma 

determinada resistência, e além disso, a dificuldade em dispor de caracterizações e 

procedimentos para os agregados leves e para o próprio concreto leve. 

 

2.1.2.1 Histórico 

 

De acordo com Rossignolo (2009), umas das primeiras indicações conhecidas 

da aplicação do concreto leve, foi realizada por construtores pré-colombianos a 

aproximadamente 3000 anos atrás, onde hoje é a cidade de El Tajin, no México. 

Foram construídos elementos estruturais utilizando uma mistura de pedra-pomes com 

um ligante à base de cinzas vulcânicas e cal, entretanto, as aplicações de concreto 

com agregados leves mais conhecidas historicamente, foram idealizadas pelos 

romanos, durante a República Romana. Obras como o Porto de Cosa na Itália, a 

Cobertura do Panteão e o Coliseu em Roma (Figura 6), utilizaram concretos que 

combinavam aglomerante à base de cal e agregados leves de origem vulcânica ou 

pedras-pomes. 
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Figura 6: Coliseu, Roma 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: VASCONCELOS, 2011 
 

Porém, a utilização de concretos com agregados leves, como o conhecemos 

atualmente, ocorreu após a descoberta de Stephen J. Hayde ao observar que quando 

o aquecimento de tijolos em fornos ocorria mais rápido que o usual, eles se 

transformavam em elementos expandidos e extremamente leves. Após isso, ele 

reduziu as dimensões dos tijolos expandidos, e verificou que esse material poderia 

ser usado como agregado leve para a produção de concreto leves (ROSSIGNOLO, 

2009). 

As primeiras aplicações desses agregados leves artificiais, ocorreram durante 

a Primeira Guerra Mundial, na construção de embarcações com concreto leve, 

utilizando xisto expandido, com resistência à compressão de ±35 MPa e massa 

específica em torno de 1700 kg/m³, sendo que, o valor habitual de resistência à 

compressão nos concretos convencionais da época, era de 15 MPa (PEREIRA, 2008). 

Entretanto, segundo Angelin (2014), somente após a Segunda Guerra Mundial, 

houve um aumento dos estudos e aplicações do concreto leve para execução de 

estruturas de edifícios, tabuleiros de pontes e construções pré-fabricadas.  

O primeiro emprego do concreto leve estrutural em edifícios de múltiplos 

pavimentos ocorreu em 1929, na cidade de Kansas. Foi executada a ampliação do 

edifício de escritórios da Southwestern Bell Telephone Company (Figura 7). Edifício 

constituído inicialmente de 14 pavimentos em concreto convencional e projetado para 

receber mais oito pavimentos. No entanto, foi verificado que se fosse utilizado 

concreto leve na estrutura poderiam ser executados, além dos oito já previstos, mais 

seis pavimentos adicionais. De tal modo, a estrutura dos últimos 14 pavimentos desse 
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edifício foi executada em concreto leve com 25 MPa de resistência à compressão aos 

28 dias (ROSSIGNOLO, 2009). 

 

Figura 7: Edifício da Southwestern Bell Telephone Company, Kansas, Estados 
Unidos 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fonte: ROSSIGNOLO, 2009 
 

Ainda de acordo com Rossignolo (2009), o primeiro edifício de múltiplos 

pavimentos executado integralmente com estrutura de concreto com agregados leves 

foi o hotel Chase-Park Plaza, na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos, finalizado 

ainda em 1929.  

Segundo Angelin (2014), a partir dos anos 50 houve um crescimento 

significativo na utilização de concretos leves estruturais direcionados à construção de 

edifícios de múltiplos pavimentos, tais como o Austrália Square Tower (1967) e o Park 

Regis (1968), na Austrália, o Standart Bank, na África do Sul em 1970 e o BMW 

Building, na Alemanha em 1972 (Figura 8). Foi também, a partir desta década que se 

iniciou a aplicação dos concretos leves em elementos pré-fabricados, uma das mais 

vantajosas aplicações desse tipo de concreto. 

No Brasil, os estudos e a utilização do concreto leve tiveram início em 1970, 

com a implantação de uma unidade de produção de argila expandida, atual 

CINEXPAN S.A., com a finalidade de fornecer agregados leves para a CINASA 

(Construção Industrializada Nacional), destinados a produção de elementos pré-

fabricados leves. Todavia, o concreto leve nacional é pouco estudado e possui 

modesta aplicação na construção civil (ANGELIN, 2014). 
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Figura 8: Edifícios de múltiplos pavimentos executados em concreto leve 

Fonte: ROSSIGNOLO, 2009 
 

2.1.2.2 Classificação 

 

 Segundo Neville (2016), o concreto leve é classificado quanto a forma em que 

o ar é emprego em seu interior, podendo estar presente em três locais: nas partículas 

dos agregados, na pasta de cimento e entre as partículas dos agregados graúdos 

(Figura 9). 

 

Figura 9: Concreto com agregados leves, concreto celular e concreto sem finos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fonte: ROSSIGNOLO, 2009 
 

Fundamentalmente, a redução da massa específica do concreto ocorre pela 

presença de vazios em sua estrutura. Podem ser obtidos concretos leves com a 

presença de ar em mais do que um local, como por exemplo, o concreto sem finos 

combinado com agregados leves (MORAVIA, 2007). 

De acordo com Moravia (2007) e Maycá, Recena e Cremonini (2009), o 

concreto celular, também conhecido como concreto aerado, é o resultado da ação de 
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produtos que são acrescentados à pasta de cimento e produzem gases que formam 

bolhas. Entretanto, o termo concreto não é apropriadamente utilizado, já que o 

material resultante trata-se de uma argamassa e não de um concreto. É geralmente 

utilizado como enchimento e componentes de alvenaria. Devido à ausência do 

agregado graúdo neste tipo de concreto, ele apresenta retrações maiores do que nos 

concretos de agregados leves com igual resistência. Além disso, as armaduras são 

vulneráveis à corrosão quando não protegidas, mesmo quando o ataque externo não 

é muito severo, fato devido à alta porosidade desse tipo de concreto. 

Ainda de acordo com Moravia (2007) e Maycá, Recena e Cremonini (2009), o 

concreto sem finos é obtido eliminando-se o agregado miúdo, ou seja, é produzido 

somente com aglomerante, agregado graúdo e água. Logo, é uma aglomeração de 

grãos de agregado graúdo, envolvidos por uma camada de pasta de cimento de 

pequena espessura. Por esse motivo, existem grandes poros no interior do concreto, 

que são os responsáveis pela baixa resistência mecânica e pela redução de sua 

massa específica. Pode ser utilizado para a confecção de painéis divisórios, na 

construção de estruturas de drenagem e também como sub-base de quadras de 

esportes. 

Já o concreto com agregados leves é obtido através da substituição total ou 

parcial dos agregados convencionais por agregados leves. Compreende um campo 

consideravelmente amplo, devido à variedade de tipos de agregados leves, que 

possibilitam a produção de concretos leves com diferentes tipos de aplicação, o que 

torna este tipo de concreto leve o mais utilizado atualmente. Quando comparado aos 

outros tipos de concreto leve, são os únicos que podem atingir resistências à 

compressão aceitáveis para fins estruturais, dependendo do tipo de agregado, traço 

e dosagem empregados. Os concretos de agregados leve são utilizados em estruturas 

na forma de peças pré-moldadas, paredes moldadas in loco, lajes de edifícios com 

muitos pavimentos e tabuleiros de pontes com grandes vãos. Além disso, apresenta 

menor retração em relação ao concreto aerado e melhor aderência nas barras de aço, 

quando comparado aos concretos sem finos. Faz-se necessária uma caracterização 

do agregado a ser utilizado, a fim de conhecer suas propriedades antes da sua 

aplicação, pois, alguns agregados leves apresentam aparências semelhantes, mas 

podem resultar em concretos com propriedades muito diferentes (MORAVIA, 2007; 

MAYCÁ; RECENA; CREMONINI, 2009; NEVILLE, 2016).   
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 Segundo Schewantes (2012), ainda há a classificação de acordo com a massa 

específica do concreto, sendo interessante devido ao fato de a resistência estar 

associada a ela. A ACI 213R-87 (1999) utiliza a massa específica para classificar os 

concretos de acordo com seu uso. O concreto leve estrutural possui massa específica 

entre 1350 e 2000 kg/m³, possui resistência mínima de 17,2 MPa e é utilizado para 

fins estruturais. O concreto de moderada resistência, possui resistência entre 7 e 17 

MPa, massa específica que varia entre 800 e 1350 kg/m³ e propriedades de 

isolamento térmico intermediarias em relação ao concreto leve estrutural e o concreto 

de baixa massa especifica. Já este último, apresenta massa específica abaixo de 800 

kg/m³, resistência entre 0,7 e 7 MPa e é utilizado, principalmente, para fins de 

isolamento térmico (Figura 10). 

