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RESUMO 

 
Devido à elevada degradação ambiental provocada pela construção civil, é notória a 
preocupação em encontrar materiais alternativos neste setor a fim de poupar recursos naturais 
e evitar a deposição de resíduos no meio ambiente. Desta maneira, o objetivo deste trabalho é 
analisar a viabilidade técnica da utilização de resíduos provenientes da fabricação de vidro 
temperado como componente substitutivo do agregado graúdo em concretos. As substituições 
em massa da brita pelo vidro temperado seguiram as proporções de 0, 10, 20, 50, 70 e 100% 
para todos os ensaios compreendidos neste estudo. Foi analisada a granulometria do resíduo 
de vidro temperado rompido, a consistência do concreto em estado fresco e no estado 
endurecido; testou-se a massa específica do concreto úmido e à resistência à compressão do 
concreto com 28 dias. A granulometria do vidro temperado se equiparou a da brita, enquanto 
que a consistência do concreto diminuiu com o aumento da substituição da brita pelo resíduo 
de vidro temperado, proporcionando um concreto mais trabalhável. Já os resultados de massa 
específica do concreto úmido e a resistência à compressão não apresentaram variações 
significativas em relação a um concreto convencional a partir dos diferentes tratamentos 
estudados. Portanto, a utilização deste resíduo como agregado na fabricação de concreto 
alcançou resultados positivos, tanto técnicos quanto ecológicos. Porém, sua execução ainda 
precisa ser melhor estudada, sendo indicado apenas para fins não estruturais. 
 
Palavras-chave: Construção civil. Destinação final de resíduos. Sustentabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A construção civil é um dos principais setores causadores de degradação ambiental. 

Um dos motivos para tal é a emissão de gases poluentes provindos pela queima e pela 

extração de recursos naturais para suprir a produção de cimento. Dado este fato, crescente é o 

número de pesquisas sobre a utilização de materiais alternativos neste setor, objetivando 

processos produtivos menos impactantes a fim de dar uma melhor destinação aos resíduos 

gerados dentro da própria construção.  

Assim, a utilização de resíduos da própria construção civil, ou até mesmo de outros 

setores produtivos, surgiu com o intuito de diminuir a extração de novos recursos naturais 

para confecção do concreto. Muitos tipos de resíduos já foram estudados, como na dissertação 

de Tonório (2007), onde o mesmo fez uso de agregados reciclados de construções e 

demolições, Gomes Filho (2007) que fez testes com borracha, Modro (2008) que fez 

experiências com grânulos de PET ou Righi et al. (2008) que fizeram uso do pó do vidro. 

Vários outros resíduos já foram utilizados como material alternativo aos naturais para a 

produção de concreto; seguindo esta linha de raciocínio, resolveu-se fazer testes com o vidro 

temperado como um destes, já que o mesmo, quando rompido, possui forma granular e 

resistência satisfatória. 

Com base nessas premissas, o estudo pretende verificar a exequibilidade técnica do 

concreto produzido com resíduo de vidro temperado como agregado artificial, em substituição 

ao agregado graúdo, de modo a diminuir o custo de produção, reduzir a extração de novos 

recursos naturais e também dar um fim mais nobre à sucata de vidro temperado que, em sua 

maioria, é lançada de forma inadequada na natureza. Enfim, pretende de gerar benefícios 

ambientais e também testar um novo material para o mercado da construção civil. 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a viabilidade técnica da utilização de resíduos provenientes da fabricação de 

vidro temperado como componente substitutivo do agregado graúdo em concretos. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Definir a granulometria característica do agregado reciclado de vidro temperado; 

 Avaliar a trabalhabilidade do concreto produzido com diferentes porcentagens de 

substituição do agregado graúdo convencional; 

 Determinar a massa específica com diferentes proporções de vidro temperado em 

substituição da brita; e 

 Analisar a resistência à compressão do concreto com diferentes dosagens de agregado 

reciclado de vidro temperado. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

De todos os processos industriais, o setor da construção civil destaca-se como sendo 

um dos que mais degradam o meio ambiente, devido à extração de recursos naturais. Em 

pesquisa sobre a utilização de materiais alternativos para substituição da matéria prima natural 

por material reciclado na construção civil, verificou-se a possibilidade de dar destino aos 

resíduos de vidro temperado. 

O vidro é um material totalmente reciclável, consumido em larga escala e descartado, 

em sua maioria, de forma incorreta na natureza, já que este resíduo sólido é levado geralmente 

para aterros e lixões.  

Assim, pensando no desenvolvimento sustentável, com a aplicação de métodos que 

agridem menos a natureza e diminuem a exploração de novos recursos, vê-se como possível a 

substituição do agregado graúdo por resíduos de vidro temperado na fabricação de concreto, 

levando em consideração a semelhança granulométrica do vidro temperado com a brita e a 

elevada resistência mecânica do mesmo. 

Portanto, a substituição do agregado graúdo natural pelo reciclado dá um fim mais 

nobre aos resíduos de vidro temperado, que são descartados, em maioria, inadequadamente na 

natureza e, ainda, diminui a extração de recursos naturais, cada vez mais escassos, diminuindo 

impactos ambientais na fabricação de concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

4 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

4.1 Concreto de cimento Portland 

 

O concreto é um material fundamental na construção civil, sendo, em geral, composto 

basicamente da mistura de aglomerante, agregados, água, além de outros materiais eventuais, 

os aditivos. O cimento, material aglomerante, ao ser hidratado, forma uma pasta que se adere 

aos fragmentos de areia e brita, que são os agregados miúdos e graúdos, respectivamente, 

formando uma mistura de fácil modelagem. Essa mistura, quando endurecida, forma um bloco 

monolítico de alta resistência à compressão (NEVILLE, 2016). 

Para Pedroso (2009), este material, depois de endurecido, tem resistência similar às 

das rochas naturais, podendo-se assim afirmar que o concreto é uma rocha artificial. O 

concreto alcançou a resistência, juntamente com durabilidade, que se assimilam às rochas 

naturais, além da vantagem da possibilidade de ser moldado nas mais diversas formas e 

dimensões necessárias para uso, devido à sua consistência plástica quando fresco. 

Sendo um dos materiais mais utilizados no mundo, o concreto ganhou popularidade 

devido ao seu baixo custo e facilidade de disposição no mercado, já que seus constituintes são 

encontrados abundante na maior parte do mundo. Outro fator diferencial ao seu uso, que torna 

viável sua utilização em diversos tipos de obras, é a resistência à ação da água, diferentemente 

do aço e madeira, sofrendo menor deterioração quando exposto à mesma (GALVÃO, 2003). 

Dentre os constituintes da mistura do concreto, o aglomerante cimento, é o mais 

importante. Para Pedroso (2009), ele é o segundo maior elemento utilizado no mundo, 

perdendo apenas para a água, e o principal material utilizado nas construções civis. Pode ser 

descrito como um material com propriedades ligantes e coesivas, que o fazem capaz de unir 

fragmentos minerais entre si, de modo a formar um todo compacto (NEVILLE, 2016). 

O processo de fabricação do cimento Portland, resulta da moagem de um produto 

denominado clínquer, obtido pelo cozimento em grande forno rotativo a uma temperatura de 

aproximadamente 1450 °C, até a fusão da mistura de calcário e argila. Posteriormente, junto 

ao clínquer, em uma moagem final, adiciona-se o gesso, escória, pozolana e fíler, que 

compõem os diversos tipos de cimento do mercado (PETRUCCI, 1998; NEVILLE, 2016). 

Já o agregado, material granular constituído por areia, brita ou até mesmo de origem 

artificial, sem forma e volume definidos, eram materiais que, no início do desenvolvimento do 

concreto, eram adicionados à massa de cimento e água para dar-lhe “corpo”, tornando-a mais 
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econômica. No entanto, Petrucci (1998) cita que estes desempenham um importante papel no 

concreto, tanto no ponto de vista econômico quanto técnico, e exercem influência benéfica 

sobre a retração, aumento da resistência ao desgaste, além de que, o tamanho, a densidade e a 

forma dos seus grãos, podem definir várias das características desejadas em um concreto. 

