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RESUMO 

 

Água, agregado graúdo, miúdo e cimento Portland quando misturados originam um material de 

elevada resistência denominado concreto. Tal material tem sido amplamente estudado como matriz 

de aproveitamento de resíduos. Um deles é o resíduo proveniente da raspagem de pneus. Muitas 

vezes tais residuos sofrem uma destinação final inadequada, poluindo grandes áreas. Assim sendo, o 

objetivo deste trabalho foi investigar o comportamento quanto a resistência à compressão e a 

trabalhabilidade quando substitui-se o agregado miúdo por resíduos de pneu. Os resultados 

mostraram que o resíduo diminui a trabalhabilidade e a resistência à compressão, porém, 

aparentemente faz com que o concreto apresente um comportamento mais dúctil. Por fim, concluiu-

se que, mesmo com o decréscimo nos valores de resistência mecânica, o material pode ser substituto 

da areia, dependendo do uso que se faça. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A mistura de agregado graúdo, miúdo, cimento Portland e água origina o concreto. É um 

material de alta resistência mecânica e tem sido estudado como matriz de aproveitamento de 

resíduos. Um deles é o resíduo proveniente da raspagem de pneus, que pode ser incorporado ao 

concreto, dando uma destinação final adequada a um material que pode ser disposto 

inadequadamente. 

A disposição inadequada de pneus é responsável pela disseminação de mosquitos 

transmissores de doenças, além da diminuição da qualidade do ar devido à queima e consequente 

liberação de substâncias tóxicas, portanto, a raspagem para reutilização contribui com a 

sustentabilidade. 

Uma das saídas para os problemas ambientais segundo Leite e Medina (2001) é a evolução 

ideológica, ou seja, a busca por pensamentos humanizadores que visam à mudança do paradigma 

econômico para o ambiental.  

Dentro desse contexto, somos levados a crer que a reciclagem surge como uma boa alternativa 

para resolução dos problemas supracitados, ou seja, contribuição para a redução do consumo de 

recursos naturais e melhoria da qualidade do ar. 

Estudos de concreto com borracha têm sido feito atualmente. Akasaki (2005) estudou o 

concreto com fibras de borracha e verificou a diminuição da trabalhabilidade conforme aumentou-se 

o teor de borracha, mesmo com o aumento da relação a/c (AKASAKI, 2005). 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é verificar a influência do resíduo de pneu na 

resistência à compressão e trabalhabilidade de concretos. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Breve descrição do processo de geração e coleta do resíduo utilizado. 

 

A borracha utilizada neste estudo é proveniente do processo de recapagem de pneus, parte do 

processo é realizado por um cilindro de aço que o raspa e retira a camada superficial. Posteriormente 

uma nova capa é colocada no pneu. A Figura 1 ilustra o processo de raspagem. 

 

 

 

 
Figura 1 – Processo de raspagem do pneu. 

Fonte: Autores (2016). 
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Os resíduos provenientes desse processo são sugados por um tubo e seguem para uma 

caçamba e muitas vezes tem uma destinação final inadequada. A figura abaixo mostra uma 

disposição de resíduos de pneu. 

 

 

 

 
Figura 2 – Resíduos provenientes do processo de raspagem. 

Fonte: Autores (2016). 

 

O material utilizado nesse estudo foi coletado na caçamba de uma empresa de recapagem de 

pneus situada na cidade de Araçatuba-SP. 

Após a coleta, foi realizada uma análise visual com o objetivo de identificar e retirar materiais 

que não eram resíduos de borracha como fios de aço proveniente da estrutura do pneu. Na sequência 

realizou-se peneiramento manual com peneira de abertura 4,75 mm. O material passante foi 

armazenado em baldes para posterior utilização e o retido foi descartado. 

Optou-se pela não realização de qualquer tipo de tratamento nos resíduos com o objetivo de 

redução de custos e simplificação de processos e consequente melhoria da viabilidade econômica. 

 

2.2. Caracterização da borracha 

 

Realizou-se ensaios de massa específica utilizando o frasco de Chapman. O líquido utilizado 

foi querosene, pois este tem densidade menor que a da borracha o que faz com que a mesma 

sedimente ao fundo do frasco.  

