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RESUMO 

 

 

Este trabalho contempla um estudo de caso da fabricação de peças de pavimentação 

utilizando resíduo de vidro em substituição ao cimento e areia. O vidro é um material que 

possui um alto custo de transporte quando comparado a outros resíduos sólidos, e isso faz 

com que ele seja descartado irregularmente em depósitos de lixo, aterro sanitários, ou jogado 

fora nas ruas. A viabilização técnica da utilização deste resíduo tem o potencial de diminuir o 

impacto ambiental causado pelo vidro. Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo de 

determinar os efeitos da substituição de areia e cimento por resíduo de vidro nas propriedades 

mecânicas de peças de concreto para pavimentação na cidade de Rio das Ostras-RJ. O vidro 

foi separado, triturado e posteriormente adicionado ao cimento, areia, pó de pedra e brita 0 

para confecção de dois traços dos corpos de prova, que possuem 5% e 9% de vidro, 

denominados 1:4 e 1:5 respectivamente. Depois foram realizados testes para comparar a 

resistência à compressão, absorção de água e consumo de cimento destas duas dosagens com 

as normas reguladoras para peças de pavimentação. Os resultados evidenciaram que o traço 

com maior quantidade de vidro apresentou melhores resultados, atendendo de acordo com a 

norma ABNT NBR 9781 (2013). 

 

 

Palavras-chave: Resíduo de vidro, Paver, Cimento Portland, Absorção de água e resistência 

à compressão. 

  



ABSTRACT 

 

 

This work contemplates a case study of the manufacture of paving pieces using glass waste to 

replace cement and sand. Glass is a material that has a high transport cost when compared to 

other solid waste, and this causes it to be discarded irregularly in garbage dumps, landfills, or 

thrown out on the streets. The technical feasibility of using this waste has the potential to 

reduce the environmental impact caused by glass. In this context, the present work aims to 

determine the effects of replacing sand and cement with glass residue on the mechanical 

properties of concrete pieces for paving in the city of Rio das Ostras-RJ. The glass was 

separated, crushed and subsequently added to cement, sand, stone powder and gravel 0 for 

making two traces of the specimens, which have 5% and 9% of glass, denominated 1: 4 and 1 

: 5 respectively. Then tests were carried out to compare the compressive strength, water 

absorption and cement consumption of these two dosages with the regulatory standards for 

paving pieces. The results showed that the line with the largest amount of glass presented 

better results, complying with the ABNT NBR 9781 (2013) standard. 

 

 

Key words: Glass residue, Paver, Portland Cement, Water absorption and resistance to 

compression. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL 

O vidro é um material bastante utilizado no mundo todo, só o Brasil produz em média 

1100 mil toneladas atualmente (CEMPRE, 2019). Este resíduo é gerado, em grande parte das 

vezes, de todo o vidro que já foi utilizado pelo menos uma vez e que perdeu o seu propósito 

inicial, podendo assim ser reutilizado (VERALIA, 2018).  

Embora o resíduo de vidro possa ser reciclado várias vezes, sem perda nas suas 

propriedades, apenas 40% desse material é reciclado no Brasil e volta para o princípio da 

cadeia produtiva do próprio vidro. Os outros 660 mil toneladas, acaba tendo como destino 

final aterros sanitários e lixões (CEMPRE, 2019). Pode ser dito, que um dos fatores que 

contribuem com esta situação é que o vidro possui um alto custo de transporte para a sua 

reciclagem, devido a sua elevada massa específica de aproximadamente 2,5 g/cm
3
 (FÁVERO, 

2009).  

Portanto, o uso do vidro reciclado como matéria-prima para a produção de outros 

produtos tem adquirido grande importância nos últimos anos, devido a questões ambientais e 

econômicas. Do ponto de vista ambiental, a reutilização de resíduo de vidro permite a 

diminuição da quantidade de resíduos sólidos gerados nas cidades, do econômico existe a 

perspectiva de redução do custo final do produto e aumento da qualidade, além de  melhorias 

nas propriedades técnicas e mecânicas (SANTOS, 2012).  

Por consequência, vários estudos relatam o emprego de vidro reciclado em atividades 

como construção de estradas, fabricação de argamassas, agregado na fabricação de blocos de 

concreto, basicamente materiais da indústria de construção civil a base de cimento. 

Por outro lado, a construção civil é um setor de grande relevância na economia 

brasileira, correspondendo a cerca de 6 % do PIB (IBGE, 2018). No entanto ela é uma grande 

consumidora de energia, matérias-primas, recursos naturais não renováveis e produz uma 

quantidade expressiva de resíduos sólidos, representando metade do total do lixo gerado nas 

cidades brasileiras (RBCIAMB, 2018; LAVOR, 2018; AMARAL, 2011).  

Um dos fatores que contribuem para este cenário é o consumo de cimento, matéria-

prima principal na construção civil. Pois atua como ligante no concreto, além de ser um 

grande fator na determinação do custo final do produto. Somente o Brasil produziu 

aproximadamente 43 milhões de toneladas de cimento em 2018 (SNIC,2019). 

Assim sendo uma opção sustentável para reduzir os impactos negativos gerados pela 

construção civil seria a utilização de matérias-primas alternativas, como os resíduos, por 



exemplo: na fabricação de cimento, substitutos parciais do cimento e na fabricação de blocos 

de concreto ou peças de pavimentação, dentre outros (LAVOR, 2018). 

Em contrapartida o vidro é composto aproximadamente por 70% de sílica (SiO2) no 

estado amorfo e possui uma menor porcentagem de sódio (Na2CO3) e cálcio (CaCO3) 

(VERALIA, 2018). Este material apresenta uma composição química favorável para ser 

utilizado como substituto da areia em peças de concreto, visto que possuem respectivamente 

90% e 25% de sílica. Além disso, o uso de resíduos de vidro pode melhorar as propriedades 

mecânicas e de durabilidade devido ao seu impacto positivo na microestrutura do concreto 

(LOPEZ et al, 2005). 

Islam et al (2018) demonstrou que concretos feitos com a incorporação de partículas 

de vidro moídas, como substituição parcial de areia, apresentaram aumento na resistência à 

compressão, e redução de absorção de água quando comparado a um concreto padrão. 

Sendo assim, a utilização de resíduo de vidro como substituto parcial da areia pode 

acarretar em vantagens ambientais, técnicas e econômicas para a indústria da construção civil. 

 

1.2 O PROBLEMA 

Os resíduos de vidro na sua maioria são descartados após o consumo, segundo o IPEA 

(2018) cerca de 3% do total de resíduos sólidos fabricado no Brasil (IPEA,2018). Apesar de o 

vidro ser reciclável, no município de Rio das Ostras-RJ uma quantia próxima de 5 toneladas 

são descartadas anualmente e tem como destino final o aterro sanitário (PMRO, 2019). Isso 

resulta em sérios problemas econômicos, ambientais e sociais, como: redução da expectativa 

de vida do aterro e fonte de propagação de doenças, já que o vidro demora mais de mil anos 

para entrar em decomposição (MORAIS et al, 2018). 

 Desta forma, o resíduo de vidro deve ser separado por um sistema de triagem de 

resíduos sólidos visando à mitigação do problema e assim facilitar a reciclagem. Porém em 

Rio das Ostras-RJ como na maioria das cidades brasileiras, o sistema de separação de 

resíduos sólidos ainda está num nível muito aquém do necessário. Pois os locais de coleta de 

resíduo sólidos na cidade não tratam o resíduo de vidro como reciclável (PMRO, 2019).  

Segundo Paschoalin Filho et al (2014), a coleta seletiva se apresenta como um método 

importante, pois cria condições mais favoráveis de destino para resíduos sólidos nas grandes 

cidades. Exige que os descartes sejam separados em categorias, como por exemplo, o vidro 

que pode ser separados em tipos e cores.  



Os maiores geradores de resíduos de vidro no município são os domicílios, 

restaurantes, lanchonetes e bares. Existem dois pontos de coleta de resíduo de vidro 

disponível para a população local; sendo eles, o Centro de Educação Ambiental de Rio das 

Ostras (CEDRO) e o Parque dos Pássaros (PMRO, 2019). É importante ressaltar a 

necessidade de o cidadão levar esse material descartável até um desses pontos de coleta.  

Além disso, a divulgação de tais pontos ainda é discreta em razão da relevância do 

tema para o município e podemos supor que essa pode ser uma das razões do vidro ser 

descartado junto com o lixo comum e em lugares impróprios na cidade sem o devido 

reaproveitamento. Diante disso, é necessário desenvolver novas maneiras que busquem a 

reciclagem deste resíduo a fim de reduzir os impactos provenientes do descarte de maneira 

incorreta. 

Como já dito anteriormente, a indústria da construção civil se apresenta como uma 

alternativa para reaproveitamento deste resíduo, em substituição as matérias-primas 

convencionais e ainda podendo obter redução de custo, pois ocorreria redução no consumo de 

insumos naturais aliados a poucas modificações no processo produtivo dos produtos feitos a 

base de cimento (SAUER, 2013). 

Por outro lado, em Rio das Ostras-RJ aproximadamente 60 km de ruas não são 

pavimentadas (PDMURO, 2015). Uma alternativa seria a utilização de pavers para 

pavimentação, pois em relação ao asfalto eles possuem a vantagem de não impermeabilizar o 

solo e também permitem a retirada e colocação sem danificar as peças, caso haja necessidade 

de manutenção subterrânea. E ainda no seu processo de fabricação podem ser incorporados 

alguns resíduos (AMARAL, 2011). 

Desta maneira, este trabalho de fim de curso se propõe avaliar a possibilidade de 

utilizar o resíduo de vidro como matéria prima, alternativa, na fabricação de paver.  

 

1.3 OBJETIVO GERAL  

O objetivo geral deste projeto é avaliar os efeitos da adição de resíduo de vidro nas 

propriedades técnicas de pavers. 

Como objetivos específicos têm: 

 Fazer um levantamento sobre a quantidade anual de resíduo de vidro coletado na 

cidade de Rio das Ostras-RJ; 

 Determinar as propriedades técnicas de cada traço e comparar com os requisitos 

estabelecidos pela norma ABNT NBR 9781(2013); e 



 Calcular a porcentagem do cimento no custo final do paver com resíduo de vidro. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS  

A produção de resíduos sólidos é um problema que acontece nas cidades do mundo 

inteiro, visto que o crescimento da população urbana resulta em aumento na geração de lixo. 

Segundo o Manual do gerenciamento integrado (2018), foram gerados somente no Brasil 

cerca de 80 milhões de toneladas, do qual cerca de 60% teve como destino final os aterros 

sanitários. O restante, ou seja, 32 milhões de toneladas de resíduos sólidos gerados foram 

despejados em locais inadequados, como lixões (ABRELPE, 2019). 

Esse grande número de rejeitos descartados incorretamente tem várias consequências 

negativas, como os exemplos a seguir: dificuldade de encontrar áreas disponíveis para o 

descarte final, degradação ambiental; contaminação do solo, ar e água; proliferação de vetores 

transmissores de doença; entupimento das redes de drenagem urbana, enchentes (MDR, 

2018). 

