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Resumo O uso de resíduos, em substituição parcial ou total aos agregados ou 

aglomerantes do concreto, tem sido uma opção interessante para obtenção de concretos 

ecoeficientes. Estudos da literatura investigam o uso de resíduos de vidro em compostos 

de cimento Portland, seja como agregado ou material cimentício suplementar. Contudo, 

não existe consenso sobre a influência da composição química do vidro no 

comportamento dos compostos produzidos. Neste trabalho estudou-se a influência dessa 

composição no desempenho de compostos cimentícios produzidos com micropartículas 

de vidro incolor e âmbar. Analisou-se a pozolanicidade por meio de ensaios diretos 

(Chapelle Modificado e Condutividade Elétrica) e indiretos (Caracterização Química, 

Difração de raios X, Análises Térmicas e Índice de Atividade Pozolânica). A maioria dos 

resultados indica que ambas as micropartículas de vidro apresentam atividade pozolânica, 

não evidenciando diferenças significativas entre elas, indicando o potencial de utilização 

das micropartículas de vidro como material cimentício suplementar. 

Palavaras Chave: resíduo de vidro, materiais cimentícios, cimento Portland. 

INTRODUÇÃO 

A produção do cimento Portland está associada a um elevado custo ambiental. Na 

tentativa de minimizar esses impactos, a comunidade científica pesquisa materiais que 
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poderiam substituir total ou parcialmente o cimento(1).  Dependendo da granulometria, 

teor de sílica e grau de cristalinidade, esses materiais podem ser utilizados como 

agregados ou adições minerais de ação cimentante, pozolânica ou fíler. Os mais 

utilizados são as escórias de alto forno, as cinzas volantes, a sílica ativa, e as cinzas de 

casca de arroz(2). Atualmente um material que tem despertado o interesse de 

pesquisadores e das indústrias é o resíduo de vidro, uma vez que os vidros soda-cal são 

materiais cerâmicos não cristalinos, e que mais de 95% dos vidros são fabricados a partir 

de dióxido de silício, óxido de sódio e de cálcio, sua adição ao cimento poderia ser 

interessante do ponto de vista técnico.  

Os estudos sobre a incorporação de resíduos de vidro aos materiais cimentícios 

avaliam seu uso como agregados(3,4) ou como material pozolânico(5). A possibilidade de 

ocorrência da reação álcali-sílica é um agravante para seu uso(6). No entanto, pesquisas 

recentes mostram que micropartículas de vidro quando incorporadas ao cimento podem 

reduzir a expansão da reação álcali-sílica de forma similar às cinzas volantes e as 

escórias(7). Contudo, não existe consenso sobre a influência da composição química do 

vidro no comportamento dos compostos produzidos(4).   

MATERIAIS E MÉTODOS 

De forma a se minimizar as variáveis de controle dos experimentos, as micropartículas de 

vidros incolor e âmbar foram obtidas pela moagem dos vidros soda-cal em laboratório. O 

cimento utilizado foi o Portland de alta resistência inicial (CPV-ARI). A composição 

química do cimento e dos vidros foi avaliada por espectrômetro de energia dispersiva 

(EDS). Os pós de vidro foram analisados por difração de raios X - XRD - Rigaku, 

Geigerflex 3034 - com radiação CuK, 40 kV e 30 mA, constante de tempo 0.5 s e cristal 

monocromático de grafite). A distribuição granulométrica das micropartículas de vidro foi 

obtida pela técnica de espalhamento do feixe de laser em um granulômetro Cilas 920.  As 

análises térmicas, tipo TGA e DTA, foram realizadas em amostras de 10mg, obtidas de 

corpos de prova de pastas com e sem substituição do cimento por 10 % de vidro. Os 

corpos de prova, após 28 dias de cura, foram imersos em acetona para interromper as 

reações de hidratação e, em seguida, foram moídos. O equipamento utilizado foi em um 

aparelho DTG 60 H, marca Shimadzu. A reatividade das partículas de vidro com o 

hidróxido de cálcio foi medida diretamente no ensaio Chapelle Modificado e em ensaio de 

condutividade elétrica. O ensaio Chapelle foi realizado em cada tipo de vidro e em um 

material de referência (sílica ativa com teor de sílica > 85 % e superfície específica entre 

15 e 35 m2/g) conforme estabelecido por Raverdy et al(8). A condutividade elétrica foi 
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realizada nas micropartículas de vidro de acordo com o método proposto por Luxán, 

Madruga e Saavedra(9).  O índice de atividade pozolânica - IAP foi calculando 

comparando-se a resistência a compressão de argamassas (1 de aglomerante para 3 de 

areia e 0,5 de água) com e sem uso de 35 % de micropartículas de vidro em substituição 

ao cimento. 

