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REAPROVEITAMENTO DE VIDRO TEMPERADO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE UM CONCRETO FOTOLUMINESCENTE 

 

Moiseis Gonzaga de Oliveira  

 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal desenvolver um concreto sem função estrutural 

fotoluminescente que possa absorver a luz do Sol ou artificial e armazenar esta luz e, ao escurecer, 

ser capaz de reemiti-la. Por meio de métodos experimentais e estudos teóricos, foram feitos um 

concreto com cimento branco e a substituição de 100% dos agregados graúdos e miúdos pelo 

vidro temperado na granulometria desejada. O vidro temperado é o principal resíduo de 

vidraçarias e o seu reaproveitamento contribui significativamente para a sustentabilidade do 

planeta, visto que, por meio desse método, os resíduos de vidro podem se inserir na construção 

civil novamente, tendo uma destinação mais nobre do que lixões. Para se obter o efeito 

luminoso, foram adicionados ao concreto pigmentos fotoluminescentes. Foi elaborada a 

dosagem para este concreto a fim de se obter a melhor trabalhabilidade e proporção dos 

materiais construtivos deste e a resistência desejada. Os resultados obtidos se mostraram 

satisfatórios, havendo a possibilidade de esse concreto ser utilizado em revestimento de 

ambientes internos e externos de residências, comércios. Este novo conceito pode preservar e 

reduzir o consumo de energia elétrica e recursos naturais.  

 

Palavras-chave: Luminosidade. Recursos naturais. Sustentabilidade 

 

 

REUSE OF TEMPERED GLASS FOR THE DEVELOPMENT OF A 

PHOTOLUMINESCENT CONCRETE  

 

ABSTRACT 

 

The present work had as main objective to develop a concrete without photoluminescent 

structural function in which it can absorb sunlight or artificial and store this light and when it 

gets dark it can re-emit it. Through experimental methods and theoretical studies, concrete was 

made with white cement and the replacement of 100% of the coarse and small aggregates by 

tempered glass in the desired granulometry, with tempered glass being the main residue of 

glassware and its reuse significantly contributes to sustainability of the planet, since through 

this method the glass residues can be inserted in the civil construction again, giving a more 

noble destination than dumps. To obtain the luminous effect, photoluminescent pigments were 

added to the concrete. The dosage for this concrete was elaborated in order to obtain the best 

workability and proportion of the construction materials of this concrete and the desired 

resistance. The results obtained were satisfactory, with the possibility of this concrete being 

used to coat internal and external environments of homes, businesses, this new concept can 

preserve and reduce the consumption of electricity and natural resources. 

 

 

Keywords: Brightness. Natural resources. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A expansão acelerada da construção civil provocou a necessidade de novas tecnologias 

que trazem a aceitação implícita de maiores riscos. Aceitos estes riscos, ainda que dentro de 

certos limites, ocorre a progressão do desenvolvimento tecnológico naturalmente. 

Frequentemente novas tecnologias e novos materiais são introduzidos no mercado mesmo 

existindo situações em que faltam informações sobre suas propriedades e seu comportamento 

com relação às solicitações cotidianas. Como em qualquer setor, isso também ocorre no 

mercado da construção civil (KIRCHHEIM, 2003). Sendo assim, algumas empresas de países 

como México, Peru, Polônia, Alemanha, Espanha, China, ainda que timidamente, começaram 

a estudar e a produzir o concreto fotoluminescente. 

Segundo Gonzalez (2018), o concreto fotoluminescente tem como principal 

característica permitir a absorção de energia solar ou artificial durante o dia e emiti-la à noite. 

Com isso, há mudança de mentalidade na indústria da construção para a construção sustentável 

e o uso racional de recursos naturais disponíveis para a construção, reciclagem, 

reaproveitamento e recuperação de materiais. Esse projeto anda de mãos dadas com a 

conservação de energia renovável, favorecendo, significativamente, a saúde, a economia em 

longo prazo e o uso de recursos ambientais, reduzindo o uso de iluminação artificial que 

contribui para a poluição luminosa e gera perdas econômicas. 

A Pro-Teq, uma empresa britânica, é responsável por criar uma calçada que brilha no 

escuro, sem a ajuda de uma fonte de energia externa. O material, denominado Starpath, absorve 

energia do sol durante o dia e ilumina à noite. Pode ser usado em qualquer superfície (estradas, 

passagens de zebra, bordas de piscinas) e também é capaz de resistir à chuva, vento e, se isso 

não bastasse, também é antiderrapante. Em razão dessa criação, a empresa recebeu o Prêmio 

Global de Excelência Empresarial de 2013. Trata-se de uma grande invenção que economiza 

grandes quantias de dinheiro no que diz respeito à iluminação e evita inúmeros acidentes 

rodoviários (QUIENLOINVENTO, 2014). Essa invenção é apresentada na Imagem 1. 
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Imagem 1: Concreto luminoso. 

 

Fonte: Quienloinvento, (2014). 