A quantidade de querosene colocada no frasco foi 400ml, e após, 25 g de borracha foi 

colocada de forma a não formar bolhas, a leitura do frasco após a colocação da borracha foi de 422 

ml. A massa específica do resíduo de borracha foi de 1,136 g/cm³. 

 

³/136,1
400-422

25
cmg=  
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Figura 3 – Ensaio de massa específica 
Fonte: Autores (2016). 

 

 Realizou-se a análise granulométrica da borracha que foi utilizada como agregado 

miúdo. O conhecimento da granulometria é de grande importância, visto que tem influência direta na 

trabalhabilidade do compósito. 

 

 
Figura 4 – Peneiras utilizadas para ensaio granulométrico. 

Fonte: Autores (2016). 

 

 

2.3 Caracterização do agregado miúdo 

 

 Realizou-se análise granulométrica do agregado miúdo. Para isso, secou-se 500g de areia em 

lâmpadas potentes e de alta geração de calor.  
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Figura 5 - Secagem do agregado com lâmpadas. 

Fonte: Autores (2016). 

 

 Posteriormente, a quantidade foi passada por uma série de peneiras e agitada por vibrador. A 

série de peneira utilizada possui a seguinte sequencia de abertura de malha:4,75mm-3,35mm-1,7mm-

850μm-600μm-425μm-300μm-212μm-150μm-75μm-fundo. 

 

 

 
Figura 6 - Secagem do agregado com lâmpadas. 

Fonte: Autores (2016). 

 

 

Realizou-se ensaios de massa específica e massa unitária de acordo com a NBR 9976 e NBR 

NM 45. Os valores de massa específica e massa unitária no estado solto obtidos foram de 1,56 e 2,72 

g/cm³ respectivamente. 

 

2.4 Caracterização do agregado graúdo 

 

A determinação da massa específica do agregado graúdo seguiu as recomendações da NBR 

9937. O resultado de massa específica real da brita na condição seca foi de 2,70g/cm³. 

Também foi realizado ensaio de análise granulométrica do agregado graúdo. 

 

2.5 Caracterização das misturas 

 

Além do ensaio granulométrico do agregado graúdo e miúdo utilizado, também foi realizado a 

granulometria de misturas de areia e borracha. 

 
Tabela 1 – Misturas de areia e resíduos de borracha. 

 Quantidade de resíduos de 

borracha (g) 

Quantidade de Areia (g) 



 
 III INOVACIVIL  2016 
 III SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL  

 Mostra Científica:  17 e 18 de maio de 2016 

M 1 50 450 

M 2 100 400 

M 3 150 350 
Fonte: Autores (2016). 

 
 

2.6. Produção do concreto 

 

Utilizou-se um traço de referência que serviu como parâmetro de comparação para o concreto 

com borracha, e a partir deste, substituiu-se 10, 20 e 30% de agregado miúdo (areia) por borracha. 

Como o objetivo deste trabalho é a análise da influência do agregado de borracha, optou-se 

por um traço de alta resistência. Tal traço permite analisar com clareza a influência da borracha na 

resistência mecânica do compósito. 

A relação água/cimento utilizada foi de 0,37 e se manteve para todas os traços, o que permitiu 

determinar a influência do agregado de borracha na trabalhabilidade. 

 

 

Figura 7 - Execução do ensaio de abatimento. 
Fonte: Autores (2016). 

 

 

 

Figura 8- Registro do instante em que se retirava a fôrma. 
Fonte: Autores (2016). 

 

O concreto foi misturado por betoneira e após passado o tempo necessário para completa 

mistura, realizou-se o ensaio de abatimento do tronco de cone. 
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Figura 9- Betoneira utilizada. 
Fonte: Autores (2016). 

 

 

O abatimento constatado no concreto de referência foi de 80 mm, porém, esse número sofreu 

diminuição nos concretos com borracha. A tabela a seguir mostra as quantidades de materiais 

utilizadas e os respectivos abatimentos. 

 

 

 

 

Tabela 2 – Quantidade de materiais utilizados em cada traço. 

