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Viabilidade do Uso de Concretos Adicionados de Resíduos de 

Borracha de Pneus na Construção Civil 

1-Resumo 

Em países desenvolvidos o aproveitamento de resíduos na composição de 

novos materiais é   uma tendência mundial que vem crescendo rapidamente em todos 

os ramos de atividade e permite a redução de custos, trazendo melhorias técnicas e 

operacionais e agora começa a ser implantada no Brasil, onde se destaca a utilização 

de produtos provenientes da reciclagem do pneu utilizado e descartado.O pneu usado 

é um dos materiais que representa preocupações ambientais. Na maioria dos casos, 

é descartado em aterros sanitários onde sua decomposição é muito lenta. Além disso, 

as pilhas de pneus são ambientes favoráveis à reprodução de ratos, e o acúmulo de 

água em seu interior, colabora para o surgimento de insetos transmissores de 

doenças. Quando queimados, liberam uma fumaça negra altamente tóxica e densa, 

de difícil dissipação. O problema dos resíduos gerados pela recauchutagem de pneus 

é percebido em todo o mundo e, a cada ano, torna-se mais grave, exigindo soluções 

rápidas e baratas. 

       As fibras de borracha levam cerca de 240 anos para a degradação, sendo 

inviável sua deposição em aterros sanitários. Além disso, são ambientes propícios à 

procriação de insetos nocivos à saúde humana. Apresenta-se neste projeto proposta 

para avaliar o comportamento mecânico de concretos acrescidos de fibras de 

borracha vulcanizada, provenientes do processo de reciclagem de pneus. Para tanto, 

analisa-se composições de concreto com adição de fibras de borracha vulcanizada, 

com diferentes granulometrias, em substituição parcial aos agregados.Foram 

realizados, aos 28 dias, ensaios de resistência à compressão, resistência à tração e 

módulo de elasticidade. Os resultados visam avaliar a viabilidade do uso de concretos 

adicionados de resíduos de borracha na construção civil. 

2- Introdução 

A reciclagem da borracha do pneu possui um custo reduzido comparando-

se à produção de borracha nova proveniente de matéria-prima nova, devido à 

grande disponibilidade deste material. A área da construção civil, segundo a 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (1998) permite a utilização 



da borracha proveniente do pneu reciclado como agregado na composição do 

concreto, sendo feito assim um reaproveitamento de um material descartado. 

Destaca-se a possibilidade da utilização da borracha submetendo o pneu ao 

processo de trituração, dispensando gastos em sua transformação, que seria 

muito complexa e onerosa. Outros projetos de reciclagem da borracha tornam-se 

inviáveis devido ao alto custo para transformação da borracha, muitas vezes 

superior à produção convencional. 

O reaproveitamento da borracha proveniente do pneu picado tem grande 

importância como solução de problemas ambientais. 

Além de evitar que os pneus transformem-se em fonte de poluição, seu uso 

na elaboração do concreto pode baratear seu custo e resultar em um concreto 

com ampla utilização. 

A utilização de borracha picada proveniente de pneus descartados após o 

uso é, além de matéria-prima para o concreto, importante para retirar do meio 

ambiente um material que levaria centenas de anos para se decompor. Também 

reduz os estoques de pneus que são criadouros de mosquitos como Aedes 

Aegypti, vetor da dengue. 

Os pneus são cortados e triturados, em várias operações de separação dos 

diferentes materiais, que permitem a recuperação dos materiais, obtendo-se 

borracha pulverizada ou granulada, que irá ter diversas aplicações, como: em 

misturas asfálticas; em revestimentos de quadras e pistas de esportes; na 

fabricação de tapetes automotivos; adesivos. O concreto com adição de borracha 

representa um material ideal em situações sujeitas aos efeitos de impacto e que 

não necessita de grande resistência mecânica, como barreiras de proteção, 

rodovias, calçadas, revestimentos e concretos de baixa exigência estrutural. 

3- Objetivo. 

Verificar a viabilidade do uso de borracha de pneu para a obtenção de um material 

alternativo a base de concreto e apresentar uma possível solução para o atual problema 

ambiental de acúmulo de materiais não biodegradáveis. 

4-Metodologia. 

Visando atingir os objetivos propostos, foi desenvolvida uma metodologia 

experimental para a avaliação e comparação das propriedades físicas do concreto 



com a adição de resíduo de borracha, com as do concreto com agregados 

convencionais.  

5-Desenvolvimento. 

 O estudo analisou duas variáveis: i) as composições de concreto e de 

argamassa; ii) a concentração de borracha (0%, 10% e 20% - em relação ao 

volume de concreto). A borracha de pneu utilizada foi passada na peneira de 

malha. 

6-Resultados Preliminares 

1- Estudo das composições de concreto e de argamassa e da concentração de 

borracha (0%, 10% e 20% - em relação ao volume de concreto). [Concluído] 

2- Estudo de Casos da Análise de testes feitos em laboratório sobre as 

propriedades físicas do concreto com adição de pneu e da Adição de pneu picado ao 

concreto. [ Concluído] 

3- Estudo de Casos do Traço do concreto e da Determinação da massa 

específica. [Concluído] 

4- Estudo de Casos do Traço do concreto e da Determinação da massa 

específica. [Concluído] 

5- Estudo de Casos do Ensaio de resistência à compressão e Ensaio de 

resistência à tração. [A concluir, faltando fazer análise para determinar média e desvio 

padrão para traçar gráfico] 

6- Estudo de Casos do Ensaio de módulo de elasticidade. [A concluir, após 

gráfico traçado] 

7- Conclusões e confecção de uma tabela que mostrará os resultados de 

resistência a compressão do concreto referência e do concreto com borracha de pneu 

picado. Apresentação do banner. [ A concluir 
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