 

A cidade polonesa de Lidzbark Warminski abriu um caminho para pedestres e ciclistas 

que brilha à noite, combinando mobilidade sustentável com eficiência energética. A estrada está 

pavimentada com fósforos azuis que absorvem a luz do Sol durante o dia e podem liberá-la 

durante a noite por um período de 10 horas. O tipo de luz criada é mais suave para o olho 

humano e para a natureza e torna a silhueta de pedestres e cliques mais visível para motoristas 

de estrada paralelos, sendo a segurança rodoviária um foco de preocupação no ambiente rural 

polonês.  

A tecnologia que possibilita isso foi projetada pelo TPA Instytut Badan Technicznych, 

um centro de desenvolvimento de materiais de pavimentação, e foi instalada pela Strabag. A 

inspiração veio do Van Gogh-Roosegaarde, uma ciclovia semelhante, aberta em 2014 na cidade 

holandesa de Nuenen. A principal diferença do projeto polonês é que um caminho exclusivo 

para pedestres foi adicionado (NAIDER MOVILIDAD SOSTENIBLE, 2014). Segue a Imagem 

2. 

 
Imagem 2: Ciclovias luminosas. 

 

Fonte: Naider (2014). 
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Segundo Guerra (2013), em 2006, dois empresários alemães, Joschen Henning Möller 

e Mack, da NighTec empresa, com sede na Alemanha, trouxeram uma brilhante proposta que 

transforma pavers em autofontes recarregáveis de concreto simples que iluminam a escuridão. 

É um projeto com efeito brilhante em concreto, apresentando como resultado calçadas que se 

acendem no escuro, sem a necessidade de conexões elétricas. É o item perfeito para se construir 

um mundo melhor.       

Para obter transparência e brilho, o grande desafio dos empresários de se fazer brilhante 

a calçada de concreto foi conseguir a transparência, durante o processo de cura, não afetando o 

produto. Como é bem conhecido, o concreto, ao não permitir que a luz penetre no material, 

torna-se um dos fatores para superar a soluções fotoluminescentes, criando espaços 

significativos que exigem maior qualidade para utilização final.  

As novas tecnologias tornaram possíveis o desenvolvimento e produção do presente 

brilhante especial, otimizando a entrada ao máximo para obter o efeito fotoluminescente, sem 

alterar propriedades químicas e mecânicas. O brilho no efeito escuro, ou "brilho noite", perde 

apenas 10% de sua potência ao longo de um período de mais de dez anos (RAQUEL OCHOA, 

2013). A Imagem 3 ilustra esse efeito. 

 
Imagem 3: Pavers de concreto luminosos. 

 

Fonte: Construcción y Tecnología en concreto, (2013). 

 

De acordo com Moreira (2018), dentre os desafios para os próximos anos, que constam 

nos “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” da Organização das Nações Unidas (ONU), 

está a busca por energia limpa e acessível, visando-se ao equilíbrio entre o que se produz e o 

que se consome.   Com isso o engenheiro civil e pesquisador do México, José Carlos Rubio 

Avalos, dedicou-se por nove anos a desenvolver um cimento que emitisse luz. Conforme esse 

engenheiro, o produto pode contribuir para iluminar ruas, estradas, rodovias, ciclovias, fachadas 

de edifícios ou ser usado como decoração em ambientes internos e externos.  
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A apresentação do cimento fotoluminescente é igual a do comum: um pó feito de areia 

e argila, que, misturado à água, se dissolve. A grande dificuldade do projeto, explica Avalos, é 

permitir a passagem de luz para seu interior, tendo-se em vista a opacidade do material. Assim, 

o engenheiro atuou para que houvesse interação com a luz, gerando o fenômeno da 

fotoluminescência. O cimento luminoso pode emitir luz em um período de 8 a 12 horas, e sua 

vida útil pode passar dos 100 anos (DEBORAH MOREIRA, 2018), conforme ilustrado pela 

Imagem 4. 

Imagem 4: Cimento que emite luz 

 

Fonte: Geotesc, (2017) 

 

O cimento Portland branco se diferencia pela coloração. A cor branca é conseguida a 

partir da utilização de matérias primas, durante a fabricação e no resfriamento e moagem do 

mesmo. No Brasil, o cimento Portland branco é regulamentado pela norma NBR 12.989/1993, 

sendo classificado em dois subtipos: cimento Portland branco estrutural e cimento Portland 

branco não estrutural. O cimento Portland branco estrutural é aplicado em concretos brancos 

para fins arquitetônicos, apresentando as classes de resistência 25, 32 e 40, similares às dos 

demais tipos de cimento. (CIMENTO.ORG, 2013). 

O vidro é um material fabricado com matérias primas como areia, barrilha, calcário e 

feldspato, logo seu descarte não polui o meio ambiente. Essa afirmação pode levar à crença de 

que não há nenhuma nocividade do ponto de vista ambiental. No entanto, se considerado que 

se encontra em demasia nos aterros sanitários e lixões de todo o país, além de demorar cerca de 

5 milhões de anos para se decompor, verifica-se que representa um verdadeiro problema 

ambiental. Apesar disso, é 100% reciclável, podendo ser reciclado infinitamente, sem perder 

sua qualidade, além de ter características como transparência, impermeabilidade e versatilidade 

em razão da possibilidade de inúmeras formas, cores e tamanhos (VELOSO,2016). 