 Referência 10% 20% 30% 

Cimento (kg) 7,9 7,9 7,9 7,9 

Areia (kg) 4,9 4,41 3,92 3,43 

Brita (kg) 15 15 15 15 

Borracha (kg) -- 0,49 0,98 1,47 

Relação água/cimento 

(l/kg) 0,37 0,37 0,37 0,37 

Consumo de cimento 

(kg/m³) 562,1 562,1 562,1 562,1 

Traço 

(1:areia:brita:borracha) 1:0,62:1,9:0 1:0,56:1,9:0,06 1:0,50:1,9:0,12 1:0,43:1,9:0,19 

Abatimento (mm) 80 75 65 45 
Fonte: Autores (2016). 

 
 

2.7 Moldagem dos corpos de prova 

 

Foram moldados no total 36 corpos de prova, sendo 9 sem borracha, 9 com 10% de borracha 

em substituição a areia, 9 com 20% e mais 9 CPs com 30%. Para cada traço, rompeu-se 3 corpos de 

prova a idade de 7, 14 e 28 dias. 

As fôrmas utilizadas foram as cilíndricas, conforme mostra a figura abaixo. O desmoldante 

utilizado foi óleo diesel. 
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Figura 10- Corpos de prova moldados. 
Fonte: Autores (2016). 

 

Após 24 horas da moldagem, os corpos de prova que estavam mantidos em local coberto e 

ventilado foram desmoldados, identificados e transferidos para um recipiente com água para a 

garantia da hidratação dos grãos de cimento e processo de cura do concreto. 

 

 

Figura 11- Tanque de imersão utilizado para garantia do processo de cura dos corpos de prova. 
Fonte: Autores (2016). 

 

2.8 Ensaio de resistência a compressão 

 

 Com o objetivo de uniformizar a aplicação das tensões e dar mais precisão aos 

resultados, os corpos de prova foram capeados com enxofre. 

 
Figura 12- Corpos de prova capeados com enxofre. 

Fonte: Autores (2016). 
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 Os corpos de prova foram colocados em uma prensa onde receberam forças em suas 

extremidades superior e inferior até a ruptura. O valor da força que causou a ruptura dividido pela 

área do corpo de prova nos dá a resistência a compressão do corpo de prova. 

 

 
Figura 13- Prensa utilizada para rompimento dos corpos de prova. 

Fonte: Autores (2016). 

 

 

 Todos os corpos de prova usados neste estudo tiveram sua seção transversal medida 

com paquímetros. As medidas obtidas foram usadas para cálculo da área exata do corpo de prova, 

que permitiram maior precisão no cálculo das tensões de resistência. 

 

 
Figura 14- Detalhe da medição realizada com paquímetro. 

Fonte: Autores (2016). 

 

 

 

3.  RESULTADOS 

 

3.1 Granulometria  

 

 A seguir encontra-se os resultados dos ensaios granulométricos realizados. Observa-se que a 

letra A refere-se ao ensaio realizado somente com a areia, B somente com borracha e M à misturas. 

Informações detalhadas encontram-se na Tabela 1. Todas as amostras totalizaram 500 g. 
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Figura 15 - Porcentagens retidas acumuladas das amostras e limites utilizáveis. 
Fonte: Autores (2016). 

 
 

 

Figura 16 - Porcentagens retidas acumuladas das amostras e limites ótimos. 
Fonte: Autores (2016). 

 

 

 

3.2. Trabalhabilidade 
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 Os ensaios de trabalhabilidade seguiram as recomendações da NBR NM 67/98, na tabela a 

seguir estão contidos os resultados obtidos pelos ensaios de abatimento realizados em cada traço 

estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Abatimento observado em cada traço. 
Fonte: Autores (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Grafíco que mostra o abatimento encontrado em cada traço estudado. 
Fonte: Autores (2016). 

 

É possível observar que quanto maior o teor de borracha em substituição à areia, menor é a 

trabalhabilidade, em concordância com que AKASAKI et al (2005) constatou em seu trabalho. 

Santos (2005) diz que a perda de trabalhabilidade é esperada para o concreto com borracha 

devido ao atrito interno que a borracha provoca. 

Granzotto (2010) cita em seu trabalho que a perda de trabalhabilidade é causada pela maior 

área superficial da borracha em comparação à areia. 

Mehta e Monteiro(1994) colocam que as mudanças na trabalhabilidade estão relacionadas a 

forma e textura dos resíduos de borracha. 

 
3.3. Resistência à compressão axial 

 

 Realizou-se o ensaio de compressão axial num total de 36 corpos de prova,  

sendo que um traço sem borracha foi usado como referência para a análise do corpos de prova com 

borracha em substituição a areia. Todos os traços estudados tiveram corpos de provas rompidos a 

idade de 7, 14, e 28 dias. A tabela a seguir mostra a média dos resultados obtidos em cada idade. 

 

 

 

Tabela 5- Resistência à compressão constatada nas idades de 7,14 e 28 dias bem como a 

porcentagem de perdas em relação ao concreto de referência. 

Traço Resistência Perdas Resistência Perdas Resistência Perdas 

Traço Abatimento (mm) 

Referência 80 

10% 75 

20% 65 

30% 45 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Referencia 10% 20% 30%

"Abatimento…



 
 III INOVACIVIL  2016 
 III SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL  

 Mostra Científica:  17 e 18 de maio de 2016 

aos 7 Dias 

(MPa) 

(%) aos 14 Dias 

(MPa) 

(%) aos 28 Dias 

(MPa) 

(%) 

Referência 26,87 ----------- 29,69 ------------- 38,36 ------------ 

10% 23,58 12,24 26,91 9,36 34,15 10,97 

20% 22,5 16,26 23,35 21,35 25,99 32,25 

30% 19,28 28,25 20,74 30,14 22,25 42 
Fonte: Autores (2016). 

 

 

 O gráfico a seguir mostra os resultados médios obtidos em cada idade dos quatro traços 

estudados. 

 

 
Figura 18- Gráfico de resistência média a compressão x dias de cura do concreto. 

Fonte: Autores (2016). 

 

Observa-se através dos gráficos a perda de resistência proporcionada pela substituição da 

areia por borracha, na idade de 28 dias, com 10% de borracha em substituição verificou-se uma perda 

na resistência a compressão de 10,97%, com 20% a perda foi maior e chegou a 32,25%, com 30% a 

perda de resistência a compressão chegou a 42%, assim sendo, os teores que não compromete a 

resistência de forma expressiva estão ao redor de 10%. 

 As causas prováveis para a diminuição da resistência a compressão estão relacionadas a má 

aderência entre a pasta de cimento e o agregado de borracha. Granzotto (2010) diz que teor de ar 

aprisionado e o processo de cura também podem ter relação com a perda de resistência. 

 Os resultados obtidos estão de acordo com estudos anteriores já realizados, como o do 

Giacobbe (2008). 

 

3.4 Capacidade de deformação 

 

Nos ensaios de resistência a compressão realizados constatou-se que o concreto com borracha 

obteve menor fissura, ao contrário do concreto convencional sem borracha. Tal fato está exposto na 

imagem a seguir 
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Figura 19- Detalhe da ruptura do corpo de prova com e sem borracha. 

Fonte: Autores (2016). 

 

A explicação do concreto com borracha não ter se desintegrado quanto o concreto 

convencional se dá pela maior ductilidade que o concreto com borracha pode ter adquirido, a 

borracha por ser elástica possivelmente diminuiu o módulo de elasticidade do concreto, porém, a 

determinação do módulo não foi realizada neste trabalho. 

 O concreto com borracha pode apresentar melhor ductilidade e resistência a impacto, podendo 

ser viável o seu uso em situações que exigem estas propriedades como postes de concreto e barreiras 

New Jersey. Porém, são necessários maiores estudos para um uso destinado a possíveis solicitações 

de impacto. 
 

4. CONCLUSÃO 

 

 Sob o ponto de vista ambiental somos levados a crer que o uso de resíduos de pneus no 

concreto substitui parcialmente um material não renovável, que é a areia, por um material renovável 

que é a borracha, além de contribuir para a destinação final adequada de um resíduo problemático. 

No entanto, a borracha diminui a resistência à compressão sendo necessário maior teor de cimento 

para uma mesma resistência à compressão. 

 Olhando pelo lado econômico, os resíduos de borracha muitas vezes são descartados e podem 

ser adquiridos por um preço insignificante se comparados à areia. 

 O teor de substituição em 10% acarretou em quedas na resistência à compressão, porém 

estudos com menores teores de borracha podem permitir o uso em baixas solicitações, como 

calçadas. 
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