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USO DE PÓ DE VIDRO COMO SUBSTITUTO DA AREIA NA PRODUÇAO DE 

PAVER. 

 

Rafael Gracioli 

 

RESUMO 

 

Com a crescente preocupação com questões ambientais, surge a cada dia novos 

pensamentos e estudos voltados para sustentabilidade, e visando a alta da construção civil 

que hoje é uma das responsáveis por até 50% do consumo de matéria prima no mundo, este 

presente estudo teve como objetivo analisar a viabilidade técnica do uso do resíduo vítreo em 

forma de pó como substituto da areia para produção de paver, comparando o traço padrão 

com traços contendo 25%, 50% e 75% de vidro. Com base nos testes de laboratórios e 

analise dos resultados foi observado que o pó de vidro apresentou melhora na resistência a 

compressão e também a absorção de água trazendo assim resultados satisfatórios a pesquisa. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, construção civil, absorção de água, resistência a 

compressão. 

 

 

THE USE OF GLASS DUST LIKE SUBSTITUTE OF THE SAND IN THE PAVER´S 

PRODUCTION. 

 

ABSTRACT 

 

With the growing worry about the environmental questions, rise each day new thoughts and 

studies directed for sustainability, and aiming the high civil construction, that nowadays is one of 

responsables for 50% of raw material consumption in the world, this present study had the 

objective of analyze the technical viability of the use of vitreous residue in the form of dust like 

substitute of the sand for the paver's production, comparing the default trait with traits containing 

25%, 50% and 75% of powder glass. According with the laboratory tests and the results 

analyzes, was observed that the glass dust presented improvement in resistance to compression 

and also to water absorption, bringing, so, satisfactory results to the search. 

 

Keywords: Sustainability, construction, water absorption, resistance to compression. 

 
 

 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

As questões ambientas tem sido cada dia mais importante e ganhando cada vez mais 

espaço nos problemas dos países, seja eles desenvolvidos ou não, e a quantidade de resíduos 

gerados se tornou um dos assuntos mais comentados sobre questão de sustentabilidade. 

De acordo com FOGAÇA (2015) Sustentabilidade é o consumo consciente de recursos 

naturais e produção moderada de lixo, preferencialmente com o seu reaproveitamento. Para 

atingir esse objetivo, precisamos pensar em três aspectos: o econômico, o social e o 

ambiental. Se quisermos uma construção civil sustentável ela tem que ser economicamente 

viável, socialmente aceita e ambientalmente correta. 

Segundo JOHN (2000), a construção civil além de gerar resíduos é responsável por 

50% do total de recursos naturais extraídos no mundo, esse consumo causa preocupações em 

relação a um possível esgotamento de recurso natural e pensando nisso que entra a questão de 

sustentabilidade na construção civil, a utilização de recursos naturais de forma consciente, 

visando diminuir o consumo e aumentar o reaproveitamento é algo indispensável para uma 

qualidade de vida melhor para futuras gerações. 

Segundo MAÉS (1986), resíduo é definido como toda matéria ou substância de um 

processo de produção, transformação ou utilização ou todo bem móvel material, que em um 

determinado tempo e espaço é abandonado ou destinado ao abandono pelo seu responsável. 

No entanto, uma definição mais atual pode ser obtida a partir do seguinte conceito: “lixo é 

matéria-prima fora de lugar.” (MINC, 2001). 

Os resíduos sólidos, uma das formas da poluição industrial, indicam ineficiência do 

processo produtivo, representando, quase sempre, perdas de matérias-primas e insumos 

(JACOMINO, 2002). A prática de deposição em aterros ou lagoas de sedimentação, no atual 

estágio das legislações de proteção ambiental no Brasil, tornou-se cara, perigosa e complicada 

para as empresas geradoras dos resíduos (BARATA et al., 2012) . 

Hoje já temos muitas pesquisas e estudos de uso de resíduos na construção civil, por 

exemplo, segundo SILVA CORREIA (2014) o uso de RCD (resíduos de construção e 

demolição) em camadas de pavimentos, além de apresentar benefícios ambientais, apresenta 

também uma economia de 46,4% nos custos da obra, uma vez que o material reciclado é bem 
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mais barato que o convencional e considerando que o RCD tem o mesmo desempenho em 

questão de resistência. 