O vidro temperado tem esse nome por comparação ao aço temperado, ambos têm sua 

resistência aumentada pela têmpera, apesar de o mecanismo deste ser completamente diferente.  
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A tempera produz tensões que aumenta a resistência, induzindo a tensões de compressão 

na sua superfície e tensões de tração em seu interior. 

O vidro temperado possui grande resistência à compressão e baixa resistência à tração 

por ser um material frágil, de ruptura brusca. Em razão dessas tensões, quando se rompe em 

qualquer ponto, toda a chapa se quebra em pequenos fragmentos sem arestas cortantes e menos 

suscetíveis de causar ferimentos (BAUER,2019). 

Produtos que apresentam a propriedade de emissão de luz por um longo período de 

tempo, atraem a curiosidade de cientistas há muito tempo. Nos últimos anos, o avanço científico 

e tecnológico relacionado a novos materiais que apresentam a propriedade de luminescente tem 

aumentado, sendo esses materiais sendo aplicados em interruptores e aparelhos utilizados para 

a iluminação de ambientes, sinalização de emergência, placas sinalizadoras, mostradores de 

relógio, aplicações militares.  (SOARES,2017). 

Para este trabalho, foram usadas duas amostras de pigmentos fotoluminescentes em pó 

diferentes.  

O pigmento aluminato de estrôncio dopado com európio absorve a luz e, quando no 

escuro, reemite a luz armazenada na cor azul intenso por determinado período de tempo. A 

intensidade de luminescência chega até mais que 6 horas (BRASCHEMICAL,2020). 

 O pigmento aluminato de estrôncio dopado com európio, alumínio, disprósio e boro 

que reemite a luz na cor verde intensa por um período até mais que 6 horas (MAXGLOW,2020). 

O processo de iluminação de ambos os pigmentos só é possível porque os elétrons, 

quando absorvem energia luminosa, sobem para uma órbita mais alta de energia. Na ausência 

de luz, estes mesmos elétrons caem do nível mais elevado de energia para um nível de energia 

mais estável e, assim, liberam, em forma de luz visível, a energia armazenada. O processo todo 

é físico e não depende de nenhuma reação química para acontecer (MAXGLOW,2020). 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um novo material com propriedade de 

absorver a luz natural ou artificial, para reemissão com ausência, cuja finalidade é o emprego 

em sinalização e confecção de peças não estruturais, por meio da substituição de 100% dos 

agregados graúdos e miúdos do concreto pelo vidro temperado nas respectivas granulometrias 

da brita 0 e areia grossa, para se facilitar a entrada e saída da radiação da luz no interior do 

concreto; caracterização e avaliação dos materiais por meio de estudos teóricos e métodos 

experimentais de ensaios de granulometria; massa especifica e massa unitária; substituição do 

cimento branco em vez do cinza, para que o concreto possa ter maior índice de refletância e 

melhor aspecto estético; determinação do traço ideal para este concreto, pelo método de 

dosagem ABCP, a fim de se adquirir a melhor trabalhabilidade e proporção dos agregados; 
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aferição e análise dos resultados de resistência dos corpos de provas feitos com estes materiais; 

e, por fim, adição do pigmento fotoluminescente ao concreto para obtenção do efeito luminoso 

e realização da análise visual de sua luminosidade. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 AMOSTRA DO VIDRO TEMPERADO 

 

A amostra de resíduos de vidro temperado foi coletada em uma empresa que fabrica 

vidros temperados em Maringá/PR, e a amostra coletada para os ensaios era de descarte da 

empresa pelo qual foram vidros que passaram pelo processo de têmpera e tiveram quebra e seria 

descartado, foram coletados estilhaços de vidro temperado incolor de 10mm. A amostra 

coletada foi a quantidade suficiente para a realização dos ensaios, conforme a Imagem 5. 

Após a coleta da amostra na fábrica, foi feita a sua trituração manual por meio de uma 

haste metálica e um recipiente cilíndrico metálico para o apiloamento, foram proferidos golpes 

na amostra até se atingir a quantidade necessária e fossem apresentadas dimensões próximas da 

brita 0 e da areia grossa, para substituição de 100% dos agregados graúdo e miúdo pelo vidro 

temperado, conforme apresentado nas Imagens 5 e 6. 

 
Imagem 5: Amostra de vidro sendo coletada da área 

de descarte da fábrica. 
Imagem 6:  Processo de trituração do vidro 

temperado. 

  
Fonte: Autor (2020). Fonte: Autor (2020). 

 

2.2 ENSAIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO VIDRO TEMPERADO TRITURADO 

 

2.2.1 Ensaios de granulometria dos agregados graúdo e miúdo 

 

A determinação granulométrica foi realizada de acordo com a ABNT NBR NM 

248/2003 – Agregados – determinação da composição granulométrica, conforme a dimensão 
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máxima do agregado. Foram utilizados para o ensaio 3kg. O ensaio foi realizado com as 

peneiras de série normal e com agitação mecânica, esta foi feita por porções em razão da 

quantidade necessária de massa da amostra. Foi apontada a massa retida em cada uma das 

peneiras e no fundo do conjunto. Foram realizados dois ensaios de granulometria conforme 

prescreve a norma, mostrado nas Imagens 7 e 8. 

