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RESUMO 
 

Atualmente a destinação final de pneus inservíveis tornou-se um dos grandes 

problemas ambientais enfrentados pelo Poder Público. Esse tipo de resíduo é de 

decomposição muito lenta, baixa compressibilidade, o que resulta grandes volumes, 

além de oferecer prejuízos a natureza e à saúde pública quando não são 

encaminhados a uma destinação final ambientalmente adequada e segura. Diante 

dessa constatação, pesquisas estão sendo intensificadas considerando-se a 

viabilidade técnica da incorporação de borracha de pneus em materiais de 

construção civil. Dentre as possíveis utilizações desse resíduo destaca-se a sua 

incorporação como agregado em concretos de cimento Portland. No entanto, os 

diversos trabalhos elaborados apenas restringiram-se a avaliar o comportamento 

mecânico da borracha de pneus no compósito. Este trabalho tem como objetivo 

principal contribuir com a proposição de uma metodologia que permite correlacionar 

o provável desempenho físico-mecânico do concreto com borracha. O estudo foi 

elaborado a partir de resultados de ensaios em concretos dosados com diferentes 

teores de borracha incorporada em substituição à massa da areia, comparando-os 

com os de um concreto de referência. Os resultados permitiram concluir que quanto 

maior o teor de borracha incorporado no concreto, maior é a redução das suas 

propriedades em comparação ao concreto de referência, tais como: resistência à 

compressão, resistência à tração na flexão, módulo de elasticidade. O estudo 

também permitiu concluir, a partir de uma curva baseada na Teoria de Abrams, que 

a borracha incorporada se comporta como um poro no concreto e pode ser 

correlacionada juntamente com a água. 

 

Palavras chave: pneu, resíduo, concreto, material alternativo, sustentabilidade 

ambiental. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, the final destination of unworthy tires has come to be one of the biggest 

environmental issues to government authorities. This kind of waste or residue has 

very low decomposition rates, and poor compressibility, which results on huge 

amounts. It also has the potential to provoke damages to nature and public health, 

especially when it was not take to an adequate and environmentally safe final 

destination. Upon this ascertaining, research has been increasingly made to verify 

the technical feasibility of incorporating tire-rubber to construction materials. One of 

the most feasible applications of this waste is to incorporate into Portland cement 

concrete as an aggregate. But several of these studies are limited to the evaluation 

of the mechanical properties when tire rubber is used in the compound. The main 

purpose of this research is to evaluate a methodology to correlate the expected 

physical and mechanical performances of concrete with rubber aggregate content. In 

this research, the concrete was submitted to tests with different rates of rubber 

aggregated in mass substitution of the sand, together with the reference concrete. 

The results show that with the increase of the rubber aggregate rate there is a 

decrease of the concrete properties in relation with the standard reference concrete, 

such as: compressive and flexural strengths, and elastic modulus. The study has 

also concluded, using a curve based on Abrams Law, that rubber aggregated acts 

like a pore in the concrete, and could be correlated together with water. 

 

Keywords: tire rubber, waste, concrete, alternative material, environmental 

sustainability 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificativa  

 

Entre os resíduos sólidos produzidos pela população, os pneus, considerados 

resíduos especiais, começam a ocupar papel de destaque na discussão dos 

impactos sanitários e ambientais. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) para a Associação 

Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) (ANIP, 2007), anualmente, no Brasil, 

são substituídos cerca de 22 milhões de pneus. Desse total, 46,8% apresentam 

condições para serem reutilizados e 53,2% por não apresentarem mais condições 

de uso são considerados pneus inservíveis. Destes, apenas 26,5% são destinados 

de forma ambientalmente correta e regulamentada; 26,7% são destinados de forma 

não reconhecida por órgãos ambientais, apesar de ecologicamente correta, como 

muros de arrimos, aplicações em agricultura, proteções de ancoradouros e 

embarcações entre outros (ANIP, 2007). O restante é abandonado em cursos de 

água, terrenos baldios, lixões e beiras de estradas, tornando-se um resíduo 

potencialmente danoso à saúde pública e ao meio ambiente. 

A questão do descarte de pneus inservíveis em aterros tornou-se uma séria 

preocupação em todas as cidades no mundo. Esse tipo de resíduo apresenta 

processo de decomposição lento, baixa compressibilidade, o que resulta ocupar 

grandes espaços, hoje preciosos nas grandes cidades, ou seja, são estruturas 

difíceis de serem eliminadas. Quando são compactados inteiros, os pneus tendem a 

voltar à sua forma original e retornam à superfície, causando uma movimentação no 

solo. Da queima inconseqüente resulta a fumaça negra, altamente poluidora pela 

diversidade de compostos liberados na combustão, podendo provocar danos à 

saúde, e material oleoso, derivado de petróleo, que carreado para os corpos d'água 

superficiais ou para os aqüíferos subterrâneos, podem contaminar a água, 

tornando-a imprópria para o consumo, além de prejudicar espécies que habitam o 

ambiente atingido (GHALY; CAHILL, 2005).  

Segre e Joekes (2000) acrescentam ainda que os pneus não são biodegradáveis, 

agravando ainda mais a questão de sua deposição em aterros. Por outro lado 
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quando descartados em pilhas tornam-se locais ideais como criadouros de insetos e 

de diversos vetores de transmissão de doenças (ratos, mosquitos). 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a disposição de pneus inservíveis tornou-se o 

maior problema relacionado a resíduos sólidos. Atualmente a estimativa de geração 

de pneus inservíveis naquele país é de 242 milhões a 270 milhões por ano, o que 

significa aproximadamente um pneu por pessoa por ano. (EPPs apud KATHIB; 

BAYOMY, 1999; SIDDIQUE; NAIK, 2004). Isso sem considerar os pneus 

acumulados em pilhas, lixões não controlados e os milhões de pneus jogados em 

desertos, florestas, terrenos baldios, entre outros. (KATHIB; BAYOMY, 1999). 

Ressalta-se que vários estados americanos já proibiram a deposição de pneus 

inservíveis em aterros e outros meios de deposição inadequados. 

Dentre as possibilidades de reuso dos pneus destaca-se o processo de 

recauchutagem, que consiste na avaliação e seleção preliminar da carcaça, 

remoção da bandagem danificada e reaplicação de nova bandagem, tornando-o 

adequado ao uso. No Brasil, apesar da recauchutagem proporcionar um alto índice 

de reaproveitamento de pneus usados, não consegue absorver todos os pneus 

trocados (CEMPRE, 2007). 

Diante desse panorama, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

publicou as Resoluções de nº 258 e 301, que estabelecem como responsabilidade 

das empresas fabricantes nacionais e das importadoras de pneumáticos, a coleta e 

a destinação final adequada de todos os pneus inservíveis por ela produzidos ou 

importados comercializados em todo o território nacional. Por sua vez, a Resolução 

CONAMA nº 258/1999, publicada em 02.12.1999, proíbe a destinação final 

inadequada de pneumáticos inservíveis, tais como a disposição em aterros 

sanitários, mar, rios, lagos ou riachos, terrenos baldios ou alagadiços e queimas a 

céu aberto. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 258/1999, a partir de 2005, as empresas 

fabricantes nacionais e as importadoras de pneus são obrigadas a coletar e destinar 

de forma ambientalmente adequada os pneus inservíveis da seguinte forma: 

▪ para cada quatro pneus novos fabricados no País ou pneus novos importados, 

inclusive aqueles que acompanham os veículos importados, os fabricantes 

nacionais e/ou importadoras devem dar destinação final a cinco pneus 

inservíveis; 
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▪ para cada três pneus reformados importados, de qualquer tipo, os fabricantes 

nacionais e/ou importadoras devem dar destinação final a quatro pneus 

inservíveis. 

Diante dessa conjuntura e das Resoluções do CONAMA, a ANIP implantou um 

programa de coleta de pneus inservíveis em todo território nacional. Este trabalho 

foi desenvolvido através de parcerias com distribuidores, revendedores e  

prefeituras, abrangendo 237 municípios brasileiros, e consistiu na implantação de 

centrais de recepção, denominados Ecopontos, que recebem os pneus inservíveis 

das revendas, dos borracheiros, dos sucateiros, dos laminadores e dos circuitos de 

coleta urbana (ANIP, 2007). 

O Quadro 1.1 mostra a quantidade de Ecopontos distribuídos por regiões no Brasil. 

 

 

Quadro 1.1: Número de Ecopontos no Brasil (ANIP, 20 07) 

Região Número de Ecopontos 

Centro-Oeste 37 

Nordeste 9 

Norte 13 

Sudeste 170 

Sul 17 

Total 246 

 

 

 

O panorama atual da reciclagem de pneus no Brasil, implementada em parte pela 

entrada em vigor da Resolução CONAMA, considerando investimentos e o 

crescimento das atividades relacionadas à reciclagem de pneus, estão 

apresentados no Quadro 1.2. 

 

 

 

 



18 

Quadro 1.2: Panorama da reciclagem no Brasil (CEMPR E, 2006 e CEMPRE, 2008) 

Reciclagem de pneus 2003 2004 2005 2006 

Recursos investidos para reciclagem de pneus 

inservíveis (R$ milhões) 6 20 22 30 

Volume destinado para reciclagem (mil toneladas) 36 63 127 123 

Volume de pneus trocados (milhões) 22,6 24,6 - - 

Pneus usados que retornam ao mercado (%) - 46,8 - - 

Pneus inservíveis do total que retorna ao mercado (%) - 53,2 - - 

Pneus inservíveis disponíveis para coleta e destinação 

ambientalmente correta (%) - 26,5 - - 

 

Como demonstrado, somente a reciclagem não é suficiente para solucionar de 

forma definitiva a geração de pneus inservíveis. No Brasil e em diversos países, 

várias alternativas têm sido adotadas na destinação desses pneus, dentre elas, 

proteção de aterros, encostas, combustível, pirólise, drenagem, concreto asfáltico, 

reaproveitamento energético.  

Todavia, as alternativas para utilização de pneus inservíveis não devem ser 

adotadas somente como um meio de destinação do material, mas sim deve 

envolver um estudo aprofundado, no sentido de buscar a melhoria do processo 

executivo e/ou propriedades e a avaliação de suas conseqüências ambientais, 

durabilidade e pós-uso. 

No campo da construção civil, a utilização de pneus inservíveis tem demonstrado 

ser uma alternativa tecnológica interessante, permitindo adequá-los como agregado 

na produção de concretos de cimento Portland. Alguns desses estudos estão sendo 

desenvolvidos visando agregar melhorias de suas características, principalmente 

quanto ao seu comportamento frágil, otimizando-os para determinadas aplicações 

específicas. 

Sabe-se que o concreto é um material versátil, no entanto, com a evolução dos 

processos construtivos e de novas necessidades oriundas de projetos arrojados, 

constata-se que é preciso também modificar suas propriedades, tais como a 

resistência à tração, dureza, ductilidade e durabilidade (ALBANO et al., 2005), 

aumentando, assim, as opções de aplicação deste material, além das formas 
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utilizadas com o concreto convencional. 

Essa hipótese é corroborada por Sukontasukkul e Chaikeaw (2006) que sustentam 

a necessidade de aprimorar diversas propriedades do concreto convencional, tais 

como, resistência a fissuração não estrutural, absorção do impacto de ondas, 

resistência a ácidos, além deste novo material apresentar menor condutividade 

térmica e maior capacidade de isolamento acústico, que podem ser obtidas com a 

incorporação de borracha no concreto.  

Uma alternativa para a aplicação deste tipo de resíduo são os concretos destinados 

a pavimentação, nos quais a borracha adicionada colabora para minimização dos 

problemas comuns a este tipo de estrutura, ou seja, comportamento rígido e de fácil 

fissuração a baixas idades por efeito da retração plástica. Normalmente a retração 

pode ser controlada com a inserção de fibras de polipropileno, mas o 

comportamento rígido continua sendo um problema mesmo com a inserção dessas 

fibras. 

Hernández-Olivares et al. (2002) confirmaram a viabilidade técnica de pavimentos 

de concreto com adição de borracha, baseados no desempenho de uma pista 

experimental construída em uma área residencial de Gudino – Espanha, em cujo 

concreto foi adicionado pequenas partículas de borracha. Após três anos de tráfego 

pesado (carros e caminhões) constataram que o pavimento apresentava ótimas 

condições de uso. 

Por sua vez, Sukontasukkul e Chaikeaw (2006) ressaltaram que a substituição de 

agregados por borracha para a produção de peças de concreto para pavimentação, 

pode resultar um material mais durável, economicamente viável e capaz de 

absorver mais energia quando submetido a impacto. 

De um modo geral a aplicabilidade da borracha de pneus como agregado em 

concretos foi objeto de estudos de diversos pesquisadores. Dentre eles destacam-

se Topçu (1995), Toutanji (1996), Marques, Nirschl e Akasaki (2006) que 

demonstram haver um ganho de tenacidade e redução nas resistências à 

compressão e à tração dos concretos com adição de borracha; Hernández-Olivares 

e Barluenga (2004) avaliaram comportamento de concreto de alta resistência com 

adição de fibras de borracha buscando melhorar suas características de resistência 

ao fogo; Albuquerque et al. (2004) estudaram a adição de borracha de pneu ao 

concreto compactado com rolo, normalmente utilizados em estradas e barragens. 
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Alguns trabalhos estabelecem parâmetros para avaliação da resistência do concreto 

com borracha, como o de Kathib e Bayomi (1999) e o de Ghaly e Cahill (2005) que 

propuseram modelos para determinação de um fator de redução da resistência para 

concretos produzidos com os mesmos materiais e mesmo volume de agregados.  

No entanto, nenhum pesquisador procurou avaliar a resistência à compressão de 

concretos com borracha a partir de metodologias consagradas, como por exemplo, 

a teoria de Abrams. Restringiram-se a demonstrar o comportamento mecânico do 

novo compósito comparado-o a um concreto convencional de referência.  

A ausência de uma parametrização adequada do comportamento do material, em 

relação a diferentes teores de borracha, dificulta sobremaneira a aplicação deste 

resíduo, uma vez que se desconhece a provável resposta a ser obtida com o novo 

concreto. 

 

1.2 Objetivo 

 

Considerando-se o exposto, este trabalho busca parametrizar a influência da adição 

de borracha nas propriedades do concreto, fornecendo uma nova interpretação para 

o papel da borracha no compósito, e a partir disso propor uma metodologia que 

permite correlacionar o provável desempenho de concretos para diferentes teores 

de borracha, possibilitando ampliar os campos de aplicação deste compósito. 

Este estudo foi fundamentado em dosagens de concreto elaboradas com variados 

teores de borracha, em massa, em substituição de agregado miúdo, e nos 

resultados dos ensaios de caracterização físico- mecânicas desses concretos. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

A dissertação é constituída por seis capítulos, distribuídos da seguinte forma: 

Capítulo 1: tem caráter introdutório apresentando a justificativa, objetivo e a 

estrutura da dissertação. 

Capítulo 2: apresenta a revisão bibliográfica, onde são avaliados os trabalhos 

realizados sobre concretos com borracha, discutindo-se sua influência nas 
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propriedades dos concretos, como resistência à compressão, tração na flexão, 

tenacidade, absorção, entre outros.  

Capítulo 3: é apresentada a metodologia adotada para o desenvolvimento do 

trabalho, descrevendo-se os critérios de execução dos estudos de dosagem e dos 

ensaios realizados. 