Diante desse cenário se torna necessário buscar alternativas para fomentar a 

reciclagem e reutilização de resíduos sólidos poluentes, a fim de diminuir os impactos 

negativos, consequência do seu descarte irregular. Dado que o potencial de reciclagem e 

reutilização de alguns resíduos pode ser explorado uma vez que pode gerar benefícios para o 

meio ambiente e para a sociedade brasileira. Como por exemplo, o acréscimo na vida útil dos 

aterros sanitários, diminuição do volume de lixo circulando nas ruas, incentiva a coleta e 

separação de resíduos nas cidades, além de contribuir com a preservação das áreas livres e do 

meio ambiente (DA CUNHA, 2016). 

Nesse contexto, o uso do resíduo de vidro aparece como alternativa na fabricação de 

artefatos de cimento da construção civil sem que ocorra comprometimento de qualidade do 

produto (CALDAS, 2012). A substituição parcial de cimento por vidro, pode resultar na 

redução do consumo de agregados e melhoria das propriedades mecânicas do bloco como no 

trabalho realizado por Lodi (2014). 

Desta maneira este projeto de conclusão de curso avalia a utilização de resíduo de 

vidro como matéria-prima alternativa na fabricação de artefatos de cimento, diminuindo assim 

o volume total de lixo descartado na cidade de Rio das Ostras-RJ. 



1.5 DELIMITAÇÕES 

É importante ressaltar que um dos objetivos do presente trabalho era fazer peças de 

concreto de pavimentação com traços 1:6 e 1:7, além dos corpos de prova 1:4 e 1:5. Porém 

isso não foi possível devido ao fato de que a prensa MBP-4 utilizada para fabricar os pavers 

quebrou e logo depois tivemos a pandemia com paralisação das atividades. Dessa forma não 

foi possível a fabricação dos corpos de prova 1:6 e 1:7 e prosseguimento dos testes para esses 

traços. 

O traço padrão do concreto de referência, assim como o método de fabricação e cura 

dos corpos de prova são os mesmos utilizados pela fábrica na produção dos seus artefatos de 

concreto.  

 

1.6 FÁBRICA 

A fábrica onde ocorreu a produção dos corpos de prova está localizada em Rio das 

Ostras-RJ. É uma empresa especializada na produção de artefatos de cimento, produz e 

comercializa meios-fios, mourões, blocos de concreto, peças de concreto de pavimentação 

(pavers) e outros. 

  



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, será apresentada a pesquisa exploratória realizada sobre o tema deste 

trabalho. A pesquisa irá contemplar a definição dos componentes, materiais constituintes 

fazendo uma apresentação do cimento Portland, dos tipos de concretos, dos tipos de pavers, 

da definição e reciclagem de vidro, estudos com a utilização de resíduo de vidro na 

construção civil, métodos de dosagem e granulometria de agregados.  

 

2.1 CIMENTO PORTLAND  

O cimento do tipo Portland é o mais comum e um dos material mais consumido do 

mundo, somente no Brasil 54.652 toneladas foram consumidos em 2019 (SNIC, 2019). É 

matéria-prima básica essencial da indústria da construção civil destinado à confecção de 

vários outros materiais, particularmente bloco de concreto. Também é o material que tem o 

maior peso no custo final de artefatos de cimento.  

Petrucci (1979) define cimento Portland como um material pulverulento, constituído 

de silicatos e aluminatos de cálcio, praticamente sem cal livre, resultante da moagem do 

clínquer com adições (essas adições que dão as características do diversos tipos de cimento 

Portland). O clínquer é o material resultante do cozimento da mistura de calcário e argila, 

dosada convenientemente, que resulta na formação de sais complexos que apresentam 

variação percentual para cada tipo de cimento Portland desejado e que mostrados na Tabela 1 

 

Tabela 1: Composição Química do Cimento (Fonte: Neville, 1997; apud Amaral, 2016) 

Componente Composto Abreviação Teor(%) 

Silicato Tricálcio 3CaO.SiO2 C3S 42-60 

Silicato Dicálcio 2CaO.SiO2 C2S 14-35 

Aluminato Tricálcio 3CaO.Al2O3 C3A 6-13 

Ferroaluminato Tetracálcio 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 5-10 

Gesso CaSO4.2H2O 
 

CSH2 1-4 

 

Esses sais na presença de água se hidratam promovendo seu endurecimento, 

ocasionando elevada resistência mecânica. A fabricação do cimento Portland gera grandes 

impactos ambientais (AMARAL, 2016), visto que o seu processo de fabricação libera o CO2, 

principal causador do efeito estufa. No Brasil, mais de 700 Kg de CO2 por tonelada de 

cimento foram lançados na atmosfera em 2018 (VISEDO e PECCHIO, 2019).  

As matérias-primas básicas para a produção do cimento são o calcário (CaCO3) e a 

argila mineral. Após ser extraído, o CaCO3 é aquecido produzindo cal (CaO) em seguida o 



CaO reage com sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e óxido de ferro (Fe2O3) existentes na argila 

mineral produzindo o clínquer. Esse produto intermediário é em seguida moído juntamente 

com o sulfato de cálcio (gesso, CaSO4.2H2O ou anidrita e CaSO4), produzindo cimento 

Portland (AMARAL, 2016). 

É importante observar que em cada etapa do processo de produção de cimento existe 

emissão de CO2 desde a extração de matéria-prima até a expedição do cimento. Conforme 

ilustrado na Figura 1:  

 

 

Figura 1: Emissões de CO2 na fabricação do cimento (Fonte: Harbert et al, 2010) 

 

Devido aos impactos ambientais decorrentes da fabricação de cimento, cada vez mais 

é necessário à busca por soluções que mitiguem os problemas advindos do processo de 

produção de cimento. Logo este trabalho se mostra de acordo com essa linha, pois a 

incorporação de resíduo de vidro tem o potencial de diminuir o consumo do cimento na 

fabricação de pavers. 

 

2.2 CONCRETO  

O bloco de concreto para alvenaria, estrutural começou a ser utilizado com a criação 

do cimento Portland. Pode ser fabricado a partir de diferentes processos produtivos utilizando 
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equipamentos manuais e hidráulicos. Possui função estrutural para uso em elementos de 

alvenaria acima ou abaixo do nível do solo (SALVADOR FILHO, 2007). 

É um produto normalizado pela ABNT NBR 6136:2016 e a sua produção é feita 

utilizando cimento, areia, pó de pedra, brita, água e aditivos facilitadores de moldagem, com 

consistência própria para permitir a sua desforma imediatamente após a prensagem 

(BERTOLINI, 2017). 

O processo de fabricação blocos de concreto segue as seguintes etapas: mistura 

levando em consideração o traço desejado, moldagem e compactação da peça utilizando uma 

prensa industrial e a cura das peças para assim adquirirem resistência (BERTOLINI, 2017). 

Fernandes (2012) diz que, na produção de artefatos de concreto é necessário retirar o 

bloco do molde logo após a sua moldagem para então reutilizarmos essa forma na fabricação 

de outro bloco de concreto. É o que acontece com os pavers também. 

 Ainda de acordo com Fernandes (2012) o tipo de concreto utilizado nesses casos é o 

seco, ele é caracterizado por ter uma consistência de “terra úmida” e terem uma menor parcela 

de água em sua composição. Os blocos fabricados com esse tipo de concreto precisam ter 

adesão suficiente para permanecerem compactos até o seu endurecimento, evitando assim 

algum tipo de dano ao produto. Uma forma de se obter coesão e resistência é aumentando a 

quantidade de água, pois assim, a mistura fica mais fácil de ser compactada, resultando numa 

quantidade menor de vazios no interior do concreto já que se tem uma melhor acomodação 

das partículas (BERTOLINI, 2017). 

No entanto o concreto plástico é caracterizado por um alto consumo de água para 

hidratação do cimento, diferentemente do concreto seco onde a resistência é proporcional à 

relação água\cimento. Para Bertolini (2017), a principal diferença é que os materiais feitos 

com concreto seco precisam ter coesão suficiente para manter uma peça inteira até o seu 

endurecimento, evitando assim; deformação, desmoronamento, quebra de arestas, ou qualquer 

outro dano, ou seja, quanto mais água for adicionado maior será a resistência obtida até um 

limite. 

Em contrapartida, no concreto plástico a preocupação principal do controle de 

qualidade é reduzir o volume da água de amassamento visto que a tendência do profissional 

que molda as peças é a de utilizar uma quantidade de água acima do ideal com o objetivo de 

facilitar o manuseio da mistura e resultando em um melhor adensamento da peça fabricada 

(FERNANDES, 2012). 

Segundo Bertolini (2017), esta quantidade maior de água resulta numa queda da 

resistência á compressão da mistura e pode ser explicada pela porosidade resultante dos 



vazios antes ocupados pela água não utilizada na hidratação. Por isso diferentemente do que 

acontece com o concreto seco, a relação água\cimento que é usada no concreto plástico, deve 

ser a menor possível, porém o suficiente para que sejam garantidas boas condições de mistura, 

trabalhabilidade e adensamento do concreto. 

Enfim, ao contrário do concreto seco essa relação de água e cimento na dosagem da 

peça, na forma plástica, precisa ser menor possível, o bastante para que o bloco possua boas 

condições de mistura, lançamento e adensamento do concreto. Visto que a maioria dos 

defeitos de fabricação ocorrem devido à utilização de um volume de água insuficiente para 

proporcionar o adensamento adequado das peças (BERTOLINI, 2012). 

 

2.3 PEÇA DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO 

Segundo a norma ABNT NBR 9781 (2013) as peças de concreto para pavimentação 

também conhecidos como pavers, são pisos intertravados utilizados como revestimento de 

pavimento ou calçamento. Essa camada superficial deve apresentar acabamento confortável 

para o trânsito de pessoas e sua estrutura deve suportar cargas de veículos leves ou pesados. 

Os materiais utilizados na fabricação são o cimento Portland, agregados que pode ser areia, pó 

de pedra e outros, além de aditivos e água (BITTENCOURT, 2012). 

 

 

Figura 2: Peça de concreto para pavimentação produzidos (Fonte: O Autor, 2020) 

 

Além disso, uma das características mais importantes da pavimentação com peças de 

concreto é o fato de ser intertravada, visto que os blocos são assentados sobre uma camada de 

areia. O conceito básico desse tipo de concreto é a transferência carga para a peça vizinha 

através do atrito entre as faces laterais, isso faz com que se diminua a transmissão de carga 

para as camadas inferiores do pavimento. Outra característica desse tipo de concreto é o fato 



de ser levemente permeável, pois permite a passagem de uma pequena parte da água da chuva 

para o solo, através das juntas (FERNANDES, 2012). 

Por outro lado, o fato de ser mais claro do que o asfalto faz com que o paver tenha 

menor absorção de calor vindo dos raios solares, fato que se traduz em maior conforto térmico 

superficial a peça. Outra característica importante dos pisos intertravados é a capacidade de 

ser desmanchada e reconstruída com até 100% de aproveitamento das peças no evento de se 

ocorrer algum problema na fabricação (ABNT, 2013). 