 
Imagem 7: Ensaio de peneiramento mecânico. Imagem 8: Amostras retidas em cada peneira. 

  
Fonte: Autor (2020). Fonte: Autor (2020). 

 

A Tabela 1 representa o ensaio de granulometria do agregado graúdo reciclado, onde se 

observa que a maior parte do material se retém na peneira de malha #4,75. Foram selecionados, 

para utilização dos ensaios, os agregados retidos na peneira de 9,5mm para substituição de 

100% da brita pelo vidro temperado, caracterizando o material aproximadamente das 

dimensões da brita 0. Para a substituição de 100% da areia pelo vidro temperado, foram 

selecionados os agregados retidos nas peneiras de malhas #2,00mm, 1,18mm e 0,60mm, 

caracterizando o material de dimensões da areia grossa.  
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Tabela 1: Ensaio de granulometria dos agregados.  

GRANULOMETRIA PARA O VIDRO TEMPERADO 

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - NBR 7217 

PENEIRAS 1ᵅ DETERMINAÇÃO 2ᵅ DETERMINAÇÃO 

%
 R

et
id

a
 

M
éd

ia
 

%
 R

et
id

a
 

A
cu

m
u

la
d

a
 

%
 q

u
e 

p
a

ss
a
 

N° mm 
Peso Retido 

(g) 

% 

Retida 

Peso Retido 

(g) 

% 

Retida 

½ 12,500 0,015 0,500 0,060 2,000 1,250 1,250 98,75 

⅜ 9,500 0,515 17,167 0,600 20,000 18,583 19,833 80,17 

4 4,750 2,095 69,833 1,735 57,833 63,833 83,667 16,33 

8 2,360 0,155 5,167 0,150 5,000 5,083 88,750 11,25 

10 2,000 0,050 1,667 0,035 1,167 1,417 90,167 9,83 

16 1,180 0,055 1,833 0,135 4,500 3,167 93,333 6,67 

30 0,600 0,060 2,000 0,170 5,667 3,833 97,167 2,83 

40 0,425 0,015 0,500 0,030 1,000 0,750 97,917 2,08 

50 0,300 0,010 0,333 0,025 0,833 0,583 98,500 1,50 

100 0,150 0,015 0,500 0,030 1,000 0,750 99,250 0,75 

Fundo 0,010 0,015 0,500 0,030 1,000 0,750 100,000 0,00 

TOTAL 3,000 100,000 3,000 100,00 100,00  

Fonte: Autor (2020). 

 

No Gráfico 1, pode-se notar que, após a amostra de vidro temperado ser triturada e 

passada pelo ensaio de peneiramento, tem-se uma amostra bem graduada, com granulação 

contínua. 

 
Gráfico 1: Gráfico da curva granulométrica dos agregados. 

 

Fonte: Autor (2020). 
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2.2.2 Ensaio de massa específica real e massa unitária para os agregados graúdo e miúdo 

 

A massa específica do agregado é a densidade do agregado sem nenhum vazio, ou seja, 

não inclui poros permeáveis e não há espaços entre os grãos (AGREGADOS NA 

CONSTRUÇÃO,2014). 

A massa unitária é a razão entre a massa de um agregado lançado em um recipiente e o 

volume deste recipiente (GUERRA, 2019). 

 A massa específica e a massa unitária dos agregados graúdos e miúdos para o vidro 

temperado foram baseadas nas normas da ABNT NM 45/2006 (Agregados - Determinação da 

massa unitária e do volume de vazios), ABNT NM 52/2009 (Agregado miúdo - Determinação 

da massa específica e massa específica aparente), ABNT NM 53/2009 (Agregado graúdo - 

Determinação da massa específica, massa específica aparente e absorção de água) e em dois 

trabalhos: “Produção de concreto cimentício com agregado de resíduos de vidro plano 

temperado’’, do doutor José Glêdson de Sousa Silva, e “Grani lite produzido com resíduo de 

vidro temperado de automóveis ’’, do engenheiro Francisco Romerito de Góis Lima.  

A determinação da massa específica do cimento branco estrutural foi baseada no 

trabalho “Estudo sobre a influência da adição de pigmentos em propriedades de durabilidade e 

na cromacidade do concreto de cimento Portland branco”, da mestra Ângela Zamboni Piovesan, 

e pela ABNT NBR 16605:2017 (Cimento Portland e outros materiais em pó — Determinação 

da massa específica).  

Em razão da falta de equipamento, não foi possível a correta realização dos ensaios com 

base nas normas, visto que os três trabalhos mencionados utilizaram materiais semelhantes ao 

deste e os resultados foram próximos. Os resultados foram determinados mediante o emprego 

da balança eletrônica, proveta graduada, recipiente de plástico cilíndrico, conforme as Imagens 

9 e 10.  

 
Imagem 9: Proveta graduada. Imagem 10: Recipiente cilíndrico. 