Um outro estudo procurando viabilizar a utilização de resíduos da produção de 

granitos para produção de telhas e tijolos cerâmicos, MENEZES et al. (2002) afirma que os 

rejeitos graníticos oriundos da obtenção de brita quando misturados com argilas geram 

composições com características de plasticidade semelhantes às massas tradicionais, que a 

formulação pode ser composta por elevadas porcentagens de rejeito, obtendo-se ainda assim 

blocos cerâmicos com características físico-mecânicas dentro das faixas reportadas na 

literatura, que as melhores características físico-mecânicas foram obtidas quando da queima a 

1000oC com composições com cerca de 20% de resíduo e que o resíduo provavelmente pode 

ser utilizado em proporções de até 40% na composição da massa cerâmica. 

Estudos também viabilizaram o uso de cinza do bagaço da cana de açúcar como 

substituto do cimento na produção de argamassa para fabricação de tijolo solo cimento, 

CORREA et al., (2013) constataram que 22,98% do cimento pode ser substituído por cinza de 

bagaço de cana, sem prejuízo de resistência a compressão simples. PAULA et al., (2009) 

avaliaram o potencial da cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) como material de 

substituição parcial do cimento Portland em argamassa e concluíram que argamassas com 

teores de CBC entre 0 e 30% indicaram a possibilidade de substituição de até 20% do cimento 

pela CBC. VALENCIANO E FREIRE (2004) estudaram diferentes combinações de cimento-

cinza determinando-se, para cada uma delas, a consistência normal e a resistência à 

compressão simples, aos 7 e 28 dias. Os resultados indicaram a possibilidade de substituir até 

20% do cimento Portland, na mistura, por cinzas de bagaço de cana-de-açúcar, sem prejuízo 

da resistência à compressão simples.   

Pensando em alternativas sustentáveis para a construção civil e o presente artigo teve 

como objetivo analisar a viabilidade técnica do uso de resíduos vítreos em substituição parcial 

do agregado miúdo na produção de paver, comparando ao método convencional, tendo como 

base a norma ABNT NBR 9781 onde se encontra requisito mínimos para o uso do paver, 

como por exemplo, resistência a compressão e absorção de agua que serão os testes realizados 

para comparação dos resultados. 
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2 RESIDUOS DA CONSTRUÇAO CIVIL 

 

A questão dos Resíduos da Construção Civil tem sido amplamente discutida no Brasil 

pela alta taxa de geração, representando cerca de 51% a 70% dos resíduos sólidos urbanos 

coletados (MARQUES NETO, 2005). Os estudos sobre caracterização e quantificação dos 

resíduos da construção civil no Brasil iniciaram em meados de 1980. Na década 1990 

começaram ensaios sobre reciclagem e atualmente existem inúmeras usinas de triagem e 

reciclagem muitas controladas pelas municipalidades como aponta PINTO (1999). Os 

resíduos da construção civil são provenientes das diferentes origens sendo que 75% são 

gerados em atividades informais, contribuindo para disposição irregular, causando problemas 

de ordem ambiental, econômica e social (GUERRA, 2009). Os resíduos da construção civil 

são todos os tipos de materiais utilizados em uma obra e que são descartados para o lixo por 

não poderem ser utilizados na aplicação para a qual foram designados. Esses resíduos 

precisão ser tratados de maneira adequada para que possam vir a ser reciclados e reutilizados 

ou senão descartados.  

Os resíduos causados pela construção são gerados pelos próprios métodos da execução 

de um serviço ou também por algum tipo de demolição e podem ser classificados e divido 

pelos tipos de materiais utilizados na execução dos serviços de uma obra, os tipos de resíduos 

são classificados de acordo com a resolução no 307/2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA, 2002). Eles são dividos por classes podendo ser classe A, classe B, 

classe C ou classe D. 

Quadro 1 – Classificação dos resíduos  

CLASSE DEFINIÇÃO EXEMPLOS 

 

 

 

A 

São resíduos que podem ser 

reutilizados na própria obra, e caso 

não puderem ser reutilizados na 

mesma construção eles podem ser 

encaminhados para unidades de 

reciclagem ou aterros próprios para 

materiais de construção civil, são de 

forma geral materiais que podem 

ser reciclados ou reutilizados 

futuramente. 