Em síntese, os vários tipos de pavers com formas, cores e modelos disponíveis, 

permite a esse produto grande competividade no mercado como opção de pavimentação de 

áreas de trânsito de pedestres ou veículos de passeio e carga.  

As peças de concreto de pavimentação são agrupadas em quatro tipos de grupo 

segundo a ABNT 9781:2013: 

 Tipo I: Peças pré-moldadas de concreto com formato retangular e que são 

assentados em fileiras ou em espinha de peixe. O desenho técnico desse paver 

pode ser observado na figura 3. 

 

 

Figura 3: Paver tipo I (Fonte: ABNT NBR, 2013) 

 

 Tipo II: Peças pré-moldadas de concreto com formato único, não retangular, e 

assentadas em fileiras. O desenho técnico desse tipo de paver pode ser visto na 

Figura 4. 

 

 

Figura 4: Paver tipo II (Fonte: ABNT NBR 9781, 2013) 

 



 Tipo III: Peças pré-moldadas de concreto que podem ter formato de trapézios, 

triedros, hexágonos e possuem um peso de 4 Kg. O desenho técnico desse tipo de 

paver de concreto é apresentado na Figura 5. 

 

 

Figura 5: Paver tipo III (Fonte: ABNT NBR 9781, 2013) 

 

 Tipo IV: Peças pré-moldadas de diferentes formatos, ou um único com juntas 

falsas que possibilitam o assentamento único ou de diferentes padrões. O desenho 

técnico desse tipo de paver pode ser observado na Figura 6. 

 

 

Figura 6: Paver tipo IV (Fonte: ABNT NBR 9781 2013) 

 

2.4 VIDRO 

O vidro é caracterizado como um material não cristalino, inorgânico, homogênea e 

amorfa, obtida através do resfriamento de uma massa em fusão de matérias-primas 

inorgânicas minerais. É obtido através da fusão de compostos inorgânicos em alta 

temperatura. Sua composição química segue na Tabela 2 (ABIVIDRO, 2018):  

 



Tabela 2: Composição Vidro e da Areia (Fonte: ABIVIDRO, 2018) 

Vidro Areia 

SiO2 72% SiO2 96% 

Na2CO3 14% Al2O3 3% 

CaCO3 11% Fe2O3 0,5% 

Outros 3% Outros 0,5% 

 

O seu principal componente é a sílica (SiO2), esse fato concede ao vidro boas 

propriedades, semelhantes a areia como pode ser visto na Tabela 2, sendo assim um potencial 

material a ser utilizado em mistura com o concreto (LOPEZ et al, 2018). 

O vidro possui outras características que podem justificar o seu uso como matéria-

prima na fabricação de artefatos de concreto (CALDAS, 2012): 

 Possuem grande dureza superficial, aproximadamente 5,5 na escala Mohs; 

 Apresentam elevada massa específica, variando de 2.460 a 3.330 kg/m³; 

 Possuem elevada resistência mecânica; 

o Resistência à compressão de 500 MPa, podendo chegar até 12.500 MPa em 

vidros temperados; 

o Resistência à tração de até 2.000 MPa. 

 

Outras características importantes desse material são a transparência e a capacidade de 

variar sua viscosidade de acordo com a temperatura em que está submetido. Essa variação 

fica evidente quando em temperatura ambiente o vidro possui alta viscosidade cerca de 13,5 

Pa.s. Enquanto que durante o seu processo de fabricação quando esse material é exposto a 

temperaturas entre 1500°C e 1600°C, ele se apresenta em estado líquido com viscosidade 

baixa cerca de 1 Pa s, o que favorece  ser moldado em diferentes formas e tipos (CEMPRE, 

2019). 

Existem vários tipos de vidros fabricados sendo os mais comuns (ABIVIDRO, 2018): 

 Vidros para embalagens: garrafas, potes, frascos; 

 Vidro Plano: vidros temperados e laminados; 

 Vidros domésticos: copos, pratos; 

 Vidros técnicos: lâmpadas incandescentes, vidros para laboratório e vidros para 

garrafas térmicas.  

 



Por outro lado, o vidro mais comum descartado pela população brasileira é o de 

embalagens, fato que pode ser explicado pela alta demanda e consequente produção em alta 

escala desse tipo de vidro. Somente no Brasil, cerca de 800 mil toneladas de embalagens 

foram produzidas em 2018 (CEMPRE, 2019). 

Segundo Veralia (2018), o fato de o vidro ter alta massa específica e ter baixo preço de 

venda na média 0,40 R$/kg, o torna não lucrativo para catadores de lixo. Isso aliado à falta 

conscientização da população traz impactos negativos resultantes do seu descarte irregular. E 

por consequência, é comum encontrar garrafas e lâmpadas descartadas em locais sem nenhum 

controle ambiental ou sanitário para o reaproveitamento do material. Contribuindo para a 

poluição das cidades e do meio ambiente.  

O vidro é um material 100 % reciclável que pode ser submetido a altas temperaturas 

aproximadamente 150°C sem que ocorra perda de suas principais características (VERALIA, 

2018). Esse fato proporciona ao vidro a capacidade de ser reaproveitado indefinidamente 

como matéria-prima na fabricação de próprio vidro e também tem potencial de ser utilizado 

em outros processos produtivos (CEMPRE, 2018).  

Segundo o Manual de Gerenciamento Integrado (2018), o processo de 

reaproveitamento dos resíduos pode seguir com três abordagens: 

 Recuperação: nesse processo é feito a remoção através de lavagem de substâncias 

e impurezas que podem dificultar a reciclagem do resíduo, além da separação por 

cores e tipos; 

 Reutilização: acontece a reutilização do resíduo na forma que foi fabricado, sem 

transformação ou mudança de forma; 

 Reciclagem: aqui ocorre de fato corre o reaproveitamento do material, já que o 

resíduo será submetido a condições que necessariamente resultará em alguma 

transformação antes de ser utilizado novamente.  

 

Além da redução do consumo de matérias-primas retiradas da natureza, a reciclagem 

do vidro proporciona vários outros benefícios entre eles estão: redução do custo de limpeza 

urbana, diminuição do volume de lixo em aterros sanitários e preservação do meio ambiente 

(CONKE E NASCIMENTO, 2018). 

 

2.5 UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE VIDRO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A investigação sobre a incorporação de resíduo de vidro a materiais de construção 

vem sendo foco de muitos estudos, estas pesquisas mostram o potencial de utilização do 



resíduo de vidro como substituto parcial, na forma de matéria-prima em concretos e peças 

pré-moldadas de concreto. Resultados satisfatórios têm sido encontrados, e esses trabalhos 

têm sido incentivados pelo potencial benefício que podem oferecer na mitigação dos impactos 

ambientais causados pelo descarte de vidro (MATOS, 2010). Vale ressaltar que a maioria dos 

trabalhos utilizou resíduo de vidro como pó. 

Lopez et al. (2005), realizaram um estudo onde avaliaram o comportamento de blocos 

de concreto fabricados utilizando pó de vidro, os concretos foram examinados após 28 dias. 

As resistências à compressão do bloco de concreto com 10% e 15% de pó de vidro 

corresponderam a um aumento de 30% e 10%, respectivamente, comparando com o valor da 

resistência obtido com concreto de referência. 

Souza et al. (2017), utilizou blocos de pavimentação com 5%, 10% e 15% de resíduo 

de vidro moído respectivamente em substituição a areia. Nesse estudo foi concluído que os 

corpos de prova tiveram aumento de resistência a compressão de aproximadamente 3 MPa, 10 

MPa e 11 MPa respectivamente para os pavers de 5%, 10% e 15% quando comparados aos 

blocos de referência.  

Mariaková et al. (2019), realizaram ensaios com corpos de prova que possuíam 15%, e 

20% de resíduo de vidro moído e observaram que esses corpos de prova apresentaram 

resultados de desempenho superiores aos dos corpos de prova de referência no que diz 

respeito a resistência a compressão dos blocos. Concluíram que o resíduo de vidro quando 

utilizado com a granulometria muito fina (< 75µn), pode ser utilizado em blocos de concreto 

como agregado. 

Vários estudos têm sido realizados com objetivo de avaliar o uso de vidro, em 

substituição parcial de cimento, e em substituição parcial de agregados finos como a areia. A 

maioria dos estudos existentes recomenda a sua utilização como agregado miúdo, devido ao 

aumento na resistência à compressão desses blocos. Embora o uso de partículas finas seja 

uma solução eficaz, a moagem do vidro representa um custo significativo, uma vez que várias 

horas de trabalho são necessárias para obter uma finura eficiente de vidro (SIMÕES, 2013).  

 

2.6 DOSAGEM 

A indústria da construção civil fabrica artefatos de concreto que seguem um 

determinado traço. Essa dosagem, que estabelece as quantidades de agregado graúdo, miúdo, 

cimento e água podem ser conseguidos de várias maneiras. Uma das formas mais habituais é 

através de experiências anteriores, anotando e observando os resultados da própria produção 

da fábrica (FERNANDES, 2012).  



O traço deve ser feito no local de fabricação dos artefatos de concreto, por um 

profissional com experiência na produção de artefatos de concreto. Já que as condições do 

chão de fábrica são únicas e diferentes de qualquer outro ambiente produtivo. E as condições 

de um laboratório são bastante diferentes da do ambiente de produção. (BAUER, 2000 apud 

PASCHOALIN, 2014). 

Fernandes (2012), explica que qualquer dosagem utiliza como base o cimento, dessa 

forma sua proporção será sempre igual a um. As proporções dos agregados graúdo e miúdo 

são calculados em função do cimento, da forma que se tivermos um traço 1:5:3, ou seja para 

cada unidade de cimento, temos 5 unidades de agregado graúdo e 3 unidades de agregado 

miúdo. 

 

2.7 GRANULOMETRIA 

Segundo Fernandes (2012), misturar um agregado graúdo qualquer com um agregado 

miúdo qualquer em quantidades aleatórias sem seguir uma linha de raciocínio, não é a 

maneira certa de obter um traço. A maneira correta é levar em consideração as características 

granulométricas existentes em uma quantidade balanceada de cada tipo de agregado que 

proporciona melhor arranjo entre eles, com menor índice de vazios na mistura. 

 

 

Figura 7: Curva otimizada (Fonte: FERNANDES, 2012) 
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A Figura 7 é um exemplo de uma curva otimizada resultante de um traço dosado, 

inserida em outras duas curvas que delimitam uma faixa granulométrica recomendada para 

cada artefato de concreto, sendo a linha contínua, para blocos e a tracejada para pavers. 

 Bauer (2000) explica que quanto mais abaixo da faixa se localizar a curva, mais fina 

será a composição da mistura. Quanto mais acima na curva ou levemente fora dela, pior será o 

acabamento, maior será a resistência das peças ou menor será o consumo de cimento se for 

mantida a resistência. 

 

2.8 CÁLCULO DE CUSTOS 

Não é objetivo do presente trabalho se aprofundar em cálculo de custos, isso pode ser 

feito utilizando bibliografia especializada sobre o assunto. No entanto, a falta de entendimento 

desses conceitos pode levar a erros de interpretação e orçamento. Razão pela qual dedica-se 

um espaço para tal abordagem. 

Falando de maneira geral, não existe variação significativa no método de calcular o 

custo horário de um equipamento apresentado nos manuais técnicos. É importante ressaltar 

que será utilizado aqui a metodologia usada pelo SINAPI. 

Segundo este manual SINAPI de metodologia e conceito, o custo horário de um 

equipamento nada mais é do que a soma de três tipos de custos: de propriedade, operação e 

manutenção. 

Cada um dos tipos de custos requer uma análise particular. Para assim se obter as 

parcelas de alguns conceitos fundamentais. 

 Hora Produtiva: representa o custo horário do equipamento durante a sua 

operação efetiva, dado pela soma das seguintes parcelas de custo. É calculado 

pela equação (1). 

 

                        (1) 

 

Onde: 

CHP = Custo Horário Produtivo; 

D = Depreciação por disponibilidade; 

J = Juros por disponibilidade; 

M = Manutenção; 

CMAT = Custos com materiais na operação; 

CMOB = Custos com mão de obra na operação (diurna ou noturna). 



 

 Hora Improdutiva - é o custo horário do equipamento que está à disposição 

do serviço, porém, não efetivamente em uso produtivo. É calculado pela 

equação (2). 

 

  
    

     
         (2) 

 

Onde: 

M = Custo horário de manutenção; 

V = Valor de aquisição do equipamento; 

HTA = Horas Trabalhadas por Ano; 

n = Vida Útil em anos; 

K = Coeficiente de manutenção, conforme. 

 Juros – é a parcela do custo sobre o capital imobilizado na compra do 

equipamento para o desenvolvimento da atividade. 

 

De acordo com o livro do SINAPI, essa parcela de custo, é utilizada junto com a taxa 

de juros anual real de 6% a.a., tal constante é equivalente ao rendimento das aplicações de 

caderneta de poupança sem a incidência da Taxa de Referência (TR). Entretanto, com o 

intuito de demonstrar a desproporcionalidade da contratação, adotaremos uma taxa de 

12%a.a. 

 Depreciação – É a parcela que corresponde à perda do valor venal ao longo do 

tempo. Esta perda decorre da diminuição de capacidade de produção do 

equipamento por razão de sua obsolescência. 

 

  



3 MÉTODO 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Um projeto de pesquisa pode ser classificado quanto, a abordagem, a natureza, o 

objetivo e os procedimentos para a realização da pesquisa (GERHARD e SILVEIRA, 2009 

apud LAVOR, 2018). 

Quanto à abordagem, o projeto é tanto quantitativo quanto qualitativo. Já que foram 

obtidos os dados das propriedades pelos ensaios mecânicos e de inspeção visual de cada peça 

para verificar se atendem aos critérios estabelecidos pela norma ABNT NBR 9781 (2013) 

(JACOBSEN, 2009). 

No que diz respeito à natureza, se trata de uma pesquisa aplicada, visto que o foco 

principal é a busca de soluções para um problema específico inserido em um contexto local, 

reaproveitamento do resíduo de vidro de Rio das Ostras-RJ na fabricação de pavers. 

 Quanto aos objetivos, se trata de uma pesquisa de caráter exploratório, porque existe 

pouco conhecimento sobre o assunto, incorporação de resíduo de vidro e seus efeitos em 

artefatos de cimento (VERGARA, 2010). 

No que se refere aos procedimentos adotados este projeto se trata de uma pesquisa de 

campo e bibliográfica. Pois este tipo de pesquisa se caracteriza por ser realizada no local da 

ação, além de utilizar material já publicado como referencial teórico. (VERGARA, 2010 apud 

DE CARVALHO, 2016). Já que neste trabalho, foi realizado uma revisão da literatura a fim 

de embasar os procedimentos experimentais e fundamentar as análises dos resultados. E 

posteriormente foram realizadas visitas de campo para a confecção de corpos de prova, além 

dos experimentos e testes.  

 

3.2 MÉTODO DE PESQUISA 

Na Figura 8 é apresentado o método utilizado para realização deste Projeto de fim de 

curso. 

 

 

Figura 8: Etapas do método (Fonte: O Autor, 2020) 
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Utilizando a bibliografia como parâmetro foi estabelecido a quantidade de resíduo de 

vidro que foi incorporada em cada traço (0 %, 5% e 9%) em substituição a areia, na confecção 

dos corpos de prova. Com intuito de determinar as propriedades físicas, mecânicas e 

estruturais foram realizados os ensaios de cada um dos lotes de traços no Laboratório da 

Engenharia Civil da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizado no Campus da Praia 

Vermelha com a supervisão do professor Francisco Varejão Marinho de acordo com as 

determinações da norma ABNT NBR 9781 (2013.). 

 

3.3 AQUISIÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

3.3.1 Cimento 

O cimento Portland utilizado foi do tipo CP II F 32, por ser um cimento facilmente 

encontrado no mercado varejista e de poucas adições, além de ser versátil e ideal usado para 

usos diversos aplicação como em lajes, vigas, pilares, chapisco e artefatos de concreto. 

 

 

Figura 9: Cimento utilizado na confecção dos pavers (Fonte: O Autor, 2020) 

 

Como pode ser observado na Tabela 3 composição química do cimento utilizado 

possui adição de fíler de calcário (entre 11% e 25%), na sua composição (PETRUCCI, 1979).  

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3: Composição Cimento CPII F 32 (Fonte: PETRUCCI, 1979) 

Componente Porcentagem 

Al2O3 4,28% 

SiO2 18,30% 

Fe2O3 2,94% 

CaO 61,35% 

MgO 2,49% 

SO3 2,59% 

Perda ao Fogo 6,70% 

CaO.L 0,85% 

Resíduo Insolúvel 1,38% 

Equivalente Alcalino 0,66% 

 

3.3.2 Areia 

A areia foi coletada na própria fábrica, possui consistência média, sendo o mesmo 

material que a empresa utiliza para fabricar os seus artefatos de concreto. A Figura 10 mostra 

essa areia. 

 

 

Figura 10: Areia utilizada na confecção dos pavers (Fonte: O Autor, 2020) 

 

3.3.3 Pó de pedra 

O pó de pedra utilizado é proveniente da própria fábrica, possui consistência média, 

sendo o mesmo material que a empresa utiliza para fabricar os seus artefatos de concreto A 

Figura 11 mostra o pó de pedra. 

 



 

Figura 11: Pó de pedra utilizado na confecção dos corpos de prova (Fonte: O Autor, 2020) 

 

3.3.4 Brita 0 

A brita 0 utilizada foi fornecida pela fábrica, possui consistência muito grossa, sendo o 

mesmo material que a empresa utiliza para fabricar os seus artefatos de concreto. A Figura 12 

mostra a brita 0. 

 

 

Figura 12: Brita 0 utilizada na Confecção dos corpos de prova (Fonte: O Autor, 2020) 

 

3.3.5 Resíduo de vidro 

O resíduo de vidro utilizado no experimento foi fornecido pelo condomínio Alphaville 

Rio Costa do Sol, localizado em Rio das Ostras-RJ. Esse resíduo é constituído de garrafas do 

tipo “long neck” descartados pelos moradores e recolhidos pelo condomínio. Após a coleta, o 

resíduo de vidro foi moído a fim de reduzir as dimensões do material, com intuito de 

aproximar a granulometria da areia. 



A Figura 13 mostra o colaborador do condomínio inserindo os resíduos de vidro 

dentro da máquina de moagem. 

 

Figura 13: Resíduo de vidro sendo moído (Fonte: O Autor, 2020) 

 

Esse processo resultou em diferentes tamanhos de grãos de vidro como mostrado na 

Figura 14: 

 

 

Figura 14: Resíduo de vidro utilizado na confecção dos corpos de prova (Fonte: O Autor, 2020) 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

3.4.1 Ensaios de granulometria dos agregados 

Nesta etapa foram feitos os ensaios granulométricos nos agregados areia, pó de pedra, 

brita 0 e resíduo de vidro. Com o objetivo de descobrir a distribuição percentual dos diversos 

tamanhos de grão, considerando a quantidade de amostra de material em massa, retido nas 

peneiras, de acordo com a ABNT NBR NM 248 (2003). A análise granulométrica dos 

agregados foi feita a partir de um modelo de peneiramento por gravimetria. 

O método consiste no peneiramento de amostras dos agregados, utilizando um 

conjunto de peneiras padronizadas sobrepostas uma sobre a outra e de maneira decrescente do 



tamanho da peneira. Cada peneira tem os seguintes diâmetros 6,3 mm, 4,8 mm, 2,4 mm, 1,2 

mm, 0,6 mm, 0,3 mm e 0,15 mm como ilustrado na Figura 15: 

 

 

Figura 15: Peneiras utilizadas na granulometria (Fonte: O Autor, 2020) 

 

As peneiras foram agitadas com o auxílio de um agitador mecânico. Os pedaços de 

agregados retidos em cada peneira foram pesados em uma balança digital com precisão de 

0,01 g e os resultados foram anotados e usados para a elaboração das tabelas de caracterização 

granulométrica dos agregados miúdos e graúdos, no qual relacionamos os valores das 

porcentagens do peso retido e do peso retido acumulado, além do peso retido em gramas. 

Logo após foram traçados os gráficos das curvas granulométricas para cada agregado e 

calculado o módulo de finura (MF) para cada agregado, utilizando a Equação (3): 

 

   
                                 

   
      (3) 

 

3.5 DOSAGEM 

Os traços utilizados foram os de 1:4, 1:5 e Concreto de Referência (CR) eles foram 

determinados a partir da curva granulométrica dos agregados, levando em consideração a 

proporção de substituição da porcentagem de areia por resíduo de vidro, foram produzidos no 

total 28 corpos de prova em todo o projeto e a composição de cada traço está apresentado na 

Tabela 4. 

 

 

 

 

 



Tabela 4: Composição dos corpos de prova (Fonte: O Autor, 2020) 

Agregados 1:4 1:5 CR 

Areia 48% 41% 51% 

Pó de pedra 38% 38% 30% 

Brita 0 5% 5% 12% 

Resíduo de vidro 5% 9% 0% 

Água 4% 7% 7% 

 

3.6  CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

Os corpos de prova foram fabricados nas instalações de uma fábrica de artefatos de 

cimento, localizado em Rio das Ostras - RJ, o processo contou com o suporte de toda equipe 

técnica da empresa, notadamente, quanto ao manuseio do equipamento de prensagem. O 

procedimento para a produção dos blocos seguiu a mesma metodologia utilizada para a linha 

de produção da empresa.  

O equipamento utilizado foi uma máquina de vibro-compressão automática para 

blocos e pavers, modelo MBP-4 ilustrada na Figura 15 e fabricada pela empresa Menegotti, 

indústria de máquinas e equipamentos. 

 

 
Figura 16: Máquina Vibroprensa MBP-4 (Fonte: Menegotti máquinas e equipamentos, 2020) 

 

A MBP-4 funciona com sincronismo de vibração e compressão. De acordo com a 

fabricante, a máquina possui uma capacidade de prensagem de 4 toneladas força. O 

equipamento utilizado na confecção dos corpos de prova é mostrado na Figura 17. 

 



 

Figura 17: Máquina Vibroprensa MP-4 da Fábrica (Fonte: O Autor, 2020) 

 

Definido a dosagem de produção dos corpos de prova, estes são enviados para o 

misturador do tipo Planetário MP- 7,5 onde é adicionado água à mistura. Nesta etapa pode ser 

colocado o aditivo se necessário. 

 

 

Figura 18: Misturador utilizado na confecção dos corpos de prova (Fonte: O Autor, 2020) 

  

Atingido o tempo de mistura, o concreto seco é encaminhado através de esteiras até o 

silo da máquina de prensa e posteriormente o material é conduzido ao molde e então 

prensado. Aferido a tolerância dimensional de cada paver, são encaminhados para a câmara 

de cura onde permanecem até atingir a resistência necessária para ser transportados.  

Após o processo de cura foram selecionadas 18 amostras, sendo 9 referentes a mistura 

com traço 1:4 e 9 referentes a mistura com traço 1:5, que foram separadas para realizar a 

análise das propriedades técnicas e mecânicas. 



Importante destacar que norma ABNT NBR 9781 (2013) estabelece o número mínimo 

de três peças de concreto para cada lote nos ensaios de resistência a compressão e de absorção 

de água. 

A Figura 19 ilustra um exemplo do corpo de prova com traço 1:4. Pode se observar a 

ausência de estrias, essa falha indica que a compactação da mistura foi insuficiente. Isso se 

deve, em grande parte, a uma menor quantidade de água utilizada na fabricação dos blocos 

1:4. De acordo com Fernandes (2012) um traço feito com uma quantidade de água 

insuficiente demora a ser adensada e assim pode perder até 60% de sua resistência por falta de 

compactação. 

 

 

Figura 19: Corpo de Prova 1:4 (Fonte: O Autor, 2020) 

 

A Figura 20 ilustra um corpo de prova com traço 1:5 e podemos observar que a 

compactação e o adensamento foi melhor. Isso pode ser explicado pela quantidade de água 

utilizada na dosagem desse traço, pois segundo Fernandes (2012), uma mistura na umidade 

ótima é muito mais fácil de ser compactada. Além disso, o teor correto de água resulta num 

menor índice de vazios, melhor adensamento da mistura o que resulta numa  maior resistência 

à compressão. 

 



 

Figura 20: Corpo de Prova 1:5 (Fonte: O Autor, 2020) 

 

3.7 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS 

As propriedades dos corpos de prova obtidos foram avaliadas por meio de testes de 

inspeção visual e avaliação dimensional, resistência à compressão e absorção de água de 

acordo com as recomendações da ABNT NBR 9781 (2013), que apresenta as diretrizes para 

ensaios de peças de concreto para pavimentação. 

 

3.7.1 Inspeção visual e avaliação dimensional 

Este teste foi realizado com o intuito de identificar peças defeituosas, o assentamento, 

o desempenho estrutural e estético da peça. Segundo a ABNT NBR 9781 (2013), as peças 

devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares, ângulos retos e devem ser livres de 

rebarbas, defeitos, delaminação e descamação. 

 

3.7.2 Resistência a compressão 

A resistência à compressão é o principal parâmetro para avaliar a qualidade do bloco. 

Conforme discutido anteriormente os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Engenharia 

Civil da Universidade federal Fluminense em Niterói. Este equipado com uma prensa 

hidráulica com capacidade de compressão de 100 toneladas força. O ensaio é conduzido da 

seguinte forma: inicialmente é realizado o capeamento dos corpos de prova que consiste na 

adição de uma camada de cimento ou enxofre nas faces superiores ou inferiores. O material 

utilizado no capeamento foi o cimento CPII F 32, o mesmo utilizado na fabricação dos corpos 

de prova. Tal procedimento tem o objetivo de corrigir imperfeições na superfície do paver que 

podem falsear o resultado do ensaio, diminuindo a resistência da peça ensaiada 

(FERNANDES, 2012).  



O processo de capeamento segue as etapas descritas na norma ABNT NBR 9781 

(2013). Primeiro é necessário misturar o cimento com água; após o mesmo ser espalhado 

sobre uma tela de vidro, os corpos de prova são colocados sobre essa tela; depois de 

transcorridas 24 horas as peças são retirados e assim os pavers estão prontos para a máquina 

de prensa. A Figura 21 ilustra o processo de capeamento. 

 

 

Figura 21: Pavers secando na tela de vidro (Fonte: O Autor, 2020) 

 

A Figura 22 ilustra um paver após as 24 horas da realização do capeamento. É 

importante notar a uniformidade de uma das faces do bloco, o que garante uma maior 

segurança no resultado do ensaio. Feito isso a peça está pronta para ser levada à prensa. 

 

 

Figura 22: Corpo de prova após o capeamento (Fonte: O Autor, 2020) 

 

Um detalhe que não pode deixar de ser observado neste tipo de ensaio de acordo com 

a norma ABNT NBR 9781 (2013) é a velocidade de aplicação da carga que permite a 



aplicação moderada da força no bloco. Este cuidado tem por objetivo impedir que se 

desenvolvam forças inerciais que também falseiam os resultados. 

Após 24 horas da realização do capeamento, os blocos foram encaminhados à máquina 

de prensa, o ensaio de resistência foi realizado após 28 dias da fabricação. Tal teste dá ao 

bloco a capacidade de aguentar as cargas de força: tanto as que são resultado do transporte e 

do assentamento quanto as estruturais (ABNT, 2013). Para Fernandes (2012), se esses 

parâmetros normativos não forem atendidos, a peça poderá apresentar problemas estruturais 

como rachaduras, e assim oferecer risco à construção. Sendo assim uma das propriedades de 

maior importância nos blocos de concreto. 

Para o ensaio de compressão foi utilizada uma prensa com capacidade de força de 1 

tonelada força, este teste irá consistir em submeter os corpos de prova na máquina de ensaio à 

compressão, com o objetivo avaliar se as peças suportam a aplicação de uma determinada 

carga a sua superfície. 

Todos os traços foram submetidos aos ensaios de compressão conforme disposto pela 

ABNT NBR 9781 (2013), para cada traço com resíduo de vidro foram rompidos 6 corpos de 

prova. 

A Figura 23 ilustra um dos corpos de prova sendo rompidos no ensaio de compressão: 

 

 

Figura 23: Ensaio de compressão dos agregados (Fonte: O Autor, 2020) 

 

A Figura 24 ilustra um corpo de prova após o ensaio de compressão: Notamos apenas 

a estrutura piramidal restante. 

 



 

Figura 24: Corpo de prova pós-ensaio de compressão (Fonte: O Autor, 2020) 

 

A resistência característica à compressão (fpk) foi calculado com o auxílio da Equação 

(4): 

 

                   (4) 

 

Onde: 

fp: resistência média das peças, ( em MPa); 

s: desvio-padrão da amostra, (em MPa); e 

t: é o coeficiente t de Student, em função do tamanho da amostra, no caso 0,920. 

 

3.7.3 Absorção de água 

O teste de absorção de água tem por finalidade simular o comportamento dos blocos 

expostos a condição climática de precipitação, lavagem ou qualquer outro fator que submeta 

eles as mesmas condições de saturação por água. Segundo a ABNT NBR 9781 (2013), é o 

incremento de massa de um corpo sólido poroso devido a penetração de água em seus poros 

permeáveis, em relação a sua massa em estado seco. 

O ensaio de absorção de água foi realizado nos corpos de prova, após 28 dias de cura, 

tanto do traço 1:4 quanto do 1:5. Para realizar esse teste foi necessário pesar cada corpo de 

prova antes e depois desses corpos de prova serem submetidos à imersão de 24h em água 

conforme a Figura 23 e posteriormente foram secas em uma estufa de 100°C por 24h. As 

medidas de massa foram feitas utilizando uma balança de precisão. 

Segundo a ABNT NBR 9781 (2013), o valor da porcentagem de absorção de água 

(AA) de cada um dos corpos de prova foi calculado com auxílio da Equação 5: 



 

             
       

      
       (5) 

 

Onde: 

M1 = massa dos corpos de prova secos em Kg; 

M2 = massa dos corpos de prova saturados (Kg). 

 

A Figura 25 ilustra os corpos de prova imersos em água numa bandeja por 24 horas na 

realização do teste de absorção de água. 

 

 

Figura 25: corpos de prova durante o ensaio de absorção de água (Fonte: O Autor, 2020) 

 

A Figura 26 ilustra os corpos de prova na estufa após serem imersos em água por 24 

horas. 

 



 

Figura 26: Corpos de prova na estufa (Fonte: O Autor, 2020) 

 

A Figura 27 ilustra um corpo de prova sendo pesado na balança durante o ensaio de 

absorção de água. Essa balança apresenta precisão de 0,1 gramas  

 

 

Figura 27: Corpos de prova sendo pesados (Fonte: O Autor, 2020) 

 

3.8 ESTUDO DE VIABILIDADE 

Nesta etapa, após todos os corpos de prova serem submetidos aos ensaios de 

compressão e os de absorção de água, foi realizado uma análise comparativa dos resultados de 

desempenho das amostras e assim estabelecermos a melhor proporção de vidro que se pode 

acrescentar ao concreto convencional, em substituição ao cimento e a areia, proporcionando o 

máximo de ganho em resistência a compressão com menor consumo de cimento. Foi realizada 

uma estimativa de consumo de cimento para cada traço produzido e depois a comparação com 

o traço de referência disponibilizado pela fábrica. 

Tendo estipulado o traço com melhor desempenho, foi feito um cálculo dos custos de 

transporte da distância entre o aterro sanitário de Rio das Ostras-RJ e a fábrica de blocos de 



concreto, assim como os gastos com mão de obra e equipamentos. Pois o transporte é um 

fator importante quando é estabelecido o custo final de um material. Locais que sejam muito 

afastados do aterro sanitário, o custo de transporte pode influenciar significativamente, no 

preço final do paver, fazendo que fique muito caro. (CEMPRE, 2019). 

Assim foi identificado o custo inicial e eventuais custos ao longo do projeto, 

permitindo uma análise dos custos fixos e variáveis.  

Para o cálculo do custo de transporte foi utilizado a Equação 6 de acordo com Vilela 

Dias (2011): 

 

  
        

    (
  

 
)   

        (6) 

 

Onde: 

P = produção em m³ por hora ou toneladas por hora; 

C = capacidade de carga do caminhão em m³ ou toneladas; 

E = eficiência de operação, admite se igual a 0,083 da hora; 

V = velocidade em Km por hora; 

T = tempo de espera, normalmente admite se sendo igual a 5 minutos; 

X = distância do transporte. 

 

3.9 CONSUMO DE CIMENTO 

Para o cálculo do consumo de cimento de cada corpo de prova, utilizou-se a Equação 7 

(PETRUCCI, 2007): 

 

  
    

     
 

  
  

 

  
  

         (7) 

 

Onde: 

C = Consumo de cimento; 

a = Traço em peso do agregado miúdo; 

p = Traço em peso do agregado graúdo; 

x = volume de água utilizado; 

γa = massa específica do agregado miúdo; 



γp = massa específica do agregado graúdo.  

 

Para determinar as massas específicas dos agregados utilizados na fabricação dos 

corpos de prova, foi feito o ensaio para designação do mesmo segundo a norma DNER-ME 

093/64. 

Com a utilização de um picnômetro e balança como na Figura 28 foi realizado o 

ensaio para a determinação da massa específica dos agregados. A balança apresenta precisão 

de 0,001 gramas. 

 

 

Figura 28: Ensaio para determinar a densidade dos agregados (Fonte: O Autor, 2020) 

 

A massa específica real dos agregados é calculado utilizando a Equação 8: 

 

  
     

               
       (8) 

 

Onde: 

P1 = peso do picnômetro vazio e seco em gramas; 

P2 = peso do picnômetro mais o agregado em gramas; 

P3 = peso do picnômetro mais a amostra de agregado e água em gramas; e 

P4 = peso do picnômetro mais água em gramas. 

 



A quantidade de cimento consumida calculada pelos dois traços será comparada com 

um concreto de referência fabricado pela empresa onde foram feitos os corpos de prova. 

  



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 GRANULOMETRIA AREIA  

Na Tabela 5 são apresentados os resultados do ensaio de granulometria da areia. 

Analisando referida tabela é possível extrair duas informações importantes, quais sejam, e D10 

e D60. Este representa o diâmetro abaixo do qual se encontra 60% do solo em peso enquanto 

aquele corresponde ao diâmetro para 10% do solo. A relação entre o D60 e o D10 é o 

coeficiente de uniformidade (CNU), tal indicador permite inferir se a areia é bem ou mal 

graduada. Quando CNU é menor que 6, o solo é dito mal graduado e quando CNU é menor 

que 2 o solo é graduado e chamado não uniforme. 

 

Tabela 5: Granulometria da areia (Fonte: O Autor, 2020) 

Diâmetro (mm) da 

peneira 

Peso 

Retido(g) 

% Peso 

Retido 

% Retida 

Acumulada 

% Passante 

6,3 0,54 0,107 0,107 99,893 

4,8 1,24 0,247 0,354 99,646 

2,4 16,28 3,255 3,609 96,391 

1,2 173,75 34,75 38,359 61,641 

0,6 216,47 43,293 81,652 18,348 

0,3 55,04 11,008 92,66 7,34 

0,15 25,59 5,118 97,778 2,222 

Fundo 9,59 1,918 100  

Total 500  MF 3.14 

 

Assim o CNU da areia avaliado na Tabela 5 é igual a 0,5. O que indica que a areia é 

mal graduada e não uniforme. Isso significa dizer que os grãos menores não ocupam os vazios 

formados pelos grãos maiores. 

 

 

Figura 29: Curva granulométrica da areia (Fonte: O Autor, 2020) 
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Na Tabela 6 é possível observar a classificação do tamanho dos grãos por fração, e 

com isso relacionar o tamanho dos grãos na areia com a sua devida classe. 

 

Tabela 6: Classificação granulométrica da areia (Fonte: ABNT NBR NM 248, 1994) 

Classificação Diâmetro do grão 

(mm) 

Porcentagem 

do grão 

Argila menor que 0,002  0% 

Silte entre 0,002 e 0,06  0% 

Areia entre 0,06 e 2,0  91% 

Areia Fina 0,06 e 0,2  4% 

Areia média 0,20 e 0,60  14% 

Areia grossa 0,60 e 2,0  73% 

Pedregulho entre 2,0 e 60,0  9% 

 

Pode ser observado na Tabela 6, que esse agregado consiste em 91 % de areia o que é 

esperado devido a natureza do mesmo. Além disso, ele é composto em 4% de areia fina, 14% 

de areia média, 73% de areia grossa e 9% em pedregulho. Com diâmetro médio (D50) dos 

grãos de 0,9 mm. 

 

Tabela 7: Ensaio de Densidade Real da areia (Fonte: O Autor, 2020) 

  Densidade real do agregado Peso (g) 

1 Picnômetro (g)  305,95 

2 Picnômetro (g) + Água (g) 556,85 

3 Picnômetro (g) + Água (g) + 

Amostra (g) 

969,62 

4 Amostra (g) 412,77 

5 Massa Específica Encontrada (g/cm
3
) 2,66 

 

A massa específica real dos grãos da amostra de areia determinada com a ajuda do 

picnômetro foi de 2,66g/cm
3
. 

 

4.2 GRANULOMETRIA PÓ DE PEDRA 

Na Tabela 8 são apresentados os resultados do ensaio de granulometria de amostras de 

pó de pedra, além da curva granulométrica para esse agregado: 

 

 

 



Tabela 8: Granulometria do pó de pedra (Fonte: O Autor, 2020) 

Diâmetro (mm) da 

peneira 

Peso 

Retido(g) 

% Peso 

Retido 

% Retida 

Acumulada 

% Passante 

6,3 0 0 0 100 

4,8 8,01 0,8005 0,8005 99,1995 

2,4 154,01 15,4005 16,201 83,799 

1,2 145,40 14,5395 30,7405 69,2595 

0,6 169,84 16,9835 47,724 52,276 

0,3 212,51 21,2505 68,9745 31,0255 

0,15 153,64 15,364 84,3385 15,6615 

Fundo 155,33 15,5325 99,871  

Total 1000  MF 2,49 

 

A partir da Tabela 9, podemos notar que a amostra de pó de pedra apresentou uma 

distribuição granulométrica consistente, com as quantidades corretas de agregado passando 

por cada peneira e na quantidade esperada para um agregado miúdo. O que leva a concluir 

que esse agregado foi uma boa escolha para ser usado na fabricação dos corpos de prova. 

 

 

Figura 30: Curva granulométrica do pó de pedra (Fonte: O Autor, 2020) 

 

A Tabela 9 ilustra que o pó de pedra é composto em sua maioria por grãos de areia e 

isso aliado ao módulo de finura desse agregado igual a 2,49, corrobora que o pó de pedra 

possui consistência média e ideal para ser usada na confecção dos corpos de prova. 
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Tabela 9: Classificação do pó de pedra (Fonte: ABNT NBR NM 248, 1994) 

Classificação Diâmetro do grão 

(mm) 

Porcentagem 

do grão 

Argila menor que 0,002  0% 

Silte entre 0,002 e 0,06  0% 

Areia entre 0,06 e 2,0  80% 

Areia Fina 0,06 e 0,2  22% 

Areia média 0,20 e 0,60  30% 

Areia grossa 0,60 e 2,0  28% 

Pedregulho entre 2,0 e 60,0  20% 

 

A tabela 9 é utilizada para a classificação do pó de pedra com relação ao diâmetro dos 

seus grãos. Enquanto que a Tabela 10 é mostra a massa específica real do pó de pedra.  

 

Tabela 10: Ensaio de densidade real do pó de pedra (Fonte: O Autor, 2020) 

 Densidade real do agregado Peso (g) 

1 Picnômetro (g) 329,65 

2 Picnômetro (g) + Água (g) 579,5 

3 Picnômetro (g) + Água (g) + 

Amostra (g) 

991,28 

4 Amostra (g) 411,78 

5 Massa Específica Encontrada (g/cm
3
) 2,75 g/cm³ 

 

4.3 GRANULOMETRIA DA BRITA 0 

Na Tabela 11 são apresentados os resultados do ensaio de granulometria de amostras 

de Brita 0, além da curva granulométrica para esse agregado: 

 

Tabela 11: Granulometria da brita 0 (Fonte: O Autor, 2020) 

Diâmetro (mm) da 

peneira 

Peso 

Retido(g) 

% Peso 

Retido 

% Retida 

Acumulada 

% Passante 

6,3 433,41 86,681 86,681 13,319 

4,8 48,71 9,741 96,422 3,578 

2,4 9,28 1,856 98,278 1,722 

1,2 2,19 0,437 98,715 1,285 

0,6 1,94 0,387 99,102 0,898 

0,3 1,03 0,206 99,308 0,692 

0,15 1,08 0,215 99,523 0,477 

Fundo 1,66 0,331 99,854  

Total 500  MF 5,91 



 

A partir da Tabela 11, podemos notar que a amostra de brita 0 apresentou uma 

distribuição granulométrica consistente. O que leva a concluir que esse agregado foi uma boa 

escolha para ser usado na fabricação dos corpos de prova. 

 

 

Figura 31: Curva granulométrica da brita 0 (Fonte: O Autor, 2020) 

 

A tabela 12 é utilizada para a classificação da brita 0 com relação ao diâmetro dos seus 

grãos. 

 

 
Tabela 12: Classificação brita 0 (Fonte: ABNT NBR NM 248, 1994) 

Classificação Diâmetro do grão  

(mm) 

Porcentagem do 

grão 

Argila menor que 0,002  0% 

Silte entre 0,002 e 0,06  0% 

Areia entre 0,06 e 2,0  18% 

Areia Fina 0,06 e 0,2  3% 

Areia média 0,20 e 0,60  1% 

Areia grossa 0,60 e 2,0  14% 

Pedregulho entre 2,0 e 60,0  82% 

 

A Tabela 12 mostra que a brita 0 apresenta 82% de pedregulho, o que é de se esperar 

desse agregado. Enquanto que a Tabela 13 mostra a massa específica real da brita 0 é igual a 

2,71 g/cm
3
, valor esperado para esse agregado. 
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Tabela 13: Ensaio de densidade real da Brita 0 (Fonte: O Autor, 2020) 

  Densidade real do agregado Peso (g) 

1 Picnômetro (g) 351,25 

2 Picnômetro (g) + Água (g) 640,21 

3 Picnômetro (g) + Água (g) + 

Amostra (g) 

1009,13 

4 Amostra (g) 368,92 

5 Massa Específica Encontrada (g/cm
3
) 2.71 

 

4.4 GRANULOMETRIA DO RESÍDUO DE VIDRO 

Na Tabela 14 são apresentados os resultados do ensaio de granulometria de amostras 

de resíduo de vidro, além da curva granulométrica para esse agregado: 

 

Tabela 14: Granulometria do resíduo de vidro (Fonte: O Autor, 2020) 

Diâmetro (mm) da 

Peneira 

Peso 

Retido(g) 

% Peso 

Retido 

% Retida 

Acumulada 

% Passante 

6,3 0 0 0 100 

4,8 14,89 2,977 2,977 97,023 

2,4 179,04 35,808 38,785 61,215 

1,2 121,53 24,306 63,091 36,909 

0,6 74,30 14,86 77,951 22,049 

0,3 47,96 9,592 87,543 12,457 

0,15 28,57 5,714 93,257 6,743 

Fundo 32,20 6,44 99,697  

Total 500  MF 3.64 

 

A partir do Tabela 14, podemos notar que existe uma inconsistência na transição do 

resíduo de vidro da peneira de abertura 2,4 mm para a peneira de 1,2 mm, uma grande 

quantidade de aproximadamente 35% fica retida nessa transição. Portanto a partir da peneira 

2,4 mm, a amostra de resíduo de vidro apresenta uma distribuição granulométrica não 

satisfatória, o que indica que essa amostra utilizada na fabricação dos corpos de prova não é 

indicada para uso. Uma amostra mais fina seria o indicado. 

 



 
Figura 32: Curva granulométrica do vidro (Fonte: O Autor, 2020) 

 

Pode ser observado na Tabela 15, que o resíduo de vidro consiste em 54% por 

partículas de fração de areia e 46% de pedregulho. Com diâmetro médio dos grãos (D50) 

igual 1,8 mm. Pode ser observado que em comparação com a areia utilizada, ele possui 

diâmetro dos grãos maiores. Portanto para alcançar uma distribuição granulométrica mais 

próxima a da areia era necessária uma moagem maior do resíduo. 

 

Tabela 15: Classificação vidro (Fonte: ABNT NBR NM 248, 1994) 

Classificação Diâmetro do grão  

(mm) 

Porcentagem do 

grão 

Argila menor que 0,002  0% 

Silte entre 0,002 e 0,06  0% 

Areia entre 0,06 e 2,0  54% 

Areia Fina 0,06 e 0,2  9% 

Areia média 0,20 e 0,60  13% 

Areia grossa 0,60 e 2,0 32% 

Pedregulho entre 2,0 e 60,0  46% 

 

Pode ser observado na Tabela 16 que a massa específica do vidro foi igual a 2,51 

g/cm
3
, valor próximo ao encontrado na areia (2,66 g/cm

3
).  
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Tabela 16: Ensaio de densidade real do resíduo de vidro (Fonte: O Autor, 2020) 

  Densidade real do agregado Peso (g) 

1 Picnômetro (g)  305,95 

2 Picnômetro (g) + Água (g) 556,85 

3 Picnômetro (g) + Água (g) + 

Amostra (g) 

969,62 

4 Amostra (g) 412,77 

5 Massa Específica Encontrada (g/cm
3
) 2,51 

 

4.5 AVALIAÇÃO DIMENSIONAL E INSPEÇÃO VISUAL 

Segundo a norma ABNT NBR 9781 (2013) durante a inspeção, os pavers analisados 

devem ter aparência homogênea, arestas regulares e ângulos retos além de serem livres de 

qualquer tipo de defeito de fabricação. Foram inspecionados 8 corpos de prova de cada traço, 

e analisados individualmente com atenção aos aspectos descritos anteriormente  

 

 

Figura 33: Corpo de prova na inspeção visual (Fonte: O Autor, 2020) 

 

É possível notar na Figura 34 que o corpo de prova 1:5 ficou bem compactado devido 

a presença de estrias na parte de trás do paver, isso sugere que o bloco teve um adensamento 

adequado e provavelmente atingiu a resistência da norma. 

 



 

Figura 34: Inspeção visual do corpo de prova (Fonte: O Autor, 2020) 

 

Como podemos observar o resultado foi satisfatório, pois mesmo com a adição de 

resíduo de vidro não houve grandes alterações no aspecto físico dos corpos de prova.  

Enquanto que durante os ensaios de avaliação dimensional para os dois traços, as 

peças de concreto de pavimentação devem ter comprimento máximo de 250 mm, largura de 

110 mm e espessura mínima de 60 mm de acordo com a ABNT NBR 9781 (2013).  

As dimensões nominais segundo a norma ABNT NBR 9781 (2013) para esse tipo de 

bloco segue na Tabela 17 

 

Tabela 17: Dimensões nominais dos pavers (Fonte: ABNT NBR 9781, 2013) 

Comprimento Máximo 250 mm 

Largura Máxima 110 mm 

Espessura Mínima 60 mm 

 

Foram tomadas as dimensões reais de 6 corpos de prova de cada traço e as medidas 

estão na Tabela 18, pode se observar que o traço 1:5 foi melhor compactado do que o traço 

1:4, o que pode indicar maior resistência mecânica e menor absorção de água. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 18: Medidas dimensionais em mm (Fonte: O Autor, 2020) 

Amostras Dimensão Traço 1:4 

(mm) 

Traço 1:5 

(mm) 

  

1 

  

Comprimento 198,73 198,33 

Largura 99,2 98,6 

Espessura 84,71 84,09 

  

2 

  

Comprimento 197,71 198 

Largura 97,82 98,45 

Espessura 87,35 78,46 

  

3 

  

Comprimento 197,83 197,73 

Largura 97,59 98,66 

Espessura 82,84 80,21 

  

4 

  

Comprimento 197,93 199,14 

Largura 98,17 99,2 

Espessura 85,72 87,23 

  

5 

  

Comprimento 199,58 197,68 

Largura 98,4 98,67 

Espessura 84,93 82,84 

  

6 

  

Comprimento 197,98 198,16 

Largura 97,78 98,84 

Espessura 87,59 83,5 

 

Comparando as medidas nominais e dimensionais dos corpos de prova com a norma, 

podemos observar que todas as peças se encontram dentro das dimensões nominais da ANBT 

NBR 9781(2013) nos quesitos comprimento, largura, espessura. Sendo assim todos os corpos 

de prova foram aprovados no ensaio de inspeção visual e avaliação dimensional.  

 

4.6 RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 

O objetivo dos testes de compressão é verificar se cada corpo de prova pode suportar 

uma determinada força aplicada sobre sua superfície. Segundo a norma ABNT NBR 9781 

(2013), o paver deve resistir uma carga maior ou igual a 35 MPa para o tráfego de pedestres e 

veículos comerciais. Enquanto que uma força maior ou igual a 50 MPa para veículos pesados. 

 Desta maneira, os resultados dos ensaios de Resistência à compressão para os traços 

1:4 e 1:5 estão apresentados na Tabela 15. Para este teste foram utilizados 6 corpos de prova 

para cada traço. 

 

 

 



Tabela 19: Resistência à compressão em MPa (Fonte: O Autor, 2020) 

Corpo 

de Prova 

Traço 

1:4 

Traço 

1:5 

1 12,16 44,76 

2 18,00 38,35 

3 22,17 37,71 

4 13,67 60,48 

5 15,59 34,55 

6 17,86 54,51 

Média 16,57 45,06 

s 3,26 9,45 

fpk 13,57 36,35 

 

O ensaio de resistência a compressão nos mostrou que os pavers de traço 1:5 tiveram 

um valor de fpk (resistência característica à compressão) igual a 36,35 MPa, valor muito 

maior do que os blocos de traço 1:4 (13,57 MPa). Esse valor de fpk baixo pode ser explicado 

pelo fato do pouco adensamento do bloco devido a pouca quantidade de água usada no seu 

traço. Dessa maneira, pode ser dito que os pavers do traço 1:5 podem ser utilizados apenas 

para o tráfego de pedestres e veículos comerciais. Já os corpos de prova 1:4 não atenderam os 

requisitos mínimos estabelecidos pela norma ABNT NBR 9781 (2013). 

A Figura 35 mostra a relação da quantidade de vidro com a resistência à compressão 

dos pavers 1:4, 1:5 e CR. 

 

 
Figura 35:Resistência à compressão (Fonte: O Autor, 2020) 

 

0

10

20

30

40

50

0%

2%

4%

6%

8%

10%

CR

 

P

O

R

C

E

N

T

A

G

E

M

 

D

E

 

V

I

D

R

O

 

 

C

O

M

P

R

E

S

S

Ã

O

 

E

M

 

M

P

a

 

Resistência à Compressão 

Resíduo de Vidro Resistência à Compressão



4.7  ABSORÇÃO DE ÁGUA 

Segundo a norma ABNT NBR (2013), neste ensaio os pavers devem apresentar nível 

de absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, sendo que não é permitido um 

valor individual acima de 7%. Para este teste foi utilizado 3 corpos de prova para cada traço, 

os resultados estão mostrados na Tabela 20:  

 

Tabela 20: Porcentagem de absorção de água (Fonte: O Autor, 2020) 

Corpo de 

Prova 

Traço 

1:4 

Traço 

1:5 

1 6,05 % 4,91% 

2 6,44% 3,13% 

3 8,56% 3,82% 

Média 7,02% 3,95% 

 

É possível observar uma maior absorção de água nos corpos de prova 1:4 e que este 

não atende os requisitos estabelecidos pela norma ABNT NBR 9781 (2013). O que corrobora 

com os dados de compactação. Já que materiais mais densos apresentam menor quantidade de 

poros e, por consequência, menor absorção de água. 

Nota-se que o traço 1:5 atende aos requisitos de valor médio (<6%) e individual (<7%) 

estabelecidos pela norma ABNT NBR 9781 (2013). 

 

4.8  ANÁLISE DOS CUSTOS 

A fim de verificar os custos incorridos na fabricação das peças de concreto, se faz 

necessário verificar a produtividade do conjunto de equipamentos, quais seja prensa 

hidráulica, misturador e alimentador. Na Tabela 21 estão apresentados as variáveis utilizadas 

na análise. Como se pode notar o equipamento que comanda a produção dos pavers é o 

misturador. A produção avaliada para esta equipe mecânica é de 23,96 m²/h, de posse desse 

valor já é possível calcular o custo horário da mão de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 21: Equipe mecânica de produção de pavers (Fonte: SCO-RJ, 2020) 

 

 

Realizado o cálculo da produção do equipamento, torna se necessário avaliar o custo 

horário dos equipamentos conforme metodologia apresentada no referencial teórico. A 

sequência de cálculo que se deve seguir para calcular o custo produtivo e improdutivo está 

apresentada na Tabela 21. Neste como se pode notar os valores obtidos para o CHP dos 

equipamentos de produção e de transporte valem respectivamente R$ 91,61 e R$ 61,64. 

Com esses valores e conhecida a produção de equipamentos é possível determinar a 

parcela de custo referente à mão de obra e equipamento para produção de 1 m² de paver. 

Todavia ainda precisamos calcular o custo dos materiais e transporte.  

 

 



 

 

 

 

 

No cálculo do custo de transporte, é admitido a utilização de um caminhão basculante de 12m³. Sendo assim torna se necessário calcular a 

produção deste equipamento, utilizando as variáveis apresentadas na Tabela 22. Como se pode notar para o cálculo da produção horária de do 

caminhão basculante é necessário as seguintes variáveis: capacidade do caminhão, distância percorrida, fator de eficiência, tempo fixo de carga, 

descarga e manobra e a velocidade média que o veículo se desloca. 

Utilizando-se a expressão apresentada na Tabela 23 para o cálculo da produção horária deste equipamento, obtêm-se os seguintes valores 

9,19 m³/h e 16,17 t/h. O primeiro valor é útil para o cálculo do custo de transporte dos agregados, quais sejam, areia, pó de pedra e brita 0. O 

segundo valor se mostra útil ao cálculo do custo de transportes de cimento. Importante observar os valores dos agregados poderiam ter sido 

fornecidos em toneladas desde que seja feita a transformação necessária a partir de peso específico. 

 

 

C .S P OTÊN C IA VID A HOR A S Preço VA LOR  R ES ID UA L C o e f R ES ID UA L Taxa JU R OS  M A N U TEN ÇÃ O

ÚTIL TR A B A LHO C o m bus t í v e l A QUIS IÇÃ O (  VA  ) C US TO M N T (R ) (  C D  ) (Vm ) ( i) M A TER IA L M Ã O D E OB R A PR OD U TIV O IM P R OD U TIV O

(n -  a no s ) (HTA ) (R $ / L) (  R $  ) K (R $ ) (R $ ) (R $ ) (%) (  C M A  ) (  C M O ) (  C HP  ) (  C HI )

E 35.0097 10 1200 1 R$ 473,418.83 10% 60% 47,341.88R$    35.51R$   260,380.36R$  12% 26.04R$  23.67R$  6.40R$          91.61R$    61.54R$    

D 161.81 6 2000 3.36 317,800.00R$  10% 30% 31,780.00R$    23.84R$   185,383.33R$  12% 11.12R$  7.95R$    73.01R$        13.07R$        128.98R$  48.03R$    

D EP R EC IA ÇÃ O OP ER A ÇÃ O C U STO HOR Á R IO

(kW) (r %) (  C J  ) (  C M  )

 
 

Tabela 22: Custo Horário Produtivo (Fonte: SCO-RJ, 2020) 



Tabela 23: Transporte de agregados (Fonte: SCO-RJ, 2020) 

 

 

De posse dos cálculos realizados anteriormente, é possível criar uma composição de 

custos que considera os insumos necessários a produção de 1 m² de paver. Tal composição 

está apresentada na Tabela 24.  

 

 

UNID

Transporte com 

caminhão basculante 

12 m³ t.km

h h

1

a m

b m

c t/m³ 21.1

d m²

e l/m³

f km 25

g m

h m

i

j (t/ m³)

k 0.83

l m

m m

n m

o unid

p m

q
h

0.083

r min

s min

t h

u m/min

v m/min

x km /h 50

P=(c.k) / (2 x f/X +q) 

16.17

1.00

50

P=(c.k) / (2 x f/X +q) 

0.083

9.19

1.00

0.83

12

25

h

UTILIZAÇÃO
PRODUTIVA ADOTADA

IMPRODUTIVA ADOTADA

VELOCIDADE DE RETORNO

VELOCIDADE 

LARGURA DE OPERAÇÃO

LARGURA DE SUPERPOSIÇÃO

LARGURA ÚTIL

NÚMERO DE PASSADAS

PROFUNDIDADE

TEMPO FIXO (CARGA. 

DESCARGA E MANOBRA)

Transporte com caminhão 

basculante 12m³ t.km

1

UTILIZAÇÃO
PRODUTIVA

IMPRODUTIVA

OBSERVAÇÕES

PRODUÇÃO HORÁRIA ( m³/h ou t/h)

PRODUÇÃO HORÁRIA ADOTADA ( t.h)

NÚMERO DE UNIDADES

NÚMERO DE UNIDADES ADOTADAS

TEMPO PERCURSO (IDA):

TELPO DE RETORNO

TEMPO TOTAL DE CICLO

VELOCIDADE DE IDA

TRANSPORTE DE AGREGADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

UNIDADE

FATOR DE EFICIÊNCIA

QUANTIDADE

AFASTAMENTO

COMPRIMENTO

CAPACIDADE

CAPACIDADE

CONSUMO: QUANTIDADE.

DISTÂNCIA

ESPAÇAMENTO

ESPESSURA

FATOR DE CARGA

FATOR DE CONVERSÃO



Tabela 24: Custo Unitário de Serviço do bloco de traço 1:5 (Fonte: SCO-RJ, 2020) 

 

 

A composição é composta pelas seguintes parcelas: equipamento, mão-de-obra, 

materiais e transporte. Analisando a composição note se que o custo de produção de 1m² é de 

R$ 25,86. Deste total, o cimento representa o insumo com maior parcela do custo final, 

BASE:07/2020

UNIDADE

 m²

PRODUT. IMPROD. PRODUT. IMPRODUT.

Prensa hidráulica p/ fabricação de blocos 

pré-moldados 35kW, com misturador de 

argamassa capacidade 175l - 7,35kW; 

alimentador e carro manual modelo 

plataforma

1.00 1.00 91.61R$              91.62

R$ 91.62

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR CÓDIGO QUANT. CUSTO HORÁRIO

Servente 6.00 78.48

Operador 1.00 18.05

3% incidente sobre mao de obra direta com 

Encargos Sociais para cobrir despesas de 

EPI e ferramentas 3%

2.9

R$ 99.43

UNID QUANT. R$ 191.05

(m²/h) 23.95

R$ 7.98

MATERIAL (t/ m³) CÓDIGO UNID CUSTO CUSTO UNITÁRIO

Cimento Portland CP II kg 0.33 9.46

Fornecimento de areia  para Região de 

Macaé
m³ 70.00 4.20

Fornecimento pó de pedra  para Região de 

Macaé
m³ 49.55 1.00

Fornecimento de brita  para Região de 

Macaé
m³ 92.95 1.40

R$ 14.66

TRANSPORTE CÓDIGO QUANT. CUSTO CUSTO HORÁRIO

Transporte da brita graduada 0.10

Caminhão basculante 12 m³, com motorista, 

inclusive material de manutenção e de 

operação

1.00 128.98 128.98

Produção horária do equipamento (m³/h) 9.19

14.04

1.33

Transporte cimento

Caminhão basculante 12 m³, com motorista, 

inclusive material de manutenção e de 

operação da jazida ao estoque

1.00 128.98 128.98

Produção horária do equipamento (t/h) 16.17

7.98

0.23

R$ 1.56

R$ 24.20

R$ 0.45

R$ 1.21

(H) TOTAL R$ 25.86

Considerado FIC (Fator de influência de chuva) E FIT( Fator de interferência de tráfego).                                

FIC- Incidirá sobre o custo unitário de execução (mão de obra e equipamentos) das composições principais, dos serviços auxiliares e dos transportes.

Fic= fa x fp x fe x nd= 1 x 0,75 x 0,95 x 0,02580 = 0,0183825

FIT- Incidirá sobre o custo unitário de execução (mão de obra e equipamentos) das composições principais, dos serviços auxiliares e dos transportes. 

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE (t)

18.05

13.08

96.53

25.00

0.06

0.02

0.02

DMT (km)

(E) CUSTO MATERIAL

DESCRIÇÃOCÓDIGO

QUANTIDADE

28.66

Fábrica de pré-moldados para pavimentação MBP-4 Automática

(E) SUBTOTAL

(G) ADICIONAL  FIT

CUSTO DE TRANSPORTE (m³)

CUSTO DE TRANSPORTE (t)

QUANT.

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE (R$/m³)

CUSTO OPERACIONAL
CUSTO HORÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO

(A) SUBTOTAL

(D) SUBTOTAL CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE (t)

(F) ADICIONAL  FIC

SALÁRIO BASE

(B) SUBTOTAL

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE 

MECÂNICA

CUSTO HORÁRIO TOTAL (A)+(B)

(D) CUSTO UNITÁRIO (A+B)/C

25.00

EQUIPAMENTO CÓDIGO
UTILIZAÇÃO



aproximadamente 37%. Portanto qualquer economia gerada com este insumo tem impacto 

significativo no custo do mesmo. 

 



 

5 CONCLUSÃO 

Baseado nos resultados deste projeto, conclui-se que a substituição parcial da areia por 

resíduo de vidro influenciou nas propriedades mecânicas e não alterou significativamente o 

seu processo de fabricação. 

Foi estimado que a quantidade de resíduo de vidro na cidade de Rio das Ostras-RJ 

oriundos dos postos de coleta, é de aproximadamente 4900 t/ano. sanitário. 

Todos os traços estudados atenderam os critérios estabelecidos pela norma ABNT 

NBR 9781 (2013) no que diz respeito a inspeção visual e avaliação dimensional. Pode ser 

observado que o traço 1:5 apresentou maior compactação, o que resultou em melhores 

propriedades mecânicas. 

O ensaio de absorção de água mostrou que os corpos de prova 1:4, apresentaram maior 

absorção de água (máximo individual de 8,56% e média de 7,02%). Isso pode ser explicado 

pelo fato de que o traço 1:4 foi dosado com pouca quantidade de água (aproximadamente 4%) 

o que fez com esses corpos de prova não tenham atingido a compactação desejada. O que 

resultou na reprovação dos corpos de prova 1:4 nesse ensaio, pois não atenderam os critérios 

(máximo individual ≤ 7% e média ≤ 6%) da norma ABNT NBR 9781 (2013). Enquanto que 

as amostras 1:5 apresentaram menor absorção de água (máximo individual de 4,91% e média 

de 3,95%) e consequentemente foram aprovados no ensaio de absorção de água.  

O ensaio de resistência à compressão mostrou que o aumento da quantidade de resíduo 

de vidro resultou em aumento da resistência mecânica. Uma vez que os corpos de prova com 

traço 1:5 apresentaram maior valor de fpk (36,35 MPa), sendo que alguns pavers 

apresentaram valor de resistência à compressão de 60 MPa, porém esses corpos de prova 

tiveram um valor de desvio padrão de 9,45 MPa indicando grande variabilidade na resistência 

à compressão dessas peças. Enquanto que os traços 1:4 apresentaram valor de fpk muito baixo 

(13,57 MPa), tal fato corrobora a importância da quantidade de água adequada na mistura dos 

traços, uma vez que os corpos de prova 1:5 foram dosados com quantidade de água maior 

(aproximadamente 7%) do que o traço 1:4. Apenas o traço 1:5 atende os requisitos da norma 

ABNT NBR 9781 (2013) estabelecidos para o para tráfego de pedestres, veículos comerciais 

e de linha (fpk ≥35 MPa). 

Em relação ao consumo de cimento, o aumento da quantidade de resíduo de vidro teve 

uma parcela de 37% no custo final do paver de traço 1:5. 

 

 



  



1.7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Fabricar traços com maiores quantidades de resíduo de vidro até que as peças 

não atendam os requisitos da norma ABNT NBR 9781 (2013); 

 Fabricar maiores quantidades de corpos de prova para cada traço dosado; 

 Utilizar resíduo de vidro com distribuição granulométrica mais próxima 

possível da areia; 

 Realizar todos os ensaios estabelecidos pela norma ABNT NBR 9781 (2013) 

nos diferentes tempos de cura (7, 14 e 28 dias) e criar curvas de consumo; e 

 Realizar um estudo para confecção de concreto utilizando resíduo de vidro 

para a confecção de concreto drenante destinado a pavimentação de calçadas;  
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