  
Fonte: Autor (2020). Fonte: Autor (2020). 
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2.2.3 Cálculo da massa específica do agregado graúdo (𝜸𝒃) 

 

Foi calculada pela divisão da massa do agregado dividido pelo volume inicial da água 

na proveta graduada menos o volume final após se adicionar o agregado, conforme os locais de 

cálculos. 

 

𝜸𝒃 =
𝒎

𝑽𝒊−𝑽𝒇
= (

𝒌𝒈

𝒎𝟑)      (  1 ) 

𝜸𝒃 =
𝟎,𝟏𝟒𝟓

𝟎,𝟎𝟎𝟏𝟕−𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎
= 𝟐𝟎𝟕𝟏, 𝟒𝟑 𝒌𝒈/𝒎³   (  2 ) 

𝜸𝒃 = 𝟐, 𝟎𝟕 𝒈/𝒄𝒎³      (  3 ) 

 

2.2.4 Cálculo da massa unitária do agregado graúdo (𝑴𝑼𝒃 ) 

 

Foi calculada pela divisão da massa do agregado dividido pelo volume do recipiente 

cheio, conforme os locais de cálculos. 

 

𝑴𝑼  =
𝒎

𝑽
= (

𝒌𝒈

𝒎𝟑)      (  4 ) 

𝑴𝑼 =
𝟎,𝟕𝟖𝟎

𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟓𝟓
= 𝟏𝟒𝟏𝟖, 𝟏𝟖 𝒌𝒈/𝒎³    (  5 ) 

𝑴𝑼 = 𝟏, 𝟒𝟏 𝒈/𝒄𝒎³      (  6 ) 

 

 

2.2.5 Cálculo da massa específica do agregado miúdo (𝜸𝒎) 

 

Foi calculada pela divisão da massa do agregado dividido pelo volume inicial da água 

na proveta graduada menos o volume final após se adicionar o agregado, conforme os locais de 

cálculos. 

 

𝜸𝒎 = 𝒎

𝑽𝒊−𝑽𝒇
= (

𝒌𝒈

𝒎𝟑)      (  7 ) 

𝜸𝒎 = 𝟎,𝟏𝟑𝟓

𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝟓−𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎
= 𝟐𝟒𝟓𝟒, 𝟓𝟓 𝒌𝒈/𝒎³   (  8 ) 

𝜸𝒎 = 𝟐, 𝟒𝟓 𝒈/𝒄𝒎³       (  9 ) 
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2.2.6 Cálculo da massa unitária do agregado miúdo (𝑴𝑼𝒎 ) 

 

Foi calculada pela divisão da massa do agregado dividido pelo volume do recipiente 

cheio, conforme os locais de cálculos. 

𝑴𝑼 =
𝒎

𝑽
= (

𝒌𝒈

𝒎𝟑)                 ( 10 ) 

𝑴𝑼 =
𝟎,𝟔𝟒𝟓

𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟓𝟓
= 𝟏𝟏𝟕𝟐, 𝟕𝟑 𝒌𝒈/𝒎³                          ( 11 ) 

𝑴𝑼 = 𝟏, 𝟏𝟕 𝒈/𝒄𝒎³                 ( 12 ) 

 

Em que 

𝑀𝑈𝑚= massa unitária do agregado miúdo; 

𝑀𝑈𝑏= massa unitária do agregado graúdo; 

𝛾𝑚  = massa específica do agregado miúdo; 

𝛾𝑏  = massa específica do agregado graúdo; 

V = volume;  

Vi = volume inicial; 

Vf = volume final. 

 

2.2.7 Módulo de finura 

 

O módulo de finura para o agregado miúdo foi determinado pela soma das porcentagens 

retidas acumuladas nas peneiras de série normal, dividida por 100, em conformidade com a 

norma ABNT NBR NM 248/2003 (Agregados - Determinação da composição granulométrica).  

 

Módulo de finura = 
𝑹𝒆𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒆 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒂𝒅𝒐 (%)

𝟏𝟎𝟎
        (13) 

MF = 2,66        (14) 

 

2.3 DOSAGEM DO CONCRETO 

 

2.3.1 Cálculo do traço para o concreto  

 

O cálculo para o traço de concreto foi desenvolvido com base no método ABCP e no 

“Estudo comparativo de métodos de dosagem de concreto de cimento Portland” do mestre Aldo 

J. Boggio. O uso desta metodologia preocupa-se com a trabalhabilidade do concreto, pois o 
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método vincula-se à granulometria do agregado miúdo e a cada tamanho máximo do agregado 

graúdo. (BOGGIO, 2000), conforme mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Valores determinados para o cálculo de dosagem. 

DADOS PARA DETERMINAR O TRAÇO DO CONCRETO 

Cimento branco CPB 32 

Massa específica do cimento 2999, 00 kg/m³ 

Resistência do concreto aos 28 dias 25 MPA 

Massa unitária do agregado graúdo 1418,18 kg/m³ 

Massa específica do agregado graúdo 2071,43 kg/m³ 

Massa unitária do agregado miúdo 1172,73 kg/m³ 

Massa específica do agregado miúdo 2454,55 kg/m³ 

Diâmetro máximo do agregado graúdo 9,5 mm 

Módulo de finura do agregado miúdo 2,66 

Abatimento do tronco cone 80 ± 100mm 

Massa específica da água 1000,00 kg/m³ 

Fonte: Autor (2020). 

