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Definição

• Agregado é uma material granular sem forma 
ou volume definido.

• Constituído de dimensão e propriedade 
adequada para a produção de argamassa e 
concreto.

• O custo do agregado é relativamente baixo e 
ocupa pelo menos ¾ do volume total do 
concreto, portanto, sua qualidade é de grande 
importância.



• Agregado é o material granuloso e inerte, sem 

forma e volume definidos, de dimensões e 

propriedades adequadas para o uso em obras 
de engenharia.



Classificação

• Os agregados classificam-se segundo a 
origem, as dimensões das partículas e o peso 
específico aparente.



Origem

• Naturais, encontrados na natureza: areia de rio, 
seixo rolado, pedregulho, etc.

• Artificiais, materiais processados industrialmente 
à partir de rochas, escória de alto- forno e argila: 
basaltos, granitos, calcários, sílex, arenitos, 
quartzitos e gnaisses.



Dimensões

• Miúdos: Areia de origem natural ou resultante 
de britamento de rochas estáveis, cujos grãos 
passam pela peneira 4,8 mm e ficam retidos 
na peneira 0,075 mm.





Areias Artificiais

• São obtidas pela classificação ou moagem de 
fragmentos de rochas.

• As melhores são de granito e pedras com 
predominância de sílica. As de basalto 
apresentam muitos grãos em forma de placas 
e agulhas que reduzem muito a 
trabalhabilidade.



Dimensões
• Graúdos: Materiais granulares provenientes de 

rochas, cujos grãos passam na peneira de malha 
com abertura nominal de 152 mm e ficam retidas 
na peneira de 4,8 mm, tais como, seixo rolado, 
cascalho e pedra britada









• Gabião

• Macadame

• Enrocamento



Concreto Ciclópico

• Incorporação da “pedra 
de mão” ou “matacão” ao 
concreto pronto.

• Essas pedras não fazem 
parte da dosagem do 
concreto e não devem ser 
adicionadas à betoneira.

• As pedras devem ser 
colocadas diretamente no 
local onde o concreto foi 
aplicado. 



Massa específica

• Leves (menor que 1t/m3): pedra-pomes ou 
púmice, vermiculitas e argilas expansivas, por 
exemplo.



Massa específica

• Normais (1 t/m3 a 2t/m3): areias quartzosas, 
seixos, britas gnáissicas, granitos e outros.



Massa específica

• Pesados (maior que 2t/m3): barita, magnetita, 
limonita, etc.



Importância da granulometria

• A granulometria de um agregado tem grande 
influencia sobre a qualidade dos concretos e 
argamassas, tanto do estado plástico 
(trabalhabilidade), como após endurecido 
(resistência). 

• A NBR 7211 fixa a granulometria dos 
agregados miúdos e graúdos em quatro zonas 
( fina, média fina, médias grossa e grossa) e os 
graúdos em graduação de zero a quatro.



Requisitos gerais

• Os agregados devem ser compostos por grãos 
minerais duros, compactos, estáveis, duráveis e 
limpos e não devem conter substâncias que 
afetem a hidratação e o endurecimento do 
cimento, a proteção da armadura contra a 
corrosão, a durabilidade ou, quando for 
requerido, o aspecto visual externo do concreto.

• O exame petrográfico realizado de acordo com a 
ABNT NBR 7389 e interpretado por profissional 
capacitado, fornece alguns dos subsídios 
necessários para o cumprimento destas 
condições. 



Requisitos gerais

• Os agregados devem ser fornecidos ao 
consumidor em lotes cujas unidades parciais 
de transporte devem ser individualizadas, 
mediante uma guia de remessa na qual 
constem pelo menos os seguintes dados:

a) nome do produtor;

b) proveniência do material;

c) identificação da classificação granulométrica; 

d) data do fornecimento.



