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PREFÁCIO

A pratica da disciplina Material de Construção II, no período 2016.1, foi implementada com
os alunos realizando pesquisas sobre unidades da disciplina e apresentando em miniaulas,
quando o professor acrescentaria sua experiência e provocava discursões em sala de aula. Em
complementação foi programada uma série de visitas às obras em nosso entorno e a plantas
dos principais atores da indústria da Construção Civil. Na vista técnica a fabrica de vidro
temperados, EM Vidros, no município de Raposo, do empresário Erick Murad foi
apresentado, pelo empresário, o processo fabril e seus resíduos. E desafiou a turma a
apresentar um estudo da resistência a compressão, pois parte de seu piso havia sido utilizado
este material, sem um embasamento teórico. O resultado desta investigação é relatado neste
trabalho.

7

1 INTRODUÇÃO
Ao ser convidado pelo coordenador do Curso de Engenharia Civil, do Pitágoras São
Luis, Glauber Tulio Fonseca Coelho, a disciplina de Material de Construção II, no primeiro
semestre do ano de 2016, relatei a ele que não me sentia confortável pois achava que esta
disciplina deveria ser dada por um químico, alguém mais ligado a vivencia no laboratório.
Perfil que não me enquadrava. Por insistência do coordenador acabei aceitando.
A ementa da disciplina tinha como objetivo fornecer aos estudantes conhecimentos
técnicos na área de construção de edifícios capacitando-os a conhecer matérias de construção,
equipamentos e as técnicas construtivas mais correntes, com foco a materiais cerâmicos,
vidro, tintas, materiais poliméricos, rochas, madeira e metais.
Adotamos a metodologia de fazer os alunos pesquisar sobre cada categoria de
materiais afim de preparar miniaulas. Na apresentação das miniaulas o professor completaria
as explicações com informações não abordadas, discursões sobre o tema e experiências
profissionais próprias. Ainda foi agendado uma série de visitas:
- A fábrica de portas da Shalon, no distrito industrial de São Luis;
- A fábrica de vidros temperados, EM Vidros, no Municipio de Raposa;
- A olaria, no Município de Itapecuru;
- Uma palestra sobre tintas pela Sherwim Willians; e,
- As obras da Creche da Canopus, na Vila Maranhão.
Na visita a EM Vidros, o empresário Erick Murad, proprietário do empreendimento,
mostrou que em parte de seu piso havia sido utilizado o pó de vidro, um resíduo industrial, da
etapa de acabamento das peças, como agregado do concreto, mas não havia sido um estudo da
resistência. Logo lançou o desfio de fazer uma investigação sobre o assunto.
A equipe formada por Andressa Rosane Melquiades Faria, Antonio Marques, Daniel
De Jesus, Almeida Campos, Dhryelle Cordeiro Mendes, Fabio Melo Lindoso, Fabio Pinto E
Silva, Gina Mirelles Ferreira Oliveira, Hygor Yury Dos Santos Diniz, Igor Silva Amorim,
Jowanna Heylayne Gomes Campos, Kilson Leonardo Rabelo Santos, Luis Edocto Martins
Sousa, Malenna Luna Rodrigues, Marcelo De Sousa Cruz, Mateus De Menezes Carvalho,
Natalia Nascimento Lauletta De Araujo, Neudson Barros Pires, Pedro Henrique De Sousa
Pinto E Wallesson Alexandre De Sousa Lima passou a levantar dados e fazer uma revisão de
literatura sobre o assunto, que se segue.
A cada dia a preocupação com o meio ambiente deve ser posta em primeiro lugar ao
pensar em construir qualquer empreendimento, pois temos observado as inúmeras
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transformações do planeta devido as grandes modificações feitas pelo homem, sendo essas
transformações contribuintes para a geração de grandes problemas a serem enfrentados pela
humanidade futuramente (UNISALESIANO, 2009, p. 12).
Pensando nisso, foi proposto um estudo para inserção de nova matéria prima como
agregado fino no concreto. Inicialmente o intuito da equipe era reutilizar pneus, retirando-os
do meio ambiente e utilizando-os como uma malha de borracha para armar o concreto, em
substituição da malha de aço, porém devido a dificuldades de preparação da malha de
borracha, principalmente na hora de penetrar na parte metálica do pneu, foi sugerido pelo
orientador outra linha de pesquisa, a substituição da areia pelo pó de vidro na preparação do
concreto. “O uso de vidro já foi estudado e atualmente existem países utilizando este material
como agregado fino no concreto.” (Engenharia, Estudo e Pesquisa, 2011, p. 1)
O vidro é uma substância inorgânica, amorfa e fisicamente homogênea. Geralmente é
frágil e opticamente transparente. Como uma substância, o vidro desempenha um papel
essencial na ciência e na indústria (BAUER, 2009).
Nos últimos anos a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos se tornaram uma
preocupação mundial. A destinação final de resíduos tem sido um grande problema para as
indústrias, o mal descarte do mesmo pode causar graves problemas ao meio ambiente.
Visto que o pó de vidro não pode ser reciclado e que sua eliminação em aterros e rios
pode causar problema ambiental, esse trabalho tem como objetivo encontrar uma aplicação
útil e ambientalmente viável para ele, que é resultado do processo de lapidação de vidro. Será
avaliada a influência da incorporação do pó de vidro nas propriedades físico-mecânicas do
concreto.
1.1 Justificativa
Questões ambientais geram um grande impacto social, logo a ideia de propor algo
relacionado a destinação de um dejeto que grande parte da população não sabe o que fazer
com ele, é de grande importância, e também é uma forma de prestar um serviço visando o
bem dessa e das próximas gerações.
Há dois formatos em que o vidro pode ser reciclado: o caco e o grão. O terceiro
formato, o pó de vidro, ainda não pode ser reciclado. Isso gera despesa para as Indústrias, pois
precisam custear seu descarte ou então lança-los irregularmente na natureza.
Visto que o pó de vidro é considerado sem valor para as indústrias, o reaproveitamento
desse material na construção civil pode reduzir custos para as construtoras e contribui para o

