


Concreto Pesado

Mix de Soluções Supermix em
Concreto e Argamassa

facilitando a construção civil

A Supermix possui em sua linha de soluções em concreto e 
argamassas, misturas que atendem a diversos fins.

As características de cada um dos insumos que compõem 
os concretos ou as argamassas resultam em propriedades 
específicas que proporcionam os resultados esperados nos 
projetos de engenharia.

Um bom exemplo é o concreto pesado que, pelas 
características dos insumos, resulta em uma densidade 
muito superior ao concreto convencional e o indica para 
usos específicos.

Uma solução para cada necessidade

Característica do Concreto Pesado

Por possuir massa cerca de 50% superior ao concreto 
convencional, o concreto pesado é, literalmente mais 
pesado que os demais. Enquanto o concreto convencional 
pesa cerca de 2.300 a 2.500 Kg/m3, o concreto pesado 
fica entre 3.300 a 4.200 Kg/m3.

Isso ocorre devido à densidade superior dos insumos que 
entram no lugar da brita comum, como a hematita, barita,  
e, em alguns casos, limonita, limalhas de ferro ou esferas 
de aço.

A mistura feita para o concreto pesado é calculada da 
mesma forma que o concreto convencional, assim como 
a ordem de entrada dos materiais no caminhão betoneira: 
agregados graúdos, areia, cimento e água. 
A troca da brita convencional pelos materiais citados 
acima é o que proporciona uma maior densidade. Outra 

característica do concreto pesado é que essa maior 
densidade proporciona maior proteção contra radiações, 
funcionando como um isolante que atenua a radiação por 
raios X, raios gama e por nêutrons de alta energia.

Portanto, para se construir uma sala, clínica ou hospital 
onde seja necessário atenuar a ação desses raios, o 
concreto pesado é a solução mais barata e eficiente.



Devido à alta densidade dos agregados, eles tendem a se 
separar do restante da mistura.

Para evitar essa segregação e preservar a homogeneiza-
ção e trabalhabilidade da mistura, o bombeamento deve 
ser feito em distâncias curtas e o adensamento com vibra-
ção mais enérgica.

O uso de aditivos especiais, que mudam a viscosidade da 
mistura, ajudam a evitar essa segregação. Já os aditivos 
lubrificantes auxiliam no bombeamento e ajudam a facili-
tar o lançamento. 

facilitando a construção civil

Devido às suas características, o concreto pesado é 
indicado para usos específicos. A Supermix tem experiência 
em diversas obras em todo o Brasil e no exterior que o 
utilizaram com sucesso.

Principais usos:
•	 Clínicas médicas e laboratórios que utilizem aparelhos 

radiológicos.
•	 Salas de raio X.
•	 Usinas nucleares com aceleradores de partículas e 

reatores atômicos.
•	 Instalações de pesquisas e testes atômicos.
•	 Bases, lastros, barragens e contrapesos de grandes 

embarcações e pontes.

Lançamento e uso de aditivos

Aplicações do Concreto Pesado




