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RESUMO 

Vários segmentos da sociedade têm se voltado para os conceitos da sustentabilidade, 

pesquisando alternativas para minimizar os impactos causados pelo consumo, muitas 

vezes, indiscriminado de matéria-prima e pelo grande volume de resíduos gerados, 

entre os quais se incluem os resíduos de borracha. Neste sentido, diversos trabalhos 

de engenharia têm indicado que a adição de resíduos de borracha de pneu têm 

potencial para promover a redução da massa específica de matrizes cimentícias. 

Deste modo, objetivou-se neste trabalho avaliar a aplicação de resíduos de borracha 

de pneu na confecção de concretos leves, com massa específica aparente inferior a 

2000 kg/m³, tendo em vista a sua aplicação em blocos de concreto para alvenaria. 

Observou-se que houve uma diminuição da resistência à compressão do concreto, 

razão pela qual adotou-se o procedimento de substituir 10% de cimento por 

metacaulim (em massa). Objetivou-se ainda, neste trabalho, promover uma 

destinação apropriada para este resíduo e assim minimizar os possíveis impactos 

ambientais, muitas vezes causados pela sua destinação inadequada. Foram 

produzidos traços de concreto sem resíduo (concreto referência), com 9,2%, 18% e 

26,8% de resíduo em substituição do agregado miúdo, em relação ao volume. 

Confeccionaram-se corpos de prova cilíndricos 10 cm x 20 cm e blocos de concreto 

14 cm x 19 cm x 29 cm, os quais foram ensaiados visando a determinação da 

resistência à compressão simples. Os blocos de concreto foram também submetidos 

a ensaios de absorção. Constatou-se que entre os traços ensaiados, o resultado 

menos favorável foi obtido para os blocos produzidos com 26,8% de resíduo, os quais 

apresentaram resistência característica à compressão de 2,74 MPa e absorção de 

6,96%, resultados que atendem às prescrições da NBR 6136 para a confecção de 

blocos vazados de concreto para alvenaria. 

Palavras-chave: Bloco de concreto. Resíduo de borracha de pneu. Metacaulim. 

Concreto leve. Concreto com resíduo de borracha de pneu e metacaulim.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

Various segments of society have focused on the concepts of sustainability, 

researching alternatives to minimize the impacts caused by the often indiscriminate 

consumption of raw materials and the large volume of waste generated, among which 

include the waste rubber. Accordingly, many engineering studies have shown that the 

addition of waste rubber tire has the potential to promote the reduction of specific mass 

of cementitious matrices. Thus, the aim of this study was to evaluate the application of 

these wastes in the manufacture of lightweight concrete, with specific mass less than 

2000 kg/m³, with a view to their application in concrete block masonry. It was observed 

that there was a decrease in compressive strength of the concrete, which is why we 

adopted the procedure of replacing 10% of metakaolin in cement (by mass). Still aim 

of this study, promote appropriate disposal for this waste and to minimize possible 

environmental impacts, often caused by their improper disposal. Ratio of concrete 

were produced without residue (reference concrete), with 9,2%, 18% and 26,8% of 

residue in substitution fine aggregate, in relative to the volume. Were produced 

cylindrical specimens 10 cm x 20 cm and concrete block 14 cm x 19 cm x 29 cm, which 

were tested in order to determine the compressive strenght. The concrete blocks were 

also tested for absorption. It was found that among the tested ratios, the less favorable 

result was obtained for the blocks produced with 26,8% of residue, which showed 

characteristic compressive strength of 2,74 MPa and absorption of 6,96%, results that 

meet the requirements of NBR 6136 for the manufacture of hollow concrete block 

mansory. 

Keywords: Concrete block. Waste tire rubber. Lightweight concrete. Concrete with 

waste tire. 
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1 Introdução 

A indústria da construção civil consome grandes volumes de matérias-primas 

na execução de obras de infraestrutura, de edifícios e de residências, a qual, por 

consequência, gera um grande impacto ao meio ambiente. Atualmente, com o 

surgimento de novas tecnologias e a otimização dos recursos utilizados, a construção 

civil permite elaborar e executar projetos que sigam as diretrizes da sustentabilidade. 

Paralelamente ao avanço da tecnologia do concreto, pela introdução de novos 

componentes e adições minerais, observa-se que a composição e a produção dos 

blocos de concreto também passam por um processo de avanço significativo, inclusive 

com a possibilidade de adição de resíduos de construção e demolição (RCD) e de 

resíduos de borracha de pneu, os quais são utilizados em substituição parcial ou total 

do agregado miúdo ou graúdo. Esta substituição é feita em função das possibilidades 

e da finalidade do produto a ser obtido. 

Segundo Rodrigues e Santos (2013), os agregados reciclados de borracha de 

pneu são muito promissores na indústria da construção civil, devido às características 

inerentes a este material: leveza, elasticidade, absorção de energia, propriedades 

térmicas e acústicas. 