Outro material que pode constituir o concreto é o aditivo, que tem como função 

modificar certas propriedades do material fresco ou endurecido, no sentido de melhor adequá-

lo a determinadas condições (ABNT, 1992). Aditivos são produtos químicos adicionados à 

massa imediatamente antes ou durante a mistura, com o objetivo de melhorar as suas 

características de aplicação, manuseio, desempenho e resistência. Eles alteram a viscosidade, 

agem na retenção de água, retardam ou aceleram o tempo de pega, controlam o 

desenvolvimento de resistências mecânicas, entre outras propriedades que vieram para 

facilitar o uso do concreto na construção civil (NEVILLE, 2016). 

Petrucci (1998) menciona que, para se obter o concreto, deve-se, primeiramente, fazer 

a dosagem de seus componentes. Posteriormente, realizar a mistura íntima e homogênea dos 

materiais, para então, se proceder ao transporte para o local de aplicação. 

Ainda segundo o mesmo autor, depois deve-se fazer o lançamento nas formas, o 

adensamento da massa e a cura do concreto. A cura consiste em uma série de medidas com a 

finalidade de evitar que a água necessária para hidratação do cimento se evapore 

prematuramente, assegurando a pega, o endurecimento do concreto e garantindo o não 

aparecimento de fissuras no mesmo, devido à retração. Todas as etapas citadas são de suma 

importância; qualquer alteração no processo pode alterar as características do concreto, 

ocasionando até mesmo a perda de resistência mecânica. 

 

4.1.1 Utilização na construção civil 

 

Segundo Bueno (2000), o concreto é aplicado em inúmeras e diversificadas obras, 

podendo as peças serem moldadas in loco ou pré-moldadas. 

Sua utilização vai desde simples reparos até obras de grande porte. Pode-se afirmar 

que sua presença em uma construção é imprescindível e inevitável. É simplesmente 

impossível construir sem que haja ao menos uma etapa da obra fazendo uso do concreto, até 

mesmo em estruturas constituídas somente por aço ou madeira (NEVILLE, 2016). 

No entanto, ao contrário do que se pensa, o concreto não é um material de recente 

utilização na construção civil. A aplicação de materiais cimentícios é bem antiga. Segundo 
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Neville (2016), os egípcios usavam gesso impuro no interior das pirâmides, os gregos e 

romanos utilizavam calcário calcinado, vindo mais tarde a adicionarem areia e fragmentos de 

pedra, o que deu origem ao primeiro concreto. 

Ainda segundo o mesmo autor, os romanos adicionavam cinza vulcânica para 

aplicação de concreto em construções submersas, pois notaram que a argamassa de cal não 

endurecia sob água. Deu-se então a origem ao cimento pozolânico, nome adotado devido ao 

local onde as cinzas foram encontradas inicialmente, na cidade de Pozzuoli, próxima ao 

monte Vesúvio. 

Mas foi somente no século XVIII que ocorreram avanços no conhecimento sobre o 

aglomerante. John Smeaton e James Watt, em 1756, reconstruíram o farol de Eddystone 

fazendo adição de argila na argamassa. Este material, até então desprezado, utilizado 

juntamente com a pozolana e cal, obteve como resultado a cal hidráulica, que é a calcinação 

do calcário com argila (GALVÃO, 2003). 

Continuaram-se as pesquisas sobre aglomerantes hidráulicos, em que sobre tais, 

Galvão (2003) e Neville (2016) apresentam que um deles foi patenteado por James Parker, 

com o nome de “cimento Romano”, obtido pelo cozimento de cales com argila. 

Posteriormente, foi patenteado o atualmente chamado “cimento Portland”, idealizado por 

Joseph Aspdin, em 1824. Obtido pelo aquecimento de argila e calcário moído até a extinção 

do gás carbônico (CO₂), porém, a uma temperatura inferior a necessária para clinquerização. 

Mas foi apenas no ano de 1845, na criação do protótipo do cimento moderno, por Isaac 

Johnson, que elevou a temperatura da mistura de calcário e argila até a temperatura necessária 

para se obter o clínquer. Este nome, “cimento Portland” se deu pela semelhança na cor e 

propriedades de endurecimento da pedra Portland, um calcário extraído em Dorset, nome 

disseminado pelo mundo todo e utilizado até hoje para designar o cimento. 

Por volta de 1988, estudos sobre a fabricação de cimento foram feitos no Brasil, 

quando Antônio Proost Rodovalho instalou em sua própria fazenda uma fábrica de cimento, 

localizada na cidade de Sorocaba-SP. Junto a ele, várias outras pequenas fábricas entraram em 

funcionamento nos anos seguintes. Porém, não obtiveram sucesso, fechando-se por problemas 

com qualidade, baixa produção ou dificuldades para competir com cimentos importados. 

Depois de inúmeras tentativas sem sucesso, finalmente no ano de 1924, foi implantada na 

cidade de Perus, no estado de São Paulo, a Companhia Brasileira de Cimento Portland, cuja 

implantação foi considerada um marco para a indústria brasileira de cimento (BATTAGIN, 

2003). 
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Com o passar dos anos, o concreto no Brasil foi se estabilizando, já possuía uso 

normatizado na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no ano de 1940 e já 

estava regulado pelas atribuições profissionais do sistema CONFEA-CREA, constituindo 

parte das graduações de engenharia e arquitetura. A partir de então, o cimento passou a ser um 

material fundamental nas construções, infiltrando-se em todas as etapas da produção de 

edificações, não apenas no Brasil, mais no mundo todo (SANTOS, 2008). 

Segundo Bueno (2000) e Pedroso (2009), como exemplo da aplicação do concreto de 

cimento Portland podem ser citados, primeiramente, as estruturas com adição de armadura 

como: as fundações, pilares, vigas lajes e escadas. Há também as casas de alvenaria, as 

rodovias, pontes, edifícios, torres de resfriamento, as usinas hidrelétricas e nucleares, obras de 

saneamento, plataformas de extração petrolíferas móveis, galpões, postes, muro de arrimo, 

piscinas e outras inúmeras aplicações na construção, cada qual com características e traços 

distintos. 

 

4.2 Reações químicas da formação do concreto 

 

O concreto é um material de grande resistência mecânica, principalmente quando se 

trata de resistência à compressão. O mesmo é formado pela mistura de cimento, agregados 

miúdos, graúdos, aditivos em alguns casos, e água. Porém, até atingir esta resistência e estar 

apta à aplicação de carga, o concreto passa por uma série de etapas. Segundo Neville (2006), 

para que o cimento, em conjunto com a água, consiga se aderir aos fragmentos de areia e 

brita, ele primeiramente sofre um processo químico denominado hidratação. 

 De acordo com o mesmo autor, o cimento é um aglomerante constituído por calcário e 

argila. E é deste último que vem os constituintes indispensáveis para a hidratação do cimento: 

os silicatos e aluminatos, sendo dois silicatos: silicato dicálcico (C2S) e silicato tricálcico 

(C3S) e dois aluminatos: aluminato tricálcico (C3A) e ferroaluminato tetracálcico (C4AF). 

Para se tornar um aglomerante, acontecem na pasta, constituída por cimento e água, 

uma série de reações. Em outros termos, em presença dos aluminatos, silicatos e água, há a 

produção de produtos hidratados que, com o tempo, dão origem a uma massa firme e 

resistente, ou seja, a pasta de cimento hidratada (NEVILLE, 2016). 

Portanto, a hidratação pode ser descrita como sendo a soma de todas as reações dos 

componentes do cimento, sendo que estas reações ocorrem de modo simultâneo, propiciando 

desta forma, a interação e sobreposição entre cada uma delas (CARVALHO, 2002). 
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4.2.1 Reações de hidratação dos alumicatos 

 

A reação do C3A com água é imediata, exotérmica de modo a liberar muito calor. Por 

este motivo, há a necessidade da adição de sulfato (gipsita (CaSO4)) na fabricação do 

clínquer, para retardar a reação. A hidratação dos aluminatos na presença de sulfato resulta na 

etringita (C6AS3H32) (CARVALHO, 2002; NEVILLE, 2016). 

Carvalho (2002) e Silva (2005) ressaltam que o sulfato forma barreiras em torno do 

C3A, como pequenas agulhas prismáticas, que são responsáveis pela redução da velocidade de 

hidratação do mesmo. Esta primeira hidratação é responsável pelo fenômeno da pega e 

desenvolvimento da resistência inicial. 