 

Figura 10: Intervalo de massa específica de concretos com agregados leves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fonte: SCHEWANTES, 2012 
 

2.1.3 Agregado Leve 

 

Segundo Moravia (2007), entende-se por agregado o material granular, 

geralmente inerte, de dimensões e propriedades adequadas para o uso em concretos 

e argamassas. O termo inerte é utilizado por se tratar de um material que não reage 

quimicamente com a água. Porém, não é correto usar esta denominação para se 

referenciar o agregado, pois a palavra inerte significa não reativo, e em alguns casos, 

ocorrem reações químicas na zona de transição entre o agregado e a argamassa, 

onde há a presença de água. 
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Ainda de acordo com Moravia (2007), os agregados podem ser classificados 

quanto à sua massa unitária: como sendo normais, leves ou pesados, conforme 

Tabela 3. 

 

Tabela 3: Classificação dos agregados segundo a massa unitária 
.���������Lc� M���� E���C��� 	������� !G������ 

 �O�� $ * & !��P���� �� ���� ������
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vermiculita. 

N������ & ; $ ; Q A����� ����� � ����������S 

T������ $ > 2 ������� ��������� M��������S 

F<=>?@ JUWXY; MONTEIRO, 1994 
 

De acordo com Rossignolo (2009), o peso das estruturas em concreto é 

elevado quando comparado às cargas aplicadas, especialmente em estruturas de 

grandes vãos, como pontes e edifícios de múltiplos pavimentos. Nesses casos, podem 

ser obtidas melhorias consideráveis no desempenho da estrutura em concreto armado 

com a redução do seu peso total, sendo essa melhora alcançada com o uso de 

agregados leves. 

A massa unitária dos agregados mais utilizados em concretos convencionais 

varia de 1400 kg/m³ a 1700 kg/m³. Já os agregados leves apresentam massa unitária 

menor que 1120 kg/m³. Sua principal característica é possuir uma estrutura altamente 

porosa, o que resulta na baixa massa específica (COUTINHO, 1988). 

As propriedades do agregado leve influenciam diretamente em algumas 

propriedades do concreto, tanto no estado fresco como no estado endurecido, porém, 

influenciam principalmente na resistência do concreto, pois esta está relacionada com 

a quantidade de água necessária para obtenção da trabalhabilidade desejada. Isso 

devido à dificuldade em se determinar quanto da água será absorvida pelo agregado. 

Fato este que, ocorre não só pela grande absorção de água pelo agregado como 

também pelo fato de que alguns agregados continuam a absorver água durante várias 

semanas (MEHTA; MONTEIRO, 1994; BORJA, 2011). 

 

 



33 
 

2.1.3.1 Classificação dos agregados leves 

 

 De acordo com Rossignolo (2009), os agregados leves podem ser classificados 

quanto a sua origem, em agregados leves naturais e artificiais. 

Os agregados leves naturais geralmente são de origem vulcânica e são obtidos 

por meio de extração direta em jazidas. Pode-se citar como exemplo, as pedra-pomes, 

a escória, as cinzas vulcânicas e os tufos. Devido ao fato de serem encontrados 

somente em alguns lugares do mundo, o uso desses agregados não é muito difundido 

(NEVILLE, 2016; ROSSIGNOLO, 2009). 

De acordo com Moravia (2007) e Neville (2016), os agregados artificiais são 

classificados com base na matéria prima e no processo de fabricação utilizados. 

Dentre eles, temos os agregados resultantes da aplicação de calor até a fusão 

incipiente, quando ocorre a expansão dos materiais, que são eles: argilas, 

poliestireno, ardósias, folhelhos, perlitas e vermiculitas. Há também o agregado 

provenientes de um processo de resfriamento com sprays d’água. O material utilizado 

nesse processo é a escória de alto-forno (subproduto da fabricação de ferro-gusa), 

que entra em contato com os jatos d’água que levam a sua expansão. A Figura 11 

mostra um espectro dos agregados leves e dos correspondentes concretos. 

 

Figura 11: Espectro dos agregados leves e dos correspondentes concretos 

 
Fonte: MEHTA; MONTEIRO, 1994 
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2.1.3.2 Argila expandida 

 

Segundo Bauer (2015), a argila é um material muito fino composto de grãos 

lamelares com no máximo, dois micrômetros de dimensões, possuindo proporções 

muito variáveis, de silicato de alumínio, óxidos de silício, ferro, magnésio e outros 

elementos. 

A argila expandida é produzida através de dois processos, que consistem no 

tratamento térmico da argila. No processo realizado em fornos rotativos, alguns tipos 

de argila são submetidos a temperaturas em torno de 1200 °C, onde uma parte dos 

seus constituintes liberam gases que levam à expansão da argila em até sete vezes 

o seu volume inicial. Esse processo de fabricação promove a formação de uma 

camada vitrificada externa nas partículas de argila expandida, deixando-as pouco 

porosas, o que leva à diminuição significativa da absorção de água, apresenta 

granulometria variada e formato arredondado regular (MORAVIA et al., 2006; 

ANGELIN, 2014). 

De acordo com Neville (2016) e Angelin (2014), a sua expansão também pode 

ser obtida por sinterização. Onde nesse caso, a argila (que ou contém material 

carbonoso ou é misturada com combustível), é umedecida e transportada numa 

esteira, sob queimadores, de modo que o calor penetre gradualmente toda a 

espessura da camada de material. O agregado obtido através deste processo, 

apresenta poros abertos e sem recobrimento, o que leva a altos valores de absorção 

de água. A Figura 12 ilustra a diferença na estrutura dos agregados produzidos por 

sinterização e forno rotativo. 

 

Figura 12: Micrografia dos agregados produzidos pelo processo de: a) sinterização e 
b) forno rotativo 

 
Fonte: ANGELIN, 2014 
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Os agregados produzidos pelo processo de sinterização apresentam alta 

rugosidade, formas angulares e superfície porosa, o que proporciona boa aderência à 

pasta de cimento, porém, apresenta também altos valores de absorção de água em 

função da alta porosidade externa. Em decorrência da forma angular, esses 

agregados aumentam a quantidade de água da mistura para a obtenção da 

trabalhabilidade desejada (ANGELIN, 2014). 

Já Rossignolo (2009) descreve que os agregados leves produzidos por meio 

de fornos rotativos, apresentam forma esférica e uma fina camada externa com baixa 

porosidade, o que possibilita a obtenção de boa trabalhabilidade com baixas relações 

água/cimento, entretanto, em função do seu formato esférico, o fenômeno de 

segregação se apresenta com maior facilidade em comparação com o agregado 

produzido por sinterização. 

A argila que passou pelo processo de sinterização apresenta massa específica 

aparente entre 650kg/m³ e 900kg/m³ e a argila expandida produzida pelo processo de 

forno rotativo, possui massa específica aparente entre 300kg/m³ e 650kg/m³ 

(NEVILLE, 2016). 

A argila expandida é fortemente utilizada como agregado leve para concreto, 

seja para o concreto de enchimento, para o concreto estrutural ou pré-moldado. O 

concreto com argila expandida, além de possuir baixa densidade, entre 1,0 e 1,8, 

apresenta baixa condutividade térmica, cerca de 1/15 da condutividade térmica do 

concreto convencional (BAUER, 2015).  

Segundo Rossignolo (2009), a argila expandida é o único agregado leve 

produzido no Brasil. Atualmente, cerca de 60% da sua produção destina-se ao setor 

da construção civil nacional. Os outros 40% são utilizados pelos setores de lavanderia, 

paisagismo, refratários e demais aplicações, como substratos. 

 

2.1.3.2.1 Processo de fabricação em forno rotativo 

 

 O processo de fabricação da argila expandida em forno rotativo, descrito por 

Rossignolo (2009), utilizado pela empresa CINEXPAN S.A., única produtora de argila 

expandida no Brasil, pode ser resumido em oito etapas: 

 

a) Homogeneização: a matéria-prima é lançada em depósitos para 

homogeneização; 
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b) Desintegração: o material é lançado em um desintegrador a fim de limitar os 

torrões a um diâmetro máximo de 5 cm; 

c) Mistura e nova homogeneização: o material é transportado até um misturador 

com a finalidade de deixar a argila com a trabalhabilidade adequada para 

extrusão. Ocorre também a correção de água e pode ser feita a inserção de 

aditivos para melhorar a plasticidade da argila ou para aumentar sua expansão 

durante a queima; 

d) Laminação: nessa etapa o material passa por dois cilindros rotativos que 

eliminam os torrões maiores que 5 mm, deixando a mistura pronta para 

extrusão; 

e) Pelotização: é realizada por extrusão contínua em que o material é forçado 

contra uma placa perfurada por orifícios circulares. O diâmetro desses orifícios 

influi diretamente no diâmetro dos agregados após a queima. O material que 

sai pelos orifícios é cortado por uma lâmina rotativa, formando, assim, as 

esferas que são lançadas ao forno; 

f) Secagem e queima: é a parte mais importante do processo, ocorrendo dentro 

do forno rotativo. A disposição das aletas internas para condução do material, 

a inclinação do forno, o tempo de permanência dentro do forno, assim como 

outros detalhes específicos, dependem das características da argila e devem 

ser estudados visando a maior economia do processo e do desempenho do 

produto. Na primeira fase, ocorre a secagem das esferas. Na zona de 

combustão, o forno atinge a temperatura prevista para expansão das esferas, 

variando entre 1000ºC e 1350ºC. Geralmente o combustível utilizado é óleo ou 

gás; 

g) Resfriamento: é utilizado um cilindro na saída do forno, no qual é lançado ar 

por ventiladores. O ar quente é reaproveitado no interior do forno; 

h) Classificação e estocagem final: os agregados são classificados em peneiras 

vibratórias quanto a sua granulometria e armazenados para comercialização. 