 

2.3.2 Relação água/cimento (a/c) 

 

O valor relação água/cimento é encontrado pela curva de Abrams, porém, quando não 

se dispõe desta, pode-se utilizar a curva de Walz, que se fundamenta no prévio conhecimento 

da resistência do cimento. O parâmetro dá-se pelo conhecimento prévio da resistência do 

cimento e pela resistência à compressão que se deseja do concreto aos 28 dias. (BOGGIO, 

2000), conforme ilustra a Imagem 11. 

 
Imagem 11: Curva de Walz. 

 

Fonte: (ASSUNÇÃO, 2002) adaptada pelo autor (2020). 
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Com resistência aos 28 dias de 25 MPa e cimento CP – 32, relacionando os valores 

conforme o gráfico, à relação a/c = 0,59.  

 

2.3.3 Estimativa do consumo de água (Cag) 

 

O Consumo de água por metro cúbico de concreto pode ser estimado em função da 

dimensão característica máxima do agregado graúdo (Dmáx) e da consistência requerida. 

(BOGGIO, 2000), conforme mostrado na Tabela 3. 

 
Tabela 3: Estimativa de consumo de água. 

CONSUMO DE ÁGUA APROXIMADO (l/m³) 

Abatimento (mm) 
Água para agregado de acordo com as respectivas dimensões 

9,55 mm 19 mm 25 mm 32 mm 38 mm 

40 ± 60 220 l/m³ 195 l/m³ 190 l/m³ 185 l/m³ 180 l/m³ 

80 ± 60 225 l/m³ 200 l/m³ 195 l/m³ 190 l/m³ 185 l/m³ 

80 ± 100 230 l/m³ 205 l/m³ 200 l/m³ 195 l/m³ 190 l/m³ 

Fonte: (BAUER, 2019) adaptada pelo autor (2020). 

 

Com abatimento de 80 ± 100 mm e dimensão máxima do agregado graúdo na peneira 

de malha #9,5mm, tem-se uma estimativa de água (Cag) de 230 l/m³, este valor é referencial e 

pode ser ajustado. 

 

 

 
2.3.4 Estimativa do consumo de cimento (Cc) 

 

Determinado a estimativa do consumo de água por metro cúbico de concreto e adotada 

a relação água/cimento, (BOGGIO, 2000). A estimativa do consumo de cimento foi encontrada 

da seguinte forma: 

 

𝑪𝒄 =
𝑪𝒂

𝒂/𝒄
= 𝒌𝒈/𝒎³        (15) 

𝑪𝒄 =
𝟐𝟑𝟎

𝟎,𝟓𝟗
         (16) 

𝑪𝒄 = 𝟑𝟖𝟗, 𝟖𝟑 𝒌𝒈/𝒎³       (17) 
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Em que  

Cc= consumo de cimento;  

Ca= consumo de água;  

a/c= relação água/cimento. 

 

2.3.5 Determinação do consumo de agregado graúdo (Cb) 

 
O método da ABCP permite que a mistura tenha o menor número de vazios possíveis, diante 

disso, determina-se uma proporção adequada entre os agregados graúdos e miúdos, conforme 

aponta a Tabela 4. 

 
Tabela 4: Volume compactado seco (Vb) de agregado graúdo por metro cúbico. 

Módulo de finura 
Dimensão máxima do agregado (mm) 

9,5 mm 19 mm 25 mm 32 mm  38 mm 

1,8 0,645 0,770 0,795 0,820 0,845 

2,0 0,625 0,750 0,775 0,800 0,825 

2,2 0,605 0,730 0,755 0,780 0,805 

2,4 0,585 0,710 0,735 0,760 0,785 

2,6 0,565 0,690 0,715 0,740 0,765 

2,8 0,545 0,670 0,695 0,720 0,745 

3,0 0,525 0,650 0,675 0,700 0,725 

3,2 0,505 0,630 0,550 0,680 0,705 

3,4 0,485 0,610 0,635 0,660 0,685 

3,6 0,465 0,590 0,615 0,640 0,665 

Fonte: (BAUER, 2019) adaptada pelo autor (2020). 

 

A estimativa do consumo do agregado graúdo por metro cúbico de concreto é 

encontrada pela equação:  

 

𝑪𝒃 = 𝑽𝒃 ∗ 𝑴𝑼𝒃 (𝒌𝒈/𝒎³)       (18) 

𝐂𝐛 = 𝟎, 𝟓𝟔𝟓 ∗ 𝟏𝟒𝟏𝟖, 𝟏𝟖        (19) 

𝑪𝒃 = 𝟖𝟎𝟏, 𝟐𝟕 𝒌𝒈/𝒎³       (20) 

Em que 

Cb = consumo do agregado graúdo por metro cúbico de concreto (kg/m³); 

Vb = volume compactado seco do agregado graúdo por m³ de concreto; 
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𝑀𝑈𝑏   = massa unitária compactada do agregado graúdo por m³ de concreto (kg/m³). 

