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ESTUDO COMPARATIVO DA UTILIZAÇÃO DO VIDRO TEMPERADO 

TRITURADO NA FABRICAÇÃO DO CONCRETO CONVENCIONAL 

 

 

Jonas Matheus Rodrigues Pires  

 

 

RESUMO 

 

Neste artigo serão apresentados alguns embasamentos teóricos sobre o vidro temperado e 

sobre o agregado graúdo utilizado na fabricação do concreto convencional, a brita nº1. O 

presente trabalho tem por finalidade estudar a viabilidade técnica da utilização do vidro não 

reciclado como material agregado ao concreto. O método de ensaio utilizado foi o da NBR 

5739:2015 – Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos. Foram feitos, ao todo, 

oito corpos de prova, sendo que quatro deles foram moldados a partir do método 

convencional, e os demais foram moldados substituindo 25% da brita por vidro temperado, 

para fins de comparação. Os corpos de prova foram moldados de acordo com a NBR 

5738:2015, e conforme a NBR 5739:2015 foram feitos dois corpos de prova de cada método 

para a data de 28 dias, ficando, assim, um corpo de prova de cada para 14 dias e um para 21 

dias. Os resultados obtidos permitiram confirmar um crescimento na Resistência à 

Compressão, tanto dos corpos de prova oriundos do método convencional, quanto nos corpos 

de prova compostos por vidro temperado. No entanto, mesmo estabelecido esse crescimento 

em ambos os métodos, os corpos de prova convencionais mostraram-se ainda mais aptos para 

a Construção Civil. 

 

Palavras-chave: Concreto Convencional. Corpos de Prova. Resistencia a Compressão.  

 

COMPARATIVE STUDY OF THE USE OF CRUSHED TEMPERED GLASS IN 

CONVENTIONAL CONCRETE MANUFACTURING  

 

ABSTRACT 

 

In this article, some theoretical underpinnings will be presented on tempered glass and on the 

coarse aggregate used in the manufacture of conventional concrete, gravel nº1. The present 

article aims to study the technical feasibility of using non-recycled glass as aggregate material to 

concrete. The test method used was that of NBR 5739:2015 - Cylindrical Test Body 

Compression Test. A total of eight specimens were made, which four were cast from the 

conventional method, and the others were cast by replacing 25% of the gravel with tempered 

glass, for comparison purposes. The specimens were cast according to NBR 5738:2015, and 

according to NBR 5739:2015 two specimens of each method were made for the date of 28 days, 

thus obtaining a specimen of each for 14 days and one for 21 days. The obtained results allowed 

to confirm a growth in the Compressive Strength, both of the specimens coming from the 

conventional method, as well as in the specimens made of tempered glass. However, even if this 

growth was established in both methods, specimens made with conventional concrete proved 

even more suitable for construction. 

 

Keywords: Conventional Concrete. Specimens. Compressive Strength.  



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo Marques (2006), o concreto é um dos materiais mais usados nas obras de 

Engenharia e se encontra em constante estudo. Sua grande aplicação se deve à sua 

durabilidade, facilidade de assumir formas diferentes e versatilidade, sendo, por isso, utilizado 

de diversas formas, seja em peças estruturais ou não estruturais. A possibilidade de 

incorporação de resíduos em misturas à base de cimento é uma contribuição da Construção 

Civil para reciclagem de resíduos prejudiciais ao meio-ambiente, podendo também melhorar o 

desempenho dos materiais com sua adição. 

De acordo com Pinto (1999), a indústria da Construção Civil consome cerca de 75% 

dos recursos naturais produzidos em todo o planeta. Dentre os produtos destas atividades 

mineradoras, os mais utilizados nas obras de construção civil são o cimento e os agregados. 

Os agregados graúdos possuem uma maior importância para proporcionar boa qualidade ao 

concreto, e um dos mais utilizados é a brita nº1. Diante do crescente aumento da demanda por 

brita nº1, os recursos naturais estão ficando cada vez mais escassos. Essa escassez tem 

refletido no custo desses agregados e, por consequência, no custo do metro cúbico do 

concreto, seja ele usinado ou fabricado na obra. 

A geração de resíduos é um dos principais problemas ambientais e econômicos na 

indústria extrativa de pedra britada, na qual uma parcela significativa de suas reservas 

minerais acaba sendo perdida devido à inadequada disposição ou descarte do pó de pedra 

produzido, que normalmente são estocados ao ar livre, em grandes quantidades 

(SCHUMACHER, 2007). 

Diante de tamanho consumo, a Construção Civil tornou-se um dos setores que mais 

movimentam dinheiro e, consequentemente, uma das maiores geradoras de resíduos, 

tornando-se assim um problema tanto econômico – devido à utilização em excesso dos 

recursos – quanto ambiental – pelo excesso de resíduos descartados diariamente. Como 

evidência o professor Schenini (2010), da Universidade Federal de Santa Catarina, a 

Construção Civil é a maior fonte geradora de lixo de toda sociedade, já que seus entulhos 

podem chegar a representar até 70% da massa total de resíduos sólidos urbanos de uma cidade 

brasileira de médio e grande porte. 