Turatsinze e Garros (2008), concluíram que o concreto produzido com borracha 

reciclada melhoram algumas propriedades, incluindo melhor isolamento térmico e 

acústico, baixa densidade e melhorou a durabilidade do concreto. 

Neste sentido, objetiva-se neste trabalho avaliar a possibilidade de utilização 

de resíduos de borracha e adição de metacaulim na composição do concreto para a 

confecção de blocos de concreto. Foram realizados ensaios visando à caracterização 

dos materiais componentes dos blocos, além de ensaios para a determinação da 

resistência à compressão e absorção de água dos blocos de concreto. Os ensaios 

foram realizados aos 28 dias, seguindo-se os padrões e as recomendações da NBR 

6136 (2007). 

Foram realizados ensaios para se avaliar a trabalhabilidade do concreto em 

função da necessidade requerida para a fabricação dos blocos, os quais foram 

produzidos com concreto de consistência plástica em formas de PVC (Cloreto de 

Polivinila). Foram feitos também uma inspeção visual dos blocos com a finalidade de 

observar o surgimento de trincas, fraturas, textura e arestas, além de outras 

deformidades. 
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1.1   Objetivo 

O objetivo deste trabalho é confeccionar blocos de concreto, com a utilização 

de concreto leve não estrutural, adicionado de metacaulim e resíduo de borracha de 

pneu, visando assim reduzir a sua massa específica e obter valores de resistência à 

compressão axial e absorção de água dentro dos padrões estabelecidos na 

normalização brasileira. 
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2 Revisão Bibliográfica 
 

2.1   Meio ambiente 

O crescimento populacional, somado à intensa industrialização, ao 

desenvolvimento tecnológico e ao aumento do consumo de bens e serviços têm 

provocado várias transformações no meio ambiente. John (2010) afirma que o 

aquecimento global, a poluição do ar e das águas, a destruição de ecossistemas 

naturais, são temas de discussões atuais, as quais associadas aos problemas 

ambientais preocupam a humanidade em praticamente todo o planeta. 

Agopyan e John (2011) afirmam que o tripé ambiente-economia-sociedade 

deve ser considerado de uma maneira integrada, pois, do contrário, não teremos um 

desenvolvimento sustentável, com isso, o desafio é fazer a economia evoluir, 

atendendo às expectativas da sociedade e mantendo o ambiente sadio para esta e 

para as futuras gerações. 

 Uma das atividades que mais impactam o meio ambiente, sem dúvida, é a 

construção civil. Segundo Silva e Fernandes (2012), a construção civil consome cerca 

de 50% de todos os recursos naturais além de gerar volume elevado de resíduos; 

cerca de 60% dos resíduos sólidos urbanos produzidos diariamente nas cidades tem 

origem no setor da construção civil. Com isso, os agregados naturais e areias 

começam a ficar escassos principalmente em grandes centros aumentando as 

despesas com transporte e os impactos ambientais daí resultantes. 

 A geração de Resíduos da Construção Civil (RCC), considerando a massa e o 

volume ocupados, geram escassez de área de deposição, problemas de saneamento 

e contaminação ambiental. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) os RCC são 

por definição, todos resíduos gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluindo também os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis. 

Os resíduos da atividade de construção e demolição são gerados em massa 

superior a 500 kg/hab. ano, neste total está incluso os resíduos gerados na extração 

e processamento de materiais (JOHN, 2010). De acordo com dados da Associação 

Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2012) 

a quantidade per capita de resíduos de construção e demolição coletada, 

comparando-se os anos de 2010 e 2011, cresceu aproximadamente 7%, ou seja, de 
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0,618 kg/hab/dia para 0,656 kg/hab/dia; representando uma massa adicional de 7.195 

toneladas/dia recolhida. Deste modo, John (2010) enfatiza a necessidade de se 

reduzir a intensidade e o consumo de materiais de construção, seja por meio da 

compatibilização dos projetos com os objetivos das edificações, da racionalização dos 

processos e da aplicação dos materiais e, possivelmente, pela reciclagem e pelo seu 

reaproveitamento na própria construção.  

Entre os problemas ambientais e sociais causados pelos resíduos gerados na 

construção se destaca, por exemplo, o assoreamento dos sistemas de drenagem 

urbana, muitas vezes gerando custos de difícil previsão e mensuração por parte das 

administrações públicas. Segundo Marques Neto (2005), os impactos gerados pela 

deposição de RCC se devem ao grande volume ocupado tanto em bota-foras quanto 

em terrenos vazios, encostas de leitos d´água, ruas e calçadas, as quais afetam a 

qualidade do tráfego de veículos e pedestres, e também a qualidade paisagística da 

cidade quando depositados em locais irregulares atraindo também outros tipos de 

resíduos que contribuem para a proliferação de vetores, afetando a questão de saúde 

pública. 