 

Com o módulo de finura e o diâmetro máximo do agregado graúdo encontra-se o volume 

compactado seco e, por meio da fórmula, obteve-se o consumo de agregado graúdo de 801,27 

kg/m³. 

 
2.3.6 Determinação do consumo de agregado miúdo (Cm) 

 

A estimativa do consumo do agregado miúdo (Cm), depois de já determinados os 

consumos do cimento, água e agregado graúdo, é obtido de forma rápida. Isso se deve ao fato 

de que, o volume de concreto é formado pela soma dos volumes absolutos dos materiais que o 

constituem. (BOGGIO, 2000). Assim, para 1,0m3 de concreto, o volume do agregado miúdo é 

encontrado pela equação 21. 

 

𝑽𝒂 = 𝟏 − (
𝑪

𝜸𝒄
+  

𝑪𝒃

𝜸𝒃
+  

𝑪𝒂𝒈

𝜸𝒂𝒈
 ) ( 𝒎𝟑 )      (21) 

𝑽𝒂 = 𝟏 − (
𝟑𝟖𝟗,𝟖𝟑

𝟐𝟗𝟗𝟗,𝟎𝟎
+  

𝟖𝟎𝟏,𝟐𝟕

𝟐𝟎𝟕𝟏,𝟒𝟑
+  

𝟐𝟑𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
 )                (22) 

𝑽𝒂 = 𝟎, 𝟐𝟓 𝒎𝟑          (23) 

 

Volume de agregado miúdo Va = 0,25m³. 

Em que  

Va= volume de agregado miúdo;  

γc = massa específica do cimento;  

γb = massa específica do agregado graúdo;  

γa = massa específica da água. 

 

Logo, por meio da equação 24, multiplicando-se o seu volume pela sua massa 

específica, obtém se consumo de agregado miúdo, ou seja, de vidro temperado com dimensões 

semelhantes às da areia grossa. 

 

𝑪𝒎 = 𝑽𝒂 ∗ 𝜸𝒎 (𝒌𝒈/𝒎³)       (24) 

𝑪𝒎 = 𝟎, 𝟐𝟓 ∗ 𝟐𝟒𝟓𝟒, 𝟓𝟓                   (25) 

𝑪𝒎 = 𝟔𝟏𝟑, 𝟔𝟒 𝒌𝒈/𝒎³        (26) 
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A estimativa do consumo de agregado miúdo foi de 613,64 kg/m³. 

 

2.3.7 Apresentação do traço de concreto 

 

Consumo de materiais para 1m³ de concreto: 

Cimento: 389,83 kg; 

Agregado miúdo: 613,64 kg; 

Agregado graúdo: 801,27kg; 

Água: 230L. 

Com os dados obtidos, determina-se o traço de concreto para 1m³. 

Cimento: Agregado miúdo: Agregado Graúdo: Água 

    
𝑪𝒄

𝑪𝒄
   : 

𝑪𝒎

𝑪𝒄
  : 

𝑪𝒃

𝑪𝒄
  : 

𝑪𝒂

𝑪𝒄
          (27) 

𝟑𝟖𝟗,𝟖𝟑

𝟑𝟖𝟗,𝟖𝟑
   : 

𝟔𝟏𝟑,𝟔𝟒

𝟑𝟖𝟗,𝟖𝟑
  : 

𝟖𝟎𝟏,𝟐𝟕

𝟑𝟖𝟗,𝟖𝟑
  : 

𝟐𝟑𝟎

𝟑𝟖𝟗,𝟖𝟑
        (28) 

 1            :  1,57    :  2,06    :  0,59        (29) 

 

2.4 ENSAIO DE CONSISTÊNCIA PELO ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE. 

 

A NBR NM 67/1998 tem como objetivo determinar a consistência do concreto no estado 

fresco. Conforme prescreve a norma, o concreto é colocado dentro do cone metálico em três 

camadas, sendo adensado com uma haste metálica aplicando 25 golpes por camada. Após o 

preenchimento, é retirado o molde do cone e feita uma medida do quanto a mistura do concreto 

baixou, ação denominada de abatimento (Slump Teste), (Imagem 12). 

 
Imagem 12: Ensaio de abatimento do tronco de cone. 

  
Fonte: Autor (2020). 
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Neste ensaio obteve-se um abatimento de 11,5 cm. 

 

2.5 CONFECÇÃO E CURA DOS CORPOS DE PROVA 

 

Os corpos de provas foram confeccionados seguindo-se a norma da ABNT NBR 

5.738/2015 – Procedimento para moldagem e cura dos corpos de prova, em corpos cilíndricos. 

Foram utilizados três corpos de prova de 10cm de diâmetro e 20cm de altura; foi passada 

vaselina na parte interna dos corpos de prova para se facilitar o desmolde, sendo preenchido 

cada corpo de prova em duas camadas de concreto; o adensamento foi feito manual utilizando-

se uma haste, aplicando 12 golpes em cada camada; após o devido preenchimento, rasaram-se 

os corpos de prova e foram identificados e mantidos em locais protegidos por 24 horas para a 

sua cura inicial, até seu desmolde. Após os desmolde, os corpos de prova foram submetidos à 

cura em câmara úmida até as suas respectivas datas para o ensaio de resistência - Imagens 13 e 

14. 

