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Resumo  

 

O presente trabalho trata-se de um estudo laboratorial que introduziu o pó de vidro 

proveniente de um resíduo industrial, no concreto e avaliou o comportamento mecânico 

do material a compressão. O uso de agregados alternativos, principalmente quando estes 

são resíduos torna-se relevantes ao que tange questões ambientais, primeiro por que 

direciona um material antes inutilizados, segundo por que minimiza a extração de 

agregado convencional. O pó de vidro foi inserido de forma gradativa a fim de substituir 

o agregado miúdo convencional, possibilitando uma destinação a esse resíduo. Foram 

elaborados traços com 10%, 20% 30% e 40%, além do traço de referência e os mesmos 

foram submetidos ao ensaio para avaliar a resistência a compressão. O estudo 

laboratorial foi realizado na Universidade Ceuma campus Anil e os resultados 

permitiram identificar que nenhuma das misturas com substituição apresentaram 

resistência superior a dosagem sem substituição, contudo dentre as dosagens 

alternativas a que apresentou um comportamento melhor foi a 30% de substituição. 

Considera-se que o objetivo do trabalho foi alcançado pois foi possível avaliar o 

desempenho do concreto submetido a essa adição.  
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1  INTRODUÇÃO  

 

Observa-se uma crescente geração de resíduos sólidos nos últimos anos. Lemos 

(2012) destaca que fatores como aumento populacional no âmbito urbano, o processo de 

industrialização, e aumento do uso de produtos descartáveis, estão diretamente ligados a 

maior geração desses resíduos. A região metropolitana de São luís se enquadra nesse 

contexto pois desde os anos 2000, a capital vivencia uma expansão urbana expressiva 

(MENDES, 2014).  

Após a instalação de uma indústria de vidro no município da Raposa/ MA 

questões ambientais começaram a ser discutidas, visto que o vidro tem ganhado 
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destaque no rol de resíduos gerados. Pois trata-se de um material que demora cerca de 1 

milhão de anos para se decompor no seu estado original (ZAPPAROLI, 2008).) 

Em relação os resíduos oriundos do seu processo de lapidação, que é o objeto de 

estudo desse trabalho, a perspectiva é a mesma.  Portanto passou a ser uma preocupação 

o direcionamento desse resíduo para outras finalidades, em função de questões 

ambientais, econômicas e sociais.  

A presença desse tipo de indústria pode ser considerada uma ameaça uma vez 

que o descarte inadequado dos resíduos de vidro provenientes dos processos industriais 

ocasiona uma série de problemas ambientais, como contaminação do solo e de cursos de 

água. E quando se trata do pó do vidro a questão deve ser ainda mais discutida, pois 

diferente de produtos com garrafas, embalagens que podem ser reutilizadas o pó não 

apresenta nenhuma forma de reutilização, ou seja, para que se obtenha uma nova forma 

de uso é preciso o reprocessamento. 

Além disso com a escassez de recursos naturais e com os impactos que a 

extração de matérias-primas vem provocando ao meio ambiente, o uso de materiais 

alternativos, tornam-se relevantes pois minimizam os danos ambientais (OLIVEIRA, 

2006). Desta forma, a indústria da construção civil tem mobilizado esforços no sentido 

de aproveitar melhor os resíduos oriundos de processos industriais. Uma vez que é 

receptiva a novas técnicas e produtos alternativos, em particular ao uso de resíduos 

sólidos, pois já é possível perceber a introdução dos mesmos na substituição de matérias 

primas convencionais.  

Portanto, a investigação da utilização do pó de vidro em substituição aos 

agregados naturais empregados na construção da infraestrutura rodoviária tornou-se 

importante, possibilitando a contribuição com o desenvolvimento de técnicas e 

metodologias construtivas, de maneira a avançar e otimizar a utilização dos materiais 

utilizados na pavimentação 

O presente trabalho pretende agregar à essas problemáticas substituindo o 

agregado miúdo, do concreto por pó de vidro. Será realizado várias dosagens de 

concreto com a substituição da areia por pó de vidro, em diferentes proporções. 

Objetivando fazer a comparação do comportamento mecânico do concreto a compressão 

tendo como propósito a verificação de viabilidade técnica da utilização do pó de vidro 

como agregados.   



 
 

Para isso a pesquisa em laboratório foi dividida em etapas partindo da 

caracterização dos materiais, em seguida dosagem das misturas, os ensaios de 

caracterização mecânica e por fim a análise dos resultados obtidos.  

Este trabalho está dividido em três partes: a revisão bibliográfica, o estudo de 

caso e as considerações finais. Será feita uma revisão bibliográfica onde serão 

investigados temas como; escassez de recursos naturais na construção civil, os impactos 

negativos da extração da areia, utilização dos resíduos de vidro na construção civil. 

No capítulo seguinte será exposto o estudo propriamente dito, apresentando toda 

prática feita no laboratório de materiais da instituição, desde a confecção dos corpos de 

prova até os testes mecânicos envolvido no estudo. A partir daí será apresentado os 

resultados encontrados.  

 

2  A ESCASSEZ DE RECURSOS NATURAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A preocupação com questões ecológicas e ambientais no contexto da construção 

vem crescendo à medida que os problemas decorridos do uso desordenado dos recursos 

naturais se manifestaram. Segundo Silva (2015) são consumidos na indústria da 

construção civil cerca de 75% dos recursos naturais produzidos em todo mundo. 

O cimento e os agregados destacam-se como sendo os provenientes de 

atividades mineradoras mais utilizadas na construção. A areia por estar diretamente 

relacionada com a qualidade do concreto possuem uma maior importância, dessa forma, 

sua grande demanda tem tornado esse recurso natural significativamente escasso 

(SILVA; DEMETRIO; DEMETRIO, 2015). 

As leis de zoneamento municipal e as restrições ambientais muitas vezes 

impossibilitam extração de generosas reservas, Almeida e Luz (2009) destacam que 

90% da areia natural é obtida da extração em leitos de rios, sendo que os restantes são 

provenientes de outras fontes. Dessa forma A retirada da cobertura vegetal em função 

da exploração em ambientes de sedimentação causa relevantes impactos ambientais, em 

consequência, causando assoreamento nos rios. 

Ainda que não haja zoneamento municipal que restrinja a mineração, o próprio 

crescimento urbano e a ocupação desordenada de várzeas e morros sem sido um 

empecilho na exploração desse recurso. Nos grandes centros urbanos extensas áreas que 



 
 

outrora seria ambiente de exploração foi ocupada loteamentos tanto residenciais como 

para indústria (VALVERDE, 2001). 

Por consequência da sua escassez o custo da areia tem se elevado 

consideravelmente. É a lei da oferta e da demanda, quanto mais abundante um produto 

mais barato ele se torna. Almeida e Luz (2009) explica que a oneração no preço final da 

areia é consequência do deslocamento dos mineradores para pontos mais distantes em 

função do esgotamento das áreas mais próximas, uma vez que a distância média entre a 

fonte e consumidor tem sido 100 Km. 

Neste contexto observa-se a necessidade de suprir a carência que a escassez dos 

recursos naturais tem provocado dentro da construção civil. Contudo a reutilização de 

resíduos sólidos tem representado uma solução no intuito de reduzir custos e minimizar 

os impactos ambientais causados pela exploração dos recursos naturais propriamente 

dito. 

 

3  OS IMPACTOS NEGATIVOS DA EXTRAÇÃO DA AREIA 

 

A mineração em geral tem provocado impactos danosos ao meio ambiente Silva 

(2007) atribui a mineração a principal atividade responsável pela degradação do 

subsolo, alertando que a extração de areia, argila e brita tem provocado a degradação de 

extensas áreas nas proximidades das metrópoles.  

As interferências que esse tipo de atividades tem provocado ao meio se relaciona 

com a definição de impacto descrita na Resolução CONAMA Nº 01 (1986) onde de 

forma sucinta determina que impacto ambiental se trata das alterações físicas, químicas 

ou biológicas causadas por meio de atividades humanas que afetam o meio ambiente, 

nos aspectos de saúde, segurança, bem-estar, ou a biota propriamente dita, estendendo-

se as condições estéticas e sanitárias do meio. 

