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1. INTRODUÇÃO 

Hodiernamente, dentre as áreas de pesquisa para o desenvolvimento da construção civil, a busca por 

novos material e aperfeiçoamento na produção de concreto tem sido um dos grandes investimentos. Dessa 

forma, a partir de pesquisas foram desenvolvidos os com agregados alternativos, denominados concreto leve 

ou de baixa densidade.  

Esse compósito é caracterizado por apresentar uma baixa massa específica ao comparado aos 

concretos tradicionais. Essa propriedade é consequência, geralmente, da substituição de materiais sólidos, 

pelos que apresentam maior porosidade. Como ratifica Rossignolo, “Os concretos leves estruturais são obtidos 

pela substituição total ou parcial dos agregados convencionais por agregados leves. De modo geral, são 

caracterizados por apresentar massa específica aparente abaixo de 2000 kg/m³.” (ROSSIGNOLO, 2009, p. 17).  

Além de alterar a massa específica do compósito, ocorre a mudança nas propriedades e na resistência 

com essa substituição dos agregados que serão utilizados para a produção do concreto. Nesse caso, esse tipo 

de concreto apresenta desempenho mecânico reduzido devido a utilização de materiais com menor densidade 

e elevada porosidade. Neste caso, na pesquisa foi utilizada a Cinasita, um tipo de argila expandida usada em 

paisagismo e jardinagem.  

O alto desempenho do concreto é muito requisitado em uma construção, devido esse comportamento 

garantir uma ótima resistência mecânica e química, sendo essas características muito atrativas quando se 

discute a respeito de estruturas de concreto. De tal modo, por cauda da redução do desempenho acarretado pela 

substituição dos agregados, o concreto de baixa densidade ainda apresenta limitadas aplicações.  

Nesse contexto, para o desenvolvimento desta pesquisa inicialmente foi utilizada a Cinasita, sendo 

esta caracterizada como argila expandida. Para a análise da resistência aos 28 dias e da zona de transição, 

foram produzidos copos de provas com diferentes porcentagens de cinasita: 30% e 50%, para cada traço e 

relação água/cimento.  

Dessa forma, o interesse por esse tipo de concreto com agregados alternativos é justificado pela 

demanda atual de materiais mais leves, resistentes e baratos para serem aplicados na construção civil.   
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2. MATERIAS E MÉTODOS 

2.1. MATERIAIS 

Para produção do concreto os materiais utilizados foram: cimento CP II 2 (embalagem de 50kg), o 

agregado miúdo usado foi a areia, o graúdo foi a cinasita nas porcentagens definidas (30 e 50%) e água (fator 

= 0,45 e 0,6).  

Para a modelagem dos corpos de prova foram utilizados moldes de PVC com diâmetro de 10 cm e 

altura de 20 cm, as quantidades foram medidas em massa, sendo utilizada uma balança para a efetivação dos 

traços, para a homogeneização do concreto foi utilizada a betoneira e uma prensa manual hidráulica para o 

ensaio de compressão.  

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. PRODUÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

O primeiro traço utilizado foi de 1:3 (cimento/areia) e a proporção de 0,45 para água/cimento, os 

materiais foram pesados em uma balança, adicionados gradativamente na betoneira e misturados até a 

homogeneização completa. Após a mistura do material, o concreto foi adicionado aos moldes por camadas, 

sendo cada uma destas foi devidamente compactada com um soquete de madeira sob uma base plana, sendo 

adicionados em 4 camadas de mesma altura e 25 golpes em cada uma destas.  

Os corpos de prova permaneceram por 24h dentro dos moldes e após esse tempo foi desmoldado e 

adicionado em água com cal para a realização da cura por 28 dias. Após a desforma foi constatado que os 

corpos de prova estavam muito porosos.  

Além de 1:3, também foi testado o traço de 1:2, que passou pelo mesmo processo de produção e 

foram moldados nos moldes de mesmo diâmetro e altura do anterior.  

Passados os 28 dias, os corpos de prova foram retirados da cura úmida e colocados para secar durante 

1h em temperatura ambiente, após o excesso de água ter reduzido, os cp’s foram ensaiados em uma prensa 

manual hidráulica de compressão.  

2.2.2 RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO E ZONA DE TRANSIÇÃO  

Muitos fatores influenciam na resistência do concreto, todo material, até mesmo a matéria 

prima utilizada para obter esse produto, influenciam na resistência que será apresentada pelo 

compósito que será obtido, assim como o traço adotado.  

O ensaio de resistência à compressão é realizado em corpos de provas, que têm suas cotas 

estabelecidas de acordo com cada país. No Brasil, essas medidas são estabelecidas pela NBR 5739 – 

Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos, e os corpos de prova foram 

preparados de acordo com a NBR 5738 – Procedimento para moldagem e cura dos corpos de prova.  

Após a finalização dos 28 dias de cura, os corpos de prova foram rompidos na prensa manual 

hidráulica e com isso foi possível fotografar e analisar qualitativamente a zona de transição. 

 



 
 
 
 
 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os corpos de prova foram ensaiados após os 28 dias e os resultados obtidos foram:  

Tabela 1 – Resistência a compressão após 28 dias 

Porcentagem de cinasita Resistência à compressão 

traço – 1:3 e a/c - 0,45 

Resistência à compressão    

traço – 1:2 e a/c - 0,6 

30% 6,37 MPa   10,2 MPa  

50% 5,2 MPa  10,5 MPa  

A análise da zona de transição foi feita a partir de imagens fotográficas realizada após o rompimento 

aos 28 dias, e as imagens obtidas foram:  

 

Figura 1 – Zona de transição entre massa de cimento e cinasita em corpo de prova com traço 1:3 e a/c 0,45  

 

 

Figura 2 – Zona de transição entre massa de cimento e cinasita em corpo de prova com traço 1:2 e a/c 0,6  



 
 
 
 
 
 
 

A partir das duas análises é possível perceber diretamente a influência da zona de transição na 

resistência a compressão, já que para o traço 1:3 é notável a presença de uma Z.I. muito porosa. Enquanto em 

1:2, além dos CP’s terem apresentado maior facilidade para compactação, também é perceptível uma menor 

porosidade na zona entre a pasta e o agregado, sendo que este mesmo apresentou uma considerável elevação 

na resistência.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, a zona de transição influencia diretamente na resistência final apresentada pelo concreto, 

já que é possível perceber que após a mudança do traço e da relação água cimento a pasta apresentou uma 

melhor fluência, o que facilitou a compactação e após os 28 dias e do rompimento foi notável a duplicação do 

valor da resistência.  

Além disso, os valores obtidos são completamente satisfatórios e atingiu o que foi almejado 

anteriormente, demostrando que realmente a utilização de cinasita, argila expandida, para a produção de 

concreto é uma grande possibilidade para os próximos anos.  
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