Capítulo 4: neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nos ensaios 

experimentais e a análise dos mesmos. 

Capítulo 5: apresenta as considerações finais e as sugestões para trabalhos 

futuros. 

 



22 

2 APROPRIAÇÃO DE PNEUS INSERVÍVEIS PELA 

CONSTRUÇÃO CIVIL – PANORAMA GERAL 

 

O pneu é o componente de contato entre o veículo e o solo, que transmite e recebe 

esforços provenientes de acelerações, desacelerações e impactos. Possui uma 

geometria próxima da toroidal (sólido ou superfície gerada pela rotação de uma 

curva plana fechada em torno de uma reta que lhe é coplanar e não secante) que 

se deforma em contato com o solo (PINHEIRO, 2001). 

Segundo Pinheiro (2001), os pneus podem ter mais de uma dezena de 

composições de borracha distintas que exercem funções específicas, ou seja, pode-

se encontrar em um único pneu, vários compostos de borracha com formulação 

própria. 

O pneu é constituído fundamentalmente de borracha natural ou sintética, 

hidrocarbonetos, e negro de fumo. A borracha representa um total de 85 a 90% do 

pneu. O aço é considerado como material complementar (MARQUES; 2005). A 

Figura 2.1 mostra a composição média de um pneu novo (MARQUES; 2005): 

 

 

Figura 2.1: Composição média de um pneu novo (MARQU ES; 2005) 

 

Os principais detalhes e componentes de um pneu veicular são mostrados na 

Figura 2.2. 
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Figura 2.2: Estrutura básica do pneu veicular 

Fonte: http://www.pneusrodmais.com.br. Acesso em 19.07.2007. 

 

 

2.1 Processos de reutilização, reciclagem e disposi ção de pneus 

 

SILVA (2004) divide a metodologia de utilização de pneus usados em três 

categorias: reutilização, reciclagem e valorização energética. Na reutilização, são 

aproveitados os pneus inteiros. Na reciclagem, são transformados em um novo 

produto a partir de métodos físicos e/ou químicos (por exemplo: tapetes, barreiras 

de choque). Por sua vez na valorização energética, os pneus são utilizados na 

geração de energia calorífica devido ao seu elevado poder calorífico 

(aproximadamente 8170 kcal/kg, superior ao do carvão). 

O Quadro 2.1 apresenta os principais campos de destinação dos pneus inservíveis. 

 

 

 

 



24 

Quadro 2.1: Exemplos de destinação dos pneus inserv íveis 

Tipo de 
Reciclagem Aplicação Objetivo 

Recauchutagem 

Reaproveitamento da estrutura do pneu gasto e 
reincorporação de nova borracha de piso, desde 
que, o pneu não apresente cortes e 
deformações e que a banda de rodagem ainda 
apresente sulcos e saliências que permitem sua 
aderência ao solo (SILVA; 2004). 

Recifes artificiais Habitats artificiais para os peixes e os 
invertebrados marinhos (GU;2005). 

Quebra-mares 

Proteção de zonas costeiras, evitando os efeitos 
das marés sobre estruturas. Pode ser usado 
como um conjunto flutuante preenchido com 
espuma para o amortecimento de ondas em 
marinas e porto (SILVA, 2004 e GU; 2005). 

Estabilização de 

taludes, controle de 

erosão e revegetação 

Alternativa ao uso de concreto e rochas naturais 
em canais de estabilização. Como controle de 
superfície de erosão, empilhados solidamente 
ou dispostos formando uma esteira sobre a 
região a ser protegida, os pneus diminuem o 
processo erosivo e possibilitam uma base para 
re-vegetação, pois ao acomodar terra no seu 
interior, forma uma barreira ao processo de 
lixiviação (SILVA, 2004 e GU; 2005). 

Reutilização 

Barreiras anti-choque Amortecer impactos. 

Aterros 

Substituir britas em cobertura alternativa, 
camada de fundação e de finalização do aterro, 
camada coletora de gás produzido no aterro, 
camada operacional de segurança e camada de 
drenagem do lixiviado (SILVA; 2004). 

Concreto asfáltico 

Melhorar a resistência à frenagem, reduzir a 

fissuração por fadiga, resultando no aumento da 

vida útil do pavimento (SIDDIQUE et al., 2004). 

Tapetes Fabricação de tapetes. Pneu triturado. 

Reciclagem 

física 

Barreiras de choque Amortecimento de impacto.  

  continua  
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  Continuação Quadro 2.1  

Tipo de 
Reciclagem 

Aplicação Objetivo 

Pirólise 

Recuperar produtos constituintes do pneu, como 
o negro de fumo, óleo, gás e aço. (SILVA; 2004). 
A pirólise é um processo formado por uma série 
de reações complexas, a altas temperaturas (de 
400 a 800º C), para produzir correntes de 
vapores condensáveis e não condensáveis e 
resíduos sólidos. O calor fraciona a estrutura 
molecular dos resíduos, liberando compostos de 
carbono na forma líquida, sólida e gasosa, que 
poderão ser utilizadas como combustíveis 
(BARRUECO et al. 2005). 

Desvulcanização 

Regeneração da borracha. As propriedades da 
borracha vulcanizada não são iguais as da 
borracha crua, por isso, esse tipo de borracha é 
normalmente usada na fabricação de artefatos 
(SILVA; 2004). 

Hidrogenação Produção de óleos leves, gasolina, gases e 
óleos lubrificantes (SEGRE; 1999). 

Reciclagem 

química 

Gaseificação Produção de metano (SEGRE; 1999). 

Valorização 

energética 

Combustível Substituição do carvão como combustível para 
fornos de cimento devido ao seu alto poder 
calorífico (PIPILIKAKI et al., 2005). 

Ressalta-se que, a primeira etapa de alguns dos processos para aproveitamento de 

pneus consiste da sua trituração, e posterior moagem reduzindo-os a pequenos 

grãos ANIP (2007). No caso de pneus radiais, o aço e a borracha são separados 

por meio magnético. A Figura 2.3 mostra um exemplo de Centro de Trituração de 

pneus. 

  

Figura 2.3: Centro de trituração de pneus (http://www.anip.com.br). Acesso em 19.07.2007 
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2.2 Utilização de resíduos de borracha em argamassa s – revisão 

bibliográfica 

Alguns estudos foram iniciados pela avaliação da incorporação de borracha em 

argamassas. Marques et al. (2004) estudaram a variabilidade da resistência à 

compressão e absorção de água em argamassas para definição da melhor faixa 

granulométrica da borracha. No estudo os autores substituíram parte da areia por 

borracha, granulometrias de 420 µm, 1000 µm, 1500 µm e 2000 µm, 

respectivamente, totalizando 20% do volume da argamassa.  

A partir da resistência à compressão, que apresentaram queda de praticamente 

60% aos 28 dias em comparação a argamassa de referência, os autores não 

conseguiram definir o teor ótimo de borracha, pois o comportamento mecânico foi 

similar em todas as argamassas com borracha, conforme ilustrado na Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4: Resultado da resistência à compressão d e 
argamassas (MARQUES et al.; 2004) 

 

Com este resultado pode-se inferir que não é a dimensão da borracha que 

influencia na resistência, mas sim a quantidade do material que atua como vazios 

na argamassa e conseqüentemente, diminui a resistência à compressão. Isto foi 

comprovado pelos resultados obtidos nesta dissertação conforme está apresentado 

no Capitulo 4. 
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Quanto à absorção de água os autores constataram que as argamassas 

apresentaram uma correlação entre o aumento da absorção de água com o 

aumento da granulometria das fibras de borracha, ou seja, quanto menor a 

granulometria da borracha, menor a absorção de água, conforme ilustrado na 

Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5: Variação da absorção de água de argamas sas em função 
da granulometria das fibras de borracha (MARQUES et  al.; 2004) 

 

Em outro estudo, Meneguini (2003) verificou o uso de pó de borracha moída 

(dimensão máxima de 1,20 mm) e tratada com hidróxido de sódio (NaOH), em 

substituição de 10% do agregado miúdo em relação à massa de cimento, com o 

objetivo de obter uma argamassa resistente à abrasão e com menor absorção de 

água por capilaridade.  

Segundo o autor, ao utilizar a borracha em pó, a argamassa tornou-se mais coesa e 

apresentou um melhor empacotamento dos materiais a partir da variação da 

granulometria de todos os componentes da argamassa e melhor trabalhabilidade. 

Apresentou, também, redução da absorção de água por capilaridade e aumento da 

resistência ao desgaste por abrasão, indicando viabilidade da aplicação deste novo 

material em revestimento de fachadas, regularização e acabamento de pisos e 

revestimento de calhas.  
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2.3 Utilização de resíduos de borracha em concretos  de cimento 

Portland – revisão bibliográfica 

 

Quando se trata do critério de incorporação do resíduo de borracha de pneus em 

concretos verifica-se nos estudos o emprego de abordagens variadas. Alguns 

pesquisadores optaram por utilizar o resíduo na substituição do agregado miúdo, 

outros do agregado graúdo, do cimento ou ainda incorporado-o como adição ou 

fibras. 

Da mesma forma não se observa um consenso entre os trabalhos consultados 

quando se trata do resultado da caracterização da borracha de pneus pelos ensaios 

de massa unitária e massa específica, conforme mostrado no Tabela 2.1 (SANTOS, 

2005). 

 

Tabela 2.1: Massa unitária e massa específica da bo rracha (SANTOS, 2005) 

Autor Massa unitária 
(kg/dm³) 

Massa Específica 
(kg/dm³) 

TOPÇU, 1994 0,410 – 0,472 0,650 

TOUTANJI, 1995 - 0,610 

HERNANDES-OLIVARES, 2002 0,84 - 

NIRSCHL et al., 2004 0,27 1,35 – 1,40 

AKASAKI et al., 2004 - 1,09 

MENEGUINI, 2003 0,395 0,548 

LINTZ; SANCHEZ; CARNIO (2004) 0,39 – 0,43 1,10 – 1,20 

MARQUES; TRIGO; AKASAKI (2004) 0,348 1,09 

MARQUES; NIRSCHL; AKASAKI (2006) 0,27 1,09 

 

A variação das massas observada na Tabela 2.1 pode ter sido provocada pela 

metodologia de ensaio aplicada, pois há uma dificuldade para a execução do 

ensaio, que comumente resulta valores diferenciados. 

Uma das alternativas de aplicação é o uso de borracha de pneus em peças de 
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concreto para pavimentação. Sukontasukkul e Chaikeaw (2006) estudaram a 

substituição de 10 e de 20%, em massa, de agregados de três formas: somente do 

agregado miúdo, somente do agregado graúdo e de agregados miúdo e graúdo. 

Esses pesquisadores constataram que a incorporação da borracha, apesar de ter 

provocado redução nas propriedades mecânicas do concreto, forneceu resultados 

satisfatórios quanto a tenacidade, obtendo-se maior energia de fratura nos ensaios 

de resistência à compressão e melhor comportamento pós-pico. Nota-se, na 

pesquisa realizada que a mistura das borrachas (miúdo e graúdo) apresentou os 

melhores resultados, provavelmente devido à melhor graduação que produziu 

melhor compactação e maior densidade.  

Os ensaios de tração na flexão também indicaram melhor flexibilidade, tenacidade 

com deformações maiores, maior resposta pós-pico e energia de fratura. Foram 

também verificados melhores resultados quanto a resistência contra derrapagem, 

em comparação ao concreto de referência, porém, a resistência à abrasão foi 

prejudicada quanto maior a quantidade de borracha inserida. 

Com o intuito de obter melhor capacidade de absorção de energia de forma a 

diminuir danos em colisões, Topçu e Avcular (1997) estudaram a inserção de 

borracha em concretos para barreiras de rodovias. Foram utilizadas borrachas de 

duas dimensões distintas: 1,7 e 2,2 mm substituindo o agregado miúdo e graúdo em 

15, 30 e 45%. Após ensaios de impacto, concluíram que os danos devido aos 

impactos foram reduzidos e que as barreiras de concreto com borracha, teor 15%, 

proporcionaram melhor comportamento que concretos armados convencionais 

devido a habilidade do novo concreto em absorver energia plástica. 

O Instituto Via Viva (2008), organização brasileira não-governamental, também 

analisou e patenteou um concreto composto com borracha triturada de pneus 

inservíveis e/ou outras borrachas vulcanizadas em substituição de parte do 

agregado graúdo, fibra de vidro e aditivos, denominado Concreto DI. Este novo 

concreto, segundo o Instituto, pela sua menor densidade, maior deformabilidade, 

maior resistência à tração na flexão e maior capacidade de absorção de energia de 

impacto, isolamento termo-acústico e vibrações favorecem sua utilização em pisos 

e pavimentos, barreiras acústicas, guaritas blindadas, dormentes de trem e 

barreiras de rodovias. 

As barreiras de rodovias, construídas com este concreto, apresentam maior 
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capacidade de absorver a energia de impacto de colisões de veículos, diminuindo 

os danos causados em acidentes de trânsito, conforme relatado por Topçu e 

Avcular (1997), citado anteriormente. 

Algumas pesquisas avaliaram o comportamento mecânico do concreto de alta 

resistência com adição de borrachas. Dentre os trabalhos, Martins e Akasaki (2005) 

e Barbosa et al. (2006) justificam o emprego de borracha de pneus em concreto de 

alta resistência pela economia dos agregados naturais, já que a borracha substitui 

parte do agregado, e pela possível melhoria na ductilidade deste concreto. 

Hernández-Olivares e Barluenga (2004), além de destacarem o benefício ambiental, 

avaliam que a inclusão de borracha reduz o risco do lascamento de concreto de alta 

resistência quando submetido a altas temperaturas e reduz sua rigidez sem 

provocar grande perda de resistência. 

Martins e Akasaki (2005) utilizaram o resíduo proveniente da recauchutagem, sendo 

selecionado o material passante pela peneira de abertura 2,38 mm e retido na 

1,19 mm em substituição da areia em um teor de 3% do volume de concreto, para 

produção de concreto de alta resistência. Como resultado, da mesma forma que em 

pesquisas de concreto convencional com borracha, foi observada uma redução no 

abatimento do tronco de cone com o aumento da quantidade de borracha. Em 

relação ao concreto endurecido houve uma redução na resistência à compressão 

de 20% e de 10% na resistência à tração por compressão diametral, aos 28 dias. A 

absorção de água apresentou um pequeno acréscimo em relação ao concreto de 

referência. 

Barbosa et al. (2006) utilizou o mesmo tipo e granulometria de borracha em 

substituição de areia (3% do volume do concreto) que Martins e Akasaki (2005) e  

adicionou dois tipos de cinza de casca de arroz em substituição a 5% do cimento, 

sendo produzido um concreto de alta resistência com cinza de casca de arroz 

amorfa e borracha e outro com cinza cristalina e borracha para compará-lo com um 

concreto sem resíduos e concretos apenas com os resíduos de cinza de casca de 

arroz. A trabalhabilidade, como esperado, foi afetada pela inserção de borracha. A 

resistência à compressão apresentou redução de 19% (com cinza de casca de 

arroz amorfa) a 25% (cinza de casca de arroz cristalina), enquanto que, a tração por 

compressão diametral reduziu cerca de 9% em relação aos concretos de alta 

resistência com adição de cinza de casca de arroz. 
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Verifica-se que as reduções na resistência à compressão e tração por compressão 

diametral foram similares nos trabalhos de Martins e Akasaki (2005) e Barbosa et al. 