9

desenvolvimento sustentável daí surge a ideia da incorporação do pó de vidro como agregado
fino para o concreto.
1.2 Metodologia
Os primeiros levantamentos a serem feitos foram com os materiais e equipamentos
para trabalho com pneu. Tentamos de diversas formas perfurar o pneu, com serra copo, com
serra comum e com equipamento de pressão, no entanto todas as tentativas foram vãs.
Acabamos desistindo do pneu quando estávamos utilizando a serra copo pois ela além de
provocar um odor que era intoxicante, com pouco tempo de uso, queimou a furadeira de um
integrante do grupo, a tentar perfurar a banda de rodagem, conforme mostrado pela figura 01.
Figura 01 - Realizando furos na banda de rodagem de pneus

Fonte: Os autores.

Ao perceber que não havia mais nenhuma forma de manipular o pneu para o fim que
queríamos, conversamos com nosso orientador e ele nos instruiu á uma outra linha de
pesquisa: pó de vidro como agregado fino no concreto.
A primeira parte do trabalho consiste em fazer um referencial sem a substituição do pó
de vidro, ou seja, produzir corpos de prova usando apenas a areia como agregado fino.
Em seguida, faremos uma variação percentual em volume de 0 %, 10%, 20%, 30% e
40%, da presença do agregado fino (pó de vidro) no corpo de prova.
Após 10 dias de cura, as amostras são submetidas a esforços de compressão para
determinarmos a resistência de cada corpo de prova.
Por último, faremos um comparativo custo/benefício para podermos definir se a
substituição da areia pelo pó de vidro é viável ou não para a indústria da construção civil.
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1.3 Objetivos
1.3.1Objetivo Geral
Para a formação de um engenheiro é essencial o ensino de certas teorias através da
prática. Sendo assim, nos foi proposto estudar, analisar e produzir um material que, além de
contribuir de forma benéfica ao meio ambiente irá nos induzir a trabalhar com equipamentos
de laboratório que nos tornarão familiarizados com procedimentos para pesquisas cientificas.
Queremos propor uma forma de preservar o meio ambiente através da reciclagem de um
material de difícil reutilização, que é produzido em grande escala e também conhecer métodos
de pesquisa e equipamentos de laboratório fazendo um estudo utilizando um material para
compor o concreto, totalmente diferente dos materiais de uso convencional, e verificar se o
material se comporta adequadamente através de testes feitos nestes equipamentos.
1.3.2 Objetivo Específico
Sabendo que o concreto é o principal material utilizado nas obras de engenharia, e que
pó vidro não tem muitas opções para descarte, resolvemos juntar essas informações e
introduzir o pó de vidro na fabricação do concreto. Serão realizados testes a fim de definir
qual a proporção mais indicada para a substituição da areia pelo pó de vidro, de modo que
atinja uma resistência satisfatória. Sendo a substituição de 0 %, 10%, 20%, 30% e 40% do pó
de vidro no agregado fino.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 O Vidro
Substância rígida, amorfa e inorgânica, transparente e quebradiça, fabricada por meio
da fusão a altas temperaturas, seguida de rápida solidificação, de uma mistura de silícios
(areia) e carbonatos. O vidro em geral é composto por areia, calcário, barrilha, alumina,
corantes e descorantes.
Figura 02 – Componentes do vidro.