Durabilidade dos agregados

• Em agregados provenientes de regiões 
litorâneas, ou extraídos de águas salobras ou 
ainda quando houver suspeita de 
contaminação natural (regiões onde ocorrem 
sulfatos naturais como a gipsita) ou industrial 
(água do lençol freático contaminada por 
efluentes industriais), os teores de cloretos e 
sulfatos devem ser limitados.



Ensaios especiais para agregado miúdo 

Propriedades físicas ->                      Método

Massa específica ABNT NBR 9776

Massa unitária ABNT NBR 7251

absorção de água ABNT NBR NM 30

Inchamento ABNT NBR 6467

Teor de partículas leves ABNT NBR 9936

Umidade superficial ABNT NBR 9775



Ensaios para agregados graúdos



Aceitação e rejeição

• Para a aceitação de um ou mais lotes de 
agregados, definidos conforme ABNT NBR NM 26, 
deve ser estabelecido explicitamente entre o 
consumidor e o produtor a realização da coleta e 
dos ensaios das amostras por laboratório idôneo 
ou no laboratório de uma das partes quando 
houver consentimento mútuo.

• Um lote somente deve ser aceito quando cumprir 
todas as prescrições desta Norma e eventuais 
prescrições especiais contratadas.



Utilização de agregado em argamassas 
e concretos

a) Gera economia (ocupa pelo menos ¾ do volume total 
do concreto)

b) Influência técnica benéfica sobre:

- retração

- resistência ao desgaste

Obs.: O conjunto pasta-agregado forma um compósito 
em que a resistência aos esforços mecânicos passa a 
depender da zona de ligação entre ambos, mas pode se 
manter em níveis tecnicamente satisfatórios, desde que 
bem dosados.



Quadro: Condições dos agregados para 
concreto de boa qualidade



Quadro: Condições dos agregados para 
concreto de boa qualidade



Umidades nos agregados

• A umidade influi nos agregados somente 
como aditivo, mas, nos agregados miúdos, há 
o fenômeno de inchamento.

• É necessário determinar esse teor de umidade 
e corrigir a quantidade de agua a ser usada no 
concreto ou argamassa, para se obter a 
resistência desejada.

• De acordo com a umidade o agregado pode 
estar: Seco em estufa, seco ao ar, saturado 
com superfície seca e saturado.



A-) Seco em estufa           B-) Seco ao ar   
C-) Saturado Sup. Seca       D-) Saturado



Umidade e absorção dos agregados 
para concreto

• Na obra o agregado miúdo é entregue com certa 
umidade (2 a 7% em 95% dos casos) sendo 
necessárias determinações periódicas de seu teor 
para controle da quantidade de água que deverá 
ser adicionada no concreto e acerto da 
quantidade do agregado miúdo, visto que, com a 
umidade aparece o fenômeno do inchamento, 
alterando seu volume. A não consideração dessas 
variáveis acarretará grande dispersão nos 
resultados de resistência (aumento no desvio-
padrão), caindo a qualidade das estruturas 
executadas.



Umidade e absorção dos agregados 
para concreto

• Como se atinge, na prática, a situação ideal de absorção 
efetiva, que é a única confortável no controle de qualidade?

Antes de qualquer coisa, a situação ideal é chamada SSS, ou seja, o 
material está Saturado com Superfície Seca.

No caso do agregado graúdo, padronizou-se que a condição SSS é 
atingida quando o grão do material, que tenha passado por um 
período satisfatório de imersão, tem a sua superfície enxugada da água 
excedente (aquela que escorre) com um pano absorvente.

Já o agregado miúdo, tem a sua condição SSS, conforme a figura a 
seguir. Quando uma pilha tronco-cônica, recentemente moldada com a 
areia úmida, permanece parcialmente de pé ao se retirar o molde. Se a 
pilha se desmancha, a areia estará mais seca; e ficando inteiramente 
de pé, a areia estará com “água livre”, que significa que esta com agua 
excedente.



Determinação da capacidade de 
absorção da areia



Umidade e absorção dos agregados 
para concreto

• Nas condições de estado seco, o agregado irá “puxar” 
parte da água de amassamento, secando o concreto. 

• Na condição de estado com agua excedente (agua 
livre), o agregado tenderá a passar água para a mistura, 
aumentando a relação água/cimento do mesmo.

Em todas essas situações estará havendo perda de 
qualidade do concreto, caso não haja uma boa 
“administração” do fenômeno. Esse problema será tanto 
maior conforme for a porosidade do agregado. Para os 
agregados de boa qualidade, muito compactos e de baixa 
absorção, a preocupação será, obviamente, bem menor.



Inchamento da areia

• O inchamento da areia é causada pela agua 
livre aparente aos grãos, que provoca seu 
afastamento.

• É o aumento de volume de uma determinada 
massa de agregados, causado pelo aumento 
da umidade. O inchamento máximo 
geralmente ocorre para umidade de 4% a 6%.



Impurezas dos agregados miúdos:

Os agregados devem ser isentos de substancias 
nocivas que prejudiquem as reações e o 
endurecimento do concreto.

Podemos encontrar, misturados com os 
agregados:

a -) Material fino passante na peneira #200

b -) Impurezas orgânicas húmicas

c -) Outras substâncias nocivas



A-) Material fino passante na peneira 
#200

É constituído de partículas de silte, argila e 
substâncias solúveis em água, naturalmente 
passantes na peneira #200 (menores que 75mm). 
Os finos, de um modo geral, contribuem para 
aumentar a coesão do concreto fresco, mas, 
quando presentes em grande quantidade, 
aumentam o consumo de água dos concretos ou 
argamassas para uma mesma consistência. No caso 
de certas argilas, incham, propiciando maiores 
alterações de volume nos concretos, intensificando 
sua retração e reduzindo sua resistência e 
durabilidade.



B-) Impurezas orgânicas Húmicas

As impurezas orgânicas da areia, normalmente 
formadas por partículas de húmus, exercem uma 
ação prejudicial sobre a pega e o endurecimento 
das argamassas e concretos. A parte ácida do 
húmus neutraliza a agua da argamassa, e a outra 
parte forma uma película sobre os grãos de areia, 
diminuindo a aderência com a pasta do cimento. 
Por estas razões, as argamassas e concretos 
preparados com areias que contenham um elevado 
teor de matéria orgânica, têm baixa resistência.



Conclusões acerca da influência da 
matéria orgânica sobre a qualidade 

das argamassas e concretos:
1) Reduz a resistência
2) A lavagem da areia com água pura não resolve, pois os ácidos do 
húmus são dificilmente solúveis e aderem fortemente aos grãos;
3) A lavagem com água e cal é mais conveniente porque neutraliza a 
acidez e elimina os sais;
4) A substituição de 5% do cimento por igual quantidade de cal irá 
eliminar a etapa de lavagem;
5) A resistência aos 7 dias é o melhor indicador da qualidade da areia. 
(resistência suficiente alta = pouca matéria orgânica)
6) O concreto executado com areias impuras deve ser mantido úmido 
durante longo tempo, pois seu endurecimento é mais lento devido à 
redução da alcalinidade do gel na hidratação do cimento;
7) As areia se tornam inutilizáveis com 1% em massa de ácidos do 
húmus.



C-) Outras substancias nocivas

Torrões de argila, gravetos, grânulos tenros friáveis, 
matérias carbonosas e sais (principalmente sulfatos e 
cloretos) são também impurezas da areia.
- As partículas de baixa densidade baixam a resistência do 
concreto e o prejudicam quanto à abrasão.
- As partículas de carvão e linhita podem desagregar o 
concreto, bem como perturbar seu endurecimento.
- Revestimentos contendo cloretos tornam-se 
higroscópicos dando lugar ao aparecimento de 
eflorescências e manchas de umidade.
- Os sulfatos alteram a pega e dão origem a inchamentos 
pela formação do sal de Candlot (sulfoaluminato
expansivo).