(2006), independentemente da adição da cinza de casca de arroz. 

Hernández-Olivares e Barluenga (2004) estudaram o concreto de alta resistência 

com adição, em volume, de fibras de borracha de pneus (teores: 3%, 5% e 8%) de 

comprimento variando de 0,85 a 2,15 cm, a partir de ensaios físicos e mecânicos e 

de desempenho ao fogo, de acordo com a EN-UNE 1363-1. Observaram que a 

redução da resistência à compressão foi diretamente proporcional ao aumento do 

teor de borracha. Nos concretos com adição de 3% de borracha, os autores 

obtiveram uma redução de aproximadamente 10% na resistência à compressão 

comparada ao concreto de referência, considerada pequena. Os demais concretos 

foram considerados economicamente inviáveis devido a grande redução em suas 

resistências. Todavia, os corpos-de-prova, que foram ensaiados até que as 

superfícies expostas ao fogo atingissem 1000ºC, não apresentaram lascamento 

como normalmente acontece com o concreto de alta resistência convencional 

quando submetidos a altas temperaturas (Figura 2.6). Este fato, segundo os 

autores, está associado a possibilidade dos vapores de água saírem pelos canais 

liberados pelas partículas poliméricas tão logo sejam queimadas, minimizando, 

assim, a tensão devida a pressão de vapor. 

 

Figura 2.6: Detalhes de corpos-de-prova, produzidos  com teores de 0% e de 3% de 
borracha; após submetidos à altas temperaturas (HER NÁNDEZ-OLIVARES; BARLUENGA, 
2004) 

 

 

Além disso, os experimentos indicaram que a profundidade em que o concreto 
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submetido ao fogo mantém a temperatura acima de 500ºC reduziu, indicando uma 

possibilidade de redução no cobrimento de armaduras em concreto armado ou 

mantendo-se o mesmo cobrimento, uma maior segurança para a estrutura com 

relação ao fogo. 

Esta metodologia apresenta vantagens para a produção de concretos de alta 

resistência, com borracha, já que estas podem minimizar os efeitos nocivos de altas 

temperaturas neste tipo de material, porém, a quantidade de material inserido deve 

ser rigorosamente controlada para não comprometer demasiadamente as 

propriedades mecânicas pretendidas. Isto implica, conseqüentemente, em aumento 

do consumo de cimento para obter a resistência desejada comparada a de um 

concreto de alta resistência convencional, tornando a produção inviável devido ao 

alto custo. Ressalta-se que para concretos destinados a regiões com possibilidades 

de exposição a esse tipo de agente, a questão da emissão de gases tóxicos deve 

ser previamente avaliada, por meio de ensaios específicos em protótipos, visando 

recomendações preventivas de segurança para os usuários, em caso de ocorrência 

de incêndios. 

Outro tipo de investigação foi realizado por Albuquerque et al. (2004) que analisou a 

viabilidade da substituição parcial do volume de areia por borracha (teores: 5%, 

10%, 15%, 20% e 25%) em concretos compactados a rolo, visando a utilização em 

estradas e barragens. Para cada teor, houve a substituição de areia por grânulos de 

borracha de dimensões 0,42 mm, 1,5 mm e fibras de até 10 mm. 

Os concretos foram comparados a um concreto de referência e apresentaram 

relação água/cimento fixa, sendo os concretos com borracha ajustados com aditivo 

polifuncional para obtenção de cannon time de 13 a 18 segundos. 

Os autores observaram uma redução do grau de compactação com o aumento do 

teor de borracha, atribuído a grande quantidade de ar retido em sua superfície e a 

tendência das borrachas sobrenadarem durante a vibração do concreto, conforme 

Figura 2.7. 



33 

  

Figura 2.7: Vazios na superfície do concreto (a) e segregação das partículas de 
borracha (b) (ALBUQUERQUE et al., 2004) 

 

Além disso, foram avaliadas a resistência à compressão, tração por compressão 

diametral, módulo de elasticidade e massa específica dos concretos. 

De acordo com Albuquerque et al. (2004), as propriedades sofreram uma redução 

quanto maior o teor de borracha e menor dimensão das partículas inseridas, 

conforme já demonstrado em outros trabalhos. Os autores atribuem este fato à 

dificuldade de adensamento dos concretos com partículas mais finas, que possuem 

maior facilidade de deslocamento dentro da massa e também de segregação. 

 

2.3.1 Propriedades do concreto com borracha no esta do fresco  

 

Um fator importante que deve ser considerado na produção de um concreto com 

borrachas é a sua trabalhabilidade. De acordo com Neville (1997) qualquer concreto 

deve ser produzido com trabalhabilidade adequada para as condições de sua 

aplicação.  

Kathib e Bayomy (1999) em seus estudos constataram que, para concretos no 

estado fresco, a substituição dos agregados por teor de borracha maior que 80% 

(aproximadamente 40% do volume de agregados) resulta em uma consistência pelo 

abatimento do tronco de cone próxima a zero, tornando o concreto não trabalhável 

por mistura manual. Ao utilizar teores maiores que 80% de borracha, o concreto 
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deve ser compactado com o auxílio de um vibrador mecânico. Fedroff et al. apud 

SIDDIQUE e Naik (2004) constataram a redução de trabalhabilidade e um aumento 

no teor de ar aprisionado e conseqüente diminuição do valor da massa unitária. 

O teor de borracha representando 40% do volume de agregados, conforme citado 

anteriormente, indica uma quantidade excessiva de borracha no concreto, sendo 

que em outros trabalhos, como os estudos de Topçu (1995) e Ghaly e Cahill (2005) 

o concreto já apresentava trabalhabilidade e resistência à compressão severamente 

reduzida com teores inferiores de borracha. 

Nirschil e Akasaki (2001) apud Marques et al. (2004), concluíram que o teor máximo 

de fibra de borracha para não comprometer a trabalhabilidade do concreto é de 

20% do seu volume. 

Um dos fatores que determinam essa redução de trabalhabilidade é a diminuição da 

massa específica do concreto devido à borracha incorporada. Como o ensaio de 

abatimento do tronco de cone depende da gravidade para obtenção do resultado, 

quanto menor a massa específica do concreto, menor o abatimento pelo tronco de 

cone. Ressalta-se que este ensaio resulta em medidas pontuais e nem sempre há 

uma perfeita correspondência com as condições de aplicação como ocorre, por 

exemplo, com os concretos bombeados. Alguns destes concretos, mesmo 

apresentando medidas de consistência satisfatórias podem apresentar 

comportamento dilatante, e conseqüente entupimento de bombas, que pode ocorrer 

pela elevada rugosidade superficial e formato assimétrico dos componentes do 

concreto. Portanto, é conveniente a avaliação da trabalhabilidade através de outros 

ensaios reológicos que simulem mais adequadamente os esforços gerados no 

processo de bombeamento. 

Li et al. (2004), ao substituírem 15% do agregado graúdo por grãos ou fibras de 

borracha de pneus, verificaram que a borracha praticamente não alterou a 

consistência e o teor de ar incorporado dos concretos. Esta avaliação contraria as 

demais pesquisas consultadas, que identificaram grande redução da consistência 

dos compósitos ao se adicionar borracha, independentemente de sua 

granulometria. 

Albano et al. (2005) elaboraram concretos substituindo 5% e 10% em massa do 

agregado miúdo por borracha, sendo que cada teor foi subdivido de acordo com as 

dimensões das partículas de borracha, 0,29 mm e 0,59 mm para comparação com 
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concreto convencional de mesma relação água/cimento. Não foi utilizado aditivo 

nestes concretos. 

Na avaliação desses concretos no estado fresco, os autores perceberam uma 

redução de 88% na consistência dos concretos com borracha em relação ao 

convencional e indicam que este resultado é devido a diminuição do escoamento 

pela presença de uma grande quantidade de finos, representados pelas partículas 

de borracha, de menor massa específica e conseqüentemente maior volume. 

A segregação foi verificada a partir da distribuição das partículas em um corpo-de-

prova no estado endurecido, concluindo-se que, os materiais não apresentaram 

tendência de separação (ALBANO et al., 2005) como pode ser visto na Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8: Avaliação da distribuição da 
borracha no concreto (ALBANO et al.; 2005) 

 

Os autores também constataram que a perda de massa específica do concreto no 

estado fresco é ainda mais significativa quanto menor a dimensão da partícula de 

borracha utilizada. Percebeu-se que a quantidade de borracha inserida exerce 

maior influência nos resultados que a própria dimensão do material e resultado da 

menor massa específica da borracha em relação a areia. A alteração proveniente 

da dimensão das partículas estaria relacionada a maior porosidade do compósito. 

Quanto menor a dimensão da borracha utilizada, maior será a quantidade de vazios 

preenchidos com água na interface concreto-borracha. 
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2.3.2 Propriedades do concreto com borracha no esta do endurecido 

 

Todos os trabalhos consultados indicaram uma perda das propriedades mecânicas 

do concreto, principalmente a resistência à compressão, independentemente da 

metodologia aplicada ao se incorporar borracha, seja como adição ou como 

substituição de agregados. 

Em estudos realizados por Kathib e Bayomy (1999) três tipos de concreto foram 

desenvolvidos nos quais os agregados foram substituídos por borracha, de forma 

distinta: somente agregado miúdo, somente agregado graúdo e agregado miúdo e 

graúdo. Os autores constataram uma sistemática redução da resistência à 

compressão e tração na flexão com o aumento do teor de borracha incorporado, 

todavia verificaram um aumento da flexibilidade e da habilidade do concreto em se 

deformar elasticamente. 

Toutanji (1996) por sua vez constatou que a redução da resistência à compressão é 

duas vezes maior que a resistência à tração na flexão nos concretos com borracha 

incorporada como parte do agregado graúdo. 

O decréscimo na resistência à compressão possivelmente está relacionado ao fato 

da borracha absorver pouco o carregamento em relação aos outros componentes e 

ao mesmo tempo possibilitar maior deformação lateral levando à ruptura (FATTUHI 

et al., 1996 apud MARQUES; TRIGO; AKASAKI, 2004). 

Em 1995, Topçu avaliou o comportamento de concretos produzidos com borracha 

na substituição de parte do agregado miúdo e graúdo para aplicações em barreiras 

New Jersey (elementos de concreto utilizados em rodovias para absorver energia 

de impacto de veículos). Neste caso, foram produzidos concretos substituindo-se 

apenas o agregado miúdo e concretos substituindo-se apenas o agregado graúdo, 

ambos por borrachas nos teores 15%, 30% e 45% em volume.  

Topçu (1995) verificou que a massa aparente do concreto diminuiu (2,30 kg/dm³, 

2,22 kg/dm³, 2,14 kg/dm³, 2,01 kg/dm³ respectivamente). Também constatou maior 

perda de resistência à compressão nos concretos que utilizaram a borracha de 

pneus como agregado graúdo, e que os corpos-de-prova com borracha não 

apresentaram ruptura frágil quando submetidos à compressão, provavelmente 

devido à natureza elástica da borracha. No caso das barreiras New Jersey, Topçu 
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(1995) concluiu, por meio do ensaio de tração por compressão diametral, que o 

concreto apresentou alta capacidade de absorção de energia plástica, conforme o 

esperado, tornando-se um campo de aplicação importante dos resíduos de 

borracha. 

A massa aparente do concreto diminuiu com o aumento do teor de borracha devido 

ao baixo valor de massa aparente da borracha que substituiu os agregados, 

portanto, quanto maior o teor de borracha, menor a massa aparente do concreto. 

Esta condição foi corroborada por Toutanji (1996), que também verificou que os 

concretos com substituição de areia por borracha, ensaiados, também 

apresentaram ruptura dúctil e significativo deslocamento antes da fratura, ou seja, 

apresentaram uma maior capacidade de absorção de energia. 

Outro trabalho importante nas propriedades dos compósitos utilizando-se borracha 

como agregado foi desenvolvido por Hernandez-Olivares et al. (2002). Esses 

pesquisadores avaliaram o comportamento estático e dinâmico de concretos 

produzidos com borracha de pneus e com fibras de polipropileno incorporadas. No 

estudo a borracha foi inserida como adição (3,5% e 5% do volume) e não em 

substituição dos agregados como estudado pelos demais autores, mantendo, 

assim, o traço dos outros componentes do concreto. O desempenho do concreto foi 

medido por meio de ensaios estáticos - resistência à compressão, tensão indireta e 

tração na flexão - e ensaios dinâmicos - teste de compressão dinâmica. A partir das 

variações dos módulos, obtidas experimentalmente com carregamento estático e 

dinâmico, os autores verificaram que os módulos aumentaram com a idade e 

diminuíram com o aumento do teor de fibras. Segundo Hernandez-Olivares et al. 

(2002), a adição de borracha causa defeitos na estrutura do compósito, que provoca 

a diminuição da resistência e da rigidez. Além disso, os autores verificaram que as 

fibras de borracha auxiliaram contra a abertura de fissuras e aumento da tenacidade 

do concreto, medida pelo ensaio de tração na flexão (3 pontos). Este 

comportamento, segundo os autores, é explicado pela diferença de módulo de 

elasticidade dos componentes, 30 GPa para a matriz do concreto e 3 GPa para a 

borracha. No entanto, esta afirmação não é procedente, uma vez que fibras de 

baixo módulo, por exemplo borracha, apresentam uma tensão resistente muito 

baixa para níveis de deformação iguais à do concreto e consequentemente baixa 

capacidade de reforço pós-fissuração (FIGUEIREDO, A.D.; 2005). 
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Li et al. (2004) analisando os resultados do ensaio de tração por compressão 

diametral, de concretos com 15% de borracha, mostraram que houve um ganho na 

tenacidade ao adicionar 15% de borracha em grãos ou em tiras no concreto. Nota-

se que o corpo-de-prova de concreto com borracha não rompe de forma frágil como 

ocorre com o concreto convencional. No entanto, é esperado neste tipo de ensaio 

que haja um esmagamento das bordas de contato do corpo-de-prova com os pratos 

da prensa. Com isto, há um aumento da área de contato e da carga resistida pelo 

corpo-de-prova. Assim, é freqüente verificar ganhos superestimados de tenacidade 

nesta condição, o que põe os resultados desta pesquisa em dúvida. 

Frankowski (1996) apud Raghavan, Huynh e Ferraris (1998) destacou que 

concretos elaborados com fibras de borracha apresentaram melhora na resistência 

à fissuração e atenuação de sons comparados ao concreto convencional. 

Albano et al. (2005), analisaram algumas propriedades no estado endurecido por 

meio de ensaios destrutivos e não destrutivos. Os ensaios destrutivos foram: 

resistência à compressão e tração por compressão diametral aos 28 dias. Como 

ensaio não destrutivo foram realizadas 10 medições do tempo de pulso ultra-sônico 

por corpo-de-prova de concreto a partir de 24 horas até 28 dias, sendo uma 

medição nos primeiros sete dias e as demais medições em intervalos de dois e 

quatro dias com o objetivo de avaliar o comportamento durante o período de cura 

dos concretos.  Os autores observaram que a resistência compressão foi reduzida 

em 60% e 88% em concretos com teores de 5% e 10% de borracha 

respectivamente, redução atribuída, provavelmente, pela maior quantidade de 

vazios intersticiais.  

Ressalta-se que a redução de resistência à compressão foi maior que a de tração 

por compressão diametral, provavelmente porque o agregado graúdo exerce uma 

grande influência na resistência à tração por compressão diametral e neste estudo o 

volume de agregados graúdos permaneceu constante em todos os concretos pelos 

autores fabricados. 