Fonte: Ekoglass ([20--], não paginado)

2.2 Processo de fabricação – sintetizado
Para a fabricação do vidro a matéria prima utilizada é: sílica, potássio, alumina,
magnésio, cálcio e sucata de vidro. O processo atual para a fabricação do vidro é chamado de
float e acontece da seguinte forma: os materiais são misturados e levados até o forno de fusão
através de correias. A sucata de vidro é colocada para diminuição da temperatura de fusão. A
mistura se fundi no forno de 1600°C, logo após faz-se a afinação, processo no qual o vidro
fundido torna-se homogêneo, e depois o vidro é resfriado gradualmente até que ele atinja a
viscosidade desejada.
O próximo processo, é o "Float Bath". Neste processo a massa para o vidro é posta em
uma piscina de estanho fundido, com cerca de 1000°C. O vidro consegue flutuar no estanho
fundido, pois há uma diferença de densidades entre esses dois elementos; quando o vidro
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flutua sobre o estanho, fazendo com que haja paralelismo entre as superfícies, a melhor
qualidade óptica do vidro é atingida. No processo "Float Bath" é onde determinasse a
espessura do vidro, através da velocidade da linha determinasse a espessura do vidro que
podem ser: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,12, 15 e 19 mm.
Saindo do banho de estanho, já temos uma lamina de vidro rígida que vai para a
galeria de recozimento, onde a lamina é resfriada gradualmente até 120° e depois até a
temperatura ambiente. Antes de fazer o recorte da peça, há o processo de inspeção automática,
onde a lamina passa por um scanner que identifica se ela possui alguma falha.
Por último temos a etapa de lavagem, recorte e armazenamento, onde o vidro lavado é
cortado de acordo com as dimensões especificadas pelo fabricante e logo após armazenado
(PINHEIRO, 2007, p. 20).
O processo de fabricação do vidro apresenta-se de maneira sintetizada na figura 03,
cujas as etapas passamos a descrever.
Figura 03 – Fases de fabricação do vidro.

Fonte: Industria Hoje ([20--], não paginado).

2.2.1 Forno de fusão
A mistura de areia com os demais componentes do vidro é dirigida até o forno de
fusão através de correias transportadoras. Com a temperatura de até 1600ºC, a composição é
fundida, afinada e condicionada termicamente, transformando-se numa massa homogênea.
2.2.2 Banho float
A massa é derramada em um banho de piscina de estanho líquido, em um processo
chamado "Float Bath" (Banho Float). Devido à diferença de densidade entre os materiais, o
vidro flutua sobre o estanho, ocorrendo um paralelismo entre as duas superfícies. Essa é a
condição para que a qualidade óptica superior do vidro float seja atingida. A partir desse
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ponto é determinada a espessura do vidro, através da velocidade da linha. Quanto maior a
velocidade, menor a espessura resultante.
2.2.3 Galeria de Recozimento
Em seguida a folha de vidro entra na galeria de recozimento, onde será resfriada
controladamente até aproximadamente 120ºC e, então, preparada para o recorte
2.2.4 Inspeção Automática
Antes de ser recortada, a folha de vidro é inspecionada por um equipamento chamado
"scanner", que utiliza um feixe de raio laser para identificar eventuais falhas no produto. Caso
haja algum defeito decorrente da produção do vidro, ele será refugado e posteriormente
reciclado.
2.2.5 Recorte, empilhamento e armazenagens
O recorte é realizado em processo automático e em dimensões pré-programadas. As
chapas de vidro são empilhadas automaticamente em pacotes prontos para serem expedidos
ou armazenados.
2.3 Vantagens da utilização de vidros
2.3.1 Conforto Térmico
Os vidros ajudam e muito na sensação de bem-estar, relacionada com a temperatura.
Equilibram o calor produzido pelo corpo com o calor que perde para o ambiente que o
envolve, como acontece na Estação do metrô de Vila Prudente, São Paulo, figura 04.
Figura 04 - Estação do metrô Vila Prudente, São Paulo.