 


S�S, Dosagem e Produção do Concreto Leve  

 

+������ T������ 	
��-�� dosagem é o nome dado ao processo que consiste 

em definir o traço mais adequado e econômico para o concreto, através do qual se 

obtém a quantidade de cada componente da mistura, para produzir um material que 
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atenda certos requisitos importantes como a trabalhabilidade, a resistência mecânica 

e a durabilidade. 

De modo geral, os métodos de dosagem dos concretos convencionais podem 

ser aplicados nos concretos leves, porém, alguns fatores devem ser considerados, 

como a necessidade de projetar um concreto com massa específica particular, o grau 

de absorção de água dos agregados leves, a variação da massa específica do 

agregado em função da sua dimensão e a influência das características dos 

agregados leves nas propriedades do concreto (ROSSIGNOLO, 2009). 

Ainda segundo esse autor, procedimentos específicos para dosagem dos 

concretos com agregados leves são descritos em CEB/FIP (1977), FIP (1983), 

EuroLightCon (2000b) e ACI 211.2-98 (2004). 

Segundo o ACI 213 R-87 (1999 apud SILVA, 2003), o concreto leve pode conter 

somente agregado leve ou uma combinação de agregados leves e agregados 

normais. Frequentemente, é utilizado areia comum como agregado miúdo, com o 

intuito de melhorar a trabalhabilidade e outras propriedades do concreto. 

Dosagens otimizadas de concretos leves utilizando agregado graúdo leve e 

agregado miúdo convencional, possibilitam o aumento da coesão, a redução da 

segregação e o aumento da resistência à compressão do concreto, em relação aos 

concretos com agregado miúdo leve. Entretanto, a utilização de agregados miúdos 

convencionais causa também o aumento da massa específica do concreto 

(ROSSIGNOLO, 2009). 

De acordo com Angelin (2014), para a produção dos concretos com agregados 

leves é recomendado o consumo de cimento acima de 300 kg/m³ para assegurar uma 

boa trabalhabilidade, proteção à armadura e de ancoragem. 

Neville (2016) destaca também que os agregados leves apresentam uma 

característica muito importante, não encontrada nos agregados normais. Os 

agregados leves possuem a capacidade de absorver grandes quantidades de água e 

de permitir um pequeno ingresso da pasta de cimento fresca nos poros abertos da 

superfície de suas partículas, influenciando diretamente a dosagem do concreto e as 

suas propriedades finais. Devido a isso, é muito difícil determinar a quantidade de 

água que é absorvida diretamente pelo agregado e a quantidade que realmente 

participa da reação de hidratação do cimento. Portanto, é necessário conhecer a 

capacidade e velocidade de absorção de água do agregado, bem como seu teor de 

água no momento da mistura.  
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Deste modo, Rossignolo (2009) determina que para misturas com agregados 

leves, é recomendado o pré-umedecimento dos agregados para reduzir a absorção 

de água após a mistura, evitar prejuízo da trabalhabilidade do concreto e evitar a 

formação de bolhas ao redor do agregado. 

De acordo com Borja (2011), o concreto leve tem algumas peculiaridades de 

manuseio devido a facilidade de segregação do agregado leve, fato que deve ser 

considerado no processo de transporte, aplicação, adensamento e acabamento. Os 

princípios básicos para assegurar um bom desempenho do concreto leve, são: 

 

a) Obter uma mistura trabalhável e que use a quantidade mínima de água de 

amassamento; 

b) Uso de equipamentos adequados para transporte do concreto pronto; 

c) Propriedade de se consolidar nas fôrmas após adensamento sem provocar 

segregação e exudação; 

d) Mão-de-obra qualificada. 

 

O concreto com agregado leve quando recebe vibração excessiva e alto 

abatimento pode apresentar sedimentação da argamassa, já que esta é mais pesada 

que o agregado, ficando em falta na superfície (BORJA, 2011). 

Conforme Watanabe (2008), o correto adensamento dos concretos leves 

também evitam a formação de vazios ao redor do agregado leve, devido as bolhas de 

ar expulsas do agregado durante o processo de absorção de água. 

Ainda de acordo com essa autora, o processo de cura nos concretos leves é o 

mesmo utilizado nos concretos convencionais, porém, deve-se ter um cuidado 

especial com a temperatura do concreto. O calor liberado durante o processo de 

hidratação do cimento, eleva a temperatura dos concretos leves com maior 

intensidade e rapidez do que nos concretos convencionais, devido à baixa 

condutibilidade térmica dos agregados leves. Recomenda-se cobrir o concreto com 

mantas isolantes ou adiar a retirada das fôrmas para evitar a formação de fissuras 

térmicas em ambientes de baixa temperatura. Já para a cura térmica, deve-se adotar 

um período maior de cura ou uma velocidade de elevação de temperatura menor. 

Em contrapartida, o agregado leve é benéfico ao processo de hidratação do 

cimento, uma vez que durante o processo de mistura dos materiais, retém uma parcela 

de água que será transferida para a pasta de cimento ao longo do período de 
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hidratação, fato que caracteriza a presença de parte da água necessária para as 

reações químicas desse processo. Esse fenômeno é denominado cura interna, e torna 

os concretos leves menos sensíveis às variações do processo de cura nas idades 

iniciais (ROSSIGNOLO, 2009). 

 

2.1.5 Propriedades do Concreto com Agregados Leves 

 

+������ R��������� 	
��"�� �� ��������� normalmente representam mais da 

metade do volume dos concretos convencionais, com isso, a substituição dos 

agregados convencionais por agregados leves promove mudanças consideráveis nas 

propriedades dos concretos, que dependem fundamentalmente, das características 

desses novos agregados. 

 

2.1.5.1 Trabalhabilidade 

 

D�O��� B ���G� ����� ���������� � B ���� �����Lc� �� C��� ��� ���������

leves, as propriedades relacionadas à trabalhabilidade dos concretos leves 

necessitam de uma atenção especial. Já que, as propriedades dos concretos leves no 

estado fresco e os fatores que as afetam são essencialmente os mesmos observados 

nos concretos convencionais (ROSSIGNOLO, 2003).  

Segundo Neville (2016) e Rossignolo (2009), o concreto leve apresenta melhor 

trabalhabilidade com um determinado abatimento, se comparado com o concreto 

convencional. A absorção de água dos agregados leves também tem grande 

influência na trabalhabilidade do concreto. Os valores de abatimento dos concretos 

leves são, normalmente, menores que os empregados nos concretos convencionais 

devido a ação da gravidade, ou seja, concretos leves com abatimento de 80 mm 

apresentam trabalhabilidade similar aos concretos convencionais com abatimento de 

100 mm. 

A granulometria do agregado e o fator água/cimento também exercem 

influência na trabalhabilidade dos concretos leves e devem ser considerados em 

conjunto, pois, quanto menor for a granulometria do agregado maior será a quantidade 

de água necessária para envolver as partículas de agregado. Portanto, a 

granulometria que produz uma boa trabalhabilidade para um dado fator água/cimento 

pode não ser a melhor para outro valor dessa relação (MORAVIA, 2007). 
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Segundo Mehta e Monteiro (1994) o lançamento, o adensamento e o 

acabamento de concreto leves normalmente requerem um esforço relativamente 

menor se comparado ao concreto convencional. Para o concreto leve, a estimativa da 

trabalhabilidade também é realizada pelo ensaio de abatimento do tronco de cone, 

porém, um dos parâmetros mais adequados para a verificação das características 

associadas à trabalhabilidade dos concretos leves no estado fresco é o ensaio de 

espalhamento do concreto.  

A faixa de variação dos valores para o índice de consistência dos concretos 

leves, normalmente, mostra-se menor do que a utilizada para os concretos 

convencionais. Via de regra, os concretos leves com alto índice de consistência são 

propensos a segregação dos agregados, mas por outro lado, concretos leves com 

baixo índice de consistência apresentam dificuldades no adensamento (WATANABE, 

2008).  

 

2.1.5.2 Segregação e exudação 

 

Devido aos baixos valores de massa específica dos agregados, os concretos 

leves apresentam tendência a segregação do agregado graúdo (Figura 13). Onde, a 

argamassa que é mais pesada tende a sedimentar e os agregados leves tendem a 

flutuar. Essa segregação do agregado graúdo é o inverso do que ocorre com o 

agregado convencional, onde a segregação resulta num excesso de argamassa na 

superfície (BORJA, 2011; ROSSIGNOLO, 2009). 

 

Figura 13: Segregação do agregado graúdo leve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: VIEIRA, 2000 apud ROSSIGNOLO, 2009 

 

Além da massa específica baixa dos agregados, segundo Mehta e Monteiro 

(1994), outros fatores podem levar ao surgimento da segregação e da exudação nos 
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concretos leves como: vibração excessiva, altos valores de índice de consistência e 

baixa coesão. A presença da segregação e da exudação afeta, desfavoravelmente, a 

manipulação do concreto no seu estado fresco, podendo causar alterações no 

desempenho de algumas propriedades no seu estado endurecido. 