RESULTADOS 

A análise química das micropartículas de vidro incolor e âmbar e do cimento são 

apresentados na Tab. 1. As micropartículas de vidro apresentaram composição muito 

semelhante, típica dos vidros soda-cal(10). Comparando-se os dois tipos de vidro, 

observa-se que as variações mais representativas foram registradas nos óxidos de 

alumínio, óxidos férricos e, mais fortemente, nos teores de óxido de sódio. A diferença no 

óxido de sódio repercute diretamente no maior valor do equivalente alcalino para o vidro 

incolor. De acordo com a ASTM C-618(11) os materiais pozolânicos devem apresentar 

teor máximo de álcalis de 1,5 %. As micropartículas apresentam teores mais elevados, o 

que exigiria rigoroso controle das reações envolvendo os álcalis e os agregados. O 

cimento utilizado está de acordo com as especificações brasileiras para o cimento alta 

resistência inicial.  

 

Tabela 1 - Composição química das micropartículas de vidro e do cimento 

Mat RI PF SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 Na2Oeq 

Incolor(%) 92,72 0,22 73,93 9,18 0,25 0,92 3,75 0,23 9,19 

Âmbar(%) 94,39 0,37 72,95 9,28 0,82 0,66 3,58 0,25 6,00 

Cimento 1,00 3,50 24,59 56,47 7,19  2,43 2,60  

 

A distribuição granulométrica obtida pelo método de espalhamento do feixe de laser 

mostra que  para o vidro incolor 10% das partículas apresentam diâmetro igual ou inferior 

a 0,97 m, 50% apresentam 4,70m e 90% são de 22,34 m. Para o vidro âmbar, 10% 

das partículas medem 1,07m, 50 % são de 5,65 m e 90 % apresentam diâmetro de 

28,35 m. O tamanho médio de partículas para o vidro incolor e âmbar foi de 8,93 e 10,61 

m, respectivamente. Os dados indicam que a finura dos vidros favoreceria a cinética das 

reações pozolânicas. 

Os difratogramas difusos observados para as partículas de vidro são comumente 

atribuídos às fases vítreas(10) e são similares aos padrões de um vidro comum. A não 

cristalinidade observada nas amostras, segundo trabalhos da literatura, poderia indicar 
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maior reatividade das micropartículas de vidro(1). No entanto, existem evidências de que 

a granulometria seria tão importante quanto a estrutura do arranjo cristalino(12). 

Com os dados obtidos da análise térmica de pastas com e sem substituição de cimento 

por 10 % de vidro foram construídos os gráficos apresentados nas Fig. 1 e 2, de forma a  

evidenciar as variações mais significativas de massa que ocorreram durante o 

aquecimento das amostras e, assim, identificar a ocorrência e a extensão da reação 

pozolânica. Os resultados do DTA permitem identificar o calor envolvido nas reações e 

ajudam a identificar as regiões onde as reações possivelmente ocorrem. Nesses gráficos 

são marcadas com círculos as regiões em que a variação de massa ocorreu de forma não 

monotônica e/ou ocorreram reações exotérmicas ou endotérmicas. O cimento hidratado 

(pasta)  apresenta predominantemente as seguintes fases: silicato tricálcico hidratado, 

silicato dicálcico hidratado, aluminosilicato de cálcio hidratado, aluminato de cálcio 

hidratado, trissulfoaluminato de cálcio hidratado (etringita) e hidóxido de cálcio.  

 

  

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

   

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

DTA 

TGA 

 

Figura 1 - Ensaio de termogravimetria  e termodiferencial do vidro transparente. 

 

Na literatura, as temperaturas em que ocorrem as reações de desidratação dessas 

fases devido ao aquecimento comumente variam em função dos estudos. De modo geral, 

na faixa de 30-105 °C ocorre a perda da água livre ou armazenada na estrutura dos 

capilares do gel, sendo que em até 120 °C ocorre o esgotamento completo dessa água; a 

decomposição da etringita aconteceria de 110-180 °C; na faixa de 180-240 ºC ter-se-ia a 

desidratação dos aluminatos de cálcio e aluminosilicatos hidratados; a perda de água 

combinada do silicato de cálcio hidratado seria encontrada de 50 a 300 °C; a desidratação 

desse silicato no que se refere à água interlamelar se daria a 350 °C; a saída da água 

adsorvida do silicato de cálcio hidratado seria em torno de 400 °C; entre 410-580 °C seria 

detectada a desidratação do hidróxido de cálcio; e de 520 a 900 °C a decomposição do 

carbonato de cálcio(12,13). Sendo assim, a zona 2 corresponderia à perda de água do Ca 

(OH)2. A perda de água, nessa região, foi um pouco menor para a pasta com o vidro 
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âmbar, o que indicaria que  esta pasta apresentaria um teor menor de portlandita. Não se 

observaram quantidades significativas de silicatos que revelassem maior perda de massa 

nas temperaturas em torno de 200 oC. 