Fonte: Metálica Construção Civil ([20--], não paginado).

2.3.2 Transparência
Explora iluminação natural com uso do vidro, como visto na figura 05.
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Figura 05 – Ambiente com parede de vidro.

Fonte: Revista Vidro Impresso ([20--], não paginado).

2.2.3 Conforto Acústico
Painéis envidraçados proporcionam qualidades acústicas aos ambientes, que já
tornaram em a solução mais popular para aeroportos, como visto na figura 06, enquanto a
figura 07 apresenta os Níveis admissíveis de ruído em áreas urbanas.
Figura 06 – A posição mais utilizada em aeroportos.

Fonte: Vitron Glassdesign (2015, não paginado).
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Figura 07 – Níveis admissíveis de ruído em áreas urbanas.

Fonte: Fernandes (2003).

2.3.4 Integração
O elemento vidro permite uma integração entre ambientes, tanto interno x inteno
quanto interno e externo como se apresenta a figura 08.
Figura 08 – Integração de ambientes.

Fonte: Sampaio ([20--], não paginado).

2.3.5 Privacidade
Os vidros acidado ou vidro laminado permitem garantir a privacidade como
apresentado na figura 09.

16

Figura 09 – Vidro acidado.

Fonte: http://i1.wp.com/allaboutthatglass.files.wordpress.com/2015/07/acidato-fumc3aa.jpg?ssl=1

2.4 Tipos de Vidros
2.4.1 Vidro Float
Este é o vidro mais comum e com um dos menores custos do mercado para a
construção civil. Ele serve como base para a produção dos demais vidros citados abaixo. Suas
vantagens são a transparência, a durabilidade, resistência química, facilidade de manuseio e
claro, o baixo custo.
2.4.2 Os Vidros de Segurança
Os vidros laminado, temperado e aramado são chamados de vidros de segurança, pois
em caso de quebra ele protegem o usuário. Vejamos:
2.4.3 Vidro Laminado
O Vidro Laminado é, apresentado na figura 10, na forma mais grosseira, um sanduíche
de vidros onde a mortadela foi substituída por uma película de material plástico, o tal de
Polivinil Butiral (PVB), ou Resina. Este vidro é comum no seu dia-a-dia e talvez nem saiba: o
para-brisas de seu carro é de Vidro Laminado.
A construção civil é uma consumidora do Vidro Laminado. A NBR-7199 normalizou
seu uso em diversos setores da área, tais como: coberturas, guarda-corpo de sacadas, fachadas
acima de 1,10 m do piso e locais onde haja alto fluxo de pessoas onde existe risco de quebra e
ferimentos.
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Figura 10 – Vidro laminado.

Fonte: Digicom Coberturas ([20--], não paginado).

Classificado como vidro de segurança, o Vidro Laminado tem minimizado a gravidade
dos acidentes com vidro, já que, quando quebrado, seus fragmentos permanecem colados à
película e pontas agudas permanecem no plano do vidro.
Alguns Benefícios do Vidro Laminado:


Graças às novas tecnologias, a película agora é provida de filtros contra
Raios UV(prejudicial), responsáveis por doenças de pele, descoloração de
móveis e tecidos e outros malefícios;



Redução dos ruídos externos, graças à flexibilidade da película de PVB,
que absorve uma porção das ondas sonoras;



O Vidro Laminado pode ser composto por Vidro Refletivo em uma de suas
camadas, geralmente na camada externa ao ambiente, agregando conforto
térmico ao local

2.4.4 Vidro Temperado
Cinco vezes mais resistente a choques térmicos do que um vidro comum com
espessuras semelhantes, o vidro temperado é considerado um vidro de segurança. Em caso
de quebra, fragmenta-se sem pedaços pequenos, pouco cortantes, podendo ser removidos com
maior facilidade e segurança. Por ser mais resistente, pode ser utilizado em aplicações
estruturais autoportantes sem a necessidade de caixilhos, como vistos na figura 11.
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Figura 11 – vidro temperado.

Fonte: Vitron Glasdesign ([20--], não paginado).

O tratamento térmico de têmpera consiste no aquecimento gradativo do vidro até
atingir a temperatura de 700ºC (estado plástico) para ser resfriado bruscamente. Com esse
tratamento, o vidro temperado passa a ser mais resistente à flexão e passa a suportar
diferenças de temperaturas de até 200ºC.
Os vidros temperados com a marca Blindex®, devem ser fabricados de acordo com a
norma ABNT NBR 14698 – Vidros de Segurança. Com produção certificada pela ISO
9001:2008, a Blindex® é uma empresa também com 60 anos no mercado de vidros e
referência nacional em vidros de segurança.
O vidro temperado tem a capacidade de resistir a choques em uma proporção de cinco
vezes mais que um vidro comum com espessuras semelhantes. Trata-se de um vidro de
segurança, pois, quando quebrado, fragmenta-se sem a formação de cacos pontiagudos. Sua
resistência possibilita a utilização em aplicações estruturais sem a necessidade de caixilhos.
O tratamento térmico de têmpera é um processo de aquecimento gradativo até se
atingir a temperatura de 700ºC (estado plástico), seguida de brusco resfriamento.
O vidro temperado possui maior resistência à flexão que os vidros comuns e pode
suportar diferenças de temperaturas de até 200ºC.
2.4.5 Vidro Aramado
Considerado um vidro de segurança, o aramado é um impresso translúcido que possui
uma rede metálica de malha quadriculada incorporada à sua massa. Durante seu processo de
fabricação — semelhante ao do vidro impresso —, assim que o vidro passa entre os cilindros
metálicos e vai para a estenderia (conjunto de rolos), o arame (malha de aço) é colocado
dentro da massa vítrea. Em seguida, é resfriado gradativamente.
A rede metálica incorporada ao vidro tem como função principal segurar os estilhaços
de vidro na hora do rompimento da placa. Ou seja, em caso de quebra, o vidro fica preso à

19

rede metálica, deixando o vão indevassável até sua substituição, reduzindo os riscos de
ferimentos no momento da quebra.
Por ser translúcido, proporciona privacidade e estética ao projeto, ampliando o
conceito de iluminação e requinte (possui efeito decorativo). Além disso, o aramado possui
excepcionais índices de resistência ao fogo, prevenindo, assim, o ambiente da passagem de
chamas e fumaças. Aplicações Caixa de escada, coberturas, fechamentos de claraboias,
sacadas, peitoris, tampos de balcões, composição de móveis, divisórias e guarda--corpos.
Figura 12 – Vidro aramado.

Fonte: Wikipédia ([20--], não paginado).

2.5 Normas técnicas importantes de aplicações de vidros
• NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil
• NBR 14718 - Guarda-corpos para edificação
• NBR 15198 – Espelhos Prata - Beneficiamento e Instalação
• NBR 16259 - Sistemas de envidraçamento de sacadas
2.6 Pontos de atenção para evitar patologias
Os vidros têm de ser trabalhados e colocados respeitando as disposições feitas pelas
normas técnicas, observando-se quatro regras básicas na aplicação: folga, calço,
dimensionamento e acabamento das bordas.
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As duas primeiras dizem respeito à sua relação com a estrutura (ambas evitam que os
esforços de dilatação térmica e de torção dos materiais causados pelas cargas de vento
quebrem o vidro); o dimensionamento diz respeito à sua função (no caso de portas e
divisórias, o vidro deverá ser temperado; para uso em coberturas e fachadas é obrigatório que
seja laminado ou aramado); por fim, quanto às bordas, estas devem ser lapidadas, para
eliminar as micro-fissuras e dificultar as possíveis propagações de trincas.
2.7 Curiosidades
2.7.1 Vidro e Reciclagem

Entre todos os materiais que podem ser retirados do meio ambiente e reciclados, o
vidro é o que mais leva tempo para ser absorvido novamente.
A decomposição total do vidro na natureza pode durar até 1 milhão de anos,
dependendo das condições às quais o material é sujeito. Mesmo com grande variação, o
tempo mínimo de desgaste total é de 4 mil anos – muito mais tempo que itens fabricados com
alumínio ou plástico. Considerando que vidro é uma descoberta de 6 mil anos atrás, muitos
dos primeiros fragmentos encontrados e descartados do material ainda não tenham sido
reabsorvidos por completo pela natureza.
Figura 13 – Ciclo produtivo do vidro.

Fonte: Portal Resíduos Sólidos (2013, não paginado).
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2.7.2 Maior ponte com chão de vidro do mundo
Foi inaugurada a maior ponte com chão de vidro do mundo, com 300 metros de
comprimento e 180 metros acima do nível do mar. Na china. Ligando dois penhascos do
Grand Canyon Zhangjiajie, na província de Hunan, a construção tem um visual alucinante
porque, além da altura, é pavimentada com vidro, como podemos vê na figura 14, trazendo a
sensação de que é possível flutuar em meio aos abismos. A aventura só ficará completa se os
corajosos da vez enfrentarem o bungee jump, que futuramente será instalado no local.
Para montá-la, engenheiros substituíram a madeira por placas de vidro 25 vezes mais
forte do que o convencional usado em janela regular. Ela foi construída para suportar o
impacto de até 800 pessoas, e os turistas ainda contam com calçado de proteção especial para
andar sob a maior ponte de vidro do mundo.
Figura 14 – Maior ponte com chão de vidro do mundo.

Fonte: Nômades Digitais ([20--], não paginado).
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3 PESQUISA
Toda a pesquisa foi elabora no laboratório da Faculdade Pitágoras de Engenharia
Civil, em São Luis, durante as aulas de Materiais de Construção 2, sob orientação do
professor mestre Armando Castro Filho.
No período de abril a junho de 2016, a equipe executou a atividade prática com a
utilização de pó de vidro como agregado fino, no processo de análise da resistência a
compressão dos corpos de prova cilíndricos de dimensões 10x20 cm.
Os passos foram:


Aquisição dos insumos;



Determinação de equipamentos;



Traço;



Corpo de prova;



Rompimento.

3.1 Aquisição dos insumos
Para a execução desse trabalho, foram necessários o pó de vidro, brita, areia, cimento e
água.
O pó de vidro foi adquirido diretamente em uma fábrica de vidro, cujo a destinação
desse pó seria o meio ambiente. O pó de vidro é o resultado do processo de lapidação de
vidro.
Cimento CP III – E- 32, areia e brita foram adquiridas em loja de venda de materiais
de construção.
3.2 Determinação de equipamentos
Os equipamentos utilizados durante o trabalho foram:


Materiais leves: formas cilíndricas 10x20cm, haste de metal;



Equipamentos de laboratório: betoneira, máquina de prensa, carro de mão, vistos
na figura 15;



Equipamentos de proteção individual: máscaras, luvas e óculos de proteção, vistos
na figura 16.
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Figura 15 – Equipamentos de laboratório.

Fonte: Os autores.
Figura 16 – Equipamentos de proteção individual.

Fonte: Os autores.

3.3 Traço
O traço utilizado foi 1:2:3. Foi feito um conjunto de corpo de provas sem adição de pó
de vidro, que serviu de referencial para a pesquisa.
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Utilizamos os cilindros de corpo de prova 10x20cm para auxiliar na medição do nosso
traço.
Após a determinação do traço, utilizamos a betoneira para misturar os materiais. Ao
todo foram 5 betonadas, cada uma com 0 %, 10%, 20%, 30% e 40% do pó de vidro
substituindo a areia.
3.4 Corpos de prova
Para a preparação do concreto colocamos na betoneira limpa um pouco de água, para
“unta-la”. Após isso adicionamos a brita e mais um pouco de água, e deixamos misturar por
cerca de um minuto para então colocarmos a areia/pó de vidro, mais um minuto para misturar,
e colocamos por último o cimento e o restante de água, deixamos misturar por cerca de seis
minutos e o concreto ficou pronto.
Enquanto fizemos a preparação do concreto, outros integrantes foram preparando as
formas que iam receber este concreto. Para preparação foi passado óleo diesel, para que
quando fossemos desformar a peça não grudasse ou quebrasse.
Figura 17 – Corpos de prova identificados e submersos em água.