Enquanto por um lado a extração da areia possibilita proveito social, e 

potencializa o comercio da região em que é explorada, por outro traz prejuízo ao eco 

sistema do mesmo. Independente da forma em que é extraída sempre vai ocasionar 

impactos ambientais (MELO, 2011). Dessa forma a mineração faz uso de recursos 

naturais a partir da exploração dos mesmos, ocasionando interferências sobretudo no 

que tange a fauna, a flora, o ar, o relevo, e o bem-estar da população dessas áreas 

(MOTA, 2000 apud MELO, 2011). 



 
 

Ainda durante a fase de instalação, pode-se destacar os processos erosivos no 

solo, em função da abertura de estradas para darem acesso as áreas de extração, além da 

remoção da vegetação existente (NOGUEIRA, 2016). Desta forma desde a fase inicial a 

exploração da areia tem efeitos expressivos, Melo (2011) ainda pontua que essas vias 

além de provocar a erosão, modificam a paisagem, e relaciona com demais questões de 

efeito humano inerentes as condições de salubridade do meio. 

Nogueira (2016) esclarece que o uso de máquinas pesadas e a retirada da matéria 

orgânica faz com que o solo perca sua fertilidade, plasticidade e aeração. 

Já na fase de extração outros problemas podem ser listados como, o 

rebaixamento do lençol freático da região em função das cavas e grande aproveitamento 

de água de mineração (MELO, 2011). É possível afirmar que seja durante a etapa de 

extração da areia que o meio ambiente mais sofre debilitação. Pode haver ação de 

turbidez no curso de água, por meio da suspenção das partículas, uma vez que a matéria 

é desagregada do mineral, possibilidade de contaminação tanto da água como do solo 

com resíduos das maquinas usadas no processo de extração, além de comprometer a 

vida aquática local e a geração de poeira (NOGUEIRA, 2016). Isso afeta diretamente o 

aspecto social, pois abala a qualidade de vidas tantos dos trabalhadores como dos 

moradores do entorno das minas de exploração. 

A atividade de mineração exige ao minerador a Recuperação de Áreas Degradas, 

contudo, mesmo que se intensifique os padrões de controle ambiental durante os 

processos de instalação e extração do mineral inevitavelmente vai haver impactos 

irreversível, principalmente por se tratar de um recurso não renovável. Melo (2011) 

pontua que as alterações no solo, a inserção de substancias nocivas, e possíveis 

alterações no curso das águas, são danos ditos irreversíveis.   

 

4  RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

Em quanto o lixo é o termo empregado a um material sem nenhuma capacidade 

de reaproveitamento, reutilização, ou seja, nenhum valor agregado, o resíduo por outro 

lado é o material que ainda pode ser transformado. Faz-se relevante salientar essa 

diferença já que costumeiramente esses conceitos são mal interpretados.  

De forma mais técnica, segundo a NBR 10004 (ABNT, 2004) esses resíduos 

encontram-se no estado sólido ou semissólidos e são oriundos de processos industriais, 

uso doméstico, comercial, hospitalar, agrícola, de serviços e de varrição. 



 
 

Esses resíduos são classificados quanto a origem no que tange os processos o 

qual foram submetidos, além dos materiais que o compõe. Avaliação desses 

constituintes deve ser cautelosa, de acordo com suas matérias primas, insumos e 

processos. 

A NBR 10004 (ABNT, 2004) classifica esses resíduos em dois grandes grupos, 

resíduos classe I – perigosos, e resíduos classe II -  não perigosos. Sendo que este 

último ainda se subdivide em classe II A – não inertes e classe II B -  inertes. 

Os resíduos classe I, perigosos, são resíduos que apresentam risco a saúde ou ao 

meio ambiente ou que tenham propriedades inflamáveis, corrosivas, retrativas, toxicas 

ou patógenas.  

Já os resíduos classe II A, não perigosos e não inertes, são aqueles que não 

compreende nem a classe I e nem a classe II B, podendo ser biodegradáveis, solúveis 

em água, ou apresentando características de combustibilidade. 

Os resíduos classe II B, não perigosos e inertes são aqueles que quando 

submetido ao contato com água destilada ou deionizada, não apresentam nenhuma 

alteração de solubilidade em quais quer de seus constituintes.  

O esquema 1 facilita o entendimento da classificação dos resíduos na prática e 

para seu uso é necessária ter em mãos as listas contidas nos anexos dessa norma. 

Já em relação ao resíduo sólido industrial propriamente dito a CONAMA Nº 313 

(2002) define como sendo resultante de atividades industriais, contudo o mesmo não 

necessariamente vai apresentar estado solido ou semissólido, pode se apresentar em 

forma de gás, desde que acondicionado, e liquido desde que seja inacessível seu 

descarte na rede pública de esgoto ou em cursos de águas. Por estar incluso no grupo de 

resíduos sólidos, pode seguir os critérios de classificação mencionado anteriormente. 

Sobre a geração desses resíduos industriais fica difícil quantificar de forma 

confiáveis, ainda que durante o processo industrial conte com uma gestão de resíduos. 

Para que as estimativas admitam menos erros usa-se o balaço de massas, embora seja 

um sistema um tanto trabalhoso é o mais aplicável; nesse caso a massa de resíduos será 

o somatório de todas as matérias primas (JOHN; ÂNGULO, 2003). 

 



 
 

 

Esquema 1- Classificação dos resíduos sólidos 

  

 

Fonte: NBR 10004 (ABNT, 2004) 
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5  GERENCIAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O processo pelo qual um material que primeiramente tinha uma finalidade, mas 

em seguida sendo descartado, passando por um novo processo produtivo torna-se um 

novo produto é denominado reciclagem.  

Embora as discussões a respeito da reciclagem já estarem bastantes difundidas, a 

população em geral ainda não se atenta para destinação dos resíduos que produz. 

Contudo os princípios como os dos três R’s (reduzir, reutilizar e reciclar) originado na 

educação ambiental busca conscientizar os cidadãos (SOARES; SALGUEIRO; 

GAZINEU, 2007). 

Ele passa por fases no seu processo produtivo, que são a recuperação, coleta 

seletiva, prensagem, transformação entre outros. Tornando-os em um novo produto. 

Quando essas fases são realizadas em uma mesma região (local) o processo torna-se 

otimizado pois evita o transporte do mesmo em longas distancias encarecendo a técnica 

(GALBIATI, 2012 apud GONÇALVES, 2003).   

Entres inúmeros benefícios que a reciclagem dos resíduos sólidos traz podemos 

citar o uso consciente dos recursos naturais, e a preservação do mesmo, benefícios 

econômicos, geração de empregos, desenvolvimento de produtos, saneamento e geração 

de renda (LEMOS, 2012 apud CALDERONI, 1999). Nesse contexto a reciclagem se 

apresenta como uma boa aliada na busca pela diminuição dos resíduos sólidos no meio 

ambiente. 

Contudo todo esse processo começa a partir da coleta, atividades aparentemente 

simples, mas que precisa ser realizada de forma sistemática e eficaz. Soares, Salgueiro, 

Gazineu (2007) já ressaltava que a coleta é atividade mais vista pelas pessoas, o que a 

torna mais propicio a críticas, até por que é responsável pela maior parte da despesa de 

limpeza pública, podendo chegar a 80%.  

Um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos deve contar com um 

sistema de coleta seletiva eficaz, que associado com as outras etapas do gerenciamento 

torna o sistema integrado. A reciclagem também faz parte desse sistema pois o mesmo 

compreende uma sistemática que mescle tanto a redução do nível de geração de lixo 

como processos de reciclagem e reutilização. 



 
 

Contudo infelizmente no último relatório divulgado pelo SNIS- Sistema 

Nacional de Informações Sobre Saneamento onde trata-se do diagnóstico de 2016, 

mostra que entres os anos de 2014 e 2016 a quantidade de municípios que dispõe de 

coleta seletiva caiu consideravelmente como demonstra o gráfico 01. 

Gráfico 01- Evolução do índice de ocorrência de coleta seletiva ente 2014 e 2016 

 

Fonte: Adaptado de SNIS, 2018 

 

Em se tratando de resíduos sólidos industriais para que seja possível identificar 

um viés de reciclagem, faz se necessário que se entenda e avalie o processo industrial na 

qual aquele material passou. Tantos as matérias primas quanto o processo a qual aquela 

matéria foi submetido, são relevantes para que se extraia informações relacionadas a 

suas composições químicas permitindo controlar as variabilidades (JOHN; ÂNGULO, 

2003). 

 

6  VIDRO COMO MATERIAL RECICLÁVEL EM UMA VISÃO GERAL 

 

O vidro está entre os resíduos sólidos que apresentam grandes potenciais de 

reciclagem. Embora seja em forma de garrafa que a sua reutilização é mais comum, os 

resíduos de vidro em geram podem passar por esse processo de transformação.  