A segregação e a exudação dos concretos leves podem ser evitadas ou 

minimizadas tomando-se alguns cuidados no processo de dosagem, como a 

granulometria adequada dos agregados, substituição total ou parcial do agregado 

miúdo por areia natural e a utilização de adições minerais (ROSSIGNOLO, 2003). 

 

2.1.5.3 Massa específica 

 

Segundo Borja (2011), a massa específica do concreto leve é frequentemente 

correlacionada com sua resistência à compressão, ou seja, concreto com baixa massa 

específica apresenta baixa resistência e concreto com massa específica alta tem 

elevada resistência. 

A massa específica é uma das principais características do concreto leve. 

Porém, seu valor varia ao longo do tempo: é maior no estado fresco diminuindo com 

o endurecido e a idade do concreto. A Tabela 4 apresenta os resultados de massa 

específica de um concreto leve com características de combeamento, obtidos por 

Gomes (2001 apud SILVA, 2003). Nota-se que a massa específica diminuiu, cerca de 

7%, do estado fresco para a idade de 28 dias do concreto, fato devido à perda de 

água. 

 

Z����� ,[ Resultado obtido por Gomes (2001) para massa específica de 
concreto leve 

����� 	����� M���� ���������� 	����%� 
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%
 �HH, 
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F<=>?@ SILVA, 2003 
 

 Segundo Neville (2016), a massa específica do concreto no estado fresco pode 

ser facilmente determinada. Entretanto, em função da secagem ao ar em condições 
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ambientais, a umidade é perdida até a condição de quase-equilíbrio, resultando, 

então, na massa específica seca no ar. Caso o concreto seja seco a 105°C, obtém-se 

a massa específica seca em estufa. Essa variação da massa específica também é 

observada no concreto convencional, porém, no caso do concreto com agregados 

leves, a variação entre as massas especificas é bem maior e mais significativas para 

o comportamento do concreto. 

 Ainda de acordo com esse autor, devido as dificuldades na determinação do 

momento em que o equilíbrio da massa especifica seca ao ar é atingido, é 

recomendado que seja utilizada a massa especifica do concreto no estado fresco. O 

valor da massa especifica seca ao ar é determinado pela subtração da massa de água 

perdida para o ambiente, em geral, entre 100 e 200 kg/m³ para todos os concretos 

com agregado leve e entre 50 e 150 kg/m³ para os concretos onde é utilizado 

agregado miúdo normal. Porém, podem existir variações em relação a esses valores, 

já que eles dependem diretamente do sistema de poros do agregado leve utilizado, 

da relação volume/superfície do elemento de concreto e das condições do ambiente 

a que é exposto. 

 

2.1.5.4 Zona de transição entre o agregado leve e a pasta de cimento 

 

Segundo Pereira (2008), a zona de transição é a região interfacial entre as 

partículas de agregado graúdo e a pasta de cimento, na qual a cristalização dos 

hidratados é diferente da existente no restante da pasta de cimento. Essa região 

consiste em uma camada delgada variando entre 10 e 50 µm de espessura ao redor 

do agregado graúdo, o que torna essa região menos resistente do que o agregado 

graúdo e a pasta de cimento. 

A zona de transição apresenta baixa resistência mecânica, o que influencia 

diretamente em propriedades muito importantes do concreto, como: a resistência 

mecânica, o módulo de deformação, o mecanismo de propagação de fissuras e a 

permeabilidade de agentes agressivos (ANGELIN, 2014) 

A natureza da interação entre o agregado leve e a pasta de cimento depende 

fundamentalmente do teor de umidade e da porosidade aberta na região externa do 

agregado. Em concretos com agregados leves que apresentam porosidade aberta na 

face externa e baixo teor de umidade, ocorre a redução da espessura da zona de 

transição, devido a diminuição da relação água/cimento da pasta nessa região, 
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causada pela absorção de água do agregado leve. Esse efeito é comumente chamado 

de filtragem ou densificação. Entretanto, quando os agregados leves utilizados forem 

previamente saturados ou apresentarem uma camada externa sem porosidade 

permeável, a natureza da zona de transição será muito próxima da observada nos 

concretos com agregados convencionais (ROSSIGNOLO, 2009). 

Segundo Borja (2011), estudos da microestrutura do concreto mostram que, 

em se tratando de concretos leves com argila expandida, a zona de transição entre o 

agregado leve e a pasta de cimento tem comportamento bem diferente da observada 

em concretos convencionais. Diferentemente do concreto convencional, onde a 

espessura varia entre 10 e 50 µm, nesses concretos leves com argila expandida essa 

espessura não passa de 10 µm (Figura 14). 

 

Figura 14: Zona de transição de concreto leve com argila expandida e concreto 
convencional com agregado basáltico, respectivamente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: ROSSIGNOLO, 2009 
 

Segundo Rossignolo (2009), pode-se afirmar que nos concretos com 

agregados convencionais, o valor do módulo de deformação do agregado é maior que 

o da argamassa, levando a ruptura do concreto, normalmente iniciada na zona de 

transição. Nessas situações, a separação entre as fases resulta numa linha de fratura 

ao redor do agregado. Já no caso do concreto com agregados leves, como a argila 

expandida, os valores do módulo de deformação do agregado e da argamassa são 

muito similares. Por consequência, a ruptura nesses casos, normalmente não ocorre 

devido à diferença entre as deformações dos agregados e da pasta de cimento e sim 

devido ao colapso da argamassa, muitas vezes com origem em microfissuras nos 

agregados.  Nesses casos, a linha de fratura atravessa os agregados (Figura 15), 

como também ocorre nos concretos de alta resistência com agregados convencionais. 
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Figura 15: Ruptura dos concretos com agregados leves (à esquerda) e com 
agregados convencionais (à direita) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fonte: ROSSIGNOLO, 2009 
 


S�S.5 Resistência à compressão 

 

As propriedades mais utilizadas na caracterização dos concretos leves 

estruturais são a resistência à compressão e a massa específica, que estão 

diretamente relacionadas com o tipo de agregado leve e a granulometria utilizada. A 

granulometria dos agregados tem mais influência na massa específica e na resistência 

mecânica dos concretos leves do que nos concretos convencionais, visto que o valor 

da massa específica dos agregados leves, como é o caso da argila expandida, é 

inversamente proporcional à sua dimensão (ROSSIGNOLO, 2003). 

A resistência à compressão dos concretos leves é normalmente associada com 

o teor de cimento para um dado abatimento e não com o fator água/cimento. 

Geralmente a resistência do concreto leve pode ser aumentada reduzindo-se a 

dimensão máxima do agregado (Figura 16) e/ou substituindo-se o agregado leve 

miúdo por areia natural (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

Na análise das propriedades dos concretos leves, segundo Rossignolo (2003), 

deve ser levado em conta que os agregados leves apresentam resistência mecânica 

relativamente baixa e devido a isso, a resistência mecânica da pasta de cimento 

apresenta grande importância na resistência mecânica dos concretos. 

Geralmente, de acordo com Moravia (2007), em concretos com agregado leve, 

o consumo de cimento pode ultrapassar até dois terços os valores obtidos para 

concretos com agregado convencional, para uma mesma resistência. 
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Figura 16: Relação entre a resistência à compressão do concreto leve e a dimensão 
máxima característica do agregado leve nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fonte: Evangelista et al., 1996 apud ROSSIGNOLO, 2003 

 

Porém, segundo Aïticin (2000 apud ROSSIGOLO, 2003), existe um limite 

máximo para o consumo de cimento que pode ser empregado para aumentar a 

resistência a compressão do concreto leve. Segundo ele, quando se atinge esse 

limite, o agregado leve mostra-se como o material determinante na resistência a 

compressão do concreto e o aumento da resistência a compressão da pasta de 

cimento já não contribui para o aumento da resistência a compressão do concreto. A 

Tabela 5 mostra a relação entre a resistência à compressão do concreto leve e o 

consumo de cimento por metro cúbico de concreto. 

 

Tabela 5: Relação entre resistência à compressão e teor de cimento 
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A estabilização dos valores finais de resistência à compressão dos concretos 

leves ocorre mais rapidamente do que nos concretos tradicionais. Geralmente, aos 7 

dias os concretos leves já apresentam 80% da resistência à compressão observada 

aos 28 dias de idade (EUROLIGHTCON, 1998 apud WATANABE, 2008). 

Zhang e GjΦrv (1991 apud ROSSIGNOLO, 2009), produziram um concreto leve 

com 102 MPa de resistência à compressão, massa especifica de 1735 kg/m³ e 

consumo de cimento de 550 kg/m³, consumo correspondente ao de um concreto 

convencional com resistência igual a 140 MPa. 

No Brasil, Gomes Neto (1998 apud ANGELIN, 2014) atingiu o valor de 73 MPa 

de resistência à compressão com concretos contendo argila expandida com dimensão 

máxima de 6,3 mm, massa específica de 1720 kg/m³ e 1200 kg/m³ de consumo de 

cimento. 

 


S�S.6 Permeabilidade e durabilidade 

 

De acordo com Rossignolo (2009), estudos demonstraram que concretos com 

agregados leves apresentaram valores de permeabilidade iguais ou inferiores aos 

observados em concretos convencionais com os mesmos valores de resistência à 

compressão. Fato que pode ser atribuído as seguintes características do concreto 

leve: 

a) Redução da relação água/cimento dos concretos leves em relação aos 

concretos convencionais, que ocorre com o intuito de se obter os mesmos 

valores de resistência à compressão; 

b) Diminuição das fissuras internas do concreto devido a redução da diferença 

dos módulos de deformação do agregado e da pasta de cimento; 

c) Melhoria da qualidade da zona de transição pasta/agregado nos concretos 

leves. 

 

Além disso, a conectividade entre os poros é um pré-requisito para que ocorra 

o transporte de fluidos no concreto, ou seja, para que o concreto seja permeável. Um 

material pode se poroso e, no entanto, ser estanque (ROSSIGNOLO, 2009).  

Estudos realizados com concretos com argila expandida brasileira indicam que 

o uso desse agregado não reduz, necessariamente, a durabilidade do concreto. Isso 

porque, apesar do concreto leve apresentar agregados com valores de porosidade 
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acima de 50%, a sua permeabilidade é baixa devido ao fato de a estrutura porosa do 

concreto não apresentar poros conectados (ROSSIGNOLO, 2009; WATANABE, 2008; 

ANGELIN, 2014). 

De acordo com Rossignolo (2009), frequentemente é tida a ideia de que o uso 

de agregados porosos aumenta a permeabilidade do concreto, levando a diminuição 

da sua resistência aos agentes agressivos e a diminuição da sua durabilidade. Porém, 

resultados de pesquisas realizadas por Holm e Bremner (1994), Chandra e Berntsson 

(2002) e EuroLightCon (1998) desmentem essa ideia. 

 


S�SH Aplicação do Concreto Leve 

 

 Segundo Silva (2003), o uso de concreto com agregado leve em uma estrutura 

implica, na redução do custo total da estrutura. Embora o concreto leve apresente um 

custo maior que o concreto convencional por metro cúbico, a estrutura pode custar 

menos, como resultado da redução do peso próprio, do menor custo das fundações e 

de armadura. 

Apesar de o concreto leve apresentar aplicações nos mais diversos setores da 

construção civil, sua viabilidade técnica e econômica é maior em estruturas nas quais 

grande parte das solicitações deve-se ao peso próprio, como pontes e edificações de 

múltiplos pavimentos, em construções que envolvem transporte de componentes, 

caso dos sistemas construtivos pré-fabricados, em estruturas flutuantes, como 

plataformas e tanques, em coberturas de grandes vãos e em locais onde o solo possui 

baixa capacidade de suporte (ROSSIGNOLO, 2009). 

Atualmente, de acordo com Mendes (2014), predomina-se o uso de concreto 

leve em pré-fabricados e em sistemas construtivos mistos, com partes da estrutura 

compostas de estruturas metálicas, concreto armado ou protendido, de densidade 

normal; e parte composta de concreto leve, com destaque para as lajes. Essa 

disposição busca otimizar as vantagens de cada método, incorporando rapidez de 

construção, especificidades da região, resistência à compressão, carregamento 

reduzido e isolamento térmico e acústico. 

Porém, a construção e a recuperação de pontes utilizando concretos leves 

também se mostraram importantes aplicações desse tipo de material nos últimos 

anos. Normalmente, nas pontes de grandes vãos em concreto armado, o peso da 

estrutura pode representar até 70% das solicitações estruturais. Nesses casos, a 
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utilização do concreto leve para execução do tabuleiro possibilita a redução das 

dimensões dos elementos estruturais e viabiliza o aumento dos vãos entre pilares 

(ROSSIGNOLO, 2009). 

Nos últimos 40 anos, o concreto leve vem sendo aplicado também em 

ambientes marítimos, como em plataformas petrolíferas. Esse tipo de construção 

envolve a construção primeiramente em doca seca e posterior transporte para o local 

de implantação, permanecendo flutuantes ou apoiadas em leito marítimo (ANGELIN, 

2014). 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o presente estudo da substituição do agregado graúdo convencional pela 

argila expandida, foram realizados ensaios no Laboratório de Materiais e Solos, da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP e na empresa Minerocha 

Catarinense, ambas localizadas em Caçador – SC, com o propósito de avaliar as 

características dos materiais empregados na confecção dos traços de concreto e 

também o comportamento dos concretos leves produzidos com estes materiais. Este 

estudo experimental pretende comprovar a diminuição do peso específico do concreto 

e atingir valores satisfatórios de resistência a compressão. 

 

2.2.1 Materiais 

 

Para a realização dos ensaios em laboratório foram utilizados os seguintes 

materiais:  

 

a) Cimento Portland; 

b) Agregado miúdo natural;  

c) Agregado graúdo leve (argila expandida); 

d) Água de amassamento. 
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2.2.1.1 Cimento Portland 

  

 O cimento utilizado foi o CP II Z - 32, pelo fato de ser muito utilizado e de ser 

facilmente encontrado no mercado. De acordo com a NBR 11578 (ABNT, 1997) este 

tipo de cimento leva na sua composição, teores de 76 a 94% de componentes de 

clínquer e sulfatos de cálcio, de 6 a 14% de material pozolânico e até 10% de material 

carbonático. 

 

2.2.1.2 Agregado miúdo natural 

 

O agregado miúdo utilizado no presente estudo foi a areia fina proveniente da 

região de Porto União - SC. A caracterização deste agregado é de grande importância 

para o conhecimento de suas propriedades e foi fundamentada nas seguintes normas: 

 

a) NBR NM 30: Agregado miúdo – Determinação da absorção de água (ABNT, 

2001). 

b) NBR NM 45: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de 

vazios (ABNT, 2006). 

c) NBR NM 52: Agregado miúdo – Determinação da massa especifica e massa 

especifica aparente (ABNT, 2009). 

d) NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica 

(ABNT, 2003). 

 

2.2.1.3 Agregado graúdo leve (argila expandida) 

 

Como agregado leve, foi utilizada a argila expandida 1506 (Figura 17), 

fabricada pela empresa CINEXPAN S.A., que apresenta resistência à compressão por 

esmagamento de 12 MPa (CINEXPAN, 2017). Esse agregado leve, produzido pelo 

processo de forno rotativo a temperaturas médias de 1100ºC, apresenta formato 

arredondado regular com camada externa vítrea de baixa porosidade e graduação 

equivalente à brita 1. O agregado leve foi submetido aos seguintes ensaios: 

 

a) NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica 

(ABNT, 2003); 
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b) NBR NM 45: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de 

vazios (ABNT, 2006); 

c) NBR NM 53: Agregado graúdo - Determinação de massa específica, massa 

específica aparente e absorção de água (ABNT, 2009). 

 

Figura 17: Argila Expandida 1506 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: O próprio autor 
 

2.2.1.4 Água de amassamento 

  

 A água apresenta grande importância na confecção dos traços de concreto e a 

sua quantidade é determinante na resistência final do concreto. 

No presente estudo, foi utilizada água potável proveniente do poço artesiano 

que abastece a UNIARP, em Caçador – SC, para a confecção dos traços de concreto. 

 

2.2.2 Metodologia 

 

 A metodologia aplicada nesse estudo foi experimental, descritiva e 

qualiquantitativa e fundamentou-se em normas que estabelecem procedimentos que 

devem ser seguidos tanto para a caracterização dos agregados, como para a 

dosagem do concreto e para a realização dos ensaios do concreto no estado fresco e 

endurecido. 

Essa metodologia foi dividida em cinco etapas, caracterização dos materiais, 

dosagem e produção de três traços de concreto leve, ensaios no estado fresco do 

concreto, moldagem de 8 corpos de prova para cada traço de concreto e 

posteriormente, o rompimento desses corpos de prova para verificação da resistência 

à compressão de cada traço.  
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2.2.2.1 Caracterização do agregado miúdo 

 

Os ensaios de caracterização do agregado miúdo foram realizados no 

Laboratório de Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP 

em Caçador, de acordo com as normas vigentes. 

A caracterização desse material tem como objetivo o conhecimento de suas 

características físicas para ser efetuada uma dosagem adequada para a confecção 

dos traços de concreto. 

 

2.2.2.1.1 Granulometria 

 

Para a determinação da composição granulométrica do agregado miúdo, foram 

seguidas as recomendações da NBR NM 248, Agregados – Determinação da 

composição granulométrica (ABNT, 2003). 

Foi seca uma amostra de material em estufa durante um período de 24h e em 

seguida foi resfriada à temperatura ambiente. Esse material foi dividido em duas 

amostras de aproximadamente 500g cada e em seguida foram peneiradas em um 

peneirador mecânico durante 10 minutos, através de uma série de peneiras com 

abertura de malha de 9,5mm a 0,15mm (Figura 18). 