Do mesmo modo, Levy (2010) salienta que a reciclagem ou a reutilização dos 

resíduos de construção seriam formas adequadas de se reduzir a extração de matéria-

prima e diminuir a geração de resíduos. Isto tem levado países e empresas a 

repensarem na forma de utilização dos recursos naturais, sendo cada vez mais 

comum a reciclagem e o reuso de resíduos oriundos da construção civil e de outras 

indústrias. Ainda, de acordo com Levy (2010), novas tecnologias têm possibilitado o 

reuso e a reciclagem dos resíduos. A escória de alto forno, por exemplo, está sendo 

utilizada na fabricação de cimento, a sucata de aço está sendo utilizada na produção 

de novos aços e perfis metálicos; os resíduos de vidros estão sendo utilizados na 

confecção de concretos; e resíduos de madeira estão sendo utilizados como 

combustível ou como matéria-prima para produção de painéis MDF. 

 

2.2   Resíduos de borracha de pneu 

 A produção do pneu passou por muitas experiências e etapas, com 

contribuições de diversos pesquisadores, desde sua origem no século XIX até os dias 

de hoje. Os experimentos iniciais foram conduzidos por Charles Goodyear que, por 

volta de 1830, acidentalmente, descobriu que a borracha cozida a altas temperaturas 
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com enxofre mantinha as condições de elasticidade tanto no frio quanto no calor 

(ANIP, 2013). Deste modo, em 1841 Charles Goodyear registrou o processo de 

vulcanização da borracha, dando início a uma nova era na utilização deste material 

(FAZZAN, 2011). 

Alguns anos mais tarde, em 1845, os primeiros a patentear o pneu para 

veículos automotores, foram os irmãos Michelin. As pesquisas para o 

desenvolvimento dos pneus continuaram, até que em 1847, Robert Thompson 

colocou uma câmara cheia de ar dentro dos pneus de borracha maciça (ANIP, 2014). 

Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), a 

produção de pneus de borracha no Brasil iniciou-se na década de 1930, quando foi 

implantado o Plano Geral de Viação Nacional. Posteriormente, outros grandes 

fabricantes mundiais começaram a produzir seus pneus no Brasil. 

O pneu é um item essencial para o funcionamento dos veículos automotores, 

sendo importante para o conforto e segurança dos usuários, proporcionando 

condições para o desempenho, a estabilidade e a performance dos veículos. De 

acordo com Andrade (2007), o pneu é composto com diversos materiais, como aço, 

náilon, fibra de aramida, rayon, fibra de vidro/poliéster, borracha natural e sintética, e 

diversos tipos de polímeros como carbono preto, sílica e resinas; antidegradantes 

(ceras de parafina antioxidantes e inibidoras da ação do gás ozônio); promotores de 

adesão (sais de cobalto, banhos metálicos nos arames e resinas); agentes de curas 

(aceleradores de cura, ativadores e enxofre) e produtos auxiliares. 

 A Figura 1 mostra uma seção transversal do pneu, onde se observam as partes 

que compõem a sua estrutura. 

 

Figura 1 – Partes componentes do pneu 

 
Fonte: Andrade (2007) 
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Na década de 1940, a produção nacional era de 441 mil unidades, e no final da 

década 1980, o Brasil estava produzindo mais de 29 milhões de pneus. No ano de 

2013, as dez empresas associadas à ANIP produziram 68,8 milhões de unidades e 

isto tem preocupado tanto os fabricantes quanto os ambientalistas, uma vez que após 

a sua vida útil os pneus se tornam inservíveis, sendo praticamente inevitável o seu 

descarte. 

 

2.2.1 Destinação dos pneus 

A primeira alternativa para a destinação do pneu usado é a recauchutagem, 

mas quando isto não é mais possível, então é feita a remoldagem. Contudo, se as 

condições do pneu utilizado não permitirem nenhuma das alternativas anteriores, 

então ele passa a ser considerado inservível (RIBEIRO, 2005). 

 De acordo com Fioritti (2002), o processo de recauchutagem dos pneus é 

realizado por meio da raspagem das bandas de rodagem (Figura 2a), dando origem 

aos resíduos de borracha de pneus, os quais se constituem de pequenas partículas 

com granulometria variável contendo inclusive partículas com dimensões em formato 

de fibras. Geralmente, a raspagem é feita em um torno semi ou totalmente automático 

de modo a restituir a simetria do pneu. Após passar por uma inspeção visual, inicia-

se o processo de reconstrução do pneu e do restabelecimento da sua banda de 

rodagem. Na Figura 2b, tem-se uma ilustração do equipamento e do processo 

utilizado na recauchutagem dos pneus.  