Materiais cerâmicos, telhas, 

argamassa, concreto e solos 

de terraplanagem. 
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CLASSE DEFINIÇÃO EXEMPLOS 

B São resíduos que podem ser 

utilizados para outros fins. 

Papel e papelão, plásticos, 

metais, gesso e vidros. 

 

 

C 

São resíduos que não são 

recicláveis pois não existem 

métodos ainda para seu processo de 

reaproveitamento. Por esse motivo, 

esses materiais requerem uma 

atenção especial durante seu 

processo de execução para que não 

haja desperdício deles. 

Exemplos de matérias da 

classe C são quaisquer 

materiais que não encaixam 

nos resíduos de classe D, 

esses resíduos devem ser 

separados de outras classes 

e encaminhados para aterros 

próprios. 

 

D 

São resíduos perigosos que podem 

vir a causar danos à saúde humana, 

animais e ao meio ambiente. 

Solventes, tintas, vernizes, 

telhas de amianto e matérias 

das classes A, B e C 

contaminados. 

 

Fonte: autor (2018). 

 

3 CARACTERISTICAS DO VIDRO 

 

Segundo GIOVANNI (1992), o vidro tem como registro sua descoberta realizada da 

queima acidental da areia pelos fenícios 3.000 a.C., os quais, por terem sido grandes 

navegadores, difundiram esta descoberta rapidamente. Inicialmente usado para criação de 

pequenos ornamentos como vasos, copos e jarras, passou a exercer a função de espelhos e 

produção de vitrais. Estes vários usos foram sendo descobertos por diferentes civilizações que 

entraram em contato com este material singular. 

O vidro é uma substância inorgânica, amorfa e fisicamente homogênea, obtida a partir 

do resfriamento de uma massa em fusão de óxidos ou de seus derivados e misturas, sendo o 

dióxido de silício seu principal constituinte (SANTOS, 2009). Tais substâncias endurecem 

pelo aumento contínuo de viscosidade, atingindo a condição de rigidez, mas não a 

cristalização. 

De acordo com FERRARI & JORGE (2010), em sua forma pura, o vidro é um óxido 

metálico superesfriado transparente, de elevada dureza, essencialmente inerte e 

biologicamente inativo, que pode ser fabricado com superfícies muito lisas e impermeáveis. 
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Estas propriedades desejáveis conduzem a um grande número de aplicações, distinguindo-se 

de outros materiais por várias características, tais como baixa porosidade, absortividade, 

dilatação e condutibilidade térmica, suportando pressões de 5.800 a 10.800 kg/cm². 

O vidro é uma mistura de areia, barrilha, calcário, alumina e aditivos que formam uma 

massa semilíquida. É obtido pela fusão, em torno de 1.500ºC, de dióxido de silício (SiO2), 

carbonato de sódio (Na2CO3) e carbonato de cálcio (CaCO3). Como pode ser observado na 

figura 1, os vidros possuem como constituinte principal a sílica (SiO2). 

FIGURA 1 – Componentes do Vidro 

 

 

FONTE: Cebrace, 2018 

3.1 USO DO PÓ DE VIDRO 

Segundo o site da ANAVIDRO hoje, para a indústria vidreira, o pó não tem serventia. 

Porém, estudos apontam que ele pode ser usado como matéria-prima de argamassas e 

cerâmicas. Na Austrália, por exemplo, o pó de vidro quem vem do lixo já é utilizado em 

concretos para construção (CRENTSIL et al., 2001), em Nova York também temos 

conhecimento de recomendações do uso do pó de vidro em concretos (MEYER et al., 1999). 

SHAO et al. (2000) pesquisaram a possibilidade da utilização de pó de vidro 

finamente moídas, como substituto parcial do cimento, na produção de concretos. Os ensaios 

foram realizados e serviram para analisar a atividade pozolânica do pó de vidro e também 

monitorar o desenvolvimento da resistência à compressão do concreto, após a substituição 

parcial de 30% do volume de cimento por pó de vidro. Além de ensaios na produção de 

concretos, foram realizados ensaios em argamassas para estudar a potencialidade de expansão 
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induzida pela reação álcali-sílica. Os resultados obtidos apresentaram que o efeito do tamanho 

das partículas do pó de vidro no desempenho do concreto é bastante significativo. Os 

concretos produzidos com tamanhos de partículas do pó de vidro menores do que 75 μm 

apresentaram um aumento na resistência à compressão, e também uma menor expansão 

comparada ao traço padrão. De acordo com os autores, o aumento de resistência e a redução 

da expansão induzida pela reação álcali-sílica associadas ao efeito do tamanho de partícula 

são um forte indicativo de atividade pozolânica no material. Os resultados obtidos por LOPEZ 