 
Imagem 13: Moldagem dos corpos de prova.                Imagem 14: Desmoldagem dos corpos de prova. 

  
Fonte: Autor (2020). Fonte: Autor (2020). 

 

2.6 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO 

 

Foi feito ensaios de resistência à compressão conforme prescreve a norma da ABNT 

NBR 5.739/2018 – Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Suas bases 

foram retificadas, de modo que se tornassem devidamente planas, os corpos de provas foram 

submetidos à prensa hidráulica para o devido ensaio de compressão com as idades de 

rompimento foram de 7, 14 e 63 dias, conforme mostra a Imagem 15. 
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Imagem 15: Ensaio de resistência à compressão. 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

2.7 CONFECÇÕES DE AMOSTRAS DO CONCRETO FOTOLUMINESCENTE 

 

Com o traço determinado, foi feita a medida em kg de agregados, cimento e a água, em 

litros e foram adicionados 20g de pigmento fotoluminescente junto ao cimento em cada molde, 

sendo feita a mistura manual; foram utilizados dois tamanhos de molde, sendo um de 4cm de 

altura, 4cm de largura e 16cm de profundidade e o outro de 1,5cm de altura, 5cm de largura e 

5cm de profundidade, conforme se pode ver nas Imagens 16 e 17. 

 

Imagem 16: Preparo das amostras.  

 

Fonte: Autor (2020). 

 
Imagem 17: Moldagem das amostras. 

 

Fonte: Autor (2020). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 RESISTÊNCIAS À COMPRESSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos com o ensaio de rompimento, pôde-se perceber que os 

corpos de prova apresentaram um breve crescimento de resistência em relação às idades de 

rompimentos, mas foi obtido um valor inferior ao requerido em projeto que era de 25Mpa - 

Tabela 5. 

 
Tabela 5: Resultados do ensaio de resistência à compressão. 

Corpos de prova Idades de rompimentos (Dias) Resistência (Mpa) 

CP 1 7 5,2 

CP 2 14 6,7 

CP 3 63 10,2 

Fonte: Autor (2020). 

 

De acordo com Pires (2018), a substituição da brita pelo vidro temperado para produção 

de concreto é extremamente viável nos âmbitos econômico e ambiental, mas no quesito 

resistência à compressão ainda é ineficaz, quando comparado ao concreto convencional. 

 

3.2 INTENSIDADE LUMINOSA DA AMOSTRA 

  

Para a análise da intensidade luminosa das amostras, fez se necessária a exposição ao 

sol por um período de 60 minutos, conforme mostra a foto, depois foi levado a um ambiente 

escuro e feita uma análise visual da luminosidade emitida pelas amostras. Nos primeiros 15 

minutos se manteve a máxima eficiência luminosa e, nos minutos subsequentes, foi reduzindo 

a sua eficiência luminosa de forma que foi se apagando até cessar com 7 horas, conforme mostra 

as Imagens 18 e 19. 

 
Imagem 18: Amostra exposta ao Sol. Imagem 19: Amostra com efeito luminoso. 

  
Fonte: Autor (2020). Fonte: Autor (2020). 
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A empresa canadense One Corporation, batizada de Ambient Glow Technology, fez uma 

mistura fotoluminescente que é unida a concretos decorativos e sistemas epóxi para se melhorar 

a visão noturna. Depois de apenas 10 minutos de exposição à luz solar, essa mistura pode brilhar 

no escuro por até mais de 10 horas.  

Segundo Jorge (2018), a inclusão de aluminato de estrôncio codopado com európio e 

disprósio em misturas à base de cimento Portland produz o fenômeno da fotoluminescência, 

mas também melhora suas propriedades mecânicas, a sua aplicação como sinalização 

rodoviária de longo prazo é muito mais econômica do que se usar iluminação convencional. 

Sendo assim, conclui-se que o desenvolvimento deste trabalho demonstrou resultados 

satisfatórios. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos pelos ensaios e análises realizadas, pode-se concluir que 

o concreto demonstrou bons resultados com relação à sua luminosidade e baixa resistência à 

compressão menor do que a requerida. 

A sua utilização na construção civil poderia trazer alto reaproveitamento ecológico e 

baixa redução no consumo de energia em razão de sua propriedade de emitir luz e da 

substituição de 100% dos agregados graúdo e miúdo pelo vidro temperado nas suas respectivas 

granulometrias, propiciando um material de alta qualidade. 

 Esse concreto pode ser utilizado em elementos não estruturais como revestimentos de 

ambientes internos e externos de residências, comércios, peças decorativas, meio fio, bancos de 

praças, olho de gato para sinalização, calçadas. 

 Sugere-se para trabalhos futuros um estudo para se obter o aumento de sua resistência 

mantendo suas características, para que seja utilizado em elementos estruturais, pórticos, pavers 

para calçadas, podendo esse concreto vir a contribuir com a sustentabilidade do nosso planeta. 
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