Fonte: Os autores.
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Para montagem do corpo de prova começamos colocando na forma uma camada de
concreto, após isso, adensamos com a haste metálica, e depois, colocamos a segunda e última
camada de concreto e adensamos novamente e por fim, rasamos a forma com a haste.
O procedimento de mistura é realizado 5 vezes, a primeira betonada com 0% de pó de
vidro, para confeccionar o nosso corpo de prova referencial, logo após fizemos mais quadro
betonadas, cada uma com 10%, 20%, 30% e 40% de substituição da areia pelo pó de vidro.
De cada betonada foram gerados quatro corpos de prova, totalizando 20 corpos de prova,
conforme vistos na figura 18.
Figura 18 – Cilindro de corpo de prova para medição do traço

Fonte: Os autores.

Os corpos de prova levaram cerca de 48 horas para secagem em temperatura ambiente.
Após 48 horas, colocamos em um tanque com água e um pouco de cimento, isso serviu para
manter o corpo de prova hidratado e não aparecerem trincas.
3.5 Rompimento
Devido aos inúmeros imprevistos que aconteceram na produção do nosso estudo, não
foi possível realizarmos o tempo de cura programado incialmente (sete dias e vinte e oito
dias), sendo assim, tiramos os corpos de provas do tanque para rompimento com dez dias.
Antes do rompimento, realizamos a pesagem de todos os corpos de prova, conforme
apresentado na figura 19.
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Figura 19 – Tabulação da pesagem dos corpos de prova.

Fonte: Os autores.

Os corpos já apresentam uma redução de peso, apresentada graficamente na figura 20,
o que já é algo interessante por apresentar o efeito de tornar nossas estruturas mais leves e por
consequências mais baratas.
Figura 20 – Gráfico da variação de peso dos corpos de prova.

Variação de Peso do Corpo de
Prova
Variação do peso

0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
-8,00%
-10,00%
Série1

0%

10%

20%

30%

40%

0,00%

-0,85%

-3,95%

-5,65%

-7,91%

Fonte: Os autores.

Para fazer o rompimento, apoiamos os corpos de prova centrados no prato inferior da
prensa, ligamos o equipamento e aplicamos o carregamento continuamente numa velocidade
de 0,30 a 0,60 MPa/segundo, até a ruptura, apresentado na figura 21.
Figura 21 – Rompimento dos corpos de prova.
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Fonte: Os autores.

O valor de resistência fornecido pela prensa é em toneladas força, então,
transformamos esses valores para unidade solicitada mais usual para este tipo de estudo que é
Mega Pascal. Na figura 22 apresenta a tabulação dos resultados e na figura 23 a representação
gráfica da evolução da compressão.
Figura 22 - Tabulação do rompimento dos corpos de prova.

Fonte: Os autores.
Figura 23 – Evolução da resistência à compressão dos corpos de prova.
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60,00
40,00
Variação (%)

20,00
0,00
-20,00
-40,00
-60,00
-80,00
-100,00
Série1

0%

10%

20%

30%

40%

0,00

39,91

-51,66

-57,43

-86,03

Fonte: os autores.

O valor de resistência apresentados sugere que composições com até
aproximadamente 15% de pó de vidro em volume apresente uma valor igual ou superior a
composições sem a presença do mesmo.
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4 CONCLUSÃO
Depois de muitas visitas ao laboratório, onde tivemos monitores nos instruindo a
manobrar equipamentos laboratoriais e a manipular concreto para obtenção de corpos de
prova com o fim para estudo cientifico, o resultado foi , não só a adição de conhecimento,
como a produção de um material que pode servir de grande utilidade na construção civil e
preservação ambiental .
Conforme apresentado no desenvolvimento do trabalho, concluímos que a inserção de
10% de pó de vidro em substituição do agregado fino, é a quantidade mais adequada e viável
em relação as outras, visto que sua resistência aumenta 1,8 MPa e o concreto chega a ser um
pouco mais leve que o concreto sem o pó de vidro, até este momento.
Sugere-se:
a) Fazer estudo com composições variando em intervalos menores entre 5% e
20% de substituição do pó de vidro para poder ter mais precisão e determinar com
menor erro a melhor composição;
b) Fazer uma investigação microscópica para identificar as causas deste
comportamento. O que esta causando a perda de resistência.
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ANEXO 1: TERPLATE DA VISITA
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