(2003) mostram uma tendência de aumento da tensão média de ruptura com o aumento da 

granulometria do material até atingir a granulometria entre 0,15 – 0,30 mm, após o qual a 

tensão de ruptura diminui novamente se mantendo num patamar, porém, superior ao do corpo 

de prova de referência. Esse aumento da tensão média poderia ser causado pelo 

preenchimento de vazios pelo vidro fino. Os espaços entre os agregados utilizados, 

principalmente entre a areia, estariam sendo ocupados pelo vidro, fazendo com que o material 

fique mais resistente. 

De acordo com GALVÃO et al., (2013) pesquisaram viabilizar o uso do pó de vidro 

para produção de tijolos cerâmicos e após ensaios e testes chegaram a conclusão que o pó de 

vidro possui grande potencial para ser reaproveitado na construção de blocos cerâmicos por 

apresentar grande quantidade de óxido de silício; esta utilização representa economia e 

contribui para preservação ambiental, visto que este resíduo da lapidação de vidro poderia ser 

lançado na natureza. 

 

4 PAVER 

 

Segundo WIEBBELLING (2015) atualmente, a opção por uso de blocos intertravados 

de concreto para pavimentação vem crescendo, sendo usado principalmente em parques, 

praças, calçadas, ruas e pátios. O crescimento na utilização de blocos intertravados é devido 

às suas características, que entre elas estão o baixo custo e fácil manutenção, remoção da área 

pavimentada e reutilização de aproximadamente 95% das peças. Após a execução da 

pavimentação o tráfego de pessoas e veículos é imediato, não há necessidade de aguardar o 

tempo de cura; a mão de obra não precisa ser especializada, facilidade de assentamento das 

peças e possui uma diversidade de cores e formatos. A estrutura do pavimento vai depender 

da intensidade do tráfego sobre o pavimento e das características do solo que compõe o 
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subleito. A estrutura deste tipo de pavimento pode ser composta pelas seguintes camadas: 

subleito, sub-base, base, camada de assentamento e camada de rolamento. Os blocos 

intertravados podem variar de espessura, entre 6 cm e 10 cm. As peças de 6 cm são usadas 

onde o tráfego é leve, como por exemplo calçadas de passeio e praças, em ruas, onde o 

tráfego é mais intenso são utilizados blocos de 8 cm e os de 10 cm são usados onde o tráfego 

é muito pesado. 

O paver vem ganhando espaço graças a suas características, a durabilidade é uma 

delas, isso porque é um produto feito de concreto, se corretamente instalado e atendendo as 

normas em relação as condições do solo, o paver pode ter uma durabilidade extremamente 

alta, outra característica é a permeabilidade, o paver é um material com características 

drenantes permitindo a infiltração de agua no piso e assim contribuindo com a diminuição de 

pisos impermeáveis em ambientes urbanos (FIORITI et al., 2006). 

 

5 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa foi feita da seguinte maneira, foram feitos 4 traços de pavers, 1 

traço tradicional e 3 traços com pó de vidro substituindo a areia, foram feitos de forma manual 

e foram feitos 6 corpos de prova de cada traço, sendo 3 com idade de 7 dias e 3 com idade de 

28 dias, os corpos de provas foram feitos na dimensão de 20cm x 10cm x 8cm, após produção 

foram enviados para laboratório para testes de resistência a compressão e absorção de agua. 

Imagem 1 – Forma de paver 

 

Fonte: autor (2018). 
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5.1 TRAÇOS 

Quadro 2 – Traços dos corpos de prova 

TRAÇO CIMENTO AREIA BRITA PÓ DE VIDRO 

1 1 2 3 0 

2 1 1,5 3 0,5 

3 1 1 3 1 

4 1 0,5 3 1,5 

Fonte: autor (2018). 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Caracterização dos materiais 

6.1.1 CIMENTO 

Segundo a norma ABNT NBR 9781 PEÇAS DE CONCRETO PARA 

PAVIMENTAÇÃO — ESPECIFICAÇÃO E MÉTODOS DE ENSAIO, o cimento utilizado 

deve ser o cimento Portland podendo ser de qualquer tipo e classe, devendo obedecer às 

ABNT NBR 5732 CIMENTO PORTLAND COMUM, ABNT NBR 5733 CIMENTO 

PORTLAND COM ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, ABNT NBR 5735 CIMENTO 

PORTLAND DE ALTO FORNO, ABNT NBR 5736 CIMENTO PORTLAND 

POZOLÂNICO, ABNT NBR 11578 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, ABNT NBR 

12989 CIMENTO PORTLAND BRANCO, e o cimento escolhido foi o cimento portlant cp-

III 32, visando diminuir a porosidade e aumentar a durabilidade. 

6.1.2 AREIA 

Segundo a norma ABNT NBR 9781, os agregados utilizados podem ser naturais, 

industriais ou reciclados e devem obedecer à ABNT NBR 7211 AGREGADO PARA 

CONCRETO ou outras normas brasileiras pertinentes, a areia utilizada foi fornecida pelo 

laboratório da unicesumar, então areia foi preparada e passada na peneira de 600 microns. 
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Imagem 2 - Areia 

 

Fonte: autor (2018). 

6.1.3. BRITA 

Assim como a areia, a brita seleciona atende a norma ABNT NBR 7211, e foi 

fornecido pelo laboratório da unicesumar, então foi preparada e passada na peneira de 

4,75mm. 

Imagem 3 – Brita 

 

Fonte: autor (2018). 

6.1.4 PÓ DE VIDRO 

O pó de vidro foi comprado em uma empresa recicladora de vidro em Sarandi-PR, 

como o pó de vidro foi utilizado como agregado, ele foi preparado assim como a areia e a 

brita seguindo a norma ABNT NBR 7211, e assim como areia o pó de vidro foi passado na 

peneira de 600 microns. 
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Imagem 4 – Pó de vidro 

 

Fonte: autor (2018). 

6.1.5 ÁGUA 

A agua de amassamento utilizada foi fornecido pelo laboratório da unicesurmar e 

respeitando a norma ABNT 9781, que diz que a água de amassamento deve atender a ABNT 

NBR 15900-1 ÁGUA PARA AMASSAMENTO DO CONCRETO. 

6.2 ENSAIOS 

Para realização dos testes de resistência característica a compressão e de absorção de água, a 

norma pede que os testes devem ser feitos por laboratórios aprovados pelo inmetro, por esse 

motivo os testes foram realizados pelo laboratório do senai de Máringa-PR6.2.2 RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO (MPA) 

Gráfico 1 – Resistência a compressão em mpa – traço 1 e traço 2 
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Fonte: autor (2018). 
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Comparando o traço 2 com substituição de 25% da areia com o traço 1 padrão, 

podemos ver um aumento no teste de resistência a compressão de quase 100%, o traço 1 

padrão apresentou uma resistência de 5,9 mpa enquanto o traço 2 apresentou 11,75 mpa após 

28 dias e quanto teste com corpo de prova de 7 dias o traço 1 apresentou 3,8 mpa o traço 2 

apresentou 7,2 mpa. 

Gráfico 2 – Resistência a compressão em mpa – traço 1 e traço 3 
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Fonte: autor (2018). 

Comparando o traço 3 com substituição de 50% da areia com o traço 1 padrão, temos 

também um aumento de resistência a compressão de 100%, o traço 1 padrão apresentou uma 

resistência de 5,9 mpa enquanto o traço 2 apresentou 11,80 mpa após 28 dias e quanto teste 

com corpo de prova de 7 dias o traço 1 apresentou 3,8 mpa o traço 3 apresentou 7,7 mpa. 

Gráfico 3 – Resistência a compressão em mpa – traço 1 e traço 4 
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Fonte: autor (2018). 



15 

 

Comparando o traço 4 com substituição de 75% da areia com o traço 1 padrão, o traço 

4 apresenta um aumento de quase 70% na resistência a compressão, o traço 1 padrão 

apresentou uma resistência de 5,9 mpa enquanto o traço 2 apresentou 10 mpa, após 28 dias e 

quanto ao teste com corpo de prova de 7 dias o traço 1 apresentou 3,8 mpa o traço 4 

apresentou 6,5 mpa. 

6.2.3 ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) 

Gráfico 4 – Absorção de água em % – traço 1 e traço 2 
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Fonte: autor (2018). 

No teste de absorção de agua comparando o traço 2 com 25% de pó de vidro, podemos 

analisar uma leva melhora em relação ao traço 1 padrão, enquanto o traço 1 apresentou 11,7% 

de absorção de água no corpo de prova de 28 dias o traço 2 apresentou 9,1% e em relação ao 

de 7 dias o traço 1 apresentou 13,5% e traço 2 11,9%.  

Gráfico 5 – Absorção de água em % – traço 1 e traço 3 
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Fonte: autor (2018). 
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Comparando agora o traço 3 com 50% de pó de vidro com o traço 1 padrão, podemos 

ver uma grande melhora pois o traço 3 após 28 dias apresentou uma absorção de água de 

6,7% quase metade do traço 1 padrão, já o corpo de provas de 7 dias do traço 3 apresentou 

8,1% sendo melhor também que traço 1 padrão que apresentou 13,5%. 

Gráfico 6 – Absorção de água em % – traço 1 e traço 4 
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Fonte: autor (2018). 

Comparando agora o traço 4 com 75% de pó de vidro com o traço 1 padrão, temos 

uma grande melhora também, o traço 4 após 28 dias apresentou uma absorção de água de 7% 

, 4% a menos que o traço 1 padrão, já o corpo de provas de 7 dias do traço 3 apresentou 8,4% 

sendo melhor também que traço 1 padrão. 

Gráfico 7 – Comparativo 

 

Fonte: autor (2018). 
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Comparando agora todos os traços podemos ver que todos os traços com substituição 

do pó de vidro apresentaram resultados melhores que o traço 1 convencional, com destaque 

para o traço 3 com 50% de pó de vidro em substituição da areia, foi este traço que apresentou 

o maior valor no teste de resistência característica a compressão e o que apresentou o menor 

valor sendo o mais próximo de 6% no teste de absorção de água. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Analisando todos os testes de laboratório pode-se concluir que os resultados da 

substituição da areia por pó de vidro foi bem satisfatório, tanto o traço 2, 3 e 4 apresentaram 

uma grande melhora na resistência e baixa absorção de água em relação ao traço 1 padrão. 

O traço 3 foi o que apresentou melhores resultados em comparação com o traço 2 e 4, 

ele foi que obteve maior resistência a compressão e absorção de água. 

Analisando segundo a norma brasileira ABNT NBR 9781, o paver para trafego de 

pedestres, veículos leves e veículos comercias de linha deve apresentar uma resistência de 

compressão de no mínimo 35 mpa, o maior valor atingido nos teste foi do traço 3 com 11,80 

mpa, e também segundo a norma a porcentagem de absorção de agua deve se encontrar igual 

ou menor que 6% e assim como no teste de compressão o traço 3 foi o que obteve o melhor 

resultado com 6,7%, os resultados da norma não forma atingidos, mas vale analisar que o 

método de produção do paver foi de forma manual sem o equipamento adequado para sua 

produção e como obtivemos resultado satisfatório na comparação do traço padrão com o pó 

de vidro é valido para testes e analises futuras e também traços diferentes podendo analisar a 

economia de cimento já que o pó de vidro demonstrou um aumento na resistência. 

Tomando por base essas considerações, o uso dos resíduos vítreos na produção de 

pavers de concreto pode apresentar algumas vantagens na sua utilização, algumas delas são: 

• reduzir um resíduo que causa danos ambiental;  

• otimizar a vida útil dos aterros sanitários; 

• reduzir o consumo das fontes naturais de agregados normalmente empregados em artefatos 

de cimento;  
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• reduzir os custos de produção; 

Pelos resultados aqui obtidos, chegamos a conclusão q o pó de vidro por ser uma 

matéria prima rica em sílica, o principal componente da areia, e também por apresentar outros 

componentes além da sílica, quando substituído pela areia ele apresenta resultados melhores e 

por esse fator conseguimos atingir o objetivo da pesquisa e com isso o emprego desse resíduo 

pode perfeitamente contribuir para que futuramente esse material deixe de ser um problema 

ambiental, e possa ser uma fonte de material alternativo a ser empregado com sucesso na 

construção civil. 
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