Com a redução de sulfato na reação, a etringita pode tornar-se instável e decompor-se 

para formar o monossulfato hidratado (C4ASH18), que é uma forma mais estável, com o 

formato de placas hexagonais delgadas (CARVALHO, 2002). As reações químicas destes 

alumitatos são: 

 

[AlO4]
- + 3[SO4]

-2 + 6[Ca]+2 + aq. → C6AS3H32 (etringita) 

 

[AlO4]
- + [SO4]

-2 + 4[Ca]+2 + aq. → C4ASH18 (monossulfato) 

 

Já a reatividade do C4AF, é mais lenta que a do C3A, porém ela cresce com a 

diminuição da temperatura gerada pela exotermia da reação de hidratação. Este alumicato 

também reage com sulfato, formando sulfoferrito e sulfoaluminato de cálcio, e sua presença 

pode acelerar a hidratação dos silicatos (CARVALHO, 2002; NEVILLE, 2016).  

 

4.2.2 Reações de hidratação dos silicatos  

 

A hidratação dos silicatos começa algumas horas após o início da hidratação do 

cimento. O C3S e C2S, também são conhecidos como alita e belita, respectivamente, 

nomenclatura recebida devido ao fato de possuírem impurezas contidas no clínquer, 

(NEVILLE, 2016). Originam-se em sua hidratação os silicatos de cálcio hidratados (C3S2H3) e 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), compostos estes que preenchem o espaço ocupado pela água e 

pelas partículas do cimento em dissolução (SILVA, 2005).  
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As reações de hidratação do C3S e C2S, sem considerar que são estequiometricamente 

exatas, já que está sendo considerado que os dois silicatos detêm o mesmo produto final 

(NEVILLE, 2016), são: 

 

2C3S + 6H2O → C3S2H3 + 3 Ca(OH)2 

 

2C2S + 4H2O → C3S2H3 + Ca(OH)2  

 

Carvalho (2002) cita que estas reações no C3S resultam em 61% de C3S2H3 e 39% de 

Ca(OH)2. Já as do C2S, em 82% de C3S2H3 e 18% de Ca(OH)2. Salienta-se que o C3S é 

responsável pela resistência inicial e pelo aumento da resistência final, sendo mais rápida a 

sua hidratação, enquanto o C2S possui menor velocidade de hidratação. O C2S é apontado 

pelo ganho de resistência em longo prazo, e também pelo fato de aumentar a durabilidade do 

concreto devido ao fato de possuir menor quantidade de hidróxidos de cálcio, sendo, portanto, 

mais resistentes a águas ácidas e sulfáticas. 

 

4.3 Propriedades do concreto fresco 

 

Para se obter um concreto de boa qualidade, se faz necessário um bom planejamento e 

cuidados com sua execução. O bom resultado de um concreto endurecido deve-se 

principalmente à fase de preparação dos materiais constituintes ainda em seu estado fresco, 

efetuando-se a adequada dosagem, mistura, transporte, adensamento e a cura do concreto, 

uma vez que as deficiências geradas nesta fase resultarão em prejuízos para o concreto 

endurecido, comprometendo a sua resistência e durabilidade (MELADO, 2014). 

Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2007), o objetivo do preparo do concreto é 

obter um material com elevada resistência e com poucos espaços vazios; para isto, quando 

fresco, este deve possuir como propriedades principais: 

 Trabalhabilidade: consiste em uma propriedade do concreto fresco que identifica a 

maior ou menor facilidade com o qual pode ser manipulado, sem perda de sua 

homogeneidade; assim, o material pode ser misturado, lançado, adensado e acabado 

sem que haja problemas com segregação e exsudação, que é a separação dos 

constituintes da mistura e a migração de parte da água para a camada superior do 

concreto recém-lançado, respectivamente (PETRUCCI, 1998). 
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 Consistência: propriedade do concreto muitas vezes confundida com trabalhabilidade. 

Segundo Neville (2016), é relacionada à capacidade de fluidez do concreto recém-

misturado. É um dos principais fatores que influenciam a trabalhabilidade do concreto 

fresco e usualmente é associada ao resultado do ensaio de abatimento do tronco de 

cone, também denominado por slump-test, que consiste em medir a diferença entre o 

molde e a massa fresca, obtendo-se o abatimento do concreto, como mostra a (FIG.1) 

(NBR NM 67, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado da NBR NM 67 (1998). 
 

A consistência é adotada para definir a umidade, isto é, a quantidade de água presente 

na mistura. Maior presença de água resulta em um concreto menos consistente, 

podendo ser aplicado em formas com alta taxa de armadura. Não havendo 

complicações e empecilhos como as armaduras, é melhor que se utilize um concreto 

mais consistente, adicionando-se menos água (NEVILLE, 2016). 

 Homogeneidade: consiste na uniformidade da mistura dos constituintes do concreto, 

sendo o adensamento responsável por obter esta massa homogênea. Consiste 

basicamente na realização de uma mistura íntima para se evitar a formação de bolhas 

de ar, vazios e para fazer com que o concreto preencha todos os espaços nas formas. 

Esta operação pode ser realizada por meio de vibradores (CARVALHO; 

FIGUEREDO FILHO, 2007). 

 

Figura 1- Ensaio de abatimento do tronco de cone (slump-test) 
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Petrucci (1998) destaca que, depois de algumas horas após o adensamento, a pasta 

plástica passa a ficar viscosa, começando então o chamado início da pega, definido como o 

momento em que a consistência do concreto não possibilita mais a sua trabalhabilidade. A 

partir daí, o concreto começa a se endurecer e torna-se aos poucos um bloco rígido, chegando 

ao denominado fim de pega. 

Iniciada a pega do concreto, começam os cuidados com a hidratação do mesmo, ou 

seja, a cura do concreto, que consiste nos procedimentos adotados para mantê-lo saturado, ou 

próximo disso, evitando a evaporação precoce da água, que poderia ocasionar a retração do 

material, e assegurando suas propriedades de resistência final (NEVILLE, 2016). 

 

4.4 Propriedades do concreto endurecido 

 

O processo de endurecimento do concreto começa a partir do tempo de início da pega 

do cimento e, em seguida, após a cura, o concreto se endurece por completo, adquirindo 

propriedades mecânicas (MAGALHAES, 2013). Segundo Silva (2005), estas propriedades do 

concreto endurecido variam em função da idade e das condições a que o mesmo é submetido. 

 

4.4.1 Massa específica  

 

A massa específica do concreto endurecido depende de muitos fatores, principalmente 

da natureza dos agregados, da sua granulometria e do método de adensamento empregado 

(ALMEIDA, 2002). 

 Petrucci (1998) destaca que a massa específica do concreto, normalmente, é o peso da 

massa da unidade de volume, incluindo os vazios.  

Ainda segundo o mesmo autor, a classificação do concreto endurecido, segundo a 

massa específica, pode ser realizada segundo as seguintes características: 

 Concreto leve: uso de agregados leves e emprego de substâncias que aumentam a 

quantidade de vazios, com massa específica em torno de 1800 kg/m³; 

 Concreto normal: aplicação em concreto armado, variando de 2300 kg/m³ a 2400 

kg/m³; e 

 Concreto pesado: utilizado em blindagem contra radiação, com massa específica por 

volta de 3700 kg/m³. 
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4.4.2 Resistências mecânicas 

 

Define-se como resistência mecânica a capacidade de suporte a ações aplicadas sem 

que a estrutura entre em colapso. Esta é uma das principais propriedades do concreto 

endurecido, podendo ser de diversos tipos, destacando-se a resistência à compressão e à tração 

(MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

A resistência mecânica pode ser determinada por meio de ensaios em que se aplicam 

forças em corpos de provas até o rompimento dos mesmos (CARVALHO; FIGUEREDO 

FILHO, 2007). No entanto, a resistência do concreto no estado endurecido pode ser 

influenciada por vários fatores, sendo eles (NEVILLE, 2016): 

 Tipo de cimento: influência da evolução da resistência ao logo do tempo. Alguns 

possuem alta resistência inicial, já em outros, a resistência vai aumentando 

gradativamente; 

 Relação água/cimento: quanto maior a quantidade de água presente no concreto, 

menos resistente e poroso é o mesmo. No entanto, deve-se ter um mínimo de água 

necessária para reagir com todo o cimento e dar trabalhabilidade à massa; 

 Tipo e dimensão dos agregados: misturas contendo agregados miúdos requerem mais 

água de amassamento do que aquelas que contêm agregados maiores, 

consequentemente, possuem menor resistência. Outro fator que também afeta a 

resistência mecânica do concreto é a composição mineralógica dos agregados, já que 

cada tipo tem sua própria resistência; 

 Corpo de prova: utilizados para efetuar os testes de resistência mecânica, os corpos de 

prova são moldados e curados em câmara úmida a 20ºC, na forma cilíndrica, com 

diâmetros de 10 cm e altura de 20 cm, sendo rompidos na idade limite de 28 dias ou 

com 3 e 7 dias, para se obter a qualidade do concreto mais rapidamente; e 

 Idade: as propriedades do concreto sofrem uma contínua variação ao longo do tempo; 

em virtude das reações químicas decorrentes da hidratação do cimento, a resistência 

aumenta. Durante praticamente toda a vida útil da estrutura, esse fenômeno ocorre, 

sendo muito acentuado nos primeiros dias após a concretagem. Porém, a resistência 

obtida pelos ensaios é diferente daquela obtida na obra, já que nos ensaios a carga é 

constante e rapidamente aplicada, tendo o processo, a duração de apenas alguns 

minutos. Já na obra, a carga é permanente e, em alguns, casos acidental. Em vista 

disso, a capacidade de absorver tensões diminui em longo prazo.  



23 
 

 
 

4.4.2.1 Resistência à compressão 

 

De acordo com Carvalho e Figueiredo Filho (2007), é a propriedade mecânica mais 

importante. A resistência à compressão é tida como fundamental para projetos estruturais, já 

que normalmente é a única propriedade utilizada para fins de controle de qualidade devido ao 

fato do ensaio ser consideravelmente simples e preciso se comparado a outros (MEHTA; 

MONTEIRO, 2014). 

Para Giongo (2007), a determinação da resistência à compressão é feita a partir de 

ensaios com corpos de prova de dimensões e preparo padronizados. Os mesmos 

primeiramente devem ser dosados, misturados e adensados em formas. Posteriormente, 

curados em câmara úmida ou imersos em água, a uma temperatura ambiente de 20°C. 

Segundo o autor supracitado, passando-se 28 dias, os corpos de prova são submetidos 

a um processo de regularização das faces, podendo ser de forma mecânica, com o torno, ou 

capeamento com pasta de enxofre. Após sujeitos às condições prescritas, vários corpos de 

prova são submetidos ao teste de compressão, através de uma prensa com carregamento 

contínuo. 

Após o rompimento, nota-se que as resistências à compressão de um mesmo concreto, 

ou seja, de uma mesma massa, moldado com o mesmo rigor de procedimento e 

simultaneamente, sofre variações de valores de resistência. Por este motivo, é feito um gráfico 

com os valores de resistência obtidos (fc) versus a densidade de frequência. A curva 

encontrada denomina-se Curva Estatística de Gauss ou Curva de Distribuição Normal, sendo 

mostrada na FIG. 2 (PINHEIRO; MUZARDO; SANTOS, 2004; GIONGO, 2007). 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pinheiro, Muzardo e Santos (2004). 
 

Figura 2- Curva de Gauss para resistência do concreto à compressão 
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Segundo Pinheiro, Muzardo e Santos (2004), dois valores fundamentais são 

encontrados na curva de Gauss: resistência média do concreto à compressão do conjunto de 

corpos de prova ensaiados (𝑓𝑐𝑚), que por sua vez é utilizado na determinação da resistência 

característica (𝑓𝑐𝑘), ambas em MPa, como mostrado na Equação 1. 

 

 fck = fcm − 1,65s                                                                                                                                 (1)                                                                                             

 

Ainda de acordo com os mesmos autores, o valor 1,65 corresponde a 5%, ou seja, a 

existência da probabilidade de apenas 5% do concreto não atingir o valor de resistência 

característica à compressão do concreto, isto é, 95% dos corpos de prova possuem 𝑓𝑐 ≥ 𝑓𝑐𝑘. 

Já o desvio-padrão (𝑠) corresponde à distância entre a abscissa de (𝑓𝑐𝑚) do ponto de inflexão 

da curva (ponto em que ela muda de concavidade).  

Portanto, a resistência característica é a resistência adotada para fins de cálculo, visto 

que ela já considera uma probabilidade de serem ultrapassados, no sentido desfavorável para a 

segurança, os valores de resistência mecânica (CARVALHO; FIGUEREDO FILHO, 2007).  

 

4.4.2.2 Resistência à tração 

 

Mesmo que a resistência à tração do concreto não seja a propriedade de melhor 

desempenho deste material, para Giongo (2007), sua mensuração faz-se importante em 

algumas situações como segurança das estruturas e quesito de aceitação, garantindo um 

controle de qualidade mais completo para as construções. 

Ainda conforme o mesmo autor, para a determinação da resistência à tração também 

são moldados corpos de prova cilíndricos, tal como para a determinação da resistência à 

compressão.  

Há basicamente três métodos de determinação da resistência à tração do concreto, 

conforme apontados a seguir: 

 Resistência à tração direta: consiste em um mecanismo de fixação que traciona uma 

peça padrão de concreto, semelhante aos ensaios de tração de aço como mostra a FIG. 

3. Este tipo de ensaio é raramente utilizado, principalmente pela difícil execução, 

devido os resultados serem influenciados pela forma de se proceder à tração na 

máquina de ensaio (ALMEIDA, 2002); 
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Fonte: (MAGALHAES, 2013). 

 

 Resistência à tração por compressão diametral: este método é o mais utilizado e 

consiste em comprimir um corpo de prova cilíndrico ao longo de duas linhas axiais 

diametralmente opostas (FIG. 4). Este ensaio de tração indireta é amplamente 

utilizado, visto que não necessita de grandes adaptações na prensa e também por 

utilizar os mesmos formatos de corpos de prova de ensaios à compressão. É conhecido 

como o ensaio brasileiro, desenvolvido em 1943, pelo professor brasileiro Fernando 

Luiz Lobo Carneiro. (PINHEIRO; MUZARDO; SANTOS, 2004); e 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Pinheiro, Muzardo e Santos (2004). 
 

 Resistência à tração na flexão: para a realização deste ensaio, um corpo de prova de 

seção quadrada é submetido à flexão, com carregamentos em duas seções simétricas, 

até à ruptura, como mostra a FIG. 5. O ensaio também é conhecido por “carregamento 

nos terços”, já que as seções carregadas se encontrarem nos terços do vão 

(ALMEIDA, 2002; PINHEIRO; MUZARDO; SANTOS, 2004).  

                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pinheiro, Muzardo e Santos (2004). 

Figura 3- Esquema de tração direta do concreto 

Figura 4- Ensaio de tração por compressão diametral 

Figura 5- Ensaio de tração na flexão 
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4.4.3 Deformações 

 

A massa de concreto em estado endurecido possui em seu interior poros que podem 

ser preenchidos por ar ou água. Quando os poros do concreto se encontram completamente 

secos ou saturados, eles se comportam como um sólido normal. Porém, quando estes vazios 

estão parcialmente preenchidos por água, surgem tensões capilares nos poros do concreto que 

impõem ao mesmo deformações distintas das observadas em sólidos normais, como a 

variação de volume (GIONGO, 2007). 

Ainda de acordo com o mesmo autor, torna-se fundamental entender as variações 

volumétricas do concreto de forma a evitar prováveis fissuras em virtude disto. Fissuras 

instituem-se em um ponto frágil da estrutura, possibilitando a entrada de agentes agressivos 

ao bloco de concreto e, em casos extremos, o colapso da estrutura. 

Para Almeida (2002), as deformações no concreto podem se agrupar de duas formas: 

 Causadas por variações das condições do ambiente: variações de umidade e 

temperatura (retração e expansão); e 

 Causadas por cargas externas: decorrência da aplicação de cargas às estruturas de 

concreto, podendo ser deformações imediatas ou lentas (fluência). 

 

4.4.3.1 Retração 

 

Caracteriza-se por ser um processo de deformação de redução de volume, causado 

pela perda de água, mesmo na ausência de tensões mecânicas (KATAOKA, 2010). 

Para Giongo (2007), ao serem curados ao ar livre, os elementos estruturais de concreto 

possuem basicamente três causas para a retração:  

 Retração química: mais acentuada no processo de cura do concreto, tende 

assintoticamente a um valor final de acordo com a idade. Provocada pela contração da 

água não evaporável, na combinação com o cimento durante o processo de 

endurecimento; 

 Retração capilar: acontece por evaporação parcial da água capilar e perda da água 

adsorvida, onde a tensão superficial e o fluxo de água nos capilares acarretam a 

retração; e 

 Retração por carbonatação: decorrente da hidratação do cimento, o contato com gás 

carbônico causa a redução do volume da massa. 
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4.4.3.2 Expansão 

 

É o processo inverso da retração, marcado pelo aumento do volume das peças 

estruturais. Primeiramente, no processo de hidratação do cimento, nota-se a retração química 

da massa. Posteriormente, tensões ocasionadas pelo fluxo de água no sentido oposto, 

sobrepõem a retração e acontece a expansão (PINHEIRO et al., 2010). 

Causada pela absorção de água pelos vazios oriundos da retração química e do mau 

adensamento do concreto em seu preparo mecânico, acontece em peças submersas, curada em 

tanque preenchido com água (PINHEIRO; MUZARDO; SANTOS, 2004). 

 

4.4.3.3 Deformação imediata 

 

Para Pinheiro et al. (2010), é aquela observada por ocasião da aplicação da carga. 

Equivale ao comportamento do concreto como sólido verdadeiro e é causada por uma 

acomodação interna dos cristais que formam o material. 

 

4.4.3.4 Fluência 

 

Causada por uma força aplicada, a fluência corresponde a um acréscimo de 

deformação com o tempo, em caso de carga permanente. Inicialmente, ocorre a deformação 

imediata, com a aplicação de uma força que acarreta a acomodação dos cristais. Em seguida, 

essa acomodação contribui para a diminuição do diâmetro dos capilares e aumenta a pressão 

na água capilar, viabilizando o fluxo em direção à superfície (NEVILLE, 2016). 

Pinheiro, Muzardo e Santos (2004) ressaltam que tanto a diminuição do diâmetro dos 

capilares quanto o acréscimo do fluxo aumentam a tensão superficial nos capilares. Portanto, 

se a força permanecer, os capilares se tornarão cada vez mais finos e essa tensão provocará a 

deformação lenta (fluência). 

 

4.4.3.5 Diagrama tensão-deformação 

 

Em função das deformações que ocorrem nas peças de concreto em virtude das 

tensões a que o mesmo é exposto, pode-se montar um diagrama chamado de tensão-
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deformação. A Lei de Hooke define que a relação entre a tensão e a deformação é conhecida 

como sendo o módulo de elasticidade (ou módulo de deformação) (MASCIA, 2006). 

Aplicando-se um carregamento axial em corpo de prova padrão, com incremento de 

carga ocorrendo de forma contínua, desde o zero até a ruptura, pode-se construir uma curva. 

Este, chamado de diagrama tensão-deformação, exibe uma relação linear na região de 

comportamento elástico do material, com deformação que, imediatamente depois de cessado o 

carregamento, é revertida (CARVALHO; FIGUEREDO FILHO, 2007; GIONGO, 2007).  

Este fato mostra, segundo os mesmos autores, por consequência, que o aumento na 

tensão aplicada provoca um aumento proporcional na deformação, de modo que, com a 

continuidade da tensão, parte da deformação provocada pela carga permanece depois de 

cessado o carregamento, passando a comportar-se como plástico, como mostra a FIG. 6. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alvim (2012). 
 

Para Carvalho e Figueiredo Filho (2007), existem diferentes maneiras de se determinar 

o módulo de elasticidade do concreto, como mostra a FIG. 7, que são: 

 Módulo de deformação tangente na origem: encontrado pela inclinação da reta 

tangente à curva na origem;  

 Módulo de deformação tangente: seu valor é variável em cada ponto e é encontrado 

pela inclinação da reta tangente à curva nesse dado ponto; e 

 Módulo de deformação secante: também com valor variável em cada ponto, é obtido 

pela inclinação da reta que une a origem a esse ponto. 

Figura 6- Diagrama tensão-deformação do concreto 
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Fonte: Araújo, Guimarães e Geyer (2012). 
 

Petrucci (1998) ressalta que a definição de qual módulo de elasticidade deve ser usado 

depende do problema a se resolver. Se o cálculo de modificação de tensões for gerado por 

alterações no carregamento, deve ser efetuado com o módulo tangente inicial, enquanto na 

determinação da carga crítica de flambagem será usado o módulo de tangente. Por outro lado, 

na determinação de uma flecha, será usado o módulo de elasticidade secante. 

Carvalho e Figueiredo Filho (2007) afirmam ainda que outro modo de determinação 

das deformações causadas pelas tensões é a determinação experimental com corpos de prova, 

a partir de ciclos de carregamentos e descarregamentos dos mesmos, onde as deformações 

elásticas (𝐸 ) são somadas as deformações plásticas (𝐸 ), obtendo-se, assim, a deformação 

total (𝐸 ), conforme FIG. 8. 

                              

 

 
Fonte: Giongo (2007). 

Figura 7- Diferentes tipos de módulos de elasticidade no diagrama

.tensão - deformação do concreto 

Figura 8- Diagrama tensão-deformação com carga e descarga 
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4.4.4 Durabilidade 

 

Define-se como durabilidade a capacidade essencial do concreto de desempenhar suas 

funções, mantendo a resistência necessária às condições de utilização e sendo capaz de 

suportar o processo de deterioração durante o tempo especificado em projeto ou uma vida útil 

esperada (NEVILLE, 2016). 

Para Mehta e Monteiro (2014), as estruturas expostas às ações ambientais mudam sua 

microestrutura e, consequentemente, suas propriedades, determinando assim sua vida útil. Um 

material chega ao fim de sua utilização quando suas propriedades, sob condições de uso, 

tiverem sido deterioradas de maneira que a sua utilização se torne insegura e sua recuperação 

economicamente inviável.  

Conforme os mesmos autores, o desempenho das estruturas dependerá dos cuidados 

adotados nas fases de projeto, execução, controle de materiais e programa de manutenção. 

Deve-se dar ênfase à produção de peças menos permeáveis, mais compactas, dar treinamento 

à mão de obra para que se aplique o produto de acordo com as especificações, executem a 

cura do concreto com eficiência e ainda desenvolvam mecanismos para barrar os agentes 

agressivos que estão presentes na atmosfera. 

Para Neville (2016), as falhas na durabilidade se manifestam pela deterioração do 

concreto oriunda de fatores internos e externos. Dependendo das condições climáticas e 

ambientais, o concreto estará sujeito a efeitos de um conjunto de agentes agressivos e 

diferentes fatores destrutivos que podem ocorrer de forma isolada ou em conjunto, que podem 

acarretar em danos: mecânicos, químicos e físicos. 

 

4.4.5 Permeabilidade 

 

Neville (2016) relata que, para um concreto ser durável, ele deve ser impermeável. Por 

este motivo, a permeabilidade é a principal determinante da vulnerabilidade do concreto aos 

agentes externos. Os poros dão acesso ao interior da estrutura, sendo os ataques mais danosos 

que os superficiais. Por isso a permeabilidade se torna tão importante. 

Os vazios são locais de entrada e meios de condução de água e demais agentes 

agressivos para o interior do concreto, além de reduzirem a resistência mecânica. Exceto os 

danos mecânicos, todos os danos à durabilidade envolvem transporte de fluidos através do 

concreto. Portanto, a permeabilidade mede a facilidade ou a resistência com que o fluido 
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passa em meios porosos. Salienta-se ainda que a movimentação do fluido pode ocorrer por 

pressão osmótica (difusa) e pressão capilar (absorção capilar) (REBMANN, 2011).  

Segundo Neville (2016), a permeabilidade não se baseia somente nos poros, mas 

também em suas dimensões, distribuição e continuidade. Pode-se ter poucos poros e baixa 

absorção, porém alta permeabilidade se estes poucos poros forem grandes e conectados. Em 

contrapartida, pode-se ter permeabilidade baixa com porosidade alta, caso os poros sejam 

pequenos e tortuosos, dificultando o fluxo da água.  