Diante disso, torna-se de suma importância a obtenção de um material renovável, de 

baixo custo e com boa qualidade. Um material que possa ser um substituto viável 

economicamente, ecologicamente e que não seja prejudicial às características do concreto.  
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Segundo Akermam (2013), o vidro começou a ser empregado pelo homem desde a 

pré-história, há cerca de 75.000 anos. O material em questão se constituía de um vidro natural, 

existente na natureza como mineral, e era utilizado por uma característica que muitas vezes é 

atribuído como defeito, que é o seu poder de corte.  

Para Coelho (2013), o vidro apresenta uma série de características físicas que o 

tornam um produto muito desejado pela civilização moderna, tem uma alta durabilidade, 

elevada limpidez, ótima resistência à água, a solventes e ácidos (exceto para o ácido 

fluorídrico, HF e o ácido fosfórico, H3Po4). Em geral, pode ser facilmente reciclável, muito 

embora isso não seja possível para alguns tipos de vidros, principalmente os vidros planos. 

Essas propriedades, ligadas ao baixo preço se confrontado ao alumínio, garantem a sua 

praticidade e versatilidade de usos. 

De acordo com CEMPRE (2002) o Brasil produz em média 800 mil toneladas de 

vidro por ano, sendo que, desse total, 220.000 t/ano são recicladas, o que corresponde a 27,6% 

do total gerado. A quantidade de vidro descartado no lixo corresponde a 3% do total. O 

principal mercado para a sucata de vidro é formado pelas vidrarias, que compram o material 

de sucateiros na forma de cacos ou recebem o material diretamente em suas campanhas de 

reciclagem. Porém, a reciclagem de vidro tem vários fatores limitantes como impurezas, 

custos de transporte proibitivos e mistura de sucatas de cores diferentes que são difíceis de 

serem separadas. 

Os componentes de vidro decorrentes de resíduo municipal (resíduo doméstico e 

comercial) são geralmente garrafas, artigos de vidro quebrados, lâmpada incandescente, potes 

de alimentos e outros tipos de componentes. A sucata de vidro apresenta um baixo índice de 

reciclagem, fazendo com que aproximadamente 2% do lixo gerado e depositado nos lixões e 

aterros sanitários do país seja composto por vidros. Estima-se que, aproximadamente, 70% 

dos aterros estarão com sua capacidade muito reduzida no próximo milênio, pois o tempo 

estimado de decomposição do vidro é de cerca de um milhão de anos (SANTOS, 1998). 

A reciclagem do vidro, embora seja considerada uma atividade economicamente 

viável e com amplo potencial de lucratividade, ainda é considerada pouco explorada no 

Brasil. A consciencialização da população pela educação ambiental possibilitaria o 

reaproveitamento total das embalagens de vidro, proporcionado maiores ganhos ambiental, 

econômico e social (PORTAL RESÍDUOS SÓLIDOS, 2013). 

De acordo com Crentsil (2001), o uso de vidro já foi estudado e, atualmente, existem 

países utilizando este material como agregado graúdo no concreto. A Austrália, por exemplo, 

já utiliza o vidro moído proveniente do lixo em concretos para construção. Foram 
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apresentadas recomendações para o uso deste material em concretos no estado de Nova York 

(MEYER et al., 1999). 

O vidro temperado, o qual foi o utilizado nesse estudo, segundo Abravidro (2012), é 

um material que passa por um tratamento térmico que modifica suas características, como a 

dureza e a resistência. Uma brusca mudança de temperatura gera uma compressão das faces 

externas e expansão na parte interna, que torna o material muito mais resistente. Tornando-se, 

assim, um substituto altamente viável para a brita no concreto. 

Visto isso, o presente trabalho visa verificar, por meio de ensaios à compressão, a 

viabilidade da utilização de vidro temperado na fabricação do concreto convencional. Tais 

ensaios foram realizados com vidros descartados erroneamente no meio ambiente, que, após 

triturados, foram incorporados ao concreto na tentativa de aumentar sua resistência. 

 

1.1 BRITA CONVENCIONAL 

 

1.1.1 Definição – visão geral  

 

Os agregados graúdos são, em geral, utilizados como ingrediente na fabricação do 

concreto, ou como constituintes de estradas. Devem reagir favoravelmente com o cimento e o 

betume, resistir a cargas pesadas, alto impacto, abrasão severa e serem duráveis. Por essa 

razão, foram desenvolvidos testes empíricos e em laboratórios para prever o comportamento 

desse material. As propriedades testadas são resistência à compressão, absorção de água, 

resistência à abrasão, abrasividade, comportamento ao polimento, forma dos constituintes e 

resistência ao intemperismo (OLIVEIRA E BRITO, 1998). 

As britas são algumas das principais matérias-primas utilizadas na composição do 

traço de concreto. Oriundas de rochas duras como granito, gnaisse, calcário e basalto, são 

responsáveis por estruturar a mistura, enquanto a areia e o cimento garantem a sua 

trabalhabilidade. Além da função estrutural, as pedras britadas, como também são conhecidas 

no mercado, contribuem para o aumento da resistência à compressão e ao 

desgaste (abrasão), reduzem a retração e barateiam o custo de produção do concreto (MAPA 

DA OBRA, 2018). 