 
 

E se tratando de garrafas elas podem ser retornáveis, ou seja, a mesma 

embalagem pode ser reutilizada várias vezes na mesma função sem passar por um 

processo de transformação propriamente dito. Essas garrafas são produzidas com um 

certo peso que garante sua resistência mecânica proporcional a vida útil do material 

(ROSA; COSENZA; BARROSO, 2007). 

Em 1974 se potencializou a atividade de reciclagem do vidro no continente 

europeu, com o objetivo de reduzir o consumo de energia, a Bélgica e a Suíça se 

destacaram dos demais países alcançando números bem significativos, 90% de todo 

vidro excluso é reutilizado (VALT, 2004 apud LEMOS, 2012) 

Fatores como menores proporções de resíduos e economia de insumos traz 

vantagens no cenário ambiental, por se tratar de um material 100% reciclável, que pode 

ser usado inúmeras vezes (ROSA; COSENZA; BARROSO, 2007). O mesmo autor 

afirma que se 10% de cacos forem usados durante o processo de fabricação, é possível 

ganhar 4% em termos energéticos e conter a emissão de CO2 em 5%.  

Ainda no contexto de embalagens Akerman (2000) ressalta que o vidro de 

destaca dentre os outros materiais, pois consegue assegurar características necessária 

para sua reutilização, como; impermeabilidade, pureza e versatilidade. Acrescenta que 

com a evolução da tecnologia o vidro a medida que diminuiu o peso se tornou mais 

resistente.  

No Brasil a dez anos atrás já se reciclava 47% dos vidros descartados, e nesse 

contexto percebemos uma evolução gradativa, pois em 1991 a taxa de reciclagem era de 

apenas 15%. Isso pode ser atribuído ao fato de sempre se ter o entendimento que se 

tratava de um material que pode ser reciclado infinitas vezes. Uma peculiaridade 

relacionada a produção do vidro, é o fato de que com uma tonelada de cacos de vidro se 

faz a mesma quantidade de vidro reciclado, enquanto para produzir uma tonelada desse 

material comum faz-se necessário dispor de 1.200 kg de insumo virgem (LEMOS, 

2012). Ou seja, nada se perde no processo de reciclagem. 

A reciclagem do vidro no Brasil é semelhante a cadeia de reciclagem de 

qualquer outro material, pois trata-se de trabalhadores informais e de mão de obra sem 

instrução, compondo-se de coleta, triagem e reuso. Lemos (2012) pontua que a ausência 

de um modelo de sucesso te torna um crucial desafio de estruturação desse processo. 

 

6.1 COMPOSIÇÃO DO VIDRO 

 



 
 

De forma geral o vidro é um material amorfo e pode se apresentar em diversas 

formas. Embora tenha características comum a qualquer estado, algumas peculiaridades 

variam de acordo a classificação do vidro. Enquanto alguns podem ser submetidos a 

elevadas temperaturas e ainda manter sua forma, outros não resistem a grandes 

diferenças de temperatura (MARÇAL, 2011). O mesmo autor esclarece que a 

resistência mecânica varia de acordo a aplicabilidade do material, podendo ser densos 

ou leves, imperáveis ou porosos.  

Do ponto de vista físico, o vidro pode ser definido como um líquido sub-

resfriado, rígido, sem ponto de fusão definido e com uma viscosidade 

suficientemente elevada, para impedir a cristalização. Do ponto de vista 

químico, o vidro é a união de óxidos inorgânicos não voláteis resultantes da 

decomposição e da fusão principalmente de compostos alcalinos, alcalino-

terrosos e de areia formando um produto final com estrutura amorfa, 

responsável por várias limitações dos processos utilizados na sua fabricação 

(SHEREVE, 1997 apud LEMOS, 2012). 

 

Em sua composição, a sílica, a cal e a soda representam juntas cerca de 90 % dos 

materiais envolvidos em sua fabricação, resistindo as inúmeras formulações fruto das 

novas tecnologias dos últimos anos. Ressaltando que a sílica proveniente da areia é o 

principal componente, isso justifica o fato de as fábricas estarem situadas nas regiões de 

jazidas de areia (SHEREVE, 1997 apud LEMOS, 2012). 

Rosa, Cosenza e Barroso destacam algumas das mais imponentes características 

do vidro; o caráter inerte, transparência, possibilidade de reutilização, e as 

possibilidades de reciclagem. Uma vidência do seu caráter inerte é o fato de o vidro 

como embalagem por exemplo, não se relaciona quimicamente com o conteúdo. Ainda 

podem ser classificados de acordo seu uso final. 

a) Vidro plano: 

− Elaborado em forma de chapa, é usado basicamente na construção civil e 

nas indústrias automobilísticas e moveleira, podendo ser temperado, 

laminado, refletivo ou blindado. 

b) Vidro oco: 

− Utilizado no consumo residencial e institucional, compreende dois 

segmentos; vidro domésticos e vidro de embalagem. 

c) Vidro técnico ou especial:  

− Sua composição ou tratamentos se diferencia dos demais tipos de vidros 

sendo usado em larga escala nas aplicações industriais (monitores de 

vídeo, iluminação, blocos de vidro, fibras de vidro.  



 
 

 

 

7  UTILIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DE VIDRO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Estudos a respeito da introdução de resíduos de vidro em materiais aplicados na 

construção civil tem ganhado espaço dos últimos anos. As pesquisas já existentes a 

cerca desse material demonstra seu bom potencial de utilização. 

Muitos países já se despertaram para o uso desse tipo de resíduos como agregado 

no concreto, como é o caso do estudo de Polley. (CARVALHO et.al, 2011). 

No Brasil um bom exemplo é o estudo desenvolvido por Oliveira, Brito e Veiga 

(2003) os pesquisadores tinham como objetivo avaliar o comportamento das argamassas 

incorporando agregados finos de vidro. Para tal comportamneto foram elaborada 

diversas argamassas com porcentagem de adição variadas, e granulometrias inferiores a 

0,149 mm, sendo que as mesmas se submeteram a uma série de ensaios.  De modo geral 

os pesquisadores obtiveram bons resultados, tendo em vista que as argamassas com 

incorporação de agregados finos de vidro com 10, 15 e 20% apresentaram 

comportamento mais favorável que a argamassa de referência (0% de adição). Por 

exemplo a resistência a tração aos 28 dias teve aumento de 29, 66, e 86% 

respectivamente para as argamassas de 10, 25 e 20% de substituição em relação a 

argamassa referência. Quanto a resistência a compressão para mesma idade o crescente 

aumento foi de 31, 61 e 91%. 

Estudo semelhante foi desenvolvido em Fernando de Noronha, onde os 

pesquisadores utilizaram vidro reciclado para desenvolver um concreto verde. O 

resíduos foco do estudo era proveniente de embalagens de vidro que após utilizada era 

descartada de maneira irregular, e correspondia  a cerca de 52,50 m3/mês de pó de vidro. 

Após passar pelos ensaios de compresão o concreto apresentou resultados significativos, 

contudo para conclusões mais concretas de faz necessário um  estudo que envolva 

outros parametros de análise (CARVALHO et al, 2011). 

Um dos benefícios do uso do pó de vidro no concreto, refere-se ao 

preenchimento dos vazios entre os demais agredados, o tornando menos poroso, 

consequentemente mais sólido. Podendo influenciar também na qualidade do concreto 

por efeito pozolâncico ou por reação alcali/sílica (OLIVEIRA; BRITO ;VEIGA, 2013). 



 
 

A aplicação do pó de vidro não se limita somente a materiais cimentícios, sua 

utilização no cenário da construção civil se estente até aos produtos cerâmicos, uma vez 

que seu emprego no porcelanato já foi alvo de pesquisas.  

Sua ultilização como agregado em pavimentos flexíveis já foi um ponto de 

especulações, porém são poucas as pesquisas que de fato investiga de maneira direta o 

desempenho do pó de vidro nesse tipo de pavimento, especialmente a nível nacional. 

 

 

 

 

8  NOVOS MATERIAIS COMO AGREGADO NO CONCRETO  

 

Não é de hoje que o concreto tonou-se alvo de pesquisas, suas propriedades, 

características e comportamento são estudados com a finalidade de se extrair seu melhor 

aproveitamento. 

Leite (2001) pontua que a busca por concretos cada vez mais resistentes e 

duraveis tem potencializado estudos a respeito dos agregados especificamente, onde 

todos os fatores são levados em consideração, tantos os aspectos econômicos como as 

propria característica fisica do material. 

Nesse contexto a utilização de novos tipos de materias na substituição dos 

agregados convencionais deve ser bem avaliados, visto que as agregados alternativos 

possuem características peculiares, que estão relacionadas com os processo industriais 

em que foram submetidos.  

O entulho oriundo de demolição de construções foi o material pioneiro nas 

pesquisas. Em 1983 Hansen e Narud já estudavam o comportamento do concreto com 

agregados reciclados (LEITE, 2001). Até os dias atuais estudos usado esse resíduo 

ainda é feito, isso evidencia que com a evolução da tecnologia tanto é possível extrair 

resultados mais precisos, quanto é possível avaliar melhor as caracteristicas e 

comportamento. 

Borracha, garrafa pet, fibra de madeira são exemplos de estudos já feitos, seja 

por substituição ou adição, tendo resultados positivos ou negativos de acordo a 

aplicabilidade do concreto sugerido. 



 
 

Contudo a caracterização do agregado precisa ser detalhada e bem avaliada, para 

que seja possível chegar ao melhor resultado, sendo necessário ter conhecimento a 

respeito do agregado inserido na mistura do concreto (LEITE, 2001). 

 

9  CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS CONVENCIONAIS 

UTILIZADOS COMO AGREGADO MIÚDO NO CONCRETO   

 

Agregados miúdos, são aqueles cujo grãos passam pela peneira com malha de 

abertura de 4.75 mm. E suas especificações quanto agregado estão estabelecidas pela 

NBR 7211 (ABNT, 2009). Compactos, duráveis, estáveis e limpos são algumas das 

exigências que a norma determina para que um mineral possa ser usado como agregado, 

não podendo ainda conter substancias que em quantidade possa afetar o processo de 

hidratação, endurecimento do cimento e proteção da armadura contra corrosão.  

O quadro abaixo relaciona os teores máximos em porcentagem de substancias 

nocivas que eventualmente possa estar presente no agregado miúdo segundo a norma. 

 

Quadro 1- Limite máximo aceitável para substancias nocivas no agregado miúdo 

Determinação Quantidade máxima relativa à 

massa do agregado miúdo (%) 

Torrões de argila e materiais friáveis 3 

Materiais carbonosos 0,5 a 1 

Material fino que passa através da peneira 75  

por lavagem (matéria pulverulento) 

3 a 5 

Impurezas orgânicas  10 
Fonte: Adaptado de NBR 7211 (ABNT, 2009) 

 

Os teores de cloretos e sulfatos também devem ser controlados e não exceder os 

limites estabelecidos pelo quadro seguinte, uma vez que as presenças dos mesmos 

podem comprometer a durabilidade de uma estrutura. 

 

Quadro 2- Limite máximo aceitável para cloretos e sulfatos no agregado miúdo 

Determinação Limites 

Teor de Cloretos (CL-) 

< 0,2 % concreto simples 

< 0,1 % concreto armado 

< 0,01 % concreto protendido 

Teor de Sulfatos (SO4 
2-) < 0,1 % 

Fonte: Adaptado de NBR 7211 (ABNT, 2009) 

 



 
 

De acordo a norma finalidades especificas para o concreto, ou determinadas 

regiões exigem  condições intrínsecas, ficando ao critério os limites. Algumas dessas 

prescrições, são exemplicadas no quadro seguinte. Ou seja, fica evidente que não há um 

parametro para as essas propriedades fisicas uma vez que varia de acordo cada tipo de 

material. 

 

Quadro 3 - Ensaios especiais para agregado miúdo 

Propriedades Físicas  Método 

Massa especifica ABNT NBR NM 52 

Massa unitária ABNT NBR 7251 

Absorção de água ABNT NBR NM 30 

Inchamento ABNT NBR 6467 

Teor de particulas leves ABNT NBR 9936 

Umidade superficial ABNT NBR 9775 

Fonte: Adaptado NBR 7211 (ABNT, 2009) 

10  INFLUÊNCIA DOS MATERIAIS   

 

Os materiais que compõe o concreto utilizado nos pavimentos precisam manter 

suas características de forma que se torne possível a interação uns com os outros, 

formando uma mistura homogênea e estável, que mantenham sua resistência mecânica e 

química (GARNETT NETO, 2001).  O concreto é composto basicamente por agregado 

graúdo, agregado miúdo, cimento, aditivos em alguns casos, e água necessária para o 

emassamento. 

Sabendo que precisam manter suas características e afim de que se entenda 

melhor como trabalham cada tipo de material iremos discuti-los separadamente nos 

pontos que se seguem. 

 

10.1 AGREGADOS 

 

A divisão dos agregados se dá em função da dimensão dos mesmos usualmente 

se classificam em agregados graúdos (grossos) com dimensões a partir de 5 mm e 

miúdos (finos) com dimensões inferiores a 5 mm. Os graúdos são a pedra brita e/ou 

seixo rolado, já os miúdos são as areias, sejam elas naturais ou artificiais.  

Dentre os cuidados que se devem ter com esse material Andolfato (2002) alerta a 

necessidade dos agregados de serem livres de produtos deletérios, como argila, mica 

silte, sais entre outros. 



 
 

Garnett Neto (2001) adverte que a qualidade dos agregados está diretamente relacionada 

com a qualidade concreto, visto que o mesmo corresponde a três quartos do volume do 

concreto. Suas propriedades estão ligadas as características do concreto aplicado, sendo 

elas a resistência a tração na flexão, durabilidade, impermeabilidade, retração e 

trabalhabilidade. 

A aderência do agregado ao cimento está ligada com a tendência de fissuração 

no concreto, assim como a permeabilidade e resistência mecânica do mesmo, 

principalmente no que tange a resistência a tração na flexão.  

Essa preocupação não era levada em consideração anteriormente, isso por que o 

agregado era tido como um material inerte, ou seja, desprendido na pasta de cimento, 

sua utilização se dava com uma finalidade meramente de o tornar mais econômico. 

Contudo é possível afirmar que semelhantemente à alvenaria o agregado é sim um 

material coeso ao meio da pasta de cimento (NEVILLE, 2016), muito embora a 

economia não seja o único fator que leva ao uso do agregado. 

Existem algumas recomendações quanto ao uso dos agregados que devem 

sempre que possível ser levadas em considerações, Garnett Neto (2001) elenca algumas. 

a) Agregado graúdo: 

− É aconselhável que possua angularidade bem acentuada, com textura 

rugosa, e equilibrada rugosidade afim de o tornar mais susceptível a 

aderência.  Possuir dimensão máxima de 1/4 a 1/5 da espessura do 

pavimento, e ser quimicamente comedido. 

b) Agregado miúdo: 

− Preferencialmente areia quartzosa no caso dos naturais, podendo ser 

empregue as artificiais desde que seja resultante de britagem de rochas 

estáveis. Com dimensões máximas de 4,8 mm. 

 

10.2 CIMENTO 

 

O cimento usando no concreto é denominado cimento Portland, é conhecido por 

ser um material aglomerante, Neville (2016) esclarece que a reação necessária para que 

o cimento seco se torne um aglomerante é o seu contato com a água e a união dos 

silicatos de alumínio. Esse processo pode ocorrer de duas formas, sendo que a verídica 



 
 

reação de hidratação é a princípio a adição direta de moléculas de água, a segunda á a 

hidrólise. 

Existem alguns tipos distintos de cimento Portland, cada uma apresenta 

características próprias, e a escolha deve ser feita de acordo a finalidade do concreto que 

vai ser aplicado, o quadro 5 sintetiza os tipos de cimento.  

O CP I cimento Portland comum, o CP II-E cimento Portland que recebe escória, 

e o CP II-Z que recebe pozolana, são os mais usados no Brasil no concreto para 

pavimentos (GARNETT NETO, 2001).  O mesmo autor adverte que os cimentos das 

classes (ARI) que são os que apresentam alta resistência inicial devem ser usados 

moderadamente pois seu uso pode resultar em fissuração provenientes da retração, por 

esse motivo exige o uso de juntas menos espaçadas.  

 

 

 

 

Quadro 4 - Tipos de Cimento Portland 

Denominação técnica Denominação comercial Sigla 
Classe 

(Mpa) 

CP comum 

CP comum CP I 25 

32 

40 
CP comum + adição CP I-S 

CP composto 

CP composto com escória CP II-E 
25 

32 

40 

CP composto com 

pozolana 
CP II-Z 

CP composto com filler CP II-F 

CP de alto-forno CP de alto-forno CP III 25/32/40 

CP pozolânico CP pozolânico CP IV 25/32 

CP de alta resistência 

inicial 

CP de alta resistência 

inicial 
CP V-ARI 

Mínimo 34 

Mpa aos 7 

dias 

Fonte: Adaptado de Pinheiro (2016) 

 

A facilidade de lançamento, a distância da usina até o local, fatores ambientais 

como temperatura ambiente, e a resistência inicial pretendida, estão entres os fatores 

que devem ser levados em consideração na escolha de qual cimento usar no concreto 

para pavimentação (GARNETT NETO, 2001).  

 



 
 

10.3 ADITIVOS 

 

Nos últimos anos o uso de aditivos no concreto vem ganhando espaço no 

mercado. Eles foram criados para evitar alguns inconvenientes que apareciam de forma 

planejada durante uma atividade. 

As razões pela qual os aditivos foram incorporados ao uso do concreto estão 

elencados na obra de Neville (2016), quando destaca que eles são capazes de inserir 

benefícios físicos e econômicos ao concreto. Uma vez que permite a utilização do 

concreto em situações que anteriormente seriam insuperáveis.  

Garnett Neto (2001) explica que eles são utilizados afim de aumentar a 

trabalhabilidade, retardar ou acelerar o processo de pega, minimizar a permeabilidade 

do concreto, e até mesmo acelerar a resistência inicial. Contudo uso requer cuidados, 

pois o mal dimensionamento dos aditivos podem trazer resultados opostos ao esperado.  

Deve destacar que aditivos não foram feitos para corrigir falhas grosseiras 

resultantes de mão de obra não apropriada, falta de qualidade dos materiais, erros de 

dimensionamento da mistura, pelo contrário ele deve ser visto como um auxiliador na 

hora da execução. 

Sua composição pode ser orgânica ou inorgânica, porém sua característica 

destaque é sua propriedade mineral (NEVILLE, 2016).  A SDTM C 469-10 classifica os 

aditivos quanto a sua função no concreto. 

 

Quadro 5 - Tipo de Aditivos 

Tipo Função 

Tipo A Redutor de água 

Tipo B Retardador 

Tipo C Acelerador 

Tipo D Redutor de água e retardador 

Tipo E Redutor de água e acelerador 

Tipo F Redutor de água de elevado desempenho ou superplastificante 

Tipo G 
Redutor de água de elevado desempenho e retardador ou 

superplastificante e retardador 

Tipo S Desempenho especifico 

Fonte: Adaptado de Neville (2016) 

 

É aconselhável que se faço ensaios para verificar os percentuais a serem 

utilizados no concreto para cada caso, afim de não haver comprometimento do 



 
 

desempenho do pavimento a longo prazo (GARNETT NETO, 2001). Quando passível 

de recuperação transtornos futuros podem exigir intervenções caras, toda via em casos 

graves se recorre a substituição. 

 

11  AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO CONCRETO POR MEIO 

DE ENSAIOS   

 

11.1 ENSAIO DE ABATIMENTO (SLUMP TEST) 

 

Apesar de ser um ensaio simples, a aplicação do Slump Test é de fundamental 

importância, uma vez que avalia a consistência do concreto. Contudo a consistência está 

diretamente relacionada com as demais características do material. A coesão ente os 

componentes é fator preponderante. A alteração da plasticidade pode ser dada pela 

adição de água, ou o uso de aditivos. 

A consistência avalia a trabalhabilidade do material, que por sua vez, depende 

das características especificas de cada obra, ou seja, depende onde esse material será 

empregado.  

Esse ensaio é normalizado pela NBR NM 67 (ABNT, 1998), e o procedimento é 

relativamente simples. A amostra de concreto é colocada na fôrma tronco-cônico, sobre 

uma placa metálica nivelada, após preencher o cone com a primeira camada de 

concreto, aplica-se 25 golpes com a haste de adensamento, atingindo a parte inferior do 

cone, sucessivamente preencher com mais duas camadas, todas seguidas de 25 golpes. 

Ao fim da última camada, retira-se o excesso, alisar a superfície com auxílio da régua 

metálica, por fim retirar o cone. A haste é colocada sobre o cone invertido, a fim de 

medir o abatimento, ou seja, a distância entre o topo do molde e o ponto médio da altura 

do tronco de concreto moldado. 

O intervalo de abatimento permitido, vai depender da aplicação do concreto, 

sendo previamente estabelecido. 

 

11.2 COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA CILÍNDRICO 

 

Este ensaio visa verificar a resistência a compressão do concreto, medida em 

Mpa, característica mais importante do concreto. O ensaio de resistência a compressão é 

normalizado pela NBR 5739 da (ABNT, 2007). Faz-se necessário ressaltar que os 



 
 

corpos de provas devem ser moldados conforme o procedimento estabelecido na NBR 

5738 da ABNT. 

De maneira sucinta o corpo de prova recebe esforços de compressão, por meio 

de uma prensa hidráulica, que devem atender todos os critérios estabelecidos pela 

norma. 

Quanto ao procedimento, é necessária atenção para as medidas da altura e 

diâmetro do corpo de prova. Em relação ao diâmetro deve-se tirar a medida de dois 

diâmetros, medidos ortogonalmente na metade da altura do corpo de prova. Esse será o 

diâmetro usado para calcular a área a seção transversal, mantendo exatidão de ±0,1mm. 

O quadro 6 relaciona a tolerância de tempo permitida, com a idade do corpo de 

prova, lembrando que essa idade é contada a partir do momento da moldagem. 

O carregamento deve ser aplicado sobre o corpo de prova continuamente se sem 

choques ou interrupções, com velocidade de carregamento de 0,45±0,15 MPa/s. Sendo 

que o carregamento para de ser aplicado quando acontecer a ruptura do corpo de prova. 

Após a ruptura, é preciso fazer um cálculo, com as informações de diâmetro de forca 

máxima alcançada. 

 

Onde:  

fc = Resistência a compressão (MPa); 

F = Força máxima alcançada (N); 

D = Diâmetro do CP (mm). 

 

Quadro 6- Tolerância Para a Idade do Ensaio 

Idade de Ensaio Tolerância permitida (h) 

24 h 0,5 

3 d 2 

7 d 6 

28 d 24 

63 d 36 

91 d 48 

 Fonte: Adaptado da NBR 5739 (ABNT, 2007) 

 

11.3 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA FLEXÃO EM CORPO DE 

PROVA DE CONCRETO 

 



 
 

O ensaio de resistência a tração na flexão visa verificar a resistência 

característica à tração na flexão (fct,f), normalizado pela NBR 12142 (ABNT, 2010). 

Esse tipo de resistência é indispensável para placas de concretos não armadas. Para 

realização deste ensaio, um corpo de prova de sacão prismática é submetido a flexão, 

com carregamentos em duas seções simétricas, até a ruptura. 

A máquina utilizada é a mesma do ensaio a compressão, provida de um 

dispositivo para flexão. O procedimento faz-se necessário que na prensa tenha dois 

pontos de apoio que o corpo de prova irá se apoiar na parte inferior, e um terceiro que 

ficará no meio do corpo de prova, porem na parte superior. 

Semelhante ao ensaio de compressão, a carga aplicada não pode sofre 

interrupções, sendo aplicada de forma constante. A resistência a tração na flexão é obtida 

por meio do cálculo abaixo. 

Fct,f = (F . l) / (b . d2) 

Onde:  

Fct,f  = É a resistência à tração na flexão, expressa em (Mpa); 

f = É a força máxima registrada na máquina de ensaio, expressa em (N); 

l = É a dimensão do vão entre apoios, expressa em (mm); 

b = É a largura média do corpo de prova, expressa em (mm); 

d = É a altura média do corpo de prova, expressa em (mm); 

 

12 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para alcançar o objetivo do trabalho que é avaliar a resistência a compressão do 

concreto substituindo o agregado miúdo por pó de vidros em porcentagens pré-definidas 

foram moldados um total de 45 (quarenta e cinco) corpos de prova (CP) cilíndricos. 

Foram feitos cinco traços sendo o primeiro de referência, ou seja, sem 

substituição, e os demais foram com substituição referente a 10%, 20%, 30% e 40%. 

Para cada traço foram confeccionados 9 (nove) corpos de prova que foram rompidos 

com três idades diferentes; 7, 14 e 21 dias. 

Todos os procedimentos, desde a quebras do resíduo do vidro, até a 

caracterização dos materiais, moldagem e rompimento dos CPs, foram realizados no 

laboratório de materiais da universidade Ceuma do campus Anil, com o auxílio do 

técnico de laboratório Marcos Pinheiro. 



 
 

Todos os equipamentos necessários para realização da prática desse trabalho 

foram procedentes do laboratório de materiais da instituição. Os materiais necessários 

para execução da pesquisa foram adquiridos no comercio local, com exceção do pó de 

vidro que foi proveniente de uma fábrica de vidros. 

As etapas de caracterização dos materiais, moldagem e rompimentos dos CPs 

estão descritas nos itens seguintes. 

12.1 ORIGEM E QUEBRA DO RESÍDUO DE VIDRO   

O pó de vidro usado na presente pesquisa é um resíduo industrial, proveniente 

do processo de fabricação de peças de vidro, em uma fábrica localizada no município da 

Raposa- MA. 

De maneira sucinta o processo de lapidação e perfuração das peças de vidros é 

feita na presença de água, nesse processo á utilizado rebolos diamantados para ar o 

formato desejado desgastando a peça. A água é utilizada para resfriar o material e 

diminuir o atrito com a peça.  

O pó liberado na lapidação se mistura com a água transformando em um rejeito 

pastoso que é ensacado em sacos de fibra e após alguns dias recebendo sol no pátio da 

fábrica se torna um material duro com aspecto de “pedra”.  

Esse material precisou ser quebrado para que chegasse a uma granulometria que 

atendesse os aspectos dos agregados miúdos. Inicialmente com auxílio de uma marreta 

as “pedras” foram fragmentadas em pedaços menores, em seguida com uma espécie de 

soquete o material foi triturado, chegando ao estado desejado. 

 

Figura 01: Três estágios do material 

 
Fonte: O autor 

 

 

12.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS  



 
 

12.1.1 Brita 

Três amostras de 1kg de brita foram submetidas ao ensaio de granulometria 

como mostra a figura 02. O ensaio seguiu as diretrizes da ABNT NBR NM 248/2001, 

que descreve o método para determinação granulométrica dos agregados miúdos e 

graúdos do concreto.  

Figura 02: Jogo de peneiras com o material retido após ensaio de granulometria   

 Fonte: o autor (a) 

A figura 02, representa o volume de material que ficou retido em cada peneira 

que compôs o ensaio de granulometria da brita, sendo que suas aberturas variam de 4,75 

mm a 50 mm. 

 

Figura 03: ensaio de granulometria com brita 



 
 

 
Fonte: o autor (a) 

 

O quadro 07 demonstra a massa de material retido em cada peneira para as 

amostras 01. 

Quadro 7- Resultado do ensaio de granulometria para amostra 01 de brita 

Amostra 01 

Peneira 

mm 

Peso da amostra seca (g) 
% Retida % Acumulada 

Retido Acumulado 

50 0 0 0 0 

37,5 0 0 0 0 

25,0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 

9,5 504,63 504,63 50,6 50,60 

4,75 457,60 962,23 45,89 96,49 

Fundo 34,97 997,20 3,50 100,0 

Total 997,20    
Fonte: O autor (a) 

 

Do mesmo modo o quadro 08 representa a massa de material retido em cada 

peneira para as amostras 02. 

Quadro 8- Resultado do ensaio de granulometria para amostra 02 de brita 

Amostra 02 

Peneira Peso da amostra seca (g) % Retida % Acumulada 



 
 

Mm Retido Acumulado 

50 0 0 0 0 

37,5 0 0 0 0 

25,0 0 0 0 0 

19 8,62 8,62 0,9 0,9 

9,5 651,47 660,09 65,3 66,1 

4,75 323,88 983,97 32,44 98,57 

Fundo 14,31 998,28 1,4 100,0 

Total 998,28  
Fonte: O autor (a) 

 

Por fim a quantidade de material retido nas peneiras para amostra 03 está 

representada no quadro 09.  

Quadro 9- Resultado do ensaio de granulometria para amostra 03 de brita 

Amostra 03 

Peneira 

Mm 

Peso da amostra seca (g) 
% Retida % Acumulada 

Retido Acumulado 

50 0 0 0 0 

37,5 0 0 0 0 

25,0 0 0 0 0 

19 15,74 15,74 1,6 1,6 

9,5 615,97 631,71 61,7 63,3 

4,75 353,20 984,91 35,39 98,69 

Fundo 13,09 998 1,3 100,0 

Total 998  
Fonte: O autor (a) 

 

A partir do ensaio de granulometria para agregado graúdo é possível identificar a 

dimensão máxima característica do mesmo. Que de acordo a norma NBR NM 248/2001 

corresponde a grandeza da abertura em milímetro da peneira na qual o agregado 

apresenta uma porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5% em 

massa. Que para esse caso é 19 mm.  

 

12.1.2 Areia 

Três amostras de 500g de areia foram colocadas da estufa por 24h para que 

perdesse qualquer unidade e em seguida submetidas ao ensaio de granulometria como 

mostra a figura 04, e seguindo as recomendações da ABNT NBR NM 248/2001 que 

descreve o método para determinação granulométrica dos agregados miúdos e graúdos 

do concreto. 

Figura 04: Ensaio de granulometria com areia 



 
 

  
Fonte: A autor (a) 

 

 

Os resultados do volume de material retido em cada peneira que compôs o 

ensaio de granulometria da areia para amostra 01estão representados no quadro 10. 

 

Quadro 10 - Resultado do ensaio de granulometria para amostra 01 de areia 

Amostra 01 

Peneira 

mm 

Peso da amostra seca (g) 
% Retida % Acumulada 

Retido Acumulado 

4,75 0 0 0 0 

2 1,99 1,99 0,40 0,40 

1,18 3,16 5,15 0,64 1,04 

0,60 20,15 25,30 4,06 5,10 

0,30 210,90 236,20 42,51 47,60 

0,15 190,80 427,00 38,45 86,06 

0,075 58,30 485,30 11,75 97,81 

Fundo 10,87 496,17 2,2 100,0 

Total 496,17  
Fonte: O autor (a) 

 

Da mesma forma o quadro 11 demonstra o volume de material retido nas 

peneiras para amostra 02 de areia. 

 

Quadro 11 - Resultado do ensaio de granulometria para amostra 02 de areia 

Amostra 02 

Peneira Peso da amostra seca (g) % Retida % Acumulada 



 
 

mm Retido Acumulado 

4,75 0 0 0 0 

2 1,40 1,40 0,29 0,29 

1,18 3,10 4,50 0,65 0,94 

0,60 23,74 28,24 4,96 5,90 

0,30 216,82 245,06 45,26 51,16 

0,15 183,76 428,82 38,36 89,52 

0,075 43,80 472,62 9,14 98,66 

Fundo 6,4 479,02 1,3 100,0 

Total 479,02  
Fonte: O autor (a) 

 

Por fim para amostra 03 de areia, os resultados do volume retido estão descritos 

no quadro 12. 

 

Quadro 12 - Resultado do ensaio de granulometria para amostra 03 de areia 

Amostra 03 

Peneira 

mm 

Peso da amostra seca (g) 
% Retida % Acumulada 

Retido Acumulado 

4,75 0 0 0 0 

2 2,12 2,12 0,43 0,43 

1,18 3,50 5,62 0,71 1,14 

0,60 24,05 29,67 4,90 6,04 

0,30 281,31 310,98 57,27 63,31 

0,15 133,07 444,05 27,09 90,40 

0,075 38,85 482,90 7,91 98,31 

Fundo 8,28 491,18 1,7 100,0 

Total 491,18  
Fonte: O autor (a) 

 

A partir do ensaio de granulometria para agregado miúdo foi possível identificar 

o modulo de finura da areia, que corresponde a soma das porcentagens retidas 

acumuladas em massa nas peneiras e dividido por 100.  

MF=   

Usando a formula 01, chegou-se os valos 2,38; 2,46; e 2,60 para o modulo de 

finura das amostras 01, 02 e 03 respectivamente. Portanto extraindo a média dos três 

valores chegou-se ao resultado de 2,5 aproximadamente para o modulo de finura.  

Foi realizado também o teste de umidade da areia para fazer as devidas 

correções necessárias nos traços de concreto. Desse modo uma amostra de 1500 g foi 



 
 

levada a estufa, e passou 24h para que perdesse a umidade, em seguida a mesma 

amostra foi pesada novamente e apresentou 1337,28 g; aplicado a formula 02 chegou-se 

a umidade de 12,17%. 

 . 100%                        

        

. 100%  = 12,17% 

12.1.3 Pó de vidro 

Três amostras de 600g de pó de vidro foram colocadas da estufa por 24h para 

que perdesse qualquer umidade e em seguida submetidas ao ensaio de granulometria 

conforme a ABNT NBR NM 248/2001. 

 

Figura 05: Ensaio de granulometria com pó de vidro 

 
Fonte: O autor (a) 

 

Como é possível observar nos quadros abaixo, o pó de vidro apresentou uma 

granulometria menor que a da areia, contudo está dentro dos parâmetros de 

granulometria que caracteriza o agregado miúdo, o que torna possível a substituição de 

um agregado pelo outro para fins de estudos. 

No quadro 13 estão expressos os volumes de material retido nas peneiras para 

amostra 01 do pó de vidro. 



 
 

 
Quadro 13 - resultado do ensaio de granulometria para amostra 01 de pó de vidro 

Amostra 01 

Peneira 

mm 

Peso da amostra seca (g) 
% Retida % Acumulada 

Retido Acumulado 

4,75 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

1,18 104,30 104,30 17,48 17,48 

0,60 126,60 230,90 21,22 38,71 

0,30 81,12 312,02 13,60 52,30 

0,15 34,75 346,77 5,83 58,13 

0,075 120,87 467,64 20,26 78,39 

Fundo 128,90 596,54 21,60 100,0 

Total 596,54  
Fonte: O autor (a) 

 

No quadro 14 está indicado a porcentagem de material retido em cada peneira 

para a amostra 02 do pó de vidro 

Quadro 14 - Resultado do ensaio de granulometria para amostra 02 de pó de vidro 

Amostra 02 

Peneira 

mm 

Peso da amostra seca (g) 
% Retida % Acumulada 

Retido Acumulado 

4,75 0 0 0 0 

2 0,34 0,34 0,06 0,06 

1,18 100,26 100,60 16,93 17,01 

0,60 133,46 234,06 22,57 39,58 

0,30 78,84 312,90 13,33 52,91 

0,15 81,18 394,08 13,73 66,64 

0,075 143,35 537,43 24,24 90,88 

Fundo 53,92 591,35 9,1 100 

Total 591,35  
Fonte: O autor (a) 

 

Para concluir, os resultados referentes a amostra 03 está representado no quadro 

15. 

 

 

Quadro 15 - Resultado do ensaio de granulometria para amostra 03 de pó de vidro 

Amostra 03 

Peneira 

mm 

Peso da amostra seca (g) 
% Retida % Acumulada 

Retido Acumulado 

4,75 0 0 0 0 

2 0,38 0,38 0,06 0,06 

1,18 117,70 118,08 19,76 19,83 

0,60 148,87 266,95 25 44,82 

0,30 74,24 341,19 12,47 57,29 



 
 

0,15 93,71 434,90 15,73 73,02 

0,075 97,67 532,57 16,40 89,42 

Fundo 63,01 595,58 10,60 100 

Total 595,58  
Fonte: O autor (a) 

 

O modulo se finura do pó de vidro foi extraído igualmente o da areia, usando a 

formula 01, e apresentou resultados de 2,45; 2,67 e 2,84 para as amostras 01, 02 e 03 

respectivamente. Extraindo a média chegou-se ao modulo de finura de 2,65. 

Para realizar o teste de umidade do pó do vidro três amostras, ambas com 15 g 

foram levadas a estufa e após 24h pesou-se o material seco. Aplicando a formula 02 

chegou-se a umidade de 2,53%. 

 

12.2 DEFINIÇÃO DOS TRAÇOS E MOLDAGENS DOS CPs 

Para comparação e avaliação do desempenho dos traços distintos, precisou-se 

obter um traço de referência de concreto convencional. O traço foi definido usando o 

método da ABCP- Associação Brasileira de Concreto Portland, levando em 

consideração as informações obtidas na caracterização dos materiais, visando obter uma 

resistência de 25Mpa. O cimento utilizado foi CP IV 40 RS. 

Dessa forma o traço obtido foi: 1: 1,97: 2,76: 0,54 

Em função da umidade da areia foi preciso fazer a correção do traço inicial, 

chegando ao traço final: 1: 2,44: 2,76: 0,18. Contudo houve alterações no fator A/C a 

medida que foram feitos os traços com as substituições, pois observou-se que o pó de 

vidro absorvia parte da água de emassamento, sendo necessário um volume de água 

adicional para chegar a trabalhabilidade ideal, essa quantidade de água adicionada pode 

ser observada no anexo A. 

O traço de referência definido em massa e o consumo de cimento determinado 

para produção do concreto de referência necessário para confeccionar 9 CPs estão no 

quadro a baixo. 

 

Quadro 16 – Traço em massa do concreto de referencia  

Cimento (Kg) Areia (Kg) Brita (Kg) A/C 

5,97 14,57 16,34 1,06 

Fonte: O autor (a) 

 



 
 

Nos traços com as substituições da areia por pó de vidro, a substituição se deu 

por volume e não por massa, tendo em vista que são materiais que apresentam 

densidades bem diferentes. 

O concreto e as moldagens dos CPs foram feitos no laboratório de materiais da 

Universidade Ceuma campos Anil. Com o auxílio de uma betoneira de eixo inclinado 

com capacidade de 120L, foi feita a concretagem atentando-se para uma perfeita 

homogeneização. 

Figura 06: concretagem e teste de abatimento do concreto 

  
Fonte: O autor (a) 

 

Após cada concretagem foi feito o teste de abatimento do concreto, afim de 

avaliara trabalhabilidade do material. Em seguida os CPs foram moldados e curados 

seguindo as recomendações da NBR 5738 (ABNT, 2003).  O adensamento foi realizado 

de forma manual usando uma haste de aço de 60 cm de comprimento e 16mm de 

diâmetro, preenchendo a forma em duas camadas, realizando 12 golpes por camada. 

Após 24h foi feita a desmoldagem dos CPs e os mesmos foram submetidos a cura em 

um tanque contendo água.  

Figura 07: Tanque de cura para CPs 



 
 

  
Fonte: O autor (a) 

 

Após as idades determinadas os CPs foram submetidos ao rompimento por 

compressão com o auxílio de uma pressa hidráulica manual como indica a figura 

abaixo.  

 

Figura 08: Pressa Hidráulica 

 
Fonte: O autor (a) 

 

 

 

 
 



 
 

13 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os valores médios de resistência a compressão encontrado nas idades 

determinadas para o ensaio estão apresentados na tabela abaixo.  

 

Tabela 01: Resistência a compressão 

Traço 
7 dias 14 dias 21 dias 

Kg Mpa Kg Mpa Kg Mpa 

0% 10.700 13,38 15.000 18,75 15.100 18,88 

10% 6.200 7,75 8.300 10,38 8.900 11,13 

20% 7.400 9,25 9.200 11,50 8.900 11,13 

30% 5.900 7,38 8.000 10,00 10.300 12,88 

40% 5.800 7,25 8.200 10,25 8.800 11,00 
Fonte: O autor 

 

Os resultados obtidos dos traços como substituição não apresentaram valores 

significativos de resistência a compressão quando comparado com o traço de referência, 

como mostra o gráfico 02, esse comportamento pode ser atribuído ao aumento do fator 

A/C a medida que aumentava a porcentagem de substituição, como mostra o anexo A, 

pois observou-se que o pó de vidro absorvia parte da água de emassamento.  

Gráfico 02- Resistência a compressão  

 
Fonte: O autor 

 



 
 

Neville (2016) pontua que o fator A/C determina de fato na pasta de cimento o 

aspecto porosidade, sendo o adensamento também influenciador no volume de vazios 

do concreto. Contudo o autor ainda destaca que vários estudos como por exemplo 

Gilkey reforça que em uma condição de adensamento ótimo o teor de A/C é o que 

determina a resistência do concreto, esse comportamento pode ser observado na figura 

09. 

Figura 09: Relação entre a resistência aos sete dias e a relação A/C de um concreto produzido com 

cimento Portland de alta resistência inicial.  