Os valores médios obtidos para ensaio de Chapelle Modificado das partículas de vidro 

incolor e âmbar, 730,99 e 780,27mg de Ca(OH)2/g respectivamente, são relativamente 

altos para ambos os vidros. Os valores são superiores ao obtido para o Sílica ativa 

615,45. O valor mínimo de consumo de hidróxido de cálcio necessário para o material 

apresentar atividade pozolânica, segundo Raverdy (8) é de 330mg de Ca(OH)2/g de 

amostra, e de 700 mg/g de acordo com a Association Française de Normalisation(14). 

Dessa forma pode-se considerar que as micropartículas apresentam atividade pozolânica.  

A Fig 3 mostra os resultados obtidos nos ensaios de condutividade elétrica para as 

micropartículas de vidro, realizado de acordo com o método proposto por Luxán, Madruga 

e Saavedra (9). É possível observar a redução da condutividade elétrica da solução com 

partículas de vidro no decorrer do ensaio, para os dois tipos de pó de vidro. Isto indica a 

redução dos íons na solução, apontando a ocorrência da reação pozolânica entre as 

micropartículas de vidro e o hidróxido de cálcio. No entanto, a diferença entre a 

condutividade inicial e após 2 minutos de ensaios é  em torno de  0,4 mS/cm,para os dois 

tipos de vidro,   o que, segundo os proponentes do ensaios, indica uma atividade 

pozolânica moderada  de ambos os vidros.  

 

 

Figura 3 - Ensaios de Condutividade Elétrica 

 

A Fig. 4 apresenta o gráfico com os índices de atividade pozolânica obtidos para as 

argamassas com e sem partículas de vidro. São apresentados os valores médios e a 

amplitude dos dados experimentais obtidos em três ensaios referentes a cada uma das 

duas amostras. Segundo a normalização brasileira(15), o material é considerado 

Incolor 
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pozolânico se apresentar valores iguais ou superiores a 75 % da resistência do material 

de referência aos 28 dias. Os dados mostram que as micropartículas de vidro, segundo o 

IAP, podem ser consideradas pozolânicas, pois apresentam índice de atividade com o 

cimento de no mínimo 80 %. Segundo a normalização europeia este material é pozolânico 

pois o índice é superior a 65 %(16). 

 

 

Figura 4 - Indices de Atividade Pozolânica 

CONCLUSÕES 

As micropartículas (≈10 m ) de vidro soda-cal, incolor e âmbar apresentam alto teor de 

álcalis e estrutura vítrea. Pelo método Chapelle Modificado pode-se considerar que as 

micropartículas apresentaram atividade pozolânica, no entanto, a diferença de 

pozolanicidade entre os dois tipos de vidro não foi significativa, considerando-se as 

características do ensaio. O método de condutividade elétrica indicou que ambas os 

vidros apresentam atividade pozolânica moderada. A termogravimetria mostrou que, na 

região onde se observou a de perda de água da portlandita, apenas as amostras 

contendo micropartículas de vidro âmbar perderam menos massa. Isso indicaria menor 

quantidade de hidróxido de cálcio nessas amostras, sugerindo à ocorrência da reação 

pozolânica. Não se observaram quantidades significativas de silicatos que revelassem 

maior perda de massa nas temperaturas em torno de 200 oC. Os resultados do IAP 

revelam que os dois tipos de micropartículas de vidro são pozolânicas, não sendo 

possível avaliar a influência e/ou natureza das mesmas na atividade pozolânica.  
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Study of the Influence of Chemical Composition on the Pozzolanicity of 
Soda-Lime Glass Microparticles 

ABSTRACT 

The use of residues presents interesting possibilities for obtaining eco-efficient concretes. 

Research has investigated the use of glass residue in Portland cement composite, 

whether as an aggregate or a supplementary material. However, there is still no 

consensus on the influence of the chemical composition of glass on the behaviour of the 

composites in which it is used. This paper aims to analyse the influence of this 

composition on the performance of cement composites produced with microparticles of 

colourless and amber glass. Pozzolanicity was assessed by means of direct tests 

(modified Chapelle and electrical conductivity) and indirect tests (chemical 

characterization, X-ray diffraction, thermo analysis and pozzolanic activity index). Most of 

the results show that microparticles of both types of glass display pozzolanic activity, with 

no significant differences between them. This indicates the potential for the use of glass 

microparticles as a supplementary material in cement composites. 

Keywords: glass residue, cement materials, Portland cement. 
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