 

Figura 18: Determinação da composição granulométrica do agregado miúdo 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.2.1.2 Massa especifica e absorção de água 

 

A massa específica do agregado miúdo foi obtida através do procedimento 

descrito pela NBR NM 52, Agregado miúdo – Determinação da massa especifica e 

massa especifica aparente (ABNT, 2009). 

Inicialmente foram pesadas duas amostras de material, cada uma contendo 

500,01 gramas, em seguida as amostras foram pesadas em conjunto com um frasco 

de 500 cm³ de capacidade. Os frascos foram preenchidos com água até a marca de 

500 cm³ (Figura 19) e movimentados para eliminar as bolhas de ar do material, 

posteriormente os frascos foram colocados em um banho. Após uma hora os frascos 

foram completados com água até a marca de 500 cm³ e pesados novamente, em 

seguida as amostras foram secas e pesadas mais uma vez. Por fim, a massa 

específica do agregado miúdo foi calculada utilizando a seguinte fórmula: 

 

d3 =
m

(V ! Va) ! "#$"
%&

 

 

Onde: 

d3: é a massa específica do agregado (g/cm³); 

m: é a massa da amostra seca em estufa, determinada segundo c (g); 

V: é o volume do frasco (cm³); 

Va: é o volume de água adicionada ao frasco, de acordo com a seguinte fórmula 

(cm³): 

ms: é a massa da amostra na condição saturada superfície seca, determinada 

em a (g); 

Pa: é a massa específica da água (g/cm³). 

 
Posteriormente ao cálculo da massa específica do agregado miúdo, o índice de 

absorção de água desse material foi obtido através da seguinte fórmula, descrita na 

NBR NM 30 (ABNT, 2001), Agregado miúdo - Determinação da absorção de água. 

 

' =
*+ !*

m
,-100 
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Onde: 

A: é a absorção de água (%); 

ms: é a massa ao ar da amostra na condição saturado e de superfície seca (g); 

m: é a massa da amostra seca em estufa (g). 

 
Figura 19: Determinação da massa específica e absorção de água do agregado 

miúdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: O próprio autor 
 

2.2.2.1.3 Massa unitária 

 

Para a determinação da massa unitária foi utilizada a NBR NM 45, Agregados 

– Determinação da massa unitária e do volume de vazios (ABNT, 2006), seguindo o 

procedimento descrito pelo método C.  

Primeiramente foi registrada a massa de um recipiente vazio, em seguida ele 

foi cheio com o agregado miúdo até que transbordasse e então a camada superior do 

agregado foi nivelada (Figura 20) utilizando uma régua metálica, logo após o 

recipiente foi pesado novamente. Posteriormente foi calculada a massa unitária do 

agregado através da seguinte fórmula: 

 

./2 =
4/5 !45

V
 

 

 

	�%� 



54 
 

Onde:  

Pap: é a massa unitária do agregado (g/cm³); 

Mar: é a massa do recipiente + agregado (g); 

Mr: é a massa do recipiente vazio (g); 

V: é o volume do recipiente (cm³). 

 

Figura 20: Determinação da massa unitária do agregado miúdo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.2.2.2 Caracterização do agregado graúdo leve (argila expandida) 

 

Os ensaios de caracterização do agregado graúdo leve foram realizados no 

Laboratório de Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP 

em Caçador, de acordo com as normas vigentes. 

Assim como o agregado miúdo, a caracterização da argila expandida tem como 

objetivo o conhecimento de suas características físicas para ser efetuada uma 

dosagem adequada desse material, para a confecção dos traços de concreto do 

presente estudo. 
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2.2.2.2.1 Granulometria 

 

A granulometria do agregado graúdo leve foi realizada através das 

recomendações presentes na NBR NM 248, Agregados – Determinação da 

composição granulométrica (ABNT, 2003). 

Foi seca uma amostra de material em estufa durante um período de 24h e em 

seguida foi resfriada à temperatura ambiente. Esse material foi dividido em três 

amostras de aproximadamente 1000g cada e em seguida foram peneiradas em um 

peneirador mecânico durante 10 minutos, através de uma série de peneiras com 

abertura de malha de 19mm a 0,60mm (Figura 21). 

 

\����� 
�[ D��������Lc� �� �������Lc� ��������d����� �� �������� ���e�� ��O�

(argila expandida 1506) 

 
F<=>e: O próprio autor 

 

2.2.2.2.2 Massa específica e absorção de água 

 

Para a determinação da massa específica e absorção de água da argila 

expandida foi realizado o seguinte procedimento descrito pela NBR NM 53, Agregado 

graúdo – Determinação de massa específica, massa específica aparente e absorção 

de água (ABNT, 2003): o agregado foi pesado e submergido em água por um período 

de 24h, em seguida a amostra foi seca com um pano absorvente até que toda a água 

visível foi eliminada. Logo após a amostra foi pesada e em seguida foi colocada em 

um recipiente que foi submergido e pesada novamente em água (Figura 22). 
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Posteriormente a amostra foi seca em estufa e pesada novamente. Em seguida foi 

calculada a massa específica do agregado com a seguinte fórmula: 

 

6 =
*

ms !ma
 

 

Onde: 

d: é a massa específica do agregado seco (g/cm³); 

m: é a massa ao ar da amostra seca, obtida no item f (g); 

ms: é a massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, obtida 

no item d (g); 

ma: é a massa em água da amostra, obtida no item e (g). 

 

Por fim, foi calculada a absorção de água da argila expandida utilizando a 

seguinte fórmula: 

 

' =
*+ !*

m
,-100 

 

Onde: 

A: é a absorção de água (%); 

ms: é a massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca (g); 

m: é a massa ao ar da amostra seca (g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	�,� 
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Figura 22: Determinação da massa específica do agregado graúdo leve (argila 
expandida 1506) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O próprio autor 
 

2.2.2.2.3 Massa unitária  

 

A determinação da massa unitária do agregado graúdo leve foi realizada da 

mesma maneira descrita no item 2.2.2.1.3 (Figura 23), de acordo com a NBR NM 45, 

Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de vazios (ABNT, 2006). 

 

Figura 23: Determinação da massa unitária do agregado graúdo leve (argila 
expandida 1506) 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.2.3 Método de dosagem dos traços de concretos 

 

O método de dosagem a ser empregado é o descrito por Helene e Terzian 

(1992), desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e pela Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP). Trata-se de um método semi-

experimental, em que há uma parte experimental de laboratório antecedida por uma 

parte analítica de cálculo baseada em leis de comportamento dos concretos. 

Este método de dosagem caracteriza-se principalmente pela obtenção 

experimental do Diagrama de Dosagem, que correlaciona resistência à compressão, 

relação água/cimento, traço e consumo de cimento por metro cúbico de concreto. 

Esse método considera a relação a/c como o parâmetro mais importante para o 

concreto estrutural. Definidos os materiais e essa relação a/c, a resistência e 

durabilidade do concreto passam a ser únicas, sempre que seja mantida a mesma 

trabalhabilidade da mistura.  

Para essa pesquisa foi definido um teor de argamassa de 81%, com o intuito 

de aumentar a resistência dos concretos, devido ao fato de serem concretos com 

100% de substituição do agregado graúdo convencional pela argila expandida. Foram 

desenvolvidos três traços, sendo um rico, um normal e um pobre, as proporções dos 

materiais utilizados nos traços desse estudo estão expressas na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Dosagem dos traços de concreto 
Z��L�� �[
� �[%�� �[%� 

.������ (Kg) -��� #��� H�

 

A���� (Kg) �,�H, ��H- �H�,% 

A����� !G������� (Kg) �%H �%
 �% 

Á��� (L) %�## %�-�� %�"� 

F<=>e: O próprio autor 
 

2.2.2.4 Ensaios do concreto no estado fresco 

 

Os ensaios do concreto no estado fresco foram realizados no Laboratório de 

Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP em Caçador, 

de acordo com as normas vigentes. 
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2.2.2.4.1 Trabalhabilidade 

 

Para a determinação da consistência do concreto no estado fresco foi realizado 

o ensaio descrito na NBR NM 67 (ABNT,1998): Concreto – Determinação da 

consistência pelo abatimento do tronco de cone. 

O ensaio consistiu no preenchimento do cone com o concreto coletado, em três 

camadas, cada uma com aproximadamente um terço da altura do cone. Cada camada 

foi compactada com 25 golpes da haste de adensamento e em seguida a superfície 

do concreto foi rasada com uma colher de pedreiro. Por fim o molde foi retirado 

cuidadosamente e então foi medido o abatimento do concreto (Figura 24). 

 

Figura 24: Slump Test do traço 1:3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O próprio autor 
 

2.2.2.4.2 Massa específica 

 

 A massa específica do concreto no estado fresco foi determinada de acordo 

com a NBR 9833 (ABNT, 2009): Concreto fresco – Determinação da massa específica, 

do rendimento e do teor de ar pelo método gravimétrico. 