 
Fonte: Neville (2016) 

 

A dosagem de 20% de substituição apresentou aos 7 dias uma resistência cerca 

de 20,21% superior quando comparado com a dosagem de 30% de substituição, aos 14 

dias essa diferença caiu para 13,04%, porém aos 21 dias a dosagem de 30% de 

substituição se sobre sai alcançando uma resistência superior cerca de 13,58%. 

Muito embora a dosagem de 20% de substituição tenha apresentado uma 

resistência inicial acima das demais, observa-se que aos 21 dias há uma perda de 

resistência de 11,50 Mpa para 11,13 Mpa, desse modo pode-se observar no gráfico 03 

que essa dosagem não apresenta uma ascendência na curva do fck. Esse comportamento 

não é previsto, pois o natural é que a resistência aumente com o tempo, e ainda que 

houvesse perda da água de hidratação deixando vazios no concreto, a resistência deveria 

ser ao menos mantida, mas não reduzida. Portanto para compreensão desse 



 
 

comportamento inesperado faz necessário demais estudos e ensaios, para avaliar por 

exemplo o grau de porosidade, a aderência dos agregados. 

Gráfico 03- Evolução do FCK como o tempo 

Fon

te: O autor 

 

A dosagem com 30% de substituição do agregado miúdo pelo pó do vidro, foi 

que a que apresentou melhor resultado quando comparado as demais dosagens de 

substituição. Pois apresentou uma resistência final maior que as demais, e ao longo das 

idades a resistência cresceu de forma linear.  

Gráfico 04- Evolução do FCK como o tempo para substituição de 

30%

 
Fonte: O autor 

 



 
 

Esse aumento de resistência no traço com 30% de substituição está associado a 

presença de finos, que ocasiona uma maior compacidade e deixando o concreto menos 

poroso, dessa forma, mais resistente, Menossi (2004) já ressaltava a importância da 

presença de finos para a compacidade do concreto. 

O por que desse comportamento não se repetir no traço de 40% de substituição, 

pode ser um possível excesso dos finos, a ponto de comprometer a aderência da pasta de 

argamassa com os agregados graúdos, pois observou-se que o resultado da resistência a 

compressão foi inferior em quase todas as idades quando comparado com o traço de 

30% de substituição. Somente na idade de 14 dias que a resistência foi maior, mas a 

diferença foi de 0,25 Mpa, portanto não significativo.   

Ou seja, as partículas de agregados finos no concreto devem estar de modo que 

preencha os vazios da mistura, contudo seu excesso compromete a aderência.  

Embora considera-se que o concreto chega em sua resistência final aos 28 dias, 

aos 21 essa diferença não é significativa, pois aos 14 dias o concreto alcança cerca de 

90% da sua resistência final, dessa forma o fato do último ensaio ter sido feito aos 21 

dias de idade, não compromete a confiabilidade do resultado.  

 

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em primeiro lugar deve-se registar o fato da prensa hidráulica usada para fazer o 

ensaio de resistência a compressão estar a muito tempo na instituição sem receber 

manutenções e aferimentos podendo influenciar nos dados colhidos, contudo não se 

considera um ponto relevante. Para minimizar este problema foi feito um corpo de 

prova de referência. 

Todas as etapas propostas foram desenvolvidas sendo possível alcançar o 

objetivo da pesquisa permitindo a avaliação do comportamento a compressão do 

concreto substituindo areia por pó de vidro. 

Os resultados encontrados não inviabilizam a ideia da utilização do agregado, 

apenas indica que para melhor compreensão e a fim de resultados que permita 

afirmações mais concretas, faz-se necessários novas pesquisas, fixando o fator A/C e 

usando aditivos para alcançar a trabalhabilidade desejada. 



 
 

Novas pesquisas e ensaios futuros poderá avaliar com mais recursos e tempo a 

aplicabilidade ou viabilidade da utilização do pó de vidro no concreto, uma vez que os 

resultados obtidos nesse estudo são bem limitados. 

Contudo foi um ponto de partida estudar um material ainda pouco explorado, e 

por ser tratar de um resíduo industrial sua aplicabilidade é vantajosa no que tange 

questões ambientais. O estudo isolado de seus componentes químicos pode abrir 

portadas para novas destinações.  

 

LABORATORY STUDY OF THE BEHAVIOR CONCRETE COMPRESSION: 

REPLACEMENT OF THE FINE AGGREGATE, BY GLASS POWDER, 

RESIDUE FROM THE GLASS FACTORY, OF THE MUNICIPALITY OF 

RAPOSA-MA 

 

Abstract 

  

The present work deals with a laboratory study that introduced the glass powder from 

an industrial waste in the concrete and evaluated the mechanical behavior of the 

material under compression. The use of alternative aggregates, especially when these 

are waste becomes relevant to environmental issues, first because it directs previously 

unused material, according to why it minimizes the extraction of conventional 

aggregate. The glass powder was inserted in a gradual way to replace the conventional 

small aggregate, allowing a destination to this residue. Traces with 10%, 20%, 30% and 

40% were elaborated in addition to the reference trait and they were submitted to the 

test to evaluate the compressive strength. The laboratory study was carried out at the 

Ceuma University campus anil, and the results allowed to identify that none of the 

mixtures with substitution presented superior resistance to dosing without substitution, 

however among the alternative dosages that presented a better behavior was a 30% 

substitution. It is considered that the objective of the work was reached because it was 

possible to evaluate the performance of the concrete submitted to this addition. 

 

Keywords: Concrete. Powder of glass. Resistance. Compression 
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APÊNDICE A – Planilha de Controle de ensaios 

NUMERO 
DIA DA 

MOLDAGEM 

DIA DE ENSAIO DADOS DA 
MAQUINA (KG) 7 14 21 

0%-2 LITRO DE AGUA 

1 19/09/2018 26/09/2018 x x 10200 

2 19/09/2018 26/09/2018 x x 11200 

3 19/09/2018 26/09/2018 x x 12800 

4 19/09/2018 x 03/10/2018 x 15800 

5 19/09/2018 x 03/10/2018 x 15200 

6 19/09/2018 x 03/10/2018 x 12600 

7 19/09/2018 x x 10/10/2018 15200 

8 19/09/2018 x x 10/10/2018 13400 

9 19/09/2018 x x 10/10/2018 15000 

10%-3 LITROS 

1 25/09/2018 02/10/2018 x x 6400 

2 25/09/2018 02/10/2018 x x 7200 

3 25/09/2018 02/10/2018 x x 6000 

4 25/09/2018 x 09/10/2018 X 8200 

5 25/09/2018 x 09/10/2018 X 8400 

6 25/09/2018 x 09/10/2018 X 7400 

7 25/09/2018 x x 16/10/2018 9400 

8 25/09/2018 x x 16/10/2018 9000 

9 25/09/2018 x x 16/10/2018 8800 

20% 4 LITROS 

1 26/09/2018 03/10/2018 x x 7200 

2 26/09/2018 03/10/2018 x x 9000 

3 26/09/2018 03/10/2018 x x 7600 

4 26/09/2018 x 10/10/2018 X 9200 

5 26/09/2018 x 10/10/2018 X 9200 

6 26/09/2018 x 10/10/2018 X 8400 

7 26/09/2018 x x 17/10/2018 9400 

8 26/09/2018 x x 17/10/2018 6800 

9 26/09/2018 x x 17/10/2018 9000 

30% 4,5 LITROS 

1 03/10/2018 10/10/2018 x x 6400 

2 03/10/2018 10/10/2018 x x 8200 

3 03/10/2018 10/10/2018 x x 5400 

4 03/10/2018 x 17/10/2018 x 8400 

5 03/10/2018 x 17/10/2018 x 8000 

6 03/10/2018 x 17/10/2018 x 8000 

7 03/10/2018 x x 24/10/2018 9800 

8 03/10/2018 x x 24/10/2018 10400 

9 03/10/2018 x x 24/10/2018 10200 



 
 

40% 5 LITROS 

1 09/10/2018 16/10/2018 x x 5800 

2 09/10/2018 16/10/2018 x x 5800 

3 09/10/2018 16/10/2018 x x 5000 

4 09/10/2018 x 23/10/2018 x 8200 

5 09/10/2018 x 23/10/2018 x 9000 

6 09/10/2018 x 23/10/2018 x 7400 

7 09/10/2018 x x 30/10/2018 8800 

8 09/10/2018 x x 30/10/2018 8800 

9 09/10/2018 x x 30/10/2018 8000 

 

 

 