Ainda conforme o autor supracitado, não se deve confundir absorção com 

permeabilidade. Absorção mede o número de poros. Já a permeabilidade mede a facilidade de 

penetração do fluido nestes poros. 

A permeabilidade do concreto pode ser afetada por uma série de fatores, sendo eles: a 

relação água-cimento, os constituintes da massa, o preparo, o adensamento, a cura, a retração 

e outros (PETRUCCI, 1998). 

 

4.5 Substituição de agregados por resíduos da construção civil na produção do concreto 

 

Os agregados constituem 75% do volume do concreto, por isso, torna-se tão 

importante a abordagem dos mesmos. Eles não só podem influenciar a resistência do concreto 

como também podem comprometer sua durabilidade e desempenho estrutural (LEVY, 2001).  

Neville (2016) relata que, antes, os agregados eram adicionados à massa de concreto 

apenas para dar-lhe corpo. Era considerado um material inerte, incrementado principalmente 

por razões econômicas. No entanto, ele possui propriedades físicas, térmicas e até mesmo 

químicas que influenciam o desempenho do concreto. Petrucci (1998) afirma que agregados 

de boa qualidade podem, inclusive, ser mais resistentes mecanicamente que a pasta de 

cimento. 

Pode-se classificar os agregados de várias formas, sendo as principais (NEVILLE, 

2016): 

 Segundo sua origem: natural, artificial ou reciclado; 

 Segundo sua granulometria: miúdo (areia) ou graúdo (brita); e  

 Quanto ao seu peso específico: leves, médios ou pesados.  

 

Os agregados miúdos são aqueles cujos grãos passam pela peneira com abertura de 

malha 4,75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 150 µm. Já os grãos dos 
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agregados graúdos, passam pela peneira com abertura de malha 75 mm e ficam retidos na 

peneira com abertura de malha de 4,75 mm (NEVILLE, 2016). 

Porém, Santos (2007) relata que a agressividade ambiental gerada para se retirar os 

agregados do meio ambiente, para posteriormente aplica-los na construção civil, é muito 

grande. Por este motivo, a substituição de agregados naturais pelos reciclados vem sendo 

inserida no mercado com intuito de que o descarte de resíduos na natureza e a retirada de 

matéria prima da mesma sejam amenizados. 

A utilização de produtos oriundos de resíduos em substituição às matérias primas 

naturais, tem como vantagem evitar o impacto ambiental gerado pela destinação incorreta 

destes resíduos e também diminuir a exploração de novos recursos naturais das jazidas cada 

vez mais escassas (GONÇALVES, 2001).  

Por este motivo, ainda segundo o mesmo autor, o reaproveitamento de resíduos 

gerados pela construção civil tem sido visado e cada vez mais empregado nas obras, tanto 

resíduos de construção quanto resíduos de demolição, além de já se terem sido feitas 

experiências com outros resíduos como de garrafa PET, borracha de pneu e vidro comum. E 

foi pensando nestas experiências que se desenvolveu a ideia de reutilizar os resíduos gerados 

pela fabricação de vidro temperado para se produzir concreto. 

 

4.5.1 Vidro 

 

O vidro é um material que não se sabe exatamente onde e quando foi descoberto. 

Historiadores creem que o primeiro vidro surgiu na Síria, aproximadamente 3000 anos antes 

de Cristo, quando os fenícios preparavam uma fogueira na praia para esquentar suas refeições. 

Eles usaram pedaços de blocos de salitre e soda para apoiar os vasilhames onde colocariam a 

comida, e, passado algum tempo, perceberam que do fogo escorria uma substância brilhante 

que se solidificava imediatamente. Então, acidentalmente, o vidro foi descoberto 

(AKERMAN, 2000; BAUER, 1994). 

Segundo Sanches (2013), muitas descobertas, tentativas e técnicas de produção 

tiveram que ser feitas para se obter o atual método de fabricação de vidro: desde métodos 

gravíticos, passando pela técnica do sopro, até chegar ao século XX, onde no ano de 1952, o 

Sir Allastair Pilkington chegou ao procedimento mais utilizado nos dias de hoje, o float. 
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O vidro é uma substância obtida por meio do resfriamento de uma massa em fusão, 

assim sendo, é um material inorgânico, homogêneo e amorfo. Suas principais qualidades são a 

transparência e a dureza, durabilidade e reciclabilidade (MICHELATO, 2007). 

Bauer (1994) cita que o vidro possui uma estrutura singular, não podendo ser 

considerado sólido, porém, também não pode ser considerado líquido. Quando é resfriado, em 

análise microscópica, não se acha ordenamento regular dos átomos, pois o vidro não se 

cristaliza como os sólidos. Dessa forma, ele é tido como um líquido super-resfriado, já que 

seu arranjo atômico é como de um liquido, porém resfriado abaixo do seu ponto de 

congelamento. 

Porém Akerman (2000) relata que o vidro é um material frágil, de baixa tenacidade, o 

que quer dizer, respectivamente, que se rompe sem alertas visíveis e possui baixa resistência 

ao impacto. O vidro, diferente do aço, só possui a fase elástica, ou seja, não é capaz de se 

deformar plasticamente; por este motivo, quanto chega ao limite de sua resistência e o esforço 

aumenta, ele se rompe. No entanto, dizer que o vidro é frágil e possui baixa tenacidade, não 

indica que ele seja pouco resistente. Portanto, o vidro tem grande resistência à ruptura e 

também é duro, podendo até mesmo ser utilizado em pisos. 

 

4.5.1.1 Fabricação do vidro float 

 

Os constituintes do vidro são: o dióxido de silício (SiO2) que constitui 70% do volume 

e é um vitrificante que tem como matéria prima básica a areia, o óxido de sódio (Na2O) que 

constitui 15% e é um fundente, o óxido de cálcio (CaO) que constitui 10% e é um 

estabilizante e 5% de outros óxidos (MICHELATO, 2007; BAUER, 1994). 

Pereira (2006) afirma que, após mistura, os componentes são introduzidos no forno, a 

uma temperatura de aproximadamente 1600°C, onde acontece a fusão. Posteriormente, a 

1000°C a massa é derramada sobre uma piscina de estanho líquido, porém, os mesmos não se 

misturam, pelo contrário, a massa flutua devido à diferença de densidades entre os materiais. 

Neste processo, denominado banho float, é que se definem as espessuras do vidro que podem 

ser de: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 e 19 mm. 

Em seguida, de acordo com o mesmo autor, o vidro é levado à câmara de recozimento. 

Posteriormente é resfriado por um processo que consiste na lavagem do mesmo, para 

posterior corte em dimensões pré-programadas, através de um processo automático. 
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Finalmente, depois deste longo processo de fabricação, o vidro float é inspecionado e 

armazenado. 

 

4.5.1.2 Vidro temperado 

 

O vidro temperado consiste em um vidro de segurança gerado a partir do vidro float. 

Sua fabricação consiste em elevar novamente a temperatura do vidro e em seguida esfria-lo 

bruscamente (VALARINHO, 2010). 

Bauer (1994) relata que esse nome, vidro temperado, se dá por analogia ao aço 

temperado, pois ambos têm suas resistências aumentadas quando postos a processo de temper, 

porém possuem mecanismos completamente diferentes.   

Segundo Michelato (2007), o choque térmico gerado pelo resfriamento abrupto do 

vidro faz com que a superfície do mesmo se resfrie primeiro e se contraia, no entanto, o seu 

interior continua amolecido; devido a isso, quando o interior entra em equilíbrio com o 

ambiente, ele se retrai e fica sob tração. Este processo resulta em um vidro bem mais 

resistente mecanicamente que o vidro float comum.  

O vidro temperado, em caso de rompimento, independentemente de qual parte do 

mesmo foi aferida, ele fragmenta-se por inteiro em pequenos pedaços sem arestas cortantes ou 

lascas pontiagudas, atribuindo ao mesmo, à categoria de vidro de segurança (FIG. 9).  

                                       

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: A autora (2017). 
 

Figura 9- Resíduo de vidro temperado rompido 
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Devido ao fato de como se rompe e do quanto é mais resistente, o vidro temperado é 

utilizado em grande escala nas construções civis, sendo aplicado em vitrines, janelas, portas e 

outros (BAUER, 1994).  

Porém, de acordo com Sanches (2013), o vidro temperado tem como desvantagem a 

impossibilidade de se proceder ao corte e furação depois de temperado. Por este motivo, é 

produzido somente sobre encomenda, com medidas pré-determinadas, sem a possibilidade de 

mudanças após produção. Precisa ser recortado, perfurado e lapidado antes de entrar no forno 

para temperação, ou seja, quando ainda é vidro float. As propriedades físicas entre o vidro 

float e o temperado são mostradas na TAB. 1. 

   

Tabela 1- Comparativo entre vidro float e vidro temperado 

Propriedade Vidro float    Vidro temperado 
Módulo de elasticidade (Mpa) 75.000 ± 5.000   75.000 ± 5.000 

Peso específico (kgf/m³) 2.500 ± (1kgf/m³)   2.500 ± (1kgf/m³) 

Tensão de ruptura à flexão (Mpa) 40 ± 5   180 ± 20 

Tensão admissível à flexão (Mpa) 13 ± 2   60 ± 4 

Fonte: adaptado de Bauer (1994). 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Ensaio granulométrico do vidro temperado 

 

Executado com a finalidade de definir a granulometria do resíduo de vidro temperado, 

o ensaio seguiu os preceitos apresentados pela NBR 7217 (ABNT, 1987), por meio do método 

de peneiramento.  

Para tal, foram utilizadas as peneiras com abertura de malha de: 19; 12,5; 9,5; 4,75 e 2 

mm, dispostas umas sobre as outras, em ordem decrescente do topo para a base. O material foi 

colocado na peneira superior e, posteriormente, o conjunto de peneiras foi agitado 

mecanicamente por em média um minuto, de modo que permitiu a separação das diferentes 

granulometrias da amostra.  

Desta forma, ao término do processo, as peneiras foram separadas, o material retido 

em cada uma delas foi passado para bandejas identificadas e, posteriormente, pesado (FIG. 

10). De posse dos valores de massa encontrados, calculou-se a porcentagem retida e 

acumulada em cada uma das peneiras e foi possível obter a granulometria característica do 

vidro temperado segundo a NBR 7211 (ABNT, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

 

Figura 10- Pesagem do resíduo de vidro temperado retido em cada peneira 
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5.2 Dosagem do concreto 

 

O traço utilizado foi o de 1:2:2,5 (cimento, areia, agregado graúdo) com fator de água 

cimento de 0,55, sendo que o volume da massa total e as proporções de cimento, areia e água, 

se mantiveram constantes em todos os ensaios, variando-se apenas as porcentagens do 

agregado graúdo de brita e vidro temperado, conforme tratamentos. 

Como aglomerante, foi utilizado o cimento CP II E – 32; como agregado miúdo, a 

areia fina e para o graúdo, a brita zero e o resíduo de vidro temperado de 8 e 10 mm de 

espessura. 

Para se dosar a quantidade exata de material para o traço, primeiramente foi necessário 

determinar o volume de concreto necessário para preencher cada molde (Equação 2): 

 

V = h × π × r                                                                                                                                        (2) 

 

em que: 

V = volume do corpo de prova, dm³; 

h = altura do corpo de prova, dm; e 

r = raio do corpo de prova, dm. 

 

 A partir do volume de um corpo de prova, este foi multiplicado pela quantidade total 

de corpos de prova a serem confeccionados no experimento; desta forma, obteve-se o volume 

total de concreto a ser utilizado. Com este, foi possível dosar a quantidade exata de material 

para o traço, utilizando a Equação 3: 

 

C =
V

1
ρ

+
2
ρ

+
2,5
ρ

+ 0,55
                                                                                                                    (3) 

 

em que: 

C = consumo de cimento, kg; 

V = volume de concreto, dm³;  

ρ , ρ  e ρ = massas específicas reais do cimento, areia e brita respectivamente, kg/dm³. 
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Após a realização deste cálculo, multiplicou-se o valor encontrado pelos valores do 

traço e obteve-se a quantidade de cada material a ser utilizado. Para dar início ao 

procedimento, cada material foi pesado, adicionado à massa e, então, misturados de forma 

manual (FIG.11). 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

Foram feitos seis traços no total, sendo o primeiro referente ao traço testemunha, onde 

a porcentagem de vidro temperado foi nula, portanto, um concreto convencional. Já os demais 

foram feitos com substituição de 10, 20, 50, 70 e 100%, em massa, da brita por vidro 

temperado, sendo que a proporção de cimento, areia e água se mantiveram constantes (TAB. 

2). 

 

Tabela 2- Material utilizado em cada traço de concreto avaliado 

Traço Cimento (kg) Areia (kg) Brita 0 (kg) Vidro (kg) Água (kg) 
0% 4,7 9,3 11,7 0 2,6 

10% 4,7 9,3 10,5 1,2 2,6 

20% 4,7 9,3 9,3 2,3 2,6 

50% 4,7 9,3 5,8 5,8 2,6 

70% 4,7 9,3 3,5 8,2 2,6 

100% 4,7 9,3 0 11,7 2,6 

Fonte: A autora (2017). 
 

Figura 11- Mistura manual do material para fabricação de corpos de prova com 

diferentes porcentagens de resíduo de vidro temperado como 

substituição da brita zero como agregado graúdo 
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5.3 Slump test 

 

Também chamado de ensaio para determinação da consistência pelo abatimento do 

tronco de cone, realizado segundo a NBR NM 67 (ABNT, 1998), o slump consiste em um 

ensaio onde se faz uso de um molde de metal em formato de tronco de cone oco em ambos os 

lados, que possui 30 cm de altura, com base inferior de 20 cm e superior de 10 cm.  

Para realização do mesmo, o molde foi posicionado com a base maior voltada para 

baixo, apoiado sobre uma placa metálica. Posteriormente, procedeu-se o preenchimento em 3 

camadas de concreto, seguidas por 25 golpes com a haste de socamento.  

O molde foi suspenso e retirado lentamente, sendo colocado ao lado do concreto para 

servir como indicação para medida. Em seguida, a haste foi posicionada sobre centro do 

molde e o centro do concreto e, com a ajuda de uma régua, fez-se a medição da diferença de 

altura entre ambos, obtendo-se desta forma, o abatimento do concreto dosado, em mm (FIG. 

12). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

5.4 Confecção dos corpos de prova 

 

Os corpos de prova foram confeccionados sob dimensões padronizadas de 10 cm de 

diâmetro por 20 cm de altura, em moldes de cano de PVC, preenchidos em 2 camadas de 

concreto e adensados manualmente com 12 golpes em cada camada, conforme NBR 5738 

Figura 12- Realização do teste de abatimento do tronco de cone (slump test) 
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(ABNT, 2015) (FIG. 13). Foram executados 18 corpos de prova ao todo, três para cada traço, 

sendo que todos foram previamente identificados com pincel.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

5.5 Cura do concreto 

 

Após 24 horas da mistura do concreto, os moldes dos corpos de prova foram retirados 

com a ajuda de uma esmerilhadeira sendo, posteriormente, identificados (FIG. 14). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

Em seguida, os corpos de prova foram imersos em tanque com água e cal (FIG. 

15), em sala úmida a uma temperatura em torno de 23°C, seguindo as instruções da NBR 

Figura 13- Adensamento manual do concreto para confecção dos corpos de prova 

Figura 14- Retirada dos moldes dos corpos de prova com a ajuda de uma 
.esmerilhadeira 
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9479 (ABNT, 1994) e permaneceram neste estado até 24 horas antes da realização dos 

ensaios, totalizando 28 dias de cura. 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

5.6 Massa específica dos corpos de prova úmidos 

 

 Os corpos de prova, antes do rompimento, foram sujeitos a uma pesagem individual e, 

posteriormente, em posse do volume já encontrado pela Equação 2 para a dosagem do 

material, realizou-se o cálculo da massa específica de cada corpo de prova (Equação 4). Este 

ensaio foi realizado após os corpos de prova ficarem 24 horas fora do banco de solução de cal, 

não representando, portanto, a massa específica do material seco em estufa. 