 Foram pesados dois moldes de corpos de prova e em seguida foram 

preenchidos com concreto, o preenchimento foi dividido em duas camadas e cada 

uma recebeu 12 golpes da haste de adensamento. Ao final do adensamento manual 

de cada camada, foram aplicados alguns golpes nas paredes externas dos 

recipientes, em seguida a superfície do concreto foi rasada com uma colher de 



60 
 

pedreiro. Por fim, os conjuntos molde mais concreto foram pesados e então foi 

calculada a massa específica do concreto fresco utilizando a seguinte fórmula:  

 

./2 =
457 ! 8

mV
,-1000 

 

Onde:  

Pap: Massa específica aparente do concreto fresco (kg/m³); 

Mrc: Massa do concreto (kg); 

T: Tara do recipiente (peso do recipiente seco e vazio); 

V: Volume do recipiente (dm³); 

 

2.2.2.5 Moldagem e cura dos corpos de prova 

 

 Os Corpos de Prova utilizados nos ensaios do concreto endurecido foram os 

cilíndricos, que foram moldados de acordo com a NBR 5738 (ABNT, 2016): Concreto 

– Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova, apresentando as 

seguintes dimensões: diâmetro de 10cm e altura de 20cm. Foram moldados 24 corpos 

de prova, sendo 8 de cada traço, que foram rompidos aos 7, 14 e 28 dias de idade. 

 Após a moldagem, os corpos de prova foram colocados em uma superfície 

horizontal livre de vibrações e cobertos nas suas primeiras 24h para evitar perca de 

água. Por fim foram colocados em um tanque com água (Figura 25), onde 

permaneceram até as datas de rompimento.  

 

Figura 25: Cura dos corpos de prova 

 
Fonte: O próprio autor 

	�H� 
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2.2.2.6 Ensaios do concreto no estado endurecido 

 

Os ensaios do concreto no estado endurecido foram realizados na empresa 

Minerocha Catarinense em Caçador – SC, de acordo com as normas vigentes. 

 

2.2.2.6.1 Ensaio de resistência a compressão 

  

A resistência à compressão do concreto foi determinada pelo rompimento dos 

corpos de prova (Figura 26), segundo método expresso na NBR 5739 (ABNT, 2007): 

Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Os rompimentos 

foram realizados em datas pré-definidas com base na data de confecção dos traços 

de concreto, respeitando as tolerâncias de tempo, expressas na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Tolerância para a idade de rompimento 
����� �� ������ Z����f���� ��������� 


, � �� � 

% � 
 � 

# � H � 


- � 
, � 

H% � %H � 

"� � ,- � 

F<=>?@ Ig` IJ 5739 aYgIXK 2007b 
 

A resistência à compressão foi calculada através da seguinte equação:  

 

97 =
: × ;

< × >²
 

 

Onde: 

fc: é a resistência à compressão (MPa); 

F: é a força máxima alcançada (N); 

D: é o diâmetro do corpo-de-prova (mm). 

 

 

 

	�#� 
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Figura 26: Rompimento de corpo de prova do traço 1:2,5 aos 7 dias de idade 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Partindo disso, agora são apresentados os resultados dos ensaios realizados 

nesse estudo. Serão expostos os resultados das caracterizações dos agregados e 

dos ensaios realizados no estado fresco e endurecido do concreto. 

 

2.3.1 Caracterização do Agregado Miúdo 

 

2.3.1.1 Granulometria 

 

 Para a determinação da composição granulométrica do agregado miúdo, foram 

seguidos os procedimentos descritos na NBR NM 248 (ABNT, 2003). 

Foram separadas duas amostras de material, a 1ª amostra continha 500,02 

gramas e a 2ª amostra continha 500,03 gramas. Para o ensaio foram utilizadas as 

peneiras com aberturas de 9,5mm, 4,75mm, 2,0mm, 1,18mm, 0,600mm, 0,300mm e 

0,150mm. 

A peneira de 9,5 mm não reteve nenhum material em nenhuma das amostras, 

e o material retido nas peneiras restantes foi pesado e posteriormente foi elaborada a 

Tabela 8 e a curva granulométrica do agregado miúdo (Gráfico 1). 
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Tabela 8: Composição granulométrica do agregado miúdo 
T�������

(mm) 

�h A������ 
h A������ i R�����

Média 

i R�����

Acumulada T���

Retido (g) 

i Retida T���

Retido (g) 

i R����� 

"�� ���� � ���� � � � 

,�# %�

 ��H, ��H ���� ��-
 ��-
 


��� ��
- %��H �#�-% %�# %�%� ,��,� 

���- 
�%, ��# 
H�%# �
- ��# "�%� 

��H� ,"�-# "�"# ,-�%" "�H- "�-
 �"��,� 

��%� �-#�% %#�,- �",�"
 %"��� %-�
,� #�%-� 

��� �-
�H %H�
 �#
�H" %,� %�% "
,915 

\���� %H�
# #�
H %,�
 H�"1 #��- ������ 

Z���� ,""�-" ���,00 ,""�#- ������ ������ 

D�f����� MCG���[ 2mm MP���� �� \�����[ 1,84 

F<=>e: O próprio autor 
 

Gráfico 1: Curva granulométrica do agregado miúdo 

 
Fonte: O próprio autor 
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Com base nesses resultados, o agregado miúdo pode ser classificado como 

areia fina devido ao seu módulo de finura de 1,84 e seu diâmetro máximo é de 2,0mm. 

 

2.3.1.2 Massa específica e absorção de água 

 

T��� �� ensaios de massa específica e absorção de água do agregado miúdo 

foram seguidos os procedimentos descritos no item 2.2.2.1.2, conforme NBR NM 52 

(ABNT, 2009) e NBR NM 30 (ABNT, 2001). Após os ensaios, os resultados foram 

expressos na Tabela 9. 

A partir dos dados coletados durante os ensaios, foi obtida a massa específica 

de cada amostra, e em seguida foi obtida a massa específica média de 1,966 g/cm³ e 

a absorção de água de 0,23% do agregado miúdo. 

 

Tabela 9: Massa específica do agregado miúdo 
A������ �� 	�� A������ �
 	�� 

T��� �� A������ 	�� ����� ����� 

A������ j \����� 	�� ###�H ##-��H 

A������ j \����� j Á��� 	�� ��

�" ��
%�%� 

T��� +��� �� A������ 	�� ,"-�#
 ,""��# 

M���� !��������� 	������ ��"H ��"HH 

M���� !��������� Md��� 	������ ��"HH 

A����Lc� �� Á��� Md��� 	i� ��
% 

F<=>e: O próprio autor 
 

2.3.1.3 Massa unitária 

 

A massa unitária do agregado miúdo foi determinada a partir dos 

procedimentos descritos pelo método C da NBR NM 45 (ABNT, 2006). Primeiramente 

foi pesado um recipiente vazio, em seguida ele foi preenchido com o agregado miúdo 

até que transbordasse e em seguida foi pesado novamente. Posteriormente, com os 

resultados do ensaio, foi elaborada a Tabela 10. 
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Tabela 10: Massa unitária do agregado miúdo 
A������ � A������ 
 

M���� �� R��������� 	k�� ���",� ���",� 

M���� �� R��������� j A������� M�e�� 	k�� �H�%�� �H��-� 

M���� �� A������� 	k�� �%H� �
,� 

M���� E���C��� 	k������ ��% ��
# 

M���� E���C��� Md��� 	k������ ��
- 

F<=>e: O próprio autor 
 

 Baseado nos dados obtidos durante os ensaios, foi calculada a massa unitária 

de cada amostra, e logo após foi determinada a massa unitária média do agregado 

miúdo em 1285 kg/m³. 

 

2.3.2 Caracterização do Agregado Graúdo Leve (Argila Expandida) 

 

2.3.2.1 Granulometria 

 

Foram realizados os procedimentos descritos na NBR NM 248 (ABNT, 2003) 

para a determinação da composição granulométrica do agregado graúdo leve. 

Inicialmente foram separadas três amostras de material, a 1ª amostra continha 

1000,28 gramas, a 2ª amostra continha 1000,09 gramas e a 3ª amostra continha 

1000,42 gramas. Foram utilizadas as peneiras com aberturas de 19,0mm, 12,5mm, 

9,5mm, 4,75mm, 2,0mm, 1,18mm e 0,600mm. 

A peneira de 19,00 mm não reteve nenhum material em nenhuma das 

amostras, e o material retido nas peneiras restantes foi pesado e posteriormente foi 

elaborada a Tabela 11 e a curva granulométrica da argila expandida (Gráfico 2). 

Segundo os dados obtidos, o agregado graúdo leve possui módulo de finura de 

4,42 e pode ser classificado como equivalente a brita 1 devido ao seu diâmetro 

máximo de 12,5mm. 
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Tabela 11: Composição granulométrica do agregado graúdo (argila expandida) 
T�������

(mm) 

�h A������ 
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i R�����
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�"��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

�
�� 
%�
 
�%% 
�,
 
�, ���%H ���, 
��� 
��� 
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- %#�, 
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�," %
-�
- %
�- ,��"H ,
�"H 

,�# -��- -�% ,,���- ,,�� H
H�H H
�#� ��" "-�� 


��� ���,- ��� ,�"# ��� 
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�"� ��
 ""�# 

���- ���, ����, ��� ���� ��%, ���%, ����, ""�-, 

��H� ���# ����# ���# ����# ���# ����# ����# ""�"� 

\���� ,�, ��,, ,��� ��,� %�H# ��%# ��,� ������ 

Z���� """�H ������ """�%� ������ """�%, ������ ������ 

D�f����� MCG���[ 12,5mm MP���� �� \�����[ 4,42 

F<=>e: O próprio autor 
 

Gráfico 2: Curva granulométrica do agregado graúdo leve 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.2.2 Massa específica e absorção de água 

 

Para a determinação da massa específica e absorção de água da argila 

expandida foram realizados os procedimentos descritos pela NBR NM 53 (ABNT, 

2003). Porém, devido a uma divergência entre os valores fornecidos pela empresa 

que produz o material e os resultados obtidos nos ensaios realizados em laboratório 

(Tabela 12), foram adotados os valores de 1,11 kg/dm³ para massa específica e 7% 

para absorção de água, valores fornecidos pela própria CINEXPAN. 

 

Tabela 12: Massa específica do agregado graúdo (argila expandida) 
A������ �� 	�� A������ �
 	�� 

M���� �� A������ 	�� ���%# ���H 

M���� �� Á��� �� A������ 	�� ��
� ��
�� 

T��� +��� �� A������ 	�� ,�
�, ,�
�## 

M���� !��������� 	������ ��-
 ��-
 

M���� !��������� Md��� 	������ ��-
 

A����Lc� �� Á��� Md��� 	i� ���# 

F<=>e: O próprio autor 
 

2.3.2.3 Massa unitária 

 

A massa unitária do agregado miúdo foi determinada conforme procedimentos 

descritos pelo método C da NBR NM 45 (ABNT, 2006). 

Primeiramente foi pesado um recipiente vazio e em seguida ele foi preenchido 

com a argila expandida até que transbordasse e então foi pesado novamente. A partir 

dos dados obtidos nos ensaios, foi calculada a massa unitária de cada amostra, em 

seguida foi calculada a massa unitária média da argila expandida e por fim foi 

elaborada a Tabela 13. 
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Tabela 13: Massa unitária do agregado graúdo (argila expandida) 
A������ � A������ 
 

M���� �� R��������� 	k�� ���"% ���"% 

M���� �� R��������� j A������� Graúdo (Kg) �%��
� �%��#� 

M���� �� A������� 	k�� 
��- 
,135 

M���� E���C��� 	k������ ��% ��
 

M���� E���C��� Md��� 	k������ ��
 

F<=>e: O próprio autor 
 

Baseado na tabela acima, ficou determinada a massa unitária média da argila 

expandida em 0,525 kg/dm³. 

 

2.3.3 Ensaios no Estado Fresco e Endurecido do Concreto 

 

2.3.3.1 Trabalhabilidade 

 

Para verificar a trabalhabilidade do concreto no estado fresco, foi realizado o 

ensaio descrito na NBR NM 67 (ABNT,1998). 

Após a confecção do primeiro traço (1:2,5), foi realizado o ensaio da 

consistência do concreto e foi obtido um slump de 4,5 cm, a partir disso ficou 

estabelecido que para os traços de concreto seguintes, seria necessário um slump de 

4,5 ± 1,0 cm. O Gráfico 3 traz os valores de consistência obtidos para os três traços 

de concreto desse estudo. 

 

l�áfico 3: Consistência dos traços de concreto 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.3.2 Massa específica 

 

A massa específica do concreto no estado fresco foi determinada de acordo 

com a NBR 9833 (ABNT, 2009) e seus resultados estão expostos no Gráfico 4, a 

seguir. 

 

Gráfico 4: Massa específica dos traços de concreto 

 
Fonte: O próprio autor 

 Com base nos resultados acima, a massa específica dos três traços de 

concreto ficou abaixo de 2000 kg/m³, valor máximo de referência para concretos leves 

segundo a NBR 8953 (ABNT, 2015). 

 

2.3.3.3 Moldagem dos corpos de prova 

 

Os Corpos de prova cilíndricos possuíam diâmetro de 10cm e altura de 20cm e 

foram moldados de acordo com a NBR 5738 (ABNT, 2016). Para cada traço foram 

moldados 8 corpos de prova, totalizando 24 corpos de prova, que foram rompidos aos 

7, 14 e 28 dias de idade. 

Para a realização da moldagem, os moldes de corpos de prova foram 

preenchidos com concreto, o preenchimento foi dividido em duas camadas e cada 

camada recebeu 12 golpes da haste de adensamento. Ao final do adensamento 
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manual de cada camada, foram aplicados alguns golpes nas paredes externas dos 

moldes e em seguida a superfície do concreto foi rasada com uma colher de pedreiro. 

Após a moldagem, os corpos de prova foram colocados em uma superfície 

horizontal livre de vibrações e cobertos nas suas primeiras 24h para evitar perca de 

água. Em seguida foram desenformados e colocados em um tanque com água para 

cura submersa, onde permaneceram até as datas de rompimento.  

 

2.3.3.4 Resistência à compressão 

 

A resistência à compressão do concreto foi determinada pelo rompimento dos 

corpos de prova, segundo método descrito na NBR 5739 (ABNT, 2007). Os 

rompimentos foram realizados aos 7, 14 e 28 dias de idade dos concretos, seus 

resultados estão expostos a seguir, no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Resistência à compressão dos traços de concreto 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Aos 28 dias de idade, os três traços apresentaram resistência à compressão 

maior que 17,2 MPa, resistência mínima estabelecida pelo ACI 213R-87 (1999) para 

fins estruturais. 
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2.3.4 Diagrama de Dosagem do Concreto Leve 

 

 Segundo o método do IPT/EPUSP, são necessários três traços para a obtenção 

do Diagrama de Dosagem, que correlaciona resistência à compressão, relação 

água/cimento, traço e consumo de cimento por metro cúbico de concreto (Gráfico 6). 

A Tabela 14, apresenta a quantidade de materiais utilizados em cada traço de 

concreto, além dos resultados obtidos para trabalhabilidade, massa específica e 

resistência a compressão 

 

Tabela 14: Traços de concreto 
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Gráfico 6: Diagrama de dosagem

 
Fonte: O próprio autor 
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3 CONCLUSÃO 

  

O concreto é um dos materiais de construção mais utilizados no mundo 

atualmente. Devido ao seu grande emprego na construção civil, cada vez mais são 

estudadas alternativas que agilizem e tornem mais baratas as obras de engenharia. A 

partir dessas necessidades, surgiu o concreto leve, uma vez que suas propriedades 

trazem grandes benefícios à construção civil. 

A argila expandida tem se apresentado como um material inovador e muito 

atrativo para a confecção do concreto leve. Seu emprego vem crescendo 

significativamente nos últimos anos, devido ao número de pesquisas e estudos com o 

intuito de encontrar soluções que proporcionem um melhor aproveitamento desse 

material. 

A principal vantagem do emprego da argila expandida na confecção do 

concreto é a diminuição do peso específico desse material. Entretanto, apesar de 

apresentar essa grande vantagem, o seu emprego altera outras características muito 

importantes do concreto, como a resistência mecânica, a trabalhabilidade e a 

necessidade do aumento do uso de cimento por metro cúbico de concreto. 

O presente estudo tinha como objetivo realizar a dosagem de um concreto leve 

com 100% de substituição do agregado graúdo convencional pela argila expandida, 

que atingisse valores satisfatórios de massa específica e resistência a compressão. 

Essa substituição mostrou-se tecnicamente viável, já que os três traços de concreto 

leve dosados para esse estudo apresentaram coesão e consistência adequadas para 

o manuseio e moldagem dos corpos de prova. Além de valores de massa específica 

satisfatórios, já que ficaram abaixo de 2000 kg/m³, valor de massa específica máximo 

para concretos leves segundo a NBR 8953 (ABNT, 2015). 

Os valores de resistência a compressão aos 28 dias dos três traços também se 

mostraram satisfatórios. Para o traço pobre foi obtido uma resistência à compressão 

de 20,47 MPa, para o traço médio 21,88 MPa e para o traço rico 30,63 Mpa. Todos 

superiores a resistência mínima de 17,2 MPa estabelecida pelo ACI 213R-87 (1999), 

para fins estruturais. 

Porém, vale ressaltar, que foi estabelecido um teor de argamassa de 81% para 

aumentar a resistência mecânica dos traços de concretos. Com isso, apesar de os 

três traços terem atingido resistências à compressão satisfatórias, não foi explorado 

todo o potencial do concreto leve com argila expandida, e com reajustes nos traços 
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podem ser alcançados resultados melhores tanto para resistência mecânica como 

para massa específica, além de uma maior economia na sua produção. 

Entretanto, apesar da utilização de uma maior quantidade de cimento acarretar 

no aumento no custo de produção do concreto leve, o preço total da implantação 

desse material em uma edificação tende a ser vantajoso, já que ocorre a redução do 

peso próprio da estrutura, sendo essa a principal vantagem do concreto leve, além da 

possibilidade de construção sobre solos com menor capacidade de carga.  

Com base nessas conclusões, o emprego do concreto leve nas construções 

deve ser realizado após um estudo de custos que avalie a real contribuição desse 

material para a redução do custo total da edificação, já que é um material mais caro 

que o concreto convencional. 
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