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Abstract. No presente trabalho, o comportamento à compressão de amostras de concretos de
agregado leve (CAL) foi simulado através do Método dos Elementos Finitos. As amostras foram
modeladas de modo a reproduzir dados experimentais disponíveis na literatura. No modelo
computacional, o material foi considerado como bifásico, composto por argamassa - para
as quais as propriedades mecânicas foram medidas experimentalmente - e argila expandida -
analiticamente caracterizada em um trabalho anterior. Os resultados numéricos se mostraram
de acordo com os dados experimentais, incentivando novas aplicações com um maior grau de
complexidade relativa a aspectos geométricos e mecânicos.
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1 INTRODUÇÃO
O concreto de agregado leve (CAL) é um material versátil que tem sido amplamente

utilizado na construção civil e naval em todo o mundo . Algumas de suas principais vantagens
sobre o concreto de densidade normal (CN) são: redução do carregamento final devido ao baixo
peso específico, melhor isolamento térmico e acústico, e uma boa resistência ao fogo, que pode
levar a uma redução do custo total de projeto. O uso de CAL permite seções de elementos
estruturais menores, vãos maiores, diminuição da quantidade de aço necessário e, portanto,
pode ser uma opção econômica e eficiente para vários tipos de construções.

Embora o concreto de agregado leve apresente um peso próprio reduzido, o que é uma
vantagem estrutural, a sua resistência mecânica é menor do que a de concretos normais. Apesar
deste fato, esse material é empregado na construção civil em elementos estruturais e não
estruturais. Os exemplos abaixo ilustram a sua eficiência quando aplicado na construção de
arranha-céus. O One Shell Plaza Tower, um edifício de 220m de altura em Houston, tem
agregados leves incorporados em todos os seus elementos estruturais (Fig. (1)) (Khan, 2004).
Por sua vez, o banco Barclays Head Office, localizado em Canary Wharf, Londres, é um
exemplo de técnica de construção mista - sua estrutura é baseada em molduras de aço, enquanto
que as lajes são construídas com um material compósito feito de agregados leves (Fig. (2))
(Lytag, 2014). Em ambos os casos, o CAL foi utilizado como uma forma de reduzir o peso dos
elementos e melhorar o isolamento do ambiente, além de aumentar o tempo de resistência ao
fogo sem nenhum custo extra, aliando as vantagens econômicas e de segurança.

Figura 1: One Shell Plaza Tower, Houston,
USA. (Khan, 2004)

Figura 2: Barclays Bank Head Office,
London, UK (Lytag, 2014).

Diferentemente do concreto de densidade normal, onde o agregado é mais resistente do
que a argamassa e as fissuras começam na zona de transição da interface, no CAL, o agregado é
mais fraco que a argamassa, o que causa uma forte influência sobre as propriedades do concreto
(Ke et al., 2009). A Fig. (3) mostra o aspecto dos grãos de argila expandida, enquanto a Fig. (4)
ilustra o corte longitudinal de um corpo de prova cilíndrico feito de CAL.
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Figura 3: Agregado Leve – Argila
Expandida (foto: domínio público).

Figura 4: Sessão longitudinal de um corpo
de prova de CAL (GDACE, 2014).

Para fins práticos, é conveniente se dispor de meios que permitam a previsão das
propriedades mecânicas do concreto endurecido com base na sua composição. No que se refere
ao CAL, no entanto, esta é uma tarefa bastante complexa devido ao fato de que as propriedades
mecânicas do agregado leve (AL) não são facilmente medidas experimentalmente. Os métodos
utilizados atualmente para avaliar a resistência à compressão do AL são procedimentos
experimentais e relações empíricas baseadas na sua massa específica aparente. O método
experimental padrão é o ensaio de esmagamento do agregado (crushing test), que registra a
pressão necessária para que a amostra seja comprimida de 20 milímetros ou 50 milímetros
através de uma prensa hidráulica (EN 13055-1). A resistência à compressão resultante
do agregado no ensaio de esmagamento (fa,exp), no entanto, não reflete com exatidão o
modo de ruptura do AL no concreto (Ke et al., 2014); prejudicando, assim, a previsão da
resistência à compressão do CAL. Por sua vez, equações empíricas que relacionam a resistência
à compressão à densidade aparente, deixam de considerar as características específicas do
agregado, como composição, origem, condições de armazenamento e, portanto, não são
consideradas como opções confiáveis para a caracterização do material.

Em um trabalho anterior, (Ke et al., 2014) utilizou um método analítico inverso para estimar
a resistência à compressão do agregado leve (fa). Através de uma técnica micromecânica, foi
possível obter fa a partir de resistências à compressão experimentais (fc) medidas em amostras
de CAL. Para este efeito, os parâmetros de entrada foram: Resistência à compressão (fm) e o
módulo de Young (Em) da matriz de argamassa (obtida experimentalmente), porcentagem de
agregado leve adotado na mistura do concreto, resistência à compressão medida nas amostras
(fc) e módulo de Young do agregado leve, avaliado com a Eq. (1):

Ea = 8000ρ2ard (1)

onde ρ2ard é a massa específica seca do agregado leve (em kg/m3) e Ea é o módulo de
elasticidade (em Pa) (Ke et al., 2014).

A partir das propriedades da argamassa e do agregado, fa, Ea, fm e Em - medidas de
forma experimental e/ou analítica - o presente estudo simulou o comportamento de corpos de
prova de CAL submetido a cargas de compressão. Para este fim, é empregado o programa
livre de Elementos Finitos CAST3M, desenvolvido no Commissariat à L’énergie Atomique et
aux Énergies Alternatives, CEA, França. O resultado da análise numérica é uma estimativa da
resistência à compressão (fc) do concreto de agregado leve. Para fins de validação, os dados
numéricos são comparados com os resultados de um programa experimental em que o fc,exp de
corpos de prova cilíndricos foi medido através de ensaios mecânicos.
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2 PROGRAMA NUMÉRICO

2.1 Descrição geral

O programa numérico aqui descrito foi realizado através do Cast3M. Este programa aplica
o Método dos Elementos Finitos na resolução de diversos problemas, tais como elasticidade,
elastoviscoplasticidade, entre outros (Le Fichoux, 2011). O Cast3M é desenvolvido em uma
linguagem específica de alto nível, orientada a objeto, chamada Gibiane, e possui ferramentas
de pré-processamento e pós-processamento.

Na presente análise, o CAL foi assumido como um meio bifásico, composto de argamassa
(m) e agregado leve (a). O comportamento à compressão dos corpos de prova cilíndricos de
concreto foi simulado assumindo, por uma questão de simplicidade, um comportamento em
estado plano de tensão, linear e isotrópico para ambas as fases.

2.2 Dados Experimentais de Referência

Os resultados experimentais - obtidos a partir de um conjunto de corpos de prova cilíndricos
de CAL, feitos de argamassa comum com 25% da argila expandida - foram tomados como
referência para o presente trabalho. As propriedades dos materiais adotados para fins de
validação neste estudo foram extraídas da referência (Ke et al., 2014) e são mostrados na Tab. 1.
A distribuição granulométrica do agregado é mostrada na Tab. 2.

Tabela 1: Propriedade dos materiais (Ke et al., 2014).

Descrição Valor (MPa)

Ea (Módulo de Young do AL) 8030,00

Em (Módulo de Young da Argamassa) 28600,00

fa (Resistência a compressão do AL) 18,30

fm (Resistência a compressão da Argamassa) 40,20

pa (Resistência a tração do AL) (*) 2,41

pm (Resistência a tração da Argamassa) (**) 8,04

fc,exp (Resistência a compressão do CAL) 34,00

(*) Esses valores foram obtidos da equação (BS EN 13055-1:2002)(British Standards
Institute Staff, 2002) Pa = 3, 9(1, 82ρav/1000 − 0.4), onde ρav é a densidade aparente. Neste
caso, ρav = 560kg/m3.

(**) pm foi assumido como 20% de fm (Rao, 2001).

2.3 Modelagem 2D em Elementos Finitos de corpos de prova de Concreto
de Agregado Leve (CAL)

A geometria dos modelos 2D descritos nesta seção representa o corte longitudinal central
de um corpo de prova padrão cilíndrico com 15 centímetros de diâmetro e 30 cm de altura
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Tabela 2: Distribuição Granulométrica.

Tamanho Peneira (mm) % Retido Acumulado

12,5 0

10,0 4,68

8,0 67,13

6,3 85,44

5,0 94,84

4,0 97,85

2,5 99,79

1,25 99,94

fundo 100

(BS EN 12390-1:2000)(British Standards Institute Staff, 2000), como se mostra na Fig. (5a)
e Fig. (5b). Os agregados são considerados esféricos, distribuídos aleatoriamente e imersos
na argamassa, aqui assumida como um material homogêneo. A distribuição dos diâmetros
das esferas reproduz a curva granulométrica real adotada na mistura,conforme a referência (Ke
et al., 2014) apresentados na Tab. 2.

A Fig. (5b) representa um modelo em 2D do corpo de prova de concreto e o carregamento
e condições de contorno adotados de modo a reproduzir um teste de compressão. A Fig. (5c)
ilustra uma malha de elementos finitos típica para um estado plano de tensão com elementos
triangulares lineares, onde as duas fases consideradas - argamassa e agregado leve - são
claramente identificados, como se pode ver no detalhe. Considerando a dispersão dos
resultados, trinta modelos 2D foram gerados a partir da mesma amostra sintética, cada um
apresentando uma distribuição espacial aleatória diferente de agregados.

Figura 5: Representação numérica de uma amostra de CAL: (a) geometria do módulo numérico; (b)
seção longitudinal AA’ mostrando a matriz de concreto em branco e os agregados em preto; (c) Malha
de Elementos Finitos típica.
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2.4 Análise de Ruptura

Ea, fa, Em e fm (a partir Tab. 1) são os parâmetros mecânicos de entrada para a análise
numérica, que consiste em submeter as amostras de concreto modeladas em MEF a crescentes
cargas de compressão (como indicado na Fig. (5c)) até a ruptura.

O nível de tensão de compressão de um elemento finito é definido por Cα(i), onde o índice
α indica a fase do i-ésimo elemento finito: m de argamassa e a para agregado leve. O coeficiente
de Cα(i) é avaliado de acordo com a Eq. 2:

Cα(i) =
abs(σ2(i))

fα
(2)

onde σ2(i) é a tensão de compressão máxima observada no i-ésimo elemento e fα é a resistência
de compressão da fase (ver Tab. 1).

O nível de tensão de tração (tα(i)) é avaliado para cada elemento finito de uma maneira
análoga, como dado na Eq. (3):

tα(i) =
abs(σ1(i))

pα
(3)

onde σ1(i) é a tensão de tração máxima no i-ésimo elemento finito e pα é a resistência de tração
da fase (dada na Tab. 1).

O i-ésimo elemento é considerado como rompido – seja sob compressão ou tração - quando
Cα(i) e/ou tα(i) são > 1.

Considera-se a ruptura global de uma amostra de CAL quando uma quantidade significativa
de elementos finitos atinge a ruptura. O principal objetivo do procedimento computacional
adotado é verificar se o resultado da resistência à compressão, obtido numericamente se
aproxima do valor de referência experimental, fc,exp = 34MPa (dado na Tab. 1).

3 RESULTADOS NUMÉRICOS

Neste trabalho preliminar, o comportamento não-linear, observado na realidade não é
considerado. Apesar deste fato, a abordagem adotada mostrou-se de acordo com as medições
de referência, como se pode ver a seguir.

A fim de verificar a convergência dos resultados numéricos, foram adotadas 6 malhas
diferentes, com níveis crescentes de refinamento para modelar o corpo de prova de concreto
em 2D: M1 (1832 elementos); M2 (11.712 elementos); M3 (47.002 elementos); M4 (187.874
elementos), M5 (293.754 elementos) e M6 (423.200 elementos). A Fig. (6) ilustra os resultados
obtidos para o deslocamento vertical (δ) no topo do corpo de prova para cada malha adotada
(Mi), em relação ao deslocamento avaliado na malha M6. Como se pode ver na figura, os
resultados são quase coincidente para as malhas M4, M5 e M6. Com base nesta consideração,
a malha M4 foi adotada para a presente análise.

As figuras de 7 a 10 mostram as quantidades de elementos rompidos obtidas para cada
valor de carregamento, variando de 15MPa a 34MPa. Os boxplots apresentados em cada figura
resultam de 30 análises realizadas em amostras numéricas, como mencionado na Seção 2.3 - as
linhas vermelhas representam os valores medianos.
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Figura 6: Análise de convergência: a curva representa a variação do deslocamento vertical no topo do
modelo numérico para seis malhas diferentes.

A Fig. (7) demonstra a evolução da quantidade de elementos finitos compostos de AL
(a−FE), sob ruptura à compressão, o que indica que quando a amostra de concreto está sob
27MPa, em torno de 5% dos elementos apresentam ca > 1. Esse montante atinge cerca de 80%
para uma carga de compressão de 34MPa. Fig. (9) indica que, para a carga máxima aplicada,
existem cerca de 10% de a−FE sob ruptura à tração (ta > 1).

A Fig. (8) e a Fig. (10) estão relacionadas aos elementos finitos compostos de argamassa
(m−FE). Vê-se na Fig. (8), que a quantidade de m−FE que atingiram a ruptura à compressão
varia entre 4% - para uma carga 27MPa - a mais de 25% sob a 34MPa. Por outro lado, a
Fig. (10) mostra que não houve praticamente nenhum m−FE sob ruptura de tração (cm > 1)
para os níveis de carga aplicados.

4 DISCUSSÃO

Na presente análise, admite-se que o corpo de prova de CAL alcança a ruptura global
quando uma quantidade significativa de elementos finitos atingir os seus respectivos limites de
tensão (cα e/ou tα ). As figuras de 8 a 10 indicam que tal situação não é observada para cargas
até 27MPa. A partir dessa fase em diante, um número crescente de elementos finitos rompem
em cada etapa de carregamento. O resultado numérico para a resistência à compressão do CAL,
portanto, é estimado como variando de 27MPa a 34MPa. Tal resultado é condizente com o valor
de referência, de 34MPa.

É importante notar que o presente estudo não leva em conta alguns fenômenos específicos
que influenciam o comportamento macroscópico do material. Por exemplo, o modelo
mecânico linear aqui adotado para ambos os componentes do concreto não reproduz qualquer
redistribuição de tensões resultante de rupturas localizadas. Este aspecto deve ser melhorado ,
assumindo um modelo mecânico não linear elastoplástico, onde se espera aumentar a resistência
global calculada para o material.

Este trabalho é o estágio inicial de um estudo abrangente com o objetivo de aplicar a
modelagem computacional aliada a dados experimentais para a melhor compreensão e previsão
do comportamento do concreto de agregado leve. Apesar das hipóteses simplificadoras adotadas
nesta etapa do trabalho, os resultados numéricos aqui obtidos mostraram concordância razoável
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Figura 7: Evolução da porcentagem de a−FE

sob ruptura à compressão (ca > 1).
Figura 8: Evolução da porcentagem de m−FE

sob ruptura à compressão (cm > 1).

Figura 9: Evolução da porcentagem de a−FE

sob ruptura à tração (ta > 1).
Figura 10: Evolução da porcentagem de m−FE

sob ruptura à tração (tm > 1).

com a referência experimental. Este fato incentiva novas aplicações com maior complexidade
relacionada com aspectos geométricos e mecânicos, de forma a melhor reproduzir o problema
tratado.
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