 

γ =
M

V
                                                                                                                                                        (4) 

 

em que: 

γ = massa específica do corpo de prova, kg/m³; 

M = massa do corpo de prova, kg; e 

V = volume do corpo de prova, m³. 

 

 

 

Figura 15- Cura dos corpos de prova com diferentes porcentagens de substituição 

..de brita por vidro temperado em tanque com água e cal 
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5.7 Resistência à compressão 

 

O ensaio de compressão dos corpos de prova foi realizado em máquina universal de 

ensaios modelo WAW-1000 da marca SOLOCAP, instalada no Laboratório de Ciências da 

Terra do Centro Universitário de Formiga- UNIFOR-MG, seguindo os preceitos da NBR 

5739 (ABNT, 2007) com os corpos de prova na idade de 28 dias.  

Os mesmos foram individualmente posicionados ao centro da máquina, e o 

carregamento executado de forma contínua e sem choques. Ao fim do processo, em posse dos 

resultados obtidos, realizou-se o cálculo da resistência à compressão pela Equação 5: 

 

f =
4 × F

π × D
                                                                                                                                              (5) 

 

em que: 

f = resistência a compressão, MPa; 

F = força máxima alcançada, N; e 

D = diâmetro do corpo de prova, mm. 

 

5.8 Análise estatística 

 

Para fins de análise estatística, montou-se um experimento em delineamento 

inteiramente casualizado com tratamento consistindo da porcentagem de substituição em 

massa da brita número zero pelo resíduo de vidro temperado (seis níveis: 0, 10, 20, 50, 70 e 

100%) em três repetições, sendo as variáveis resposta a massa específica úmida e a resistência 

do concreto à compressão, que foram comparadas pelo teste F a 5% de significância. As 

análises foram realizadas com o uso do software Agroestat (BARBOSA; MALDONADO 

JÚNIOR, 2015). 

Para auxiliar na interpretação dos resultados obtidos, foram criados gráficos de box-

plot para cada um dos tratamentos avaliados. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados encontrados no ensaio de peneiramento são apresentados na TAB. 3. 

 

Tabela 3- Distribuição granulométrica do resíduo de vidro temperado utilizado 

Malha (mm) Massa retida (g) % Retida (%) % retida acumulada (%) 
19 5,8 1,16 1,16 

12,5 86,7 17,34 18,5 

9,5 134,1 26,82 45,32 

4,75 269,1 53,82 99,14 

2 4,2 0,84 99,98 

Fundo 0,1 0,02 100 

Total 500 100 100 

Fonte: A autora (2017). 
 

A partir do exposto, pode-se afirmar que a granulometria do vidro temperado 

realmente se assemelha à granulometria da brita zero. O diâmetro caraterístico variou entre 

12,5 e 4,75 mm, assim como o da brita zero, comportamento já esperado, tendo por base os 

resultados experimentais de Pereira (2016). 

Já os resultados referentes ao ensaio de consistência pelo abatimento do tronco de 

cone dos diversos traços de concreto são mostrados no GRAF. 1. 

 

Gráfico 1- Abatimento do tronco de cone obtido em traços de concreto com 

diferentes porcentagens de substituição de brita por vidro temperado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora (2017). 
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Foi possível notar que, quanto maior a quantidade de vidro que o concreto possui, 

menor é sua consistência. Isso acontece porque o vidro temperado não retém água como a 

brita, o que acarreta em um concreto mais trabalhável que o convencional. Os resultados 

obtidos por este estudo foram diferentes dos obtidos por Antônio (2012), que substituiu 

parcialmente o cimento Portland por pó de vidro provindo da lapidação de vidro temperado, e 

dos obtidos por López, Azevedo e Barbosa Neto (2005), em experimento com resíduos de 

vidro comum em substituição da areia, que constataram que quão maior porcentagem de vidro 

adicionado, menor trabalhabilidade o concreto possui.  

Esta consistência obtida com a adição de vidro temperado em substituição à brita se 

torna favorável em dois pontos: pode-se manter o mesmo traço a fim de se obter maior 

trabalhabilidade com o concreto na execução da obra, ou pode-se diminuir a quantidade de 

água, reduzindo o consumo deste recurso natural.  

A maior trabalhabilidade que o concreto com vidro temperado alcançou, facilitou o 

preenchimento dos moldes. Em geral, ambos os corpos de prova se assemelharam, porém, os 

com 100% de vidro temperado obtiveram um aspecto externo mais uniforme que com 100% 

de brita (FIG. 16).  

 

Figura 16- Corpos de prova com 0% (A) e 100% (B) de vidro temperado 

 
Fonte: A autora (2017).  

 

Em sequência, a TAB. 4 apresenta os resultados das análises de variância ANOVA 

realizadas para os parâmetros de massa específica do concreto úmido e de resistência à 

compressão, que não foram significativas a um nível de confiança de 95%. 
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Tabela 4- Resumo da ANOVA para resistência à compressão e massa específica de concretos 

fabricados com diferentes porcentagens de substituição de brita por vidro 

temperado 

Causa de variação GL 

Quadrado médio 

Resistência (MPa) 
Massa específica 

(kg/m³) 

% Substituição 5 8,4031121588ns 1986,8678968ns 

Resíduo 12 2,7298884454 793,81769787 
Total 17   

Média geral  15,77 2097,87 
CV (%)  10,48 1,34 

Fonte: A autora (2017).  

Nota: CV: coeficiente de variação; GL: grau de liberdade; ns: não significativo 
  

No GRAF. 2 de box-plot, que mostra o parâmetro massas específicas do concreto 

úmido, tem-se que todas as porcentagens analisadas apresentaram, em média, os mesmos 

resultados. Porém, todas elas demonstraram grande variância em seus valores, sendo que a 

porcentagem de 70% foi a que obteve menor variação dos mesmos. 

 

Gráfico 2- Box-plot das massas específicas do concreto úmido obtidas em traços 

de concreto com diferentes porcentagens de substituição de brita por 

vidro temperado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2017)  
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A pequena diferença de resultados de massas específicas do concreto úmido obtidas 

deve-se ao fato de que a massa específica da brita e do vidro temperado muito se assemelham 

2,7 kg/m³ e 2,5 kg/m³, respectivamente. 

E assim como ocorrido para a massa específica do concreto úmido, os resultados de 

resistência à compressão obtidos pouco variaram (GRAF. 3).  

 

Gráfico 3- Box-plot das resistências à compressão obtidas em traços de concreto 

com diferentes porcentagens de substituição de brita por vidro 

temperado 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

Apenas os corpos de prova com porcentagem de substituição de 10% não 

apresentaram grandes oscilações para resistência à compressão. No entanto, como observado 

na TAB. 4, não houve diferença significativa entre as médias obtidas nos diversos 

tratamentos. 

Vale apontar que até mesmo a forma com que os corpos de prova com 100% de vidro 

temperado se romperam, não se alterou da convencional, ou seja, foi de um dos modos que 

NBR 5739 (ABNT, 2007) apresenta, o do tipo E cisalhada, com ruptura a 45° (FIG. 17). 
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Figura 17- Corpo de prova rompido com 100% de vidro temperado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

A resistência à compressão do concreto produzido com vidro temperado muito se 

assemelhou com a resistência de um concreto convencional, produzido com brita, como 

também é relatado por Pereira (2016). O autor obteve uma variação de 9,67 MPa entre as 

porcentagens de 0 e 100% de substituição de brita por vidro temperado, sendo que neste 

presente trabalho a variação entre estas duas porcentagens foi menor, apenas 4,84 MPa.  
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7 CONCLUSÔES 

 

O vidro temperado possui granulometria característica  similar à granulometria da 

brita zero, detendo ainda a vantagem de reter menos água e propiciar um concreto mais 

trabalhável que o convencional.  

Este resíduo em substituição ao agregado graúdo, não causou variações significativas 

na massa específica do concreto úmido e tão pouco na resistência à compressão dos corpos de 

prova testados. 

Assim, o uso deste material como agregado na fabricação de concreto alcançou 

resultados positivos, tanto técnicos  quanto econômicos e ecológicos. No entanto, muito ainda 

precisa ser estudado sobre sua exequibilidade, não sendo indicado para fins estruturais, apenas 

para não estruturais.  
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