Claudio Sbrighi (2018), geólogo e consultor, observa que um traço com agregados 

muito graúdos terá grandes quantidades de vazios e deverá ser preenchido com mais pasta de 

cimento, o que poderá encarecer consideravelmente o produto. Visto isso, torna-se 

imprescindível uma maior atenção a NBR:7211, 2015 – Agregados para Concreto – que 

http://www.mapadaobra.com.br/capacitacao/conheca-os-tipos-de-brita/
http://www.mapadaobra.com.br/tecnologia/saiba-como-evitar-os-vazios-de-concretagem/
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classifica as britas segundo sua granulometria, e tal característica deve ser observada de 

acordo com as necessidades de cada traço e sua aplicação. 

Segundo Mapa da Obra (2018), e de acordo com a Norma NBR:7211, 2015 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os diferentes tipos de brita são 

classificados conforme sua granulometria, ou seja, o tamanho dos grãos. Assim, temos o pó 

de brita e as britas 0, 1, 2, 3 e 4 (Figura 1). Cada um desses tipos têm uma função específica 

na Construção Civil, seja para fabricação de concreto, pavimentação, construção de 

edificações ou de grandes obras, como ferrovias, túneis e barragens.  

 

Figura 1 – Classificação das britas de acordo com seu diâmetro (cm). 

 
Fonte: Guia do Construtor (2018) 

 

1.2 VIDRO TEMPERADO 

 

1.2.1 Definição – visão geral 

 

Segundo a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (CEHOP), são 

chamados vidros temperados os vidros planos, transparentes, que têm sua resistência 

aumentada através da tempera, analogamente ao aço, isto é, as chapas são aquecidas a uma 

temperatura próxima do amolecimento e em seguida rapidamente resfriadas. As superfícies 

externas, que primeiramente são resfriadas, contraem-se, enquanto que no interior as 

partículas se mantem fluídas. Quando a temperatura se equilibra com o meio ambiente, são 

desenvolvidas fortes tensões de compressão na superfície e de tração na face interna 
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(semelhante a protensão em uma peça de concreto armado). Os vidros temperados, 

juntamente com os vidros laminados e aramados, fazem parte dos chamados vidros de 

segurança. 

 

1.2.2 Método executivo – Campos de aplicação 

 

Para a CEHOP, os vidros temperados possuem larga aplicação na Construção Civil, 

como portas, painéis laterais fixos, portas e laterais ou, ainda, sua combinação com bandeiras 

e janelas, conforme Figuras 2, 3 ,4, 5, 6, 7 e 8 a seguir: 

 

Figura 2 –  Portas, laterais e bandeiras 

 

Fonte: CEHOP (2017) 

 

Figura 3 – Laterais e bandeiras 

 

Fonte: CEHOP (2017) 
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Figura 4 – Portas, laterais, bandeiras e contravento 

 

Fonte: CEHOP (2017) 

 

Figura 5 – Laterais, bandeiras e contravento 

 

Fonte: CEHOP (2017) 

 

Figura 6 – Portas e laterais 

 

Fonte: CEHOP (2017) 
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Figura 7 – Laterais fixos 

 

Fonte: CEHOP (2017) 

 

Figura 8 – Portas 

 

Fonte: CEHOP (2017) 

 

1.2.3 Recomendações 

 

CEHOP afirma que os vidros temperados são especialmente recomendados para 

fachadas ou para locais sujeitos a impacto, bem como choques térmicos, ou outras condições 

que exijam uma chapa com resistência mecânica elevada. São recomendados também para 

indústria, tendo grande utilidade em visores, fogões e em diversos aparelhos de iluminação. 
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1.2.4 Limitações do uso 

 

Conforme posto por CEHOP, os vidros temperados são fornecidos em chapas padrão 

ou sob encomenda, exigindo do construtor o máximo de qualidade da obra, principalmente no 

estabelecimento das folgas e suas tolerâncias, pois estes não podem ser recortados ou sofrer 

perfurações. As dimensões máximas da chapa podem chegar a 2,40 x 2,80m, sob consulta dos 

fabricantes. 

 

1.2.5 Opções de cor e acabamento 

 

Os vidros temperados podem ser encontrados na cor incolor, cinza (fumê), bronze e 

verde, segundo CEHOP. 

Podem ser adquiridos, também, com acabamento impresso ou opacos, através da 

aplicação de jato de areia ou acido hidrofluorídico, permitindo um desgaste máximo na 

espessura da chapa de 0,3 mm, tendo-se o cuidado de ser levada em consideração a redução 

de sua resistência. 

 

1.2.6 Critérios de controle – Tolerância 

 

Segundo CEHOP, as chapas serão inspecionadas no recebimento, quanto a presença 

de bolhas, lentes, ondulações ou empenamentos, fissuras ou trincas, manchas e defeitos de 

corte. A tolerância na variação das dimensões é de 3mm. 

 Quanto ao empenamento, devem ser observados os valores máximos constados na 

tabela apresentada na Figura 9 (próxima página): 
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Figura 9 – Empenamento 

 

Fonte: CEHOP (2017) 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 CONCRETO CONVENCIONAL 

 

2.1.1 Materiais utilizados 

 

 Para o preparo e confecção dos corpos de prova oriundos do concreto convencional, 

foram utilizados quatro cilindros com dimensões especificadas na Tabela 1, juntamente com 

agregado fino (areia), agregado graúdo (brita nº1), água e cimento (marca Liz de 50 kg), 

conforme especificado na Tabela 2 (página seguinte). 

 

Tabela 1 – Dimensões Cilindros 

CILINDRO Corpo de Prova - 100x200mm 

ALTURA (cm) 0,2 

RAIO (cm) 0,05 

VOLUME 1 Corpo de Prova (cm) 0,00157 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
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Tabela 2 – Componentes concreto convencional 

CONCRETO CONVENCIONAL 1:2:3 FCK PROPOSTO = 25 MPA p/ 0,01 m³ BASE 

CIMENTO 0,03 m³ / 3,48 kg / 0,07 - saco de 50 kg  

AREIA 0,0063 m³ / 10,68 kg / 6,28 L 

ÁGUA 2,12 L 

BRITA 0,007 m³ / 10,29 kg / 7,34 L 

A/C (Fator ÁGUA/CIMENTO) 0,61 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

2.1.2 Preparo do concreto convencional - NBR: 15540 – 2013 

 

 O preparo do concreto convencional foi feito atendendo as exigências da NBR:15540 

– Concreto – Preparo, Controle e Recebimento. Primeiramente, foi adicionada à betoneira a 

quantidade de areia estabelecida na Tabela 2 e, juntamente com a mesma, 1/3 da quantidade 

de água, tudo vibrado na betoneira por 60 segundos, até adquirir uma forma homogênea. 

 Após isso, foi acrescentada a quantidade de cimento, juntamente com mais uma parte 

de água, por 60 segundos. Logo em seguida, foi adicionada à betoneira a quantidade de brita, 

com o restante da água, por mais 60 segundos. Obtendo, assim, o concreto convencional. 

 

2.2 CONCRETO COM VIDRO TEMPERADO 

 

2.2.1 Materiais utilizados 

 

Para o preparo e confecção dos corpos de prova oriundos do concreto com vidro 

temperado, foram utilizados quatro corpos de prova cilíndricos com dimensões especificadas 

na Tabela 3, juntamente com agregado fino (areia), vidro temperado, brita convencional, água 

e cimento (marca Liz de 50 kg), conforme especificado na Tabela 4 (página seguinte). 

 

Tabela 3 – Dimensões Cilindros 

CILINDRO Corpo de Prova - 100x200mm 

ALTURA (cm) 0,2 

RAIO (cm) 0,05 

VOLUME 1 Corpo de Prova (cm) 0,00157 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 
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Tabela 4 – Componentes Concreto com Vidro Temperado 

CONCRETO CONVENCIONAL 1:2:3 FCK PROPOSTO = 25 MPA p/ 0,01 m³ BASE 

CIMENTO 0,03 m³ / 3,48 kg / 0,07 sc 50 kg  

AREIA 0,0063 m³ / 10,68 kg / 6,28 L 

ÁGUA 2,12 L 

VIDRO TEMPERADO 

(GRANULOMETRIA DESCONTINUA) 

0,00175 m³ / 2,57 kg / 1,835 L 

BRITA n1 0,00525 m³ / 8,11 m³ / 4,445 L 

A/C (Fator ÁGUA/CIMENTO) 0,61 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

2.2.2 Preparo do concreto com vidro temperado – NBR: 15540 – 2013 

 

Para o preparo do concreto com vidro temperado, foi feita uma coleta de vidros 

temperados que seriam despejados no meio-ambiente, oriundos de aterros e vidraçarias. O 

mesmo, após coletado, foi triturado manualmente com o auxílio de uma haste de ferro de 40 

cm pelo autor (Figura 10). Em seguida, o vidro temperado foi utilizado no preparo do 

concreto como um substituto à brita.  

 

Figura 10 – Processo de trituração do vidro temperado 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 
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O preparo do concreto foi feito de acordo com a NBR 15540 – Concreto – Preparo, 

Controle e Recebimento, atendendo aos padrões e exigências impostos pela norma.  

Primeiramente, foi adicionado à betoneira a quantidade de areia estabelecida anteriormente na 

Tabela 4 e, juntamente com a mesma, 1/3 da quantidade de água, tudo vibrado na betoneira 

por 60 segundos, até adquirir uma forma homogênea. 

 Após isso, foi acrescentado a quantidade de cimento, juntamente com mais uma parte 

de água, por 60 segundos. Logo em seguida, então, foi adicionado à betoneira a quantidade de 

vidro temperado, com o restante da água, por mais 60 segundos. Obtendo, por fim, o concreto 

com vidro temperado. 

 

2.3 SLUMP TEST 

 

2.3.1 Visão Geral - NBR NM 67 – 1998 

 

 A consistência influencia diretamente na trabalhabilidade e durabilidade do concreto, 

pois o termo consistência está ligado à coesão dentre todos os componentes que compõem a 

massa de concreto. Conforme alterarmos o grau de umidade que é responsável por determinar 

a consistência, alteramos também, por sua vez, a plasticidade, permitindo uma maior ou 

menor deformação do concreto quando sujeito a esforços. 

 Visto isso, é imprescindível que sejam utilizados métodos e técnicas para determinar a 

consistência do concreto, e verificar, assim, sua viabilidade técnica. Um desses métodos é o 

utilizado nesse projeto, o Slump Test. 

 Slump Test trata-se de um método que tem como foco principal determinar a 

consistência da massa de concreto. O mesmo é regulamentado pela NBR NM 67. 

 

2.3.2 Materiais utilizados 

 

 Após o preparo da massa de concreto convencional e concreto com vidro temperado, 

as mesmas são colocadas em moldes sobre uma placa de base metálica. Segundo a NBR: NM 

67, os moldes devem ter a forma de um tronco de cone oco, com as seguintes dimensões 

internas:  

- Diâmetro da base inferior: 200 mm ± 2 mm; 

- Diâmetro da base superior: 100 mm ± 2 mm; 

- Altura: 300 mm ± 2 mm. 
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 Conforme analisado na NBR: NM 67, as bases superior e inferior devem ser abertas e 

paralelas entre si, formando ângulos retos com o eixo do cone. Os moldes devem ser 

providos, em sua parte superior, de duas alças, posicionadas a dois terços de suas alturas, e 

terem aletas em suas partes inferiores para mantê-los estáveis. Se os moldes estiverem fixados 

na placa de base, a disposição dos suportes deve ser tal que a placa de base possa ser 

completamente retirada sem movimentar os moldes. 

 A placa metálica deve ser plana, quadrada ou retangular, com lados de dimensão não 

inferior a 500 mm e espessura igual ou superior a 3 mm, conforme especificado na a NBR: 

NM 67. 

 As massas de concreto, já dentro dos moldes, sofrem 25 golpes com uma haste de 

socamento a cada camada. Tal haste deve ser de seção circular, reta, feita de aço ou outro 

material adequado, com diâmetro de 16 mm, comprimento de 600 mm e extremidades 

arredondadas de acordo com o estabelecido pela NBR: NM 67.  

 

2.3.3 Método de preparo 

 

 Segundo a NBR: NM 67, após o preparo adequado das massas de concreto, são 

umedecidos os moldes e as placas da base. Durante o processo de preenchimento do molde 

com o concreto convencional e do molde com o concreto com vidro temperado, dos ensaios, o 

autor posicionou-se com os pés sobre suas aletas, de forma a mantê-los estáveis. Encheu 

rapidamente os moldes com os concretos coletados em três camadas, cada uma com 

aproximadamente 1/3 da altura do molde compactado. 

 Conforme imposto pela a NBR: NM 67, cada camada foi compactada com 25 golpes 

da haste de socamento. Golpes que foram distribuídos, uniformemente, sobre a seção de cada 

camada. Para a compactação da camada inferior, foi necessário inclinar levemente a haste e 

efetuar cerca de metade dos golpes em forma de espiral até o centro. Foi compactada a 

camada inferior em toda a sua espessura. Compactada a segunda camada e a camada superior, 

cada uma através de toda sua espessura e de forma que os golpes apenas penetrem na camada 

anterior. No preenchimento e na compactação da camada superior, acumulou-se o concreto 

sobre o molde, antes de iniciar o adensamento. Se, durante a operação de compactação, a 

superfície dos concretos ficarem abaixo da borda do molde, adiciona-se mais concreto para 

manter um excesso sobre a superfície do molde durante toda a operação da camada superior, 

e, assim, rasar a superfície do concreto com uma desempenadeira e com movimentos rolantes 

da haste de compactação. 
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 Após feito isso, foram limpas as placas de base e retirados os moldes dos concretos, 

levantando-os cuidadosamente na direção vertical. A operação de retirar os moldes deve ser 

realizada em 5s a 10s, com um movimento constante para cima, sem submeter os concretos a 

movimentos de torção lateral, de acordo com a NBR: NM 67. 

 A operação completa deve ser realizada sem interrupções, e completar-se em um 

intervalo de 150s. 

 Imediatamente após a retirada do molde, deve ser medido o abatimento dos concretos, 

determinando, assim, a diferença entre a altura dos moldes e a altura do eixo dos corpos de 

prova, que corresponde, por sua vez, à altura média dos corpos de prova desmoldados. 

 Caso ocorra um desmoronamento ou deslizamento das massas de concreto ao realizar 

o desmolde e esse desmoronamento impeça a medição do assentamento, segundo a NBR: NM 

67, o ensaio deve ser desconsiderado e deve ser realizada nova determinação sobre outras 

porções de concretos das amostras. 

 Tal procedimento descrito acima pode ser visto nas Figuras 11, 12 e 13, dispostas 

abaixo. 

 

Figura 11 – Molde com concreto para verificação do Slump Test 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 
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Figura 12 – Slump Test de concreto convencional com brita 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

Figura 13 – Slump Test de concreto com vidro temperado 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 
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2.4 CORPOS DE PROVA – NBR 5738 - 2015 

 

2.4.1 Dimensões dos corpos de prova 

 

 Foram utilizados, ao todo, oito corpos de prova, sendo quatro corpos de prova para 

concreto convencional e quatro para concreto com vidro temperado. As dimensões foram 

padrões para ambos os tipos de concreto, e estão especificadas na Tabela 1 e Tabela 3. 

 

2.4.2 Preparo dos corpos de prova 

 

O preparo dos corpos de prova foi feito de acordo com a NBR 5738. Os mesmos, e 

suas bases, foram convenientemente revestidos internamente com uma fina camada de óleo 

mineral (Figura 14). 

A superfície de apoio dos moldes foi rígida, horizontal, livre de vibrações e outras 

perturbações que poderiam, de algum modo, modificar a forma e as propriedades do concreto 

dos corpos d -prova durante sua moldagem e início de pega. 

 

Figura 14 – Molde dos corpos de prova revestidos com óleo mineral 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 
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Procedeu-se a uma prévia remistura da amostra para garantir a sua uniformidade, 

conforme estabelecido na NBR 5738, e colocou-se o concreto dentro dos moldes em número 

de camadas que correspondeu ao que determina a tabela 2 da Figura 15, utilizando uma 

concha de seção U. 

Ao introduzir o concreto, deslocou-se a concha ao redor da borda do molde, de forma 

a assegurar uma distribuição simétrica e, imediatamente, com a haste em movimento circular, 

foi nivelado o concreto antes de iniciar seu adensamento, conforme pré-estabelecido pela 

NBR 5738. 

A escolha do método de adensamento foi feita em função do abatimento do concreto, 

conforme mostra a tabela 1 da Figura 15, determinado de acordo com a NBR NM 67, e das 

seguintes condições:  

a) os concretos com abatimento compreendido entre 10mm e 30mm devem ser 

adensados por vibração;  

b) os concretos com abatimento compreendido entre 30mm e 150mm podem ser 

adensados com a haste (adensamento manual) ou por vibração;  

c) os concretos com abatimento superior a 150mm devem ser adensados com a haste 

(adensamento manual). 

 

Figura 15 – Processos de adensamento / Número de golpes e camadas para moldagem dos 

corpos de prova 

 

Fonte: NBR 5738 (2013) 
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2.4.2.1 Adensamento manual com haste – Utilizado nesse trabalho 

 

  É realizado conforme a NBR 5738, e consiste em introduzir o concreto no molde em 

camadas de volume aproximadamente igual, e adensar cada camada utilizando a haste, que 

deve penetrar no concreto com seu extremo, em forma de semiesfera, o número de vezes 

definido na tabela 2 da Figura 15. 

A primeira camada no ensaio realizado foi atravessada em toda a sua espessura, 

quando adensada com a haste, evitando-se golpear a base do molde. Os golpes foram, então, 

distribuídos uniformemente em toda a seção transversal do molde. Cada camada seguinte foi 

adensada em toda sua espessura, fazendo com que a haste penetrasse aproximadamente 20mm 

na camada anterior.  

Caso a haste de adensamento, cria-se vazios na massa de concreto, deve-se, então, 

bater levemente na face externa do molde até o fechamento destes.  

A última camada foi moldada com quantidade em excesso de concreto, pois assim, ao 

ser adensada, completou todo o volume do molde e foi possível proceder ao seu rasamento, 

eliminando o material em excesso. Em nenhum caso é aceito completar o volume do molde 

com concreto após o adensamento da última camada. 

 

2.4.2.2 Adensamento por vibração 

 

Para cada classe de concreto, tipo de vibrador e de molde, é requerido um tempo 

particular de vibração, que deve ser mantido uniforme. Esse tempo depende da consistência 

do concreto e da eficiência do vibrador, conforme especificado na NBR 5738.  

 A vibração, segundo a NBR 5738, deve ser finalizada quando a superfície do concreto 

apresentar um aspecto relativamente liso e praticamente não houver mais o aparecimento de 

bolhas de ar na superfície. Deve-se evitar vibrar demasiadamente o concreto, pois isso pode 

produzir segregação.  

Coloca-se o concreto no molde em camadas de volumes aproximadamente iguais, de 

acordo com a tabela 1 da Figura 15. Antes de iniciar a vibração de cada camada, o molde deve 

conter a quantidade total de concreto correspondente à essa camada. Somente quando o 

adensamento for realizado por vibração interna, o concreto da última camada deve ser 

colocado, de modo que sua superfície fique no máximo 5mm abaixo da altura do molde, 

preenchendo totalmente o molde com concreto ao vibra. 



22 

 

2.4.2.2.1 Vibração interna 

 

Para corpos de prova cilíndricos, a razão entre o diâmetro do corpo de prova e o 

diâmetro ou o lado externo do elemento vibrante não deve ser inferior a quatro, conforme 

estabelecido na norma. Ao vibrar cada camada, o elemento vibrante deve ser introduzido 

apenas uma vez, no centro da superfície do corpo de prova, ao longo de seu eixo.   

 Para corpos de prova prismáticos, a razão entre a largura do molde e o diâmetro, ou o 

lado externo do elemento vibrante, não deve ser inferior a três. O elemento vibrante deve ser 

introduzido em direção perpendicular à superfície do corpo de prova, em pontos afastados 

entre si (aproximadamente a metade de se comprimento), no sentido do eixo longitudinal do 

corpo de prova.  

 Ao adensar a camada inferior, evita-se que o vibrador descanse sobre a base do molde 

ou toque suas paredes laterais; ao adensar a segunda camada, o vibrador deve penetrar 

aproximadamente 20mm na camada anterior, de acordo com o estabelecido na NBR 5738.  

 A retirada do vibrador deve ser realizada com todo o cuidado possível, evitando que 

fiquem vazios em cada local de inserção na massa do concreto adensado. Após o adensamento 

de cada camada, bate-se levemente na face externa do molde até o fechamento dos vazios 

deixados pelo elemento vibrante. 

 

2.4.2.2.2 Vibração externa 

 

 Devem ser tomadas precauções para que o molde se mantenha fixo à superfície ou ao 

elemento vibrante em questão. 

 

2.4.2.3     Rasamento 

 

 Após a última camada, foi feito o rasamento da superfície com a borda do molde, 

utilizando, para isso, uma colher de pedreiro adequada. 

 

2.4.2.4     Manuseio e transporte 

 

 Ao manusear os corpos de prova, foram evitadas trepidações, golpes, inclinações e, de 

forma geral, qualquer movimento que possa perturbar o concreto ou a superfície superior dos 

mesmos. 
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2.4.3 Cura 

 

 Após a moldagem, os moldes foram colocados no dia 02/09/2018 sobre uma superfície 

horizontal rígida, livre de vibrações e de qualquer outra causa que possa perturbar o concreto 

pelo período de 24 horas. Foram armazenados em um local protegido de intempéries, sendo 

devidamente cobertos com material não reativo e não absorvente, com a finalidade de evitar a 

perda de água do concreto. 

 

2.4.4 Câmera Úmida – NBR 9479 – 1993 

 

 Logo em seguida ao período de Cura do concreto, os moldes foram desmoldados no 

dia 03/09/2018, e os oito corpos de prova foram armazenados em uma câmera úmida, 

devidamente regulamentada de acordo com a NBR 9479 – Câmeras Úmidas e Tanques para 

Cura de Corpos de Prova de Argamassa e Concreto – a fim de preservar as características 

essenciais para a obtenção de um concreto de qualidade e alta resistência à compressão. 
 

2.5 RESISTENCIA À COMPRESSÃO 

 

2.5.1 Rompimento dos corpos de prova – NBR 5739 – 2015 

 

 Os corpos de prova, então, após armazenados na câmera úmida, foram retirados de 

acordo com o estabelecido na Tabela 5. O rompimento ocorreu atendendo as normas vigentes 

na NBR 5739, no intervalo de sete dias entre cada rompimento. 

 

Tabela 5 – Retirada Corpos de Prova (Continua) 

CORPO DE PROVA QUANTIDADE (UNID.) INTERVALO 

(DIAS) 

DATA 

CONVENCIONAL / 

VIDRO 

TEMPERADO 

02  

(01 CONV. + 01 C/ VIDRO 

TEMPERADO) 

14 17/09/2018 

CONVENCIONAL / 

VIDRO 

TEMPERADO 

02 

(01 CONV. + 01 C/ VIDRO 

TEMPERADO) 

21 24/09/18 
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Tabela 5 – Retirada Corpos de Prova (Continuação) 

CORPO DE PROVA QUANTIDADE (UNID.) INTERVALO 

(DIAS) 

DATA 

CONVENCIONAL / 

VIDRO TEMPERADO 

04 

(02 CONV. + 02 C/ VIDRO 

TEMPERADO) 

28 01/10/18 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

2.5.1.1 Execução do ensaio de rompimento do corpo de prova 

 

 Primeiramente, os corpos de prova, após saírem da câmera úmida, são retificados, pois 

assim eventuais problemas como vazios e fissuras poderão ser evitados, obtendo-se uma 

superfície homogênea e plana. A retificação pode ser observada na Figura 16 e 17. 

 

Figura 16 – Retificação dos corpos de prova 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 
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Figura 17 – Corpos de prova já retificados 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

 Após isso, foi determinado o diâmetro utilizado para o cálculo da área da seção 

transversal e a altura do corpo de prova, que deve ser medida ao longo do seu eixo 

longitudinal. 

As faces dos pratos de carga e do corpo de prova foram limpas e secas antes desse ser 

colocado em posição de ensaio. O corpo de prova foi cuidadosamente centralizado no prato 

inferior, com auxílio de círculo(s) concêntrico(s) de referência. 

 A escala de força escolhida para o ensaio foi tal para que a ruptura do corpo de prova 

deva se dar com uma carga compreendida no intervalo de 10% a 90% do fundo de escala. A 

carga de ensaio foi aplicada continuamente e sem choques, com velocidade de carregamento 

de 0,3 MPa/s a 0,8 MPa/s, conforme especificado na norma vigente. Nenhum ajuste deve ser 

efetuado nos controles da máquina quando o corpo de prova estiver se deformando 

rapidamente ao se aproximar de sua ruptura.   
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Figura 18 – Rompimento dos corpos de prova 

 

Fonte: Fotos do autor (2018) 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 VERIFICAÇÃO DAS RESISTÊNCIAS A COMPRESSÃO 

 

 Com o fim da execução do ensaio de rompimento dos corpos de prova, verificou-se 

um aumento gradativo ao decorrer dos dias em ambos os casos, tanto no concreto 

convencional, quando no que se utilizou vidro temperado, como pode-se ver na Tabela 6 e 

Tabela 7. 

 

Tabela 6: Resultados Concreto Convencional 

IDENTIFICAÇÃO 

DA AMOSTRA 

DIÂMETRO 

(mm) 

ALTURA 

(mm) 

DATA 

(MOLDAGEM) 

DATA 

(ENSAIO) 

CP 1 97,84 190,79 02/09/2018 17/09/2018 

CP 1 97,39 170,31 02/09/2018 24/09/2018 

CP 1 94,73 185,90 02/09/2018 01/09/2018 

CP 2 94,18 190,15 02/09/2018 01/09/2018 
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IDENTIFICAÇÃO 

DA AMOSTRA 

RESISTÊNCIA 

(Mpa) 

RESISTÊNCIA DO 

EXEMPLAR (Mpa) 

IDADE 

ROMPIMENTO 

(DIAS) 

CP 1 8,0 8,0 14 

CP 1 9,0 9,0 21 

CP 1 10,4 12,4 28 

CP 2 12,4 12,4 28 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Tabela 7 – Resultados Concreto com Vidro Temperado 

IDENTIFICAÇÃO 

DA AMOSTRA 

DIÂMETRO 

(mm) 

ALTURA 

(mm) 

DATA 

(MOLDAGEM) 

DATA 

(ENSAIO) 

CP 1 97,06 189,41 02/09/2018 17/09/2018 

CP 1 95,79 161,70 02/09/2018 24/09/2018 

CP 1 97,49 182,39 02/09/2018 01/09/2018 

CP 2 96,04 191,20 02/09/2018 01/09/2018 

 

IDENTIFICAÇÃO 

DA AMOSTRA 

RESISTÊNCIA 

(Mpa) 

RESISTÊNCIA DO 

EXEMPLAR (Mpa) 

IDADE 

ROMPIMENTO 

(DIAS) 

CP 1 3,3 3,3 14 

CP 1 4,1 4,1 21 

CP 1 6,4 6,4 28 

CP 2 5,3 6,4 28 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

3.2 COMPARATIVO DE VIABILIDADE 

 

 A partir dos resultados obtidos, pode-se perceber que ambas as amostras apresentam 

um crescimento significativo no período de cura em suas resistências à compressão. No 

entanto, a amostra que continha vidro temperado se mostrou ainda ineficaz no quesito 

resistência à compressão quando comparada à amostra de concreto convencional. 
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 Visto isso, mesmo sendo extremamente viável no âmbito econômico e ambiental, a 

amostra contendo vidro temperado torna-se ainda uma alternativa ineficiente quando 

analisada no quesito qualidade do concreto. 

 

3.3 CAUSAS 

 

 Analisando, assim, os possíveis problemas pelo qual o vidro obteve uma resistência a 

compressão menor que a do concreto convencional, podemos listar: quantidade insuficiente 

de vidro temperado que a necessária para substituir a brita e vazios presentes nos corpos de 

prova. 

 

3.3.1 Quantidade insuficiente de vidro temperado que a necessária para substituir a 

brita 

 

 Como o trabalho em questão partiu de estimativas, a quantidade de vidro temperado 

que veio a substituir a brita pode ter sido insuficiente para atender às características 

necessárias para se obter um traço melhor.  

 

3.3.2 Vazios presentes nos corpos de prova 

 

 Ao fazer a moldagem dos corpos de prova, diversos fatores podem vir a influenciar 

negativamente no processo de fabricação do concreto. Dentre eles, podemos destacar a 

presença de vazios em sua estrutura. Mais do que um problema estético, os vazios ou nichos 

de concretagem, popularmente conhecidos como bicheiras, podem afetar a durabilidade e 

resistência das estruturas de concreto, que poderão sofrer deformações ou até mesmo entrar 

em colapso.  
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4 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos através dos ensaios realizados, pode-se concluir que 

ambos os métodos obtiveram um crescimento significativo em suas propriedades mecânicas, 

aumentando suas resistências à compressão, e, enfim, provando a teoria de que o vidro 

temperado pode vir a se tornar um substituto eficaz para a brita nº1. 

No entanto, mesmo com o aumento da resistência à compressão, semana a semana, o 

concreto que continha vidro temperado mostrou-se inferior no quesito qualidade ao concreto 

convencional.  

Visto isso, seria necessário um estudo mais a aprofundado para verificar, dentre as 

vastas hipóteses, o porquê da inferioridade com relação ao concreto convencional. Pois, 

assim, averiguando e identificando o patógeno responsável pela ineficiência do concreto com 

vidro temperado, poderíamos reparar tal problema e propiciar um material de alta qualidade, 

baixo custo e de alto reaproveitamento ecológico. 
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