 

Figura 2 – Processo de recauchutagem dos pneus 

             
  (a)                                                              (b) 

(a) Raspagem das bandas de rodagem  (b) construção da nova banda de rodagem 

Fonte: www.goodyear.com.br (2014) 
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 Finalizado o processo de recauchutagem, o pneu é colocado dentro de um 

envelope de borracha e montado em uma roda especial (Figura 3a), sendo em seguida 

levado para a autoclave. O processo de vulcanização dentro da autoclave é feito com 

temperatura, tempo e pressão controlados, sendo este procedimento fundamental 

para o resultado final do processo.  Na Figura 3b tem-se uma ilustração da inspeção 

final dos pneus. 

 

Figura 3 – Processo final de recauchutagem dos pneus 

            
  (a)                                                              (b) 

(a) Pneus sendo colocados dentro da autoclave  (b) Inspeção final nos pneus 

Fonte: www.goodyear.com.br (2014) 

 

A remoldagem é um processo que se assemelha ao da recauchutagem, no 

entanto, o que difere é que além da remoção da banda de rodagem é realizada a 

remoção das partes laterais dos pneus, sendo assim, todo pneu recebe uma nova 

camada de borracha e passa por um novo processo de vulcanização (ANDRADE, 

2007). 

 

2.2.2 Destinação dos pneus inservíveis 

Com relação à destinação ambiental de pneus inservíveis no território 

brasileiro, adotou-se a Resolução nº 258 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), de 26 de agosto de 1999, em vigor desde 2002. A Resolução nº 258 

obriga produtores domésticos de pneus novos e importadores de pneumáticos a lhes 

darem uma destinação ambientalmente adequada (BRASIL, 1999). E em 21 de março 

de 2003, a Resolução CONAMA nº 301 emendou a Resolução nº 258, para estender 

a obrigação de oferecer destinação ambientalmente adequada também aos pneus 

remoldados importados (BRASIL, 2003). 
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 A destinação final é de extrema importância, devido a uma série de impactos 

negativos ao meio ambiente e à saúde pública. Segundo Morosini (2006), a 

destinação incorreta dos pneus pode gerar diversos problemas. Por exemplo, quando 

queimados, provocam a emissão de gases tóxicos e contaminação do solo e da água; 

quando abandonados nos cursos d´água, obstruem canais, córregos e galerias de 

águas pluviais, prejudicando assim a vazão de escoamento desses corpos receptores 

hídricos e contribuindo para as enchentes; essas enchentes, por sua vez, causam aos 

administradores públicos e à população prejuízos incalculáveis; e tornam-se locais 

ideais para a proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como a febre 

amarela e a dengue. 

 De acordo com Nohara et al. (2006), o volume e a forma do pneu não permitem 

a sua compactação, dificultando e encarecendo o transporte e o armazenamento do 

mesmo. Além disso, sua composição é baseada em materiais que podem levar cerca 

de 600 anos para se decompor completamente. Sendo assim, é preciso criar 

alternativas que permitam a reinserção do pneu inservível em algum ciclo produtivo, 

visando a minimização dos impactos ambientais e consequentemente diminuindo o 

consumo de matérias-primas. 

 Atualmente, de acordo com Morosini (2006) o Brasil dispõe das seguintes 

maneiras de eliminar carcaças de pneus inservíveis: 

 Co-processamento de resíduos em fornos de fábricas de cimento; 

 Co-processamento na usina de xisto-betuminoso da Petrobrás instalada no 

Estado do Paraná; 

 Uso na fabricação de asfalto-borracha; 

 Laminação (fabricação de solas de sapatos); 

 Regeneração (fabricação de tapetes e pisos industriais); 

 

Outra maneira é a trituração, este processo é feito à temperatura ambiente, do 

qual resultam partículas de até 0,2 mm. O aço é removido em um separador magnético 

e as frações de nylon, rayon e poliéster são removidas pelo coletor de pó 

(LAGARINHOS; TENÓRIO, 2008). A Figura 4 traz uma ilustração do triturador 

utilizado neste processo. 
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Figura 4 – Triturador de pneus de borracha 

 
Fonte: www.fragmaq.com.br ( 2013) 

  

Em 1960, foi fundada a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos 

(ANIP), composta por fabricantes de pneumáticos e câmaras de ar no território 

nacional. Em 1999, através da Resolução do CONAMA nº 258/1999, a ANIP criou o 

programa de coleta e destinação de pneus inservíveis em todo o país, em atendimento 

às exigências estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). 

 E em 2007, foi criada uma entidade sem fins lucrativos pelos fabricantes de 

pneus novos Bridgestone, Goodyear, Michelin e Pirelli, com o nome de Reciclanip, 

tendo por objetivo a coleta e a destinação ambientalmente correta dos pneus 

inservíveis no Brