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RESUMO 

 

Esta pesquisa versa o estudo da influência do teor de argamassa ideal sobre as características 

de concretos leves autoadensáveis (CLAA), tanto no estado fresco como no estado 

endurecido, apresentando um concreto com propriedades especiais em função da utilização 

conjunta de argila expandida e sílica ativa. Desenvolveu-se um amplo programa experimental 

para análise dos concretos, tendo como objetivos o estudo dos processos de dosagem e 

produção, caracterização das propriedades dos concretos no estado fresco e endurecido. 

Foram produzidos seis traços com diferentes teores de argamassa (50, 55, 60, 65, 70 e 75%). 

Para a produção dos mesmos foi aplicado o método de dosagem para CAA desenvolvido por 

Borja (2011), o qual se mostrou satisfatório no que diz respeito às propriedades de fluxo dos 

CLAA’s. Foram adicionadas diferentes granulometrias de argila expandida e confeccionados 

corpos-de-prova cilíndricos de 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura. As propriedades do 

concreto fresco foram avaliadas no que diz respeito ao espalhamento, tempo de escoamento, 

habilidade passante. No estado endurecido foram determinadas as resistências à compressão e 

à tração por compressão diametral e realizado o ensaio de microscopia (MEV). Os resultados 

do programa experimental demonstraram que os CLAA são adequados devido 

autoadensibilidade e a manutenção das propriedades mecânicas, com resultados satisfatórios, 

embora tenha se usado um cimento de alta resistência inicial.  
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