Com relação a velocidade de pulso ultra-sônico durante o processo de cura do 

concreto (Figura 2.9), Albano et al. (2005) verificaram que o crescimento da 

velocidade do pulso ultra-sônico varia conforme ocorre a reação de hidratação do 

cimento, onde ocorre o aumento progressivo da massa específica, da resistência e 
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elasticidade do material, favorecendo assim a propagação das ondas. Nos 

concretos com borracha, houve uma redução na velocidade do pulso quanto maior 

o teor de borracha e menor dimensão da partícula. Isto ocorre devido a menor 

massa específica dos compósitos, considerando-se que a borracha ocupa maior 

volume quanto maior a quantidade e menor dimensão. Além disso, a presença de 

água e ar no material também influenciam na velocidade de propagação. 

  

Figura 2.9: Variação da velocidade do pulso ultra-s ônico durante o tempo de cura em 
corpos-de-prova com borracha de 0,59 mm e 0,29 mm ( ALBANO et al., 2005) 

 

Como os vários estudos comprovaram que a resistência do concreto com borracha 

diminui quanto maior o teor de borracha incorporado, alguns autores propuseram 

curvas para definir um fator de redução de resistência e conseqüentemente auxiliar 

na previsão de resistência de concretos com borracha. 

Dentre os estudos, destaca-se o de Kathib e Bayomy (1999) que propuseram um 

modelo para determinação de um fator de redução de resistência à compressão 

(R² = 0,93) e/ou tração na flexão (R² = 0,81) (Figura 2.10), obtidos pela equação 

abaixo: 

mRbaSRF )1( −⋅+=  

Onde: 

SRF  = fator de redução de resistência; 

a = (1-b); 

a, b e m = parâmetros da função; 

R = teor de borracha, fator volumétrico pelo total de volume de agregados. 
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Figura 2.10: Relação entre fator de redução de resi stência à 
compressão aos 28 dias e teor de borracha por volum e total de 
agregados (KATHIB; BAYOMY, 1999) 

 

Para o emprego desta metodologia de previsão de resistência à compressão de 

concretos com borracha, deve-se considerar que os concretos possuem os mesmos 

componentes e o mesmo teor volumétrico que um concreto referência. 

Em outro trabalho, Ghaly e Cahill (2005) avaliaram o efeito da adição de borracha 

moída, dimensão variando de 1 a 2 mm, em substituição, em volume, de parte do 

agregado miúdo na resistência à compressão. Neste estudo, foram correlacionados 

os parâmetros de resistência, relação água/cimento (0,47, 0,54 e 0,61) e 

porcentagem de borracha adicionada (5%, 10% e 15% do volume total da mistura) 

dos concretos produzidos.  

Os autores, a partir dos resultados de resistência à compressão obtidos nos traços 

de referência e nos traços com borracha, calcularam um fator de redução de 

resistência para cada traço, que pode ser obtido pela equação a seguir. 
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Onde: 

( )ruS  = Resistência à compressão do concreto com borracha. 

( )nruS  = Resistência à compressão do concreto de referência. 

c
a

 = relação água/cimento. 

r = teor de borracha. 

 

Com os fatores de redução de resistência calculados, os autores elaboraram um 

gráfico (Figura 2.11) que correlaciona os fatores de redução da resistência à 

compressão aos 28 dias, relação água/cimento e teor de borracha. A partir dos 

pontos plotados, ajustaram uma curva média que representa o fator de redução de 

resistência para concretos com relação água cimento entre 0,47 e 0,61 e teor de 

borracha entre 5% e 10%. 

 

 

Figura 2.11: Relação entre fator de redução de resi stência à 
compressão aos 28 dias e teor de borracha (GHALY; C AHILL, 2005)  

 

Este fator de redução seria útil para prever resistência à compressão de concretos 

com adições de borracha desde que fosse conhecida a resistência do concreto sem 

borracha produzido com a mesma relação água/cimento. (GHALY; CAHILL, 2005). 
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No entanto, a curva fator de redução de resistência e teor de borracha apresentou 

uma correlação muito baixa (R²=0,35), o que inviabilizaria a utilização deste 

parâmetro para estimar a resistência de concretos com borracha. A falha principal 

deste modelo é considerar o teor de borracha adicionado como único fator que 

interfere na resistência à compressão do concreto. No entanto, os autores não 

consideraram, ao elaborar uma curva média, o outro fator que altera 

significativamente sua propriedade ao estabelecer uma correlação confiável nesta 

situação, que é a relação água/cimento. 

Conforme demonstrado, nenhum trabalho foi concebido para avaliar se a teoria de 

Abrams permanece válida ao se incorporar a borracha, ou mesmo, se a porosidade 

influi da mesma maneira que nos concretos convencionais. Os estudos se 

restringiram a avaliar unicamente a variação das propriedades mecânicas. Neste 

trabalho ficou demonstrado a melhor representação do comportamento do material 

e da correlação que associa a quantidade de água e borracha em relação ao 

cimento, principalmente no que se refere à resistência à compressão, como pode 

ser observado no Capítulo 4. 

 

 

2.3.3 Avaliação de durabilidade de concretos e arga massas 

 

 

Poucos estudos foram realizados com o intuito de avaliar a durabilidade de 

concretos com borracha. Trata-se de um requisito fundamental, uma vez que 

permite avaliar o desempenho do material ao longo do tempo sob ação de agentes 

agressivos e de diferentes processos degenerativos, e estabelecer estimativas de 

sua vida útil, compatível com a utilização prevista. 

Os poucos estudos encontrados se restringiram a avaliar a durabilidade de 

argamassas com adição de borracha. 

Segre et al. (2004) avaliaram dois tipos de argamassas com borracha, comparando-

as com uma argamassa de referência. Na primeira argamassa a borracha foi 

incorporada como adição em substituição de 10% do cimento (denominada 

borracha/cimento), e na segunda a borracha foi incorporada como agregado 
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substituindo 10% da areia (denominada borracha/agregado). A borracha foi 

previamente tratada com uma solução de NaOH. Ressalta-se que a redução da 

quantidade de cimento prejudica as propriedades do concreto e que a borracha não 

apresenta características aglomerantes, portanto, deve-se ter cautela ao considerar 

a substituição de cimento por borracha. 

Para cada uma das argamassas, os autores realizaram os seguintes ensaios: 

tração na flexão, absorção de água por imersão, resistência ao ataque ácido e 

testes de resistência ao gelo e degelo. As principais constatações foram: 

Tração na flexão: os resultados dos ensaios de tração na flexão mostraram redução 

já comentada em outros trabalhos. 

Absorção de água: na absorção de água por imersão, a argamassa 

borracha/cimento apresentou o mesmo comportamento da argamassa de 

referência. Ressalta-se que a argamassa borracha/cimento foi produzida com uma 

relação água/cimento maior que a da argamassa de referência (reflexo da 

substituição de parte do cimento por borracha), conseqüentemente este material 

apresenta maior porosidade. A redução na absorção de água da argamassa com 

borracha, segundo os autores, é um indicativo de que as borrachas trabalham como 

poros fechados, limitando a entrada de agentes agressivos ao interior do concreto, 

resultando num material mais durável. Por sua vez, os resultados do ensaio de 

absorção de água da argamassa borracha/agregado foram inferiores. Esse 

comportamento pode estar relacionado com uma menor quantidade de poros no 

compósito ou menor número de poros atingidos pela água.  

Resistência a ácidos: a argamassa borracha/agregado apresentou, 

qualitativamente, melhor resultado que a argamassa borracha/cimento e melhor 

desempenho que a argamassa de referência. No ensaio, o ataque ácido ocorre da 

superfície para o interior da argamassa, desagregando a areia e a borracha, 

portanto, quanto maior a perda de massa, mais agressivo é o ataque. Os autores 

plotaram os resultados e constataram que a argamassa com menor quantidade de 

cimento apresentou menor resistência ao ataque ácido, como demonstrado na 

Figura 2.12. 
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Figura 2.12: Perda de massa devido ao ataque ácido 
(SEGRE et al.; 2004) 

 

Resistência ao gelo e degelo: os autores avaliaram somente a argamassa 

borracha/cimento. Esta, após 60 ciclos de ensaio apresentou melhores resultados 

que a argamassa de referência, fato este creditado a borracha, que por ser menos 

rígida é capaz de absorver a energia expansiva, impedindo assim sua ruptura. 

A compreensão deste comportamento pode auxiliar na especificação deste tipo de 

material para regiões sujeitas a baixas temperaturas, de forma a minimizar os 

efeitos prejudiciais da ação gelo-degelo que ocorrem nas argamassas 

convencionais.  

Em outro estudo da durabilidade de argamassas com adição de borracha, Topçu e 

Demir (2007) constataram que argamassas produzidas com borracha com teores de 

10%, 20%, 30% e 40% nas granulometrias entre 0 a 1 mm e 1 a 4 mm, quando 

submetidas a água do mar, apresentaram uma redução ainda maior na resistência à 

compressão. Dessa forma, o emprego de argamassas com borracha para essa 

condição de exposição requer cuidados especiais, inclusive uma análise cautelosa 

quanto a viabilidade técnica da adição de borracha na argamassa.  

Os mesmos autores verificaram também que, a partir de certo limite de temperatura, 

a resistência à compressão das argamassas se reduz quanto maior o teor de 

borracha. Inclusive os autores constataram que abaixo de um determinado patamar 

ocorre uma melhor hidratação da argamassa com o aumento da temperatura, que 



45 

resulta em um conseqüente aumento de sua resistência a compressão. No entanto, 

os valores obtidos são sempre inferiores à argamassa de referência. Segundo 

Topçu e Demir (2007), para determinadas condições de exposição onde 

predominam temperaturas altas, o uso de argamassas com substituição de areia 

por borracha não é recomendado. 

Topçu e Demir (2007), no mesmo estudo de durabilidade com as argamassas, 

investigaram o efeito do gelo e degelo em concretos. Para a avaliação da 

resistência ao gelo e degelo, foram executados concretos nos quais foram 

substituídos 10%, 20% e 30%, em volume, da areia por grãos de borracha de 1 a 

4 mm. Após 30 ciclos de gelo e degelo, o concreto com 10% de borracha 

apresentou menor perda de massa que o concreto de referência.  

Os poucos estudos de durabilidade de concretos e de argamassas com borracha 

são insuficientes para traçar correlações de vida útil, de modo a ampliar os campos 

de aplicação desses compósitos. De qualquer forma, constata-se que para regiões 

de clima frio, sujeito a ação de ciclos gelo e degelo, onde a propriedade mecânica 

não é a principal exigência, a utilização de borracha nesses compósitos pode ser 

uma alternativa viável, do ponto de vista da redução de danos que esses 

fenômenos causam às argamassas e concretos convencionais.  

 

2.3.4 Concreto com borracha – estudos físicos e mec ânicos 

 

De acordo com Segre e Joekes (2000) a queda do desempenho de algumas 

propriedades de concretos com adições de borracha, em relação a concretos 

convencionais, ocorre devido à deficiência de aderência entre a borracha e a matriz 

e que esta pode ser minimizada com o tratamento superficial das borrachas. Em 

seu trabalho, os autores avaliaram o comportamento de pastas de cimento com 

adições de borracha, de dimensões inferiores a 500 µm, previamente tratadas com 

uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) durante 20 minutos. Após comparação 

com pastas de cimento com adições de borracha não tratadas, verificaram que a 

resistência à flexão e a energia de fratura foram aprimoradas, no entanto, a 

resistência à compressão não apresentou alterações significativas em relação a 

pasta indicativo de que a redução de resistência não está relacionada à falta de 

aderência da borracha à matriz, mas sim pela possibilidade da borracha estar se 
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comportando como um vazio dentro do material. 

No trabalho de Li et al. (2004), também ficou evidente que o tratamento das 

borrachas de 25,4x25,4x5 mm com a solução de hidróxido de sódio (NaOH) não 

altera o comportamento  mecânico do material. E conclui que a possível melhora 

descrita em outros trabalhos pode ser reflexo da provável utilização da borracha em 

pó. Estas por apresentarem maior área específica, favorecem a ocorrência de maior 

quantidade de reações químicas no contato entre a borracha e a solução de 

tratamento, melhorando a aderência borracha-matriz. 

Albano et at. (2005) além de avaliarem os efeitos da incorporação de borracha no 

concreto compararam, também, a influência do pré-tratamento das borrachas com 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) ou com um a silano A-174 nas propriedades 

citadas anteriormente. O tratamento das partículas não provocou alterações 

significativas na consistência e na massa específica dos compósitos, quando 

comparados aos concretos produzidos com borrachas não tratadas. 

A Figura 2.13 mostra que o pré-tratamento não apresentou qualquer influência no 

comportamento da resistência à compressão e tração por compressão diametral 

dos concretos com borracha. 

 

  

Figura 2.13: Comparação entre as propriedades mecân icas de concretos produzidos 
com borracha de 0,59 mm e 0,29 mm com e sem tratame nto (ALBANO et al., 2005) 

 

Por sua vez, seguindo a linha de pesquisa de tratamento das borrachas, Lintz, 

Sanchez e Carnio (2004) estudaram a caracterização química e análise 

termogravimétrica da borracha, além da resistência à compressão de concretos 

com substituição de agregados por borrachas de pneus tratadas com solução de 
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5% hidróxido de sódio (NaOH) por 24 horas e posterior lavagem. A partir de curvas 

termogravimétricas da borracha, plotadas com os resultados obtidos dos ensaios 

realizados antes e após tratamento químico, os autores observaram que no caso do 

ensaio realizado em ambiente de nitrogênio as borrachas não apresentaram 

mudanças significativas após o tratamento. Como resultado da caracterização da 

borracha, de curvas termogravimétricas da borracha antes e após tratamento 

químico, observaram que no caso do ensaio realizado em ambiente de nitrogênio 

não houve mudanças significativas na borracha após o tratamento. 

A resistência à compressão, conforme citado anteriormente foi reduzida, mas não é 

possível afirmar se a resistência mecânica melhorou com o tratamento da borracha, 

visto que o autor não fez uma comparação com um concreto com borracha não-

tratada. 

Rostami et al. (1993) apud Lima et al. (2004), com a justificativa de melhorar a 

aderência entre a borracha e a matriz, submeteu borrachas a tratamentos com 

água, e descreveu que as borrachas de pneus apresentam grande quantidade de 

impurezas e contaminações superficiais provenientes da trituração do material e 

que apenas lavando-as com água, a resistência à compressão melhoraria 16%. 

Também no intuito de aprimorar a aderência borracha-matriz, Lima et al. (2004) 

compararam a resistência de quatro tipos de concreto, sendo: a- concreto com fibra 

de borracha, fillers - microssílica, aditivo plastificante e adesivo acrílico; b- concreto 

com fibra de borracha, fillers - microssílica e aditivo plastificante; c- concreto com 

fibra de borracha e d- concreto de referência. As borrachas de granulometria 

limitada entre as peneiras 1,5 mm e 5 mm foram tratadas com hidróxido de sódio. 

Os resultados dos ensaios de resistência à compressão indicaram que o concreto 

com fibra de borracha apresentou uma queda na resistência de 50%. No entanto, a 

adição de microssílica provocou um aumento na resistência do concreto com 

borracha, aos 28 dias, de 35% a 50%. O aditivo colante pouco colaborou com o 

acréscimo de resistência do concreto. 

Em ensaios de resistência à tração na flexão, a adição de microssílica representou 

um ganho de 15% a 80% na resistência comparado ao concreto com fibras de 

borracha (LIMA et al., 2004). Todavia, os autores não elaboraram concretos com 

borracha sem tratamento para verificar possível melhora nas propriedades 

mecânicas. Além disso, esse ganho de resistência relatado é proveniente da ação 
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da microssílica, portanto, a borracha apenas reduziu a capacidade resistente 

conforme comentado anteriormente. 

Portanto, não é possível concluir se o tratamento da borracha, antes de sua 

aplicação no concreto, contribui para aperfeiçoamento do compósito ou se o 

comportamento da borracha como vazio é o fator preponderante na redução de 

algumas de suas propriedades. 

Outra forma de tentar melhorar a aderência da borracha ao concreto foi estudada 

por Li et al. (2004). Eles avaliaram o efeito execução de uma ancoragem física 

através de furos de 4 a 5 mm de diâmetro na borracha, de modo que a pasta de 

cimento pudesse penetrar nos orifícios formando uma coluna no seu interior. No 

entanto, este procedimento não resultou bons resultados, provavelmente devido ao 

pequeno diâmetro dos furos que impediram a entrada da pasta no seu interior ou 

por ter sido obstruída pela presença de resíduos da própria borracha nos orifícios. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia desta pesquisa consistiu da execução de estudos de dosagens de 

concretos (processo por meio do qual se procura obter a melhor proporção entre 

cimento, agregados, água e adições para produzir um concreto que atenda a 

requisitos previamente definidos ao menor custo), onde parte do agregado miúdo 

(areia) foi substituída por borracha com granulometria determinada. 

Para a execução do programa experimental foram preparados três tipos de 

dosagens, além da dosagem de referência, com as seguintes características: 

▪ Duas dosagens com o mesmo nível de abatimento do concreto de referência, 

ou seja, mesma trabalhabilidade, variando-se o teor de borracha (7,5% e 15%); 

▪ Uma dosagem com teor de borracha 15% e relação água/cimento (a/c) igual ao 

concreto de referência. 

Nesse estudo a substituição do agregado miúdo pela raspa de borracha foi 

realizada em massa. O objetivo foi manter constante o teor de agregados nas 

dosagens, permitindo trabalhar com teores de borracha e relação água/cimento, 

variados. 

O trabalho de estudo de dosagem com a utilização de raspa de borracha foi 

executado na seqüência apresentada no fluxograma da Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Fluxograma das atividades executadas no  estudo experimental 

Seleção de materiais 

Peneiramento da borracha 

Caracterização dos materiais 

Estudos de dosagem (massa) 

Caracterização do concreto fresco  

Moldagem, adensamento e cura 

Ensaios físicos e mecânicos do 
concreto endurecido 
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3.1 Seleção dos materiais 

 

3.1.1 Cimento 

 

Nos estudos de dosagens executadas utilizou-se cimento tipo CPIII40. A definição 

do tipo de cimento foi fundamentada no largo histórico de seu uso pelas principais 

concreteiras paulistanas. 

 

3.1.2 Agregado miúdo 

Utilizou-se a areia quartzosa lavada, granulometria média em todos os estudos de 

dosagem. 

 

3.1.3 Agregado graúdo 

 

Utilizou-se a brita 01 de origem calcárea em todos os estudos de dosagem. 

 

3.1.4 Borracha de pneus 

 

Atualmente inexiste qualquer procedimento normalizado para a caracterização de 

resíduos de borracha empregados como agregado na produção de concretos de 

cimentos Portland. No entanto, alguns autores estipularam que o resíduo de 

borracha deve ser caracterizado por meio das seguintes determinações básicas, a 

saber: granulometria, massa unitária, massa específica (SANTOS, 2005).  

A borracha utilizada foi raspa de borracha de pneus, de formatos e tamanhos 

diversos, obtidas de decapagem de pneus automotivos durante o processo de 

recauchutagem (Figura 3.2). Os resíduos resultantes apresentam formatos 

irregulares e com dimensões similares a da brita e da areia ou com o comprimento 

maior que sua largura.  
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Figura 3.2: Processo de raspagem, uma das 
etapas de preparo para recauchutagem do 
pneu.  

Fonte: http://www.pneusrodmais.com.br  

 

O resíduo utilizado no estudo de dosagem foi fornecido pela Recauchutadora Pneus 

Califórnia, empresa localizada em São Paulo. Na recauchutadora foram coletados 

02 sacos de aproximadamente 50 kg para o desenvolvimento do trabalho. Foi 

utilizada raspa de borracha na dosagem do concreto com granulometria passante 

na peneira de #4,75 mm, similar a granulometria da areia quartzosa substituída, 

conforme previsto na ABNT NBR 7211:2005. O material foi obtido por peneiramento 

manual. O material não recebeu qualquer tratamento antes de sua utilização. 

 

3.2 Caracterização física e química dos materiais 

 

Os resultados da caracterização física e química dos materiais são apresentados no 

apêndice A. 

 

3.2.1 Cimento 

 

A caracterização química, física e mecânica do cimento utilizado (CPIII40), para 

verificação do atendimento a especificação prevista na ABNT NBR 5735:1991, foi 

executada por meio dos seguintes ensaios: 
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a) ensaios químicos: 

▪ Determinação da perda ao fogo – ABNT NBR NM 18:2004 

▪ Determinação de óxidos principais por complexometria - ABNT NBR NM 11-

2:2004 

▪ Determinação de anidrido sulfúrico - ABNT NBR NM 16:2004 

▪ Determinação de óxido de sódio e óxido de potássio por fotometria de chama  - 

ABNT NBR NM 17:2004 

▪ Determinação de enxofre na forma de sulfeto - ABNT NBR NM 19:2004 

▪ Determinação de óxido de cálcio livre pelo etileno glicol - ABNT NBR NM 

13:2004 

▪ Determinação de óxido de resíduo insolúvel - ABNT NBR NM 15:2004 

▪ Determinação de dióxido de carbono por gosometria - ABNT NBR NM 20:2004 

 

b) ensaios físico-mecânicos: 

▪ Determinação da finura por meio da peneira 75 micrômetros – 

ABNT NBR 11579:1991 

▪ Determinação da pasta de consistência normal - ABNT NBR NM 43:2003 

▪ Determinação do tempo de pega - ABNT NBR NM 65:2003 

▪ Determinação da expansibilidade de Le Chatelier - ABNT NBR 11582:1991 

▪ Determinação de massa específica - ABNT NBR NM 23:2001 

▪ Determinação da resistência à compressão - ABNT NBR 7215:1996 

▪ Determinação da finura pelo método de permeabilidade ao ar (Método de 

Blaine) – ABNT NBR NM 76:1998 

 

3.2.2 Agregado miúdo 

 

A areia quartzosa foi caracterizada por meio dos ensaios previstos na 

ABNT NBR 7211:2005, a saber: 

▪ Determinação da composição granulométrica - ABNT NBR NM 248:2003 

▪ Determinação de massa específica e massa específica aparente – 
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ABNT NBR NM 52:2003 

▪ Determinação da massa unitária - ABNT NBR 7251:1982, 

▪ Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis - ABNT NBR 

7218:1987 

▪ Determinação do material fino que passa através da peneira 75 micrometro, 

por lavagem - ABNT NBR NM 46:2003 

▪ Determinação de impurezas orgânicas - ABNT NBR NM 49:2001 

Antes de sua utilização na dosagem a areia permaneceu em ambiente de 

laboratório até sua completa secagem. 

 

3.2.3 Agregado graúdo 

 

A brita foi caracterizada por meio dos ensaios previstos na ABNT NBR 7211:2005, a 

saber: 

▪ Determinação da composição granulométrica - ABNT NBR NM 248:2003 

▪ Determinação de massa específica, massa específica aparente e absorção de 

água – ABNT NBR NM 53:2003 

▪ Determinação da massa unitária - ABNT NBR 7251:1982 

▪ Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis - ABNT NBR 

7218:1987 

▪ Determinação do material fino que passa através da peneira 75 micrometro, 

por lavagem - ABNT NBR NM 46:2003 

Antes de sua utilização na dosagem a brita permaneceu em ambiente de laboratório 

até sua completa secagem. 

 

3.2.4 Borracha de pneus 

 

A borracha foi caracterizada a partir dos ensaios previstos na 

ABNT NBR 7211:2005, sendo realizados os seguintes ensaios: 

▪ Determinação da composição granulométrica - ABNT NBR NM 248:2003 

▪ Determinação da massa unitária - ABNT NBR 7251:1982, 
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▪ Determinação de massa específica – ABNT NBR NM 23:2001 

A massa específica da borracha foi determinada adotando-se o método de 

determinação da massa específica de cimento Portland e de outros materiais em 

pó. Utilizou-se o frasco volumétrico de Le Chatelier e querosene como líquido no 

frasco. A definição deste método é função da baixa massa específica da borracha, 

similar ao da água, tornando o querosene um material apropriado para o ensaio. 

 

3.3 Estudos de dosagem 

 

A parte experimental desta pesquisa consistiu, primeiramente, da execução de um 

estudo de dosagem de um concreto convencional, de acordo com o Método de 

Dosagem IPT (TANGO; SAAD, 2001; HELENE; TERZIAN; 1992), que tem como 

princípio a dosagem dos materiais em massa. Essa dosagem permitiu definir o teor 

ideal de agregados convencionais, facultando trabalhar com teores de borracha e 

relação água/cimento variados nos demais concretos que foram produzidos com 

adição de raspas de borracha; a saber:  

▪      duas dosagens com o mesmo nível de abatimento do concreto de referência, 

ou seja, mesma trabalhabilidade, sendo um com 7,5% de borracha e a outro 

com 15% em relação ao agregado miúdo; 

▪      uma dosagem com teor de borracha 15% do agregado miúdo e relação 

água/cimento (a/c) igual ao concreto de referência. 

 

3.3.1 Dosagem de referência 

 

Inicialmente foi executada uma dosagem de referência sem qualquer adição de 

borracha no compósito para que fosse possível a comparação dos resultados dos 

novos compósitos com um concreto convencional. 

Para a realização do estudo de dosagem, o primeiro passo básico é estabelecer os 

parâmetros mínimos desejados para o concreto. Dessa forma, optou-se por um 

concreto de referência que atendesse a uma resistência característica à 

compressão (fck) de 30 MPa, com um desvio padrão de 4,0 MPa definido de acordo 

com as condições de dosagem previsto na ABNT NBR 12655:2006 e uma 
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consistência de 80±10 mm para padronizar o nível de trabalhabilidade dos 

concretos estudados. 

Os materiais foram caracterizados e suas respectivas massas específicas são 

apresentadas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1: Materiais utilizados nas dosagens e res pectivas massas específicas 

Material Tipo Massa Específica 

Cimento CP III 40 2,99 g/cm3 

Agregado Graúdo Brita de calcáreo 2,76 g/cm3 

Agregado Miúdo Areia média lavada 2,62 g/cm3 

Borracha de pneu Menor que 4,8 mm 1,14 g/cm3 

 

Por ser uma metodologia de dosagem experimental, o primeiro passo foi definir o 

teor de argamassa adequado para o conjunto de materiais selecionados a partir do 

estudo do traço piloto, por tentativas e observações práticas. 

A determinação do teor de argamassa, segundo HELENE e TERZIAN (1992), é a 

fase mais importante para o estudo de dosagem, pois irá definir a adequabilidade 

do concreto à forma de execução em obra.  

O traço do concreto escolhido para determinação do teor de argamassa foi 1:5, 

onde 5 é o teor de agregados (m = areia + brita). A quantidade de areia e brita foi 

determinada a partir da equação do teor de argamassa e da quantidade de água 

ajustada para a consistência pré-estabelecida.  

A Figura 3.3 apresenta o ajuste de água para a determinação do teor de argamassa 

ótimo. 
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Figura 3.3: Determinação do teor ótimo de argamassa  

 

Com o auxílio da planilha de dosagem foram analisados diversos teores de 

argamassa, 44%, 46%, 48% e 50% conforme Tabela 3.2, resultando, após 

avaliação prática, em uma porcentagem de 50%, constante para todos os 

concretos. 

 

Tabela 3.2: Quantidade de material para estudo do t raço piloto 

Quantidade de materiais para estudo do traço piloto  Teor de 
argamassa   Cimento Areia Brita  Água 

Traço 1,00 1,64 3,36 0,58 
44% 

Quantidade (kg) 8,929 14,643 30,000 5,200 

Traço 1,00 1,76 3,24 0,58 
46% 

Quantidade (kg) 9,259 16,296 30,000 5,350 

Traço 1,00 1,88 3,12 0,58 
48% 

Quantidade (kg) 9,615 18,077 30,000 5,550 

Traço 1,00 2,00 3,00 0,58 
50% 

Quantidade (kg) 10,000 20,000 30,000 5,770 
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Após a definição do teor de argamassa, foram produzidos três traços, variando-se o 

teor de agregados para a futura montagem da Curva de Abrams. 

A quantidade de material para cada traço foi estimada considerando-se o volume de 

concreto necessário para moldagem dos corpos-de-prova e ensaios do concreto no 

estado fresco (Tabela 3.3).  

 

Tabela 3.3: Dosagem do concreto de referência 

---------------------- Material Traço 

m 4,0 5,0 6,0 

Cimento 1,0 1,0 1,0 

Ag. Graúdo 2,5 3,0 3,5 

Ag. Miúdo 1,5 2,0 2,5 

Traço unitário 

(kg) 

Água 0,46 0,52 0,64 

Cimento 438 365 313 

Ag. Graúdo 1095 1095 1096 

Ag. Miúdo 657 730 783 

Traço 1 m³ 
concreto (kg/m³) 

Água 201 191 202 

 

 

O procedimento de mistura adotado é descrito abaixo:  

a) Separação dos materiais, pesagem e acondicionamento em embalagens 

adequadas (Figura 3.4)  
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Figura 3.4: Materiais para estudo de dosagem 

 

b) introdução dos agregados graúdo e miúdo e 70% da água de amassamento na 

betoneira, homogeneizando-os por alguns minutos.  

c) introdução do cimento e do restante da água de amassamento na betoneira, 

homogeneizando o material por alguns minutos; 

d) medida do abatimento do tronco de cone conforme diretrizes da 

ABNT NBR NM 67:1998, com adição de água, quando necessário, até atingir a 

medida de consistência desejada (80±10 mm). 

e) determinação da massa específica do concreto fresco de acordo com a 

ABNT NBR 9833/87. 

f) moldagem dos corpos-de-prova para a execução dos ensaios mecânicos, 

conforme descrito em 3.4. 

 

3.3.2 Dosagem dos concretos com substituição de agr egados miúdos 

 

Os estudos de dosagem dos concretos substituindo-se em massa parte do 

agregado miúdo foram realizados considerando-se o mesmo traço do concreto de 

referência e o mesmo nível de consistência, 80±10 mm, exceto para a última 

dosagem, realizada mantendo-se a mesma relação água/cimento da dosagem de 

referência. 
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Não foram determinados novos teores de argamassa, apenas substitui-se a 

quantidade de areia por raspas de borracha. 

Dessa forma, foram produzidos três traços para cada dosagem, variando o teor de 

agregados conforme Tabela 3.4: 

 

Tabela 3.4: Dosagem do concreto com substituição de  areia 

Material Traço unitário Traço 1 m³ concreto 
(kg/m³) Concreto 

m 4,0 5,0 6,0 - - - 

cimento 1,0 1,0 1,0 438 365 313 

Ag. Graúdo 2,5 3,0 3,5 1095 1095 1096 

Ag. Miúdo 1,388 1,850 2,312 608 675 724 

Borracha 0,112 0,150 0,188 49 55 59 

Teor 7,5% 

Água 0,44 0,54 0,67 193 197 210 

Cimento 1,0 1,0 1,0 438 365 313 

Ag. Graúdo 2,5 3,0 3,5 1095 1095 1096 

Ag. Miúdo 1,275 1,700 2,125 558 620 665 

Borracha 0,225 0,300 0,375 98 110 117 

Teor 15% 

Água 0,50 0,60 0,72 219 219 225 

Cimento 1,0 1,0 1,0 438 365 313 

Ag. Graúdo 2,5 3,0 3,5 1095 1095 1096 

Ag. Miúdo 1,275 1,700 2,125 558 620 665 

Borracha 0,225 0,300 0,375 98 110 117 

Teor 15% e 
a/c constante 

Água 0,46 0,52 0,64 201 191 202 

 

O procedimento de mistura adotado é descrito abaixo:  

a) Separação dos materiais, pesagem e acondicionamento em embalagens 

adequadas; 

b) introdução dos agregados graúdo, miúdo, borracha e 70% da água de 

amassamento na betoneira, deixando-os homogeneizar por alguns minutos; 
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c) introdução do cimento e do restante da água de amassamento na betoneira, 

homogeneizando o material por alguns minutos; 

d) medida do abatimento do tronco de cone conforme diretrizes da 

ABNT NBR NM 67:1998, com adição de água, quando necessário, até atingir a 

medida de consistência desejada (80±10 mm); 

No estudo de dosagem de concreto com substituição de 15% de agregado miúdo e 

relação água/cimento igual ao do concreto de referência, objetivando manter a 

relação água/cimento, não foi realizado o ajuste da água de amassamento. 

e) determinação da massa específica do concreto fresco de acordo com a 

ABNT NBR 9833/87; 

f) moldagem dos corpos-de-prova cilíndricos (200 x100) mm para a execução 

dos ensaios mecânicos, conforme descrito no item 3.4. 

 

3.4 Procedimentos de moldagem, adensamento, cura e preparo 

dos corpos-de-prova 

Em todos os estudos de dosagem foi moldada a mesma quantidade de corpos-de-

prova, sendo nove cilíndricos com dimensões de 100x200 mm, 02 cilíndricos com 

dimensões 150x300 mm e 06 prismáticos com dimensões de 100x100x400 mm, 

gerando um total de 204 corpos-de-prova (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5: Corpos-de-prova moldados 
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Os moldes foram verificados e revestidos com óleo mineral para facilitar a 

desmoldagem dos corpos-de-prova. 

A moldagem dos corpos-de-prova foi executada de acordo com as diretrizes da 

norma ABNT NBR 5738:2003. O adensamento foi executado com vibrador de 

imersão.  

Os corpos-de-prova foram desmoldados após um período de 24 horas para os 

corpos-de-prova cilíndricos e 48 horas para os prismáticos e armazenados em 

câmara úmida, com umidade (>95%) e temperatura (23±2°C) controlada conforme 

estabelecido na ABNT NBR 9479:2006 até o momento da realização dos ensaios. 

Antes dos ensaios de resistência à compressão e módulo de elasticidade, os 

corpos-de-prova foram capeados com uma mistura formulada a base de enxofre e 

pozolana conforme as recomendações da ABNT NBR 5738:2003. 

 

 

3.5 Caracterização do concreto no estado fresco 

 

3.5.1 Consistência pelo abatimento do tronco de con e 

 

A consistência foi determinada pelo método do abatimento do tronco de cone, de 

acordo com as diretrizes da ABNT NBR NM 67:1998. 

Todos os traços, exceto o traço com substituição da areia com teor de 15% em 

massa e relação água/cimento igual à dosagem de referência, apresentaram o 

comportamento de concretos plásticos e coesivos com abatimento superior a 

10 mm (ABNT NBR NM 67:1998). 

 

3.5.2 Massa específica 

 

A massa especifica foi determinada de acordo com a ABNT NBR 9833:1987. 
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3.6 Ensaios físicos e mecânicos no concreto no esta do 

endurecido 

 

A relação dos ensaios físicos e mecânicos executados, e as respectivas 

quantidades de corpos-de-prova por traço, são apresentadas na Tabela 3.5.  

 

Tabela 3.5: Ensaios executados por traço no concret o endurecido  

Ensaio Quantidade 
CPs 

Dimensões 
(mm) 

Idade de 
ensaio 

Massa específica, absorção de água 

e volume de vazios permeáveis   02 150x150 28 dias 

Resistência à compressão 06 100x200 03, 07 e 28 dias 

Módulo de elasticidade 03 100x200 28 dias 

Tração na flexão 03 100x100x400 07 dias 

Tenacidade 03 100x100x400 28 dias 

 

Todos os ensaios, exceto o de tenacidade, foram realizados no Laboratório de 

Materiais de Construção Civil do IPT. O ensaio de tenacidade foi executado pelo 

laboratório da Escola Politécnica da USP. 

 

3.6.1 Massa específica, absorção de água e volume d e vazios permeáveis  

 

Os ensaios de massa específica, absorção de água e volume de vazios permeáveis 

foram realizados aos 28 dias conforme prescrito na ABNT NBR 9778:2005. Foram 

utilizados 2 corpos-de-prova cilíndricos de 150x150 mm por traço. O procedimento 

básico de execução dos ensaios é apresentado a seguir:  

▪ Secagem dos corpos-de-prova em estufa à 105±5°C po r um período de 72 

horas. Registro das massas. 

▪ Imersão dos corpos-de-prova em água à uma temperatura de 23±2°C por um 

período de 72 horas.  

▪ Fervura dos corpos-de-prova durante 5 horas. 
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▪ Resfriamento até a temperatura 23±2°C, e registro das massas obtidas em 

balança hidrostática. 

▪ Secagem dos corpos-de-prova com pano seco e registro das massas. 

Os corpos-de-prova deste ensaio foram obtidos de corpos-de-prova moldados em 

formas 150x300 mm e divididos ao meio. Uma das metades foi utilizada no ensaio 

de permeabilidade, mantendo o volume do corpo-de-prova mínimo previsto por 

norma. 

 

3.6.2 Resistência à compressão 

 

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados a partir de dois corpos-

de-prova aos 3, 7 e 28 dias conforme diretrizes da ABNT NBR 5739:1994. 

Após preparação, os corpos-de-prova foram submetidos a forças de compressão na 

superfície superior do corpo-de-prova até o instante da ocorrência da ruptura do 

material, obtendo-se a resistência à compressão do concreto. 

 

3.6.3 Módulo de elasticidade 

 

Os ensaios de módulo de elasticidade foram realizados em três corpos-de-prova 

cilíndricos, após preparação dos topos, aos 28 dias conforme as diretrizes da 

ABNT NBR 8522:2003.  

Antes do ensaio foram coladas em cada corpo-de-prova 02 pastilhas para medições 

em 04 geratrizes e eqüidistantes para verificações das deformações. As leituras 

foram feitas a 0,5 MPa e 30% da tensão de ruptura após três pré-cargas.  

 

3.6.4 Tração na flexão 

 

Os ensaios de tração na flexão foram realizados aos 7 dias conforme a 

ABNT NBR 12142:1991, sendo ensaiados três corpos-de-prova 100x100x400 mm.  

O ensaio foi executado aplicando-se uma tensão de crescimento constante até a 

ruptura do corpo-de-prova, conforme mostrado na Figura 3.6.  
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Figura 3.6: Ensaio de determinação de tração na fle xão 

 

3.6.5 Tenacidade  

 

Os ensaios de tenacidade foram realizados aos 28 dias de acordo com a JSCE SF-

4/1984, sendo testados três corpos-de-prova 100x100x400 mm. Utilizou-se uma 

máquina de ensaio universal da marca Shimadzu com capacidade de 200tf (Figura 

3.7). 

A metodologia do ensaio de tenacidade pode ser encontrada na Tese de Figueiredo 

(1997). 

Figura 3.7: Ensaio de determinação de tenacidade 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados dos ensaios realizados 

na parte experimental, comparando-os, quando pertinente, com os dados obtidos na 

bibliográfica consultada. 

 

4.1 Caracterização do concreto no estado fresco 

O concreto, segundo Guimarães (2005), deve apresentar trabalhabilidade que 

atenda às exigências da obra permitindo seu lançamento na estrutura e correto 

adensamento. No entanto, não se devem esquecer os parâmetros de estabilidade e 

durabilidade estabelecida para o material na sua fase de projeto. 

Os resultados dos ensaios de consistência pelo abatimento do tronco de cone e da 

massa específica do concreto no estado fresco estão apresentados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1: Resultados de ensaios do concreto no es tado fresco  

Dosagem Traço a/c Abatimento 
(mm) 

Massa 
específica 
(kg/dm³) 

Piloto - 0,58 80 2,395 

1:4 0,46 75 2,410 

1:5 0,52 70 2,397 Referência 

1:6 0,64 70 2,383 

1:4 0,44 75 2,466 

1:5 0,54 75 2,329 Teor 7,5% 

1:6 0,67 80 2,251 

1:4 0,50 70 2,207 

1:5 0,60 80 2,083 Teor 15% 

1:6 0,72 80 2,065 

1:4 0,46 1,5 2,249 

1:5 0,52 0 2,238 
Teor 15% - a/c 

- constante 
1:6 0,64 0 2,179 
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Os concretos com teores de 7,5 e 15% de borracha em substituição à massa de 

areia foram produzidos com o mesmo nível de consistência, 80 ± 10 mm, que o 

concreto de referência. Para que essa condição fosse obtida a quantidade de água 

foi ajustada para os diferentes teores de borracha inseridos.  

O concreto com teor de 15% em substituição à massa de areia, e com relação 

água/cimento igual ao concreto de referência apresentou uma grande redução no 

resultado da consistência, e conseqüentemente em sua trabalhabilidade, obtendo-

se valores de 0 mm a no máximo 1,5 mm no ensaio de abatimento do tronco de 

cone. 

Esse comportamento já era esperado, pois o volume de borracha é superior ao 

volume de areia nos concretos devido à diferença de massa específica dos 

materiais. A menor massa específica da borracha provoca um aumento na área de 

molhagem do material e também redução na massa específica do concreto. Estes 

dois fatores contribuem para a diminuição da ação da gravidade sobre o concreto, 

reduzindo-se, assim, o abatimento do tronco de cone. Ressalta-se que os 

resultados deste ensaio são influenciados fundamentalmente, dentre outros fatores, 

pela ação da gravidade. 

Portanto, a garantia de uma mesma trabalhabilidade tal qual a do concreto de 

referência, requer o aumento da quantidade de água no traço, todavia, esta deve 

ser ponderada de modo a se evitar valores de resistência aquém dos esperados. 

Os resultados do ensaio de abatimento do tronco de cone não são compatíveis aos 

de Kathib e Bayomy (1999) e Nirschil e Akasaki (2001) apud Marques et al. (2004). 

Kathib e Bayomy (1999) afirmam que com o emprego de borracha na proporção de 

40% em relação ao volume de agregados e relação água/cimento igual à do 

concreto de referência, a consistência pelo abatimento do tronco de cone 

permanece próxima a zero, todavia os autores não estipularam a trabalhabilidade 

ideal dos concretos analisados. Para o mesmo ensaio realizado neste trabalho 

(Tabela 4.1) foram obtidos valores próximos a zero para os concretos produzidos 

com aproximadamente 20% do volume de agregados. Ressalta-se que os 

resultados do ensaio de consistência medida pelo método do abatimento do tronco 

de cone são irrelevantes quando próximos a zero, uma vez que se trabalha fora da 

zona de significância do ensaio, impedindo, assim, maiores avaliações. 
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Semelhantemente, os resultados do ensaio de abatimento do tronco de cone 

também contradizem Nirschil e Akasaki (2001) apud Marques et al. (2004), que 

afirmaram que o teor de borracha admissível para não comprometer a 

trabalhabilidade do concreto é de no máximo 20%. Porém, os resultados obtidos 

(Tabela 4.1) indicam grande redução na trabalhabilidade nos concretos com 15% de 

borracha em substituição à massa da areia e relação água/cimento fixa, ou seja, 

10% do volume do concreto. Vale ressaltar, no entanto, que faltam dados para uma 

avaliação mais precisa (granulometria da borracha, utilização de aditivos, entre 

outros). 

Quanto à massa específica do concreto fresco verificou-se que foi menor quanto 

maior o teor de borracha no concreto. Este comportamento, também esperado, é 

explicado, considerando-se que a massa específica do concreto no estado fresco 

depende da porosidade e massa específica do agregado, além da sua forma, 

textura e tamanho (MEHTA; MONTEIRO, 1994). Portanto, como houve a inserção 

de borracha, de massa específica baixa em substituição da areia, a massa 

específica do concreto diminuiu quanto maior o teor de borracha. 

 

4.2 Ensaios físicos e mecânicos no concreto no esta do 

endurecido 

 

Neste item são apresentados os resultados dos ensaios realizados no concreto no 

estado endurecido: massa específica, absorção de água, volume de vazios 

permeáveis, resistência à compressão, módulo de elasticidade, resistência à tração 

na flexão e tenacidade. 

Antes da execução desses ensaios 18 corpos-de-prova produzidos com borracha 

foram rompidos ao meio com o objetivo de se verificar a distribuição da borracha no 

concreto e possível ocorrência de segregação. Constatou-se visualmente que as 

borrachas estavam distribuídas de forma homogênea na seção do corpo-de-prova 

de concreto, ou seja, sem ocorrência de segregação da borracha (Figura 4.1), 

comportamento também observado por Albano et al.(2005) em seu trabalho. 
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Figura 4.1: Distribuição da borracha no concreto – 
ausência de segregação 

 

4.2.1 Massa específica, absorção de água e volume d e vazios permeáveis   

Os resultados dos ensaios de massa específica, absorção de água e volume de 

vazios permeáveis estão apresentados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2: Resultados dos ensaios de massa específ ica, absorção de água e volume de 
vazios permeáveis   

Dosagem Traço 
Absorção de 

água 
(%) 

Volume de 
vazios 

permeáveis (%) 

Massa específica 
saturada 
(g/cm³) 

3,5 8,2 2,43 1:4 
3,5 8,3 2,44 

3,4 8,0 2,43 1:5 
3,6 8,4 2,43 

3,6 8,5 2,43 

Referência 

1:6 
3,5 8,3 2,44 

4,2 9,6 2,36 1:4 
4,1 9,2 2,37 

5,3 11,8 2,34 1:5 
5,5 12,1 2,32 

5,3 11,9 2,37 

Teor 7,5% 

1:6 
5,8 12,7 2,33 

continua  
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Continuação Tabela 4.2  

6,0 12,7 2,25 1:4 
6,2 13,3 2,27 

7,3 15,1 2,21 1:5 
7,7 15,8 2,21 

9,3 18,4 2,16 

Teor 15% 

1:6 
10,3 20,1 2,15 

7,2 15,4 2,29 1:4 
6,4 13,8 2,29 

7,5 16,1 2,31 1:5 

6,3 14,0 2,36 

8,8 18,4 2,28 

Teor 15% 

a/c-constante 

1:6 

7,9 16,6 2,28 

 

Os resultados de absorção de água e volume de vazios permeáveis apresentaram 

uma tendência crescente quanto maior a quantidade de borracha inserida no 

concreto e maior relação água/cimento, conforme demonstrado na Figura 4.2.  
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A absorção de água foi seriamente influenciada pela inserção de borracha. Este fato 

ocorreu, provavelmente, devido maior dificuldade de compactação gerada pela 

borracha. Esta dificuldade pode estar relacionada a menor mobilidade para 

adensamento da borracha em relação ao agregado natural devido à sua menor 

densidade ou a maior flexibilidade da borracha pode dificultar a compactação dos 

concretos, aumentando a porosidade dos mesmos com a inserção de borracha. 

Ressalta-se, também, que a utilização de borracha de granulometria superior à da 

areia pode resultar em concretos mal-argamassados, causando aumento de 

porosidade e absorção de água. 

O mesmo ocorreu com o volume de vazios permeáveis, conforme demonstrado na 

Figura 4.3, no entanto, este parâmetro sofreu menor influência que a absorção de 

água.  
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Conforme citado anteriormente, as dosagens de concreto executadas com teor de 

15% de borracha em substituição à massa de areia foram desenvolvidas com 

objetivo de manter a trabalhabilidade similar à do concreto de referência e a 

segunda, manter constante a relação água/cimento em relação à do concreto de 

referência. Portanto, a única variável desses concretos é a relação água/cimento e 

o teor de borracha.  

Ao se comparar estas dosagens, verifica-se uma tendência crescente na absorção 

de água quanto maior a relação água/cimento, valores altos, mas com pequena 

variação. A partir disso, conclui-se que o teor de borracha inserido nestes concretos 

influenciou mais nos resultados da absorção de água do que a relação 

água/cimento, ou seja, o acréscimo de poros proveniente da falta de pasta é 

preponderante à variação da relação água/cimento destas dosagens. O teor de 

borracha também influenciou de forma similar no comportamento do volume de 

vazios permeáveis. 

Ressalta-se que as propriedades do concreto, como resistência, durabilidade, 

retração por secagem e permeabilidade são influenciadas em função da dimensão e 

da distribuição de poros presentes na pasta de cimento (BASHEER; KROPP; 

CLELAND, 2001). Os autores ainda esclarecem que a resistência e a elasticidade 

são afetadas pelo volume total de poros, enquanto que, a permeabilidade é 

influenciada pela distribuição e continuidade dos poros.  

Ao contrário da absorção de água e do volume de vazios permeáveis, a massa 

específica do concreto foi reduzida com o acréscimo de borracha (Figura 4.4) de 

forma similar ao que ocorreu com o resultado da massa específica do concreto no 

estado fresco. Essa redução ocorreu em função da menor massa específica da 

borracha. 
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4.2.2 Resistência à compressão 

 

Os resultados dos ensaios de resistência à compressão estão apresentados na 

Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3: Resultados dos ensaios de resistência à  compressão 

Resistência à compressão (MPa) 
Dosagem Traço 

3 dias 7 dias 28 dias 

27,6 39,0 48,7 
1:4 

27,2 38,0 48,0 

20,5 31,0 39,5 
1:5 

20,2 32,7 38,7 

13,5 20,2 28,7 

Referência 

1:6 
14,0 21,2 30,7 

continua  
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continuação da Tabela 4.3  

17,5 26,6 33,5 
1:4 

18,0 26,0 33,7 

12,5 20,2 23,2 
1:5 

12,2 20,2 24,2 

7,7 13,0 18,2 

Teor 7,5% 

1:6 
8,0 13,9 18,2 

13,0 19,0 23,2 
1:4 

13,7 18,5 22,2 

8,5 12,5 15,7 
1:5 

8,7 12,0 15,5 

5,0 7,5 11,0 

Teor 15% 

1:6 
4,8 7,7 12,2 

15,5 21,2 25,5 
1:4 

13,7 21,0 25,0 

11,0 16,7 20,5 1:5 

11,5 17,5 20,0 

7,0 11,0 15,2 

Teor 15% - a/c-

constante 

1:6 

7,5 11,7 14,5 

 

Os resultados da resistência à compressão apresentaram o mesmo comportamento 

verificado pelos autores pesquisados, ou seja, valores decrescentes com o aumento 

do teor de borracha no concreto. Em todas as idades, observou-se que a redução 

de resistência à compressão em relação ao concreto de referência mostrou 

comportamento constante em todos os concretos com borracha substituindo massa 

de areia. 

Aos 28 dias, o concreto com 7,5% de borracha apresentou queda de resistência 

para os traços 1:4, 1:5 e 1:6 de 30,5%, 39,4% e 38,7% respectivamente, o concreto 

com 15% de borracha mostrou reduções de 53,1%, 60,1% e 60,9%, enquanto que o 

concreto com 15% de borracha e relação água/cimento igual ao concreto de 

referência indicou reduções de 47,8%,48,2% e 50%. 
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A Figura 4.5 correlaciona a resistência à compressão, teor de borracha e relação 

água/cimento. Verifica-se que a resistência à compressão diminui com o aumento 

do teor de borracha e com o aumento da relação água/cimento. 
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Figura 4.5: Relação entre a resistência à compressã o, teor de borracha e relação 
água/cimento 

 

A Figura 4.6 correlaciona o fator de redução de resistência com o teor de borracha e 

relação água/cimento. Os resultados indicaram que, quanto maior o teor de 

borracha, maior a redução de resistência à compressão do concreto, destacando 

novamente o que já havia sido relatado na figura anterior. 

Para analisar o comportamento da resistência à compressão dos concretos, 

realizou-se a verificação da aderência dos resultados à curva de Abrams. Dessa 

forma, a Figura 4.7 apresenta a relação entre a resistência à compressão e a 

relação água/cimento a partir dos preceitos estabelecidos por Abrams (1924). 
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Figura 4.6: Relação entre o fator de redução da res istência à compressão, teor de 
borracha e relação água/cimento 
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Figura 4.7: Relação entre a resistência à compressã o e a relação água/cimento 
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Conforme demonstrado no gráfico, os concretos apresentaram comportamento 

compatível com a teoria de Abrams, indicando curvas exponenciais adequadas com 

um alto índice de correlação. 

A Figura 4.8 e a Figura 4.9 foram elaboradas a partir da Lei de Abrams com uma 

pequena alteração. Na relação água/cimento foi adicionado o volume de borracha 

((água + volume de borracha)/cimento) inserido nos concretos com o objetivo de 

verificar a influência daquele material no concreto. 

A Figura 4.8 mostra o comportamento de cada traço, evidenciando que o 

comportamento estabelecido por Abrams (1924) continua válido ao adicionar a 

relação volume de borracha/cimento. 
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Figura 4.8: Relação entre a resistência à compressã o e a relação (água+volume de 
borracha)/cimento 

 

Nota-se na Figura 4.8 que há um pequeno deslocamento da curva do concreto de 

referência em relação aos demais traços. Isso pode ter sido provocado pela 

dificuldade de compactação ocasionada pela presença de borracha na dosagem. 

A Figura 4.9 evidencia que todos os traços apresentam a mesma tendência no 

comportamento da resistência à compressão ao variar a relação (água + volume de 

borracha)/cimento. 
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A partir da Figura 4.9, é possível considerar que o volume de borracha possui um 

comportamento similar aos vazios, considerando-se que a água excedente dos 

concretos ao evaporar é substituída por vazios. 

Dessa forma, conclui-se que quanto maior a relação água/cimento e o teor de 

borracha inserido nos concretos, menor será a sua resistência à compressão, 

atendendo assim a teoria de Abrams. 

Com base nessas constatações é possível inferir que essa metodologia é adequada 

para estimar a resistência à compressão de concretos com borracha, já que 

conforme apresentado na Figura 4.9, é possível utilizar a Lei de Abrams como 

parâmetro de avaliação, desde que seja considerada a soma da relação (água + 

volume de borracha)/cimento. 
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Figura 4.9: Curva média da relação entre a resistên cia à compressão e a relação 
(água+volume de borracha)/cimento 

 

Com o objetivo de confirmar se a borracha inserida apresenta comportamento 

similar aos vazios, os resultados obtidos por Ghaly e Cahill (2005) e Khatib e 

Bayomy (1999) foram reanalizados conforme a metodologia proposta. As 

correlações analisadas são apresentadas na Figura 4.10. 
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Figura 4.10: Relação entre a resistência à compress ão e a relação (água+volume de 
borracha)/cimento a partir de dados obtidos por Gha ly e Cahill (2005) e Kathib e 
Bayomy (1999) 

A dosagem de referência, tanto no trabalho de Khatib e Bayomy (1999) como no de 

Ghaly e Cahill (2005), foi executada em volume conforme a metodologia do 

American Concrete Institute (ACI). 

É importante salientar que Khatib e Bayomy (1999) desenvolveram três grupos de 

concretos para avaliação das propriedades e modelo de previsão de resistência por 

eles elaborado: 

- Grupo A: substituição de 5% a 100% em volume do agregado miúdo; 

- Grupo B: substituição de 5% a 100% em volume do agregado graúdo por 

partículas alongadas de borracha com dimensões de 10 a 50 mm; 

- Grupo C: substituição de 50% do agregado miúdo e 50% do agregado graúdo. 

A partir da Figura 4.10 pode-se perceber que independente de se utilizar agregados 

miúdos ou graúdos de borracha e de se executar a dosagem em volume ou massa, 

as curvas apresentaram boa correlação.  

Estes resultados demonstram uma nova interpretação do papel da borracha 

incorporada ao concreto, indicando ser correta a premissa de que o volume de 

borracha comporta-se de forma similar aos vazios, considerando-se que a água 

excedente do processo de hidratação dos concretos ao evaporar é substituída por 
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vazios. Considera-se que a partir da teoria de Abrams, ao se adicionar o volume de 

borracha na relação água cimento, ((água + volume de borracha)/cimento), seja 

possível correlacionar a resistência à compressão e a relação água/cimento.  

Em seguida, a partir dos resultados deste trabalho, realizou-se a avaliação dos 

métodos de Ghaly e Cahill (2005) e Khatib e Bayomy (1999). 

Não foi possível comparar o método de previsão de resistência à compressão Ghaly 

e Cahill (2005) com a metodologia proposta por apresentar abordagem de dosagem 

distinta. Esta estabelece que o concreto com borracha apresente a mesma relação 

água/cimento do concreto de referência. Os traços deste trabalho que atendem a 

este requisito não possuem relação água/cimento entre 0,47 e 0,61, intervalo 

avaliado no trabalho dos referidos autores. 

Para o uso do modelo de Khatib e Bayomy (1999) é necessário empregar os 

mesmos materiais e teores volumétricos, o que não ocorreu neste trabalho onde a 

massa dos materiais foi fixada, variando-se o volume, porém foi realizada uma 

comparação independentemente destas diferenças.  

O estudo destes autores relata que para adição máxima de 20% de borracha em 

substituição ao volume de agregados, pode-se utilizar a equação abaixo para 

estimar a previsão de resistência à compressão do novo compósito: 

5)1(90,010,0 RSRF −⋅+=  

Onde: 

SRF  = fator de redução de resistência; 

R = teor de borracha, fator volumétrico pelo total de volume de agregados. 

Tabela 4.4: Comparação entre os modelos de previsão  proposto e de Kathib e 
Bayomy (1999) 

Resistência à compressão (MPa) 
Dosagem Traço 

Média ensaios Modelo Khatib e 
Bayomy (1999) 

Abrams 
modificado 

1:4 48,4 42,6 42,6 

1:5 39,1 36,7 36,7 Referência 

1:6 29,7 28,0 28,0 

    continua  
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   Continuação da Tabela 4.4  

1:4 33,6 31,8 35,3 

1:5 23,7 26,9 26,0 Teor 7,5% 

1:6 18,2 20,2 18,3 

1:4 22,7 24,0 24,9 

1:5 15,6 20,0 17,0 Teor 15% 

1:6 11,6 14,9 11,2 

1:4 25,3 24,0 27,3 

1:5 20,3 20,0 20,1 
Teor 15% 

a/c constante 
1:6 14,9 14,9 13,2 

 

Os resultados da comparação entre o modelo proposto e o modelo de Kathib e 

Bayomy (1999) indicaram boa correspondência, confirmando a eficácia da 

metodologia proposta estes autores. 

 

4.2.3 Tração na flexão 

 

Os resultados dos ensaios de tração na flexão estão apresentados na Tabela 4.5 e 

Tabela 4.6. 

Tabela 4.5: Resultados do ensaio de tração na flexã o aos 7 dias 

Resistência à tração na flexão (MPa) 
Dosagem Traço 

7 dias 

1:4 5,84 6,39 5,26 

1:5 4,64 5,23 4,71 Referência 

1:6 4,64 4,03 4,26 

1:4 5,14 5,38 5,17 

1:5 3,13 3,57 3,64 Teor 7,5% 

1:6 3,12 3,19 3,06 

1:4 3,78 3,80 3,52 

1:5 2,63 2,93 2,93 Teor 15% 

1:6 2,04 1,75 2,04 

1:4 3,94 4,62 3,96 

1:5 3,35 4,00 3,98 
Teor 15% - a/c-

constante 
1:6 2,28 2,83 2,21 
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Tabela 4.6: Resultados dos ensaios de tração na fle xão aos 28 dias 

Resistência à tração na flexão (MPa) 
Dosagem Traço 

28 dias 

1:4 7,49 8,10 7,34 

1:5 7,42 6,69 6,79 Referência 

1:6 5,63 6,36 5,16 

1:4 6,84 6,52 5,83 

1:5 5,01 4,55 5,10 Teor 7,5% 

1:6 4,80 4,44 3,81 

1:4 5,31 5,27 5,41 

1:5 4,09 4,17 3,80 Teor 15% 

1:6 3,08 3,71 3,05 

1:4 5,90 5,63 5,91 

1:5 5,20 5,15 5,28 
Teor 15% - a/c-

constante 
1:6 4,05 4,48 4,41 

 

A resistência à tração na flexão também diminuiu com o aumento do teor de 

borracha no concreto (Figura 4.11). No entanto, a redução foi menor que a redução 

da resistência à compressão. 
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Conforme constatou Toutanji (1996), apenas a dosagem do concreto com teor de 

15% de borracha incorporada como parte do agregado graúdo e relação 

água/cimento igual ao concreto de referência apresentou redução da resistência à 

compressão duas vezes maior que a resistência à tração na flexão. Os demais 

concretos apresentaram uma relação inferior a dois. 

A Figura 4.12 mostra a relação entre a resistência à compressão e a resistência à 

tração na flexão, obtida com os resultados dos ensaios. Verifica-se que quanto 

maior o teor de borracha, maior é a resistência à tração em relação à resistência à 

compressão. Tradicionalmente, considera-se que em concretos convencionais a 

resistência à tração corresponde a 10% da resistência à compressão. 

A resistência à tração na flexão atingiu no concreto com 15% de borracha 

praticamente 30% da resistência à compressão. Isto ocorreu pela diferença de 

redução das resistências em relação ao concreto de referência. 
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Figura 4.12: Relação entre a resistência à compress ão e a resistência à tração na 
flexão 
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4.2.4 Módulo de elasticidade 

 

Os resultados dos ensaios de módulo de elasticidade estão apresentados na Tabela 

4.7. 

 

Tabela 4.7: Resultados do ensaio de módulo de elast icidade 

Módulo de elasticidade (GPa) 
Dosagem Traço 

28 dias 

1:4 30,9 32,7 29,7 

1:5 28,1 31,3 30,0 Referência 

1:6 28,5 24,5 31,7 

1:4 27,4 27,8 32,0 

1:5 * 28,3 27,7 Teor 7,5% 

1:6 19,6 17,7 19,6 

1:4 19,5 19,2 16,8 

1:5 14,6 16,8 15,3 Teor 15% 

1:6 13,0 14,0 6,0 

1:4 27,0 24,2 24,5 

1:5 24,3 27,6 22,1 
Teor 15% - a/c-

constante 
1:6 19,2 21,3 16,8 

* resultado descartado – valor discrepante 

 

Os resultados dos ensaios de módulo de elasticidade mostraram redução em 

função do aumento do teor de borracha no concreto. Quanto maior o teor de 

borracha, menor o módulo de elasticidade. 

A Figura 4.13 correlaciona o módulo de elasticidade e a resistência à compressão. 

Verifica-se que a queda do módulo de elasticidade entre os traços foi maior do que 

o concreto de referência, que apresentou valores de módulo de elasticidade 

praticamente iguais. 

Os concretos com borracha, caracterizados como traços pobres apresentaram 

maiores reduções nos valores de módulo de elasticidade. 
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Figura 4.13: Relação entre o módulo de elasticidade  e a resistência à compressão 

 

 

4.2.5 Tenacidade  

 

Os resultados dos ensaios de tenacidade estão apresentados na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8: Resultados do ensaio de tenacidade 

Tenacidade (MPa) 
Dosagem Traço 

28 dias 

1:4 1,70 2,10 1,36 

1:5 0,90 0,67 - Teor 7,5% 

1:6 0,64 0,60 0,52 

1:4 0,85 - - 

1:5 0,60 0,62 0,55 Teor 15% 

1:6 0,43 - - 

1:4 0,89 - - 

1:5 0,77 0,73 0,73 
Teor 15% - a/c-

constante 
1:6 0,61 - - 
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Os concretos com borracha apresentaram capacidade de absorver energia após 

fissuração, conforme previsto por Topçu (1995), Toutanji (1996) e Kathib e Bayomy 

(1999), no entanto, este valor foi decrescente com o aumento do teor de borracha e 

relação água/cimento. 

É provável que a redução da tenacidade possa ter sido provocada pelo aumento da 

porosidade do compósito com o aumento do teor de borracha e relação 

água/cimento, gerando uma matriz menos resistente, facilitando o desprendimento 

das partículas de borracha do concreto, além de que as fibras de borracha são 

insuficientes para resistir a tensão aplicada. Ressalta-se que para garantir um bom 

desempenho quanto a tenacidade, o concreto ser produzido com teor de fibras 

suficiente para suportar a carga aplicada e estas devem possuir comprimento 

adequado de forma que as tensões aplicadas não sejam capazes de rompê-las. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho as dosagens de concreto foram realizadas em massa com o intuito 

de manter constante o teor de agregados, permitindo variar apenas o teor de 

borracha e a relação água/cimento. Contudo, adotando-se esta metodologia 

resultam concretos com maior volume de borracha em relação ao volume de areia 

substituída devido a diferença de massa específica entre os materiais e 

consequentemente alterações no teor de argamassa. 

Neste trabalho não se utilizou o tratamento prévio das borrachas (solução de 

hidróxido de sódio – NaOH), uma vez que na revisão bibliográfica verificou-se que 

este procedimento pouco interferiu nos resultados mecânicos. As reduções da 

resistência mecânica, provavelmente, estão relacionadas com o comportamento da 

borracha na matriz que atua como um vazio. Ressalta-se que este tipo de 

tratamento pode eventualmente melhorar a tenacidade do compósito, todavia não 

resultará algum ganho quanto a resistência mecânica. 

Quanto ao concreto no estado fresco, os resultados obtidos neste trabalho 

confirmam os dados de bibliografia: perda de massa específica, visto que a 

borracha possui massa especifica inferior ao do agregado miúdo substituído e 

redução da consistência, devido a diminuição da ação da gravidade sobre o 

concreto. 

Na avaliação dos concretos com borracha no estado endurecido, a absorção de 

água e o volume de vazios apresentaram valores superiores ao do concreto de 

referência, devido a provável dificuldade de compactação que a inserção de 

borracha provocou no concreto. 

Quanto à resistência à compressão, observou-se, assim como os demais autores, a 

redução em relação ao concreto de referência, sendo que a maior influência ocorreu 

nos concretos com maiores teores de substituição da areia. O mesmo 

comportamento foi verificado na resistência à tração na flexão, no entanto, com 

menor impacto do que o observado para a resistência à compressão. 

Com relação à tenacidade verificou-se que nos concretos com borracha é superior a 

do concreto de referência, porém, com tendência ao decréscimo com o aumento do 

teor de borracha. É provável que a redução esteja intrinsecamente relacionada com 
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o aumento da porosidade do compósito, resultando uma matriz menos resistente, 

facilitando o desprendimento das partículas de borracha do concreto. 

O estudo permitiu elaborar uma nova interpretação para função da borracha no 

concreto e uma metodologia para previsão de resistência à compressão de 

concretos com borracha, fundamentada na constatação de que borracha apresenta 

um comportamento similar aos vazios no concreto.  O modelo proposto utiliza a 

teoria de Abrams, que permite correlacionar a resistência à compressão e a relação 

água/cimento. À relação água/cimento é adicionado o volume de borracha 

adicionado na dosagem ((água + volume de borracha)/cimento), sendo este volume 

estimado como sendo a área equivalente aos vazios gerados no concreto pela 

evaporação da água excedente durante o processo de hidratação.   

O gráfico da Figura 4.9, onde se correlacionaram todos os resultados obtidos 

independentemente das famílias de traços desenvolvidas no estudo evidenciou uma 

ótima aderência à teoria de Abrams, com índice de correlação próximo a 0,96. 

Considera-se, portanto, que esta teoria pode ser empregada como parâmetro de 

avaliação de concretos com borracha, de forma a garantir a otimização do emprego 

destes novos compósitos. 

Como continuidade da pesquisa sugere-se: 

a) definição de critérios de desempenho para concretos com borracha, 

considerando-se as condições de exposição; 

b) avaliar a inserção de outras fibras ao concreto com borracha com o intuito de 

minimizar o seu efeito negativo nas propriedades físico-mecânicas. Analisar seu 

desempenho quanto ao impacto, tenacidade à compressão e flexão, abrasão e 

outras propriedades. 

c) desenvolver estudos para avaliar os prováveis impactos ambientais que possam 

ser gerados pela utilização deste resíduo, incluindo os períodos de produção, vida 

útil e pós-uso.  

d) avaliação do comportamento do concreto com borracha quando submetido ao 

fogo, para definição de eventuais medidas preventivas de segurança dos usuários. 

e) estudar a utilização de fibras de borracha com dimensões específicas com o 

intuito de melhorar a tenacidade à compressão e à flexão dos concretos com 

borracha, permitindo, assim, a aplicação desse compósito em locais onde seja 

necessária resistência a deformação e pós-fissuração. 
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f) estudar a microestrutura do concreto com borracha, visando conhecer a interação 

borracha-matriz. 

g) avaliar o comportamento do concreto com borracha em relação à tenacidade. 
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APÊNDICE A 

 
RESULTADOS DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

1 INTRODUÇÃO 

Neste anexo são apresentados os resultados dos ensaios de caracterização dos 

materiais utilizados. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

2.1 Cimento 

Os resultados dos ensaios de caracterização do cimento atenderam a especificação 

prevista na ABNT NBR 5735:2001 e são apresentados nas Tabela A1, Tabela A2 e 

Tabela A3. 

Tabela A1: Resultados dos ensaios físicos do ciment o 

Determinações Resultados Limites CP III 40 

Água para pasta normal (%) 29,7 ----------- 

Início de pega (h:min) 03:45 ≥  60 min  

Fim de pega (h:min) 04:45 ≤  720min  

Expansibilidade - Frio  (mm) 0,5 ≤  5,0 mm 

Expansibilidade - Quente (5h) (mm) 0,0 ≤  5,0 mm 

Massa específica (g/cm3) 2,99 ----------- 

Finura - Método de Blaine (cm2/g) 4120 ----------- 

 

Tabela A2: Resistência à compressão (MPa)  

Idades  Corpo de Prova no DRM Limites  

(dias) 1 2 3 4 

Média 

(%) CP III 40 

3 25,6 24,6 25,9 25,2 25,3 2,8 ≥ 12,0 MPa 

7 40,0 39,7 40,6 39,5 40,0 1,5 ≥ 23,0 MPa 

28 57,3 56,3 57,0 57,0 56,9 1,1 ≥ 40,0 MPa 
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Tabela A3: Resultados dos ensaios químicos do cimen to 

Determinações Resultados (%) Limites especificados pela 
ABNT NBR 5735/91 (%) 

Perda ao fogo (PF)  3,69 ≤ 4,5 

Anidrido silícico (SiO2)  26,3 --- 

 Óxido de alumínio (Al2O3)  7,71 --- 

Óxido férrico (Fe2O3)  2,63 --- 

Óxido de cálcio (CaO)  53,7 --- 

Óxido de magnésio (MgO)  2,29 --- 

Anidrido sulfúrico (SO3)  2,18 ≤ 4,0 

Óxido de sódio (Na2O)  0,06 --- 

Óxido de potássio (K2O)  0,52 --- 

Equivalente alcalino (em Na2O)  0,4 --- 

Sulfeto (S2-)  0,33 --- 

Óxido de cálcio livre (CaO)  1,34 --- 

Resíduo insolúvel (RI)  1,25 ≤ 1,5 

Anidrido carbônico (CO2)  2,81 ≤ 3,0 

 

 

2.2 Agregado miúdo 

 

Os resultados da caracterização do agregado miúdo atenderam a normalização 

vigente e são apresentados na Tabela A4, Tabela A5 e Figura A1: 
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Tabela A4: Composição granulométrica da areia ABNT NBR NM 248:2003  

Peneiras Material retido (%) 

Abertura (mm) Individual Acumulada 

6,3 0 0 

4,75 0 0 

2,36 3 3 

1,18 9 12 

0,6 31 43 

0,3 32 75 

0,15 21 96 

< 0,15 4 100 
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Figura A1: Distribuição granulométrica do agregado miúdo e 
seus limites ABNT NBR 7211:2005. 

 

Tabela A5: Módulo de finura e dimensão máxima 

Ensaio Resultado 

Módulo de finura 2,29 

Dimensão máxima (mm) 2,36 

 

A Tabela A6 apresenta os demais resultados de caracterização de agregado miúdo 

e seus respectivos limites quando previstos pela norma ABNT NBR 7211:2005. O 
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limite normativo escolhido para a determinação do material fino que passa pela 

peneira 75 µm por lavagem foi o mais rígido, considerando concreto destinado a 

desgaste superficial. 

 

Tabela A6: Ensaios de caracterização e limites da A BNT NBR 7211:2005  

Ensaios Resultados Limites 
normativos 

Material fino que passa através da peneira 75 

µm por lavagem – ABNT NBR NM 46:2003 2,0% 3,0% 

Teor de argila e materiais friáveis – 

ABNT NBR 7218:1987 0,3% 3,0% 

Impurezas orgânicas – ABNT NBR 7221:1987 MCSP (*) MCSP (*) 

Massa específica – ABNT NBR NM 52:2003 2,62 g/cm³ - 

Massa unitária – ABNT NBR 7251:1982 1,33 kg/dm³ - 

Absorção – ABNT NBR NM 30:2001 0,8% - 

(*) mais clara que a solução padrão 

 

2.3 Agregado graúdo 

 

Os resultados da caracterização do agregado graúdo atenderam a normalização 

vigente e são apresentados na Tabela A7, Figura A2 e Tabela A8. 

Tabela A7: Composição granulométrica da brita 01 
ABNT NBR NM 248:2003 

Peneiras Material retido (%) 

Abertura (mm) Individual Acumulada 

25 0 0 

19 7 7 

12,5 54 61 

95 25 86 

6,3 12 98 

4,75 1 99 

< 0,15 1 100 
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Figura A2: Distribuição granulométrica do agregado graúdo e seus limites 
ABNT NBR 7211:2005. 

 

 

Tabela A8: Módulo de finura e dimensão máxima 

Ensaio Resultado 

Módulo de finura 6,92 

Dimensão máxima (mm) 25 

 

 

A Tabela A9 apresenta os demais resultados de caracterização de agregado graúdo 

e seus respectivos limites quando previstos pela norma ABNT NBR 7211:2005. O 

limite normativo escolhido para a determinação do teor de argila e materiais friáveis 

foi o mais rígido, considerando o critério de concreto aparente. 
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Tabela A9: Ensaios de caracterização e limites da A BNT NBR 7211:2005 

Ensaios Resultados Limites 
normativos 

Material fino que passa através da peneira 

75 µm por lavagem – 

ABNT NBR NM 46:2003 
0,1% 1,0% 

Teor de argila e materiais friáveis – 

ABNT NBR 7218:1987 0,0% 1,0% 

Massa específica – ABNT NBR NM 53:2003 2,76 g/cm³ - 

Massa específica saturada superfície seca 

– ABNT NBR NM 53:2003 2,77 g/cm³ - 

Massa específica aparente – 

ABNT NBR NM 53:2003 2,80 g/cm³ - 

Absorção  – ABNT NBR NM 53:2003 0,6% - 

Massa unitária – ABNT NBR 7251:1982 1,67 kg/dm³ - 

 

2.4 Borracha de pneus 

Os resultados da caracterização da borracha são apresentados na Tabela A10, 

Tabela A11, Figura A3 e Tabela A12: 

Tabela A10: Composição granulométrica da borracha 
ABNT NBR NM 248:2003  

Peneiras Material retido (%) 

Abertura (mm) Individual Acumulada 

9,5 0 0 

6,3 3 3 

4,75 3 6 

2,36 6 12 

1,18 32 44 

0,6 31 75 

0,3 16 91 

0,15 7 98 

< 0,15 2 100 
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Figura A3: Distribuição granulométrica da borracha e limites 
para agregado miúdo da ABNT NBR 7211:2005. 

 

Tabela A11: Módulo de finura e dimensão máxima 

Ensaio Resultado 

Módulo de finura 4,24 

Dimensão máxima (mm) 6,3 

 

A borracha possui granulometria mais grossa que a areia natural substituída, sendo 

que, somente na peneira de malha 0,60 mm a borracha apresentou quantidade de 

material retido maior que o limite especificado por norma. O material foi aplicado no 

concreto nesta granulometria, independentemente do valor fora de norma. Avaliou-

se que pela pequena diferença, não seria necessário o ajuste. 

 

Tabela A12: Ensaios de caracterização e limites par a agregado miúdo da 
ABNT NBR 7211:2005  

Ensaios Resultados Limites 
normativos 

Massa específica – ABNT NBR NM 23:2001 1,14 g/cm³ - 

Massa unitária – ABNT NBR 7251:1982 0,34 kg/dm³ - 
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A massa específica e massa unitária apresentaram valores inferiores aos da areia. 

Esta diferença já era esperada conforme evidenciado no Tabela 2.1 por estudos de 

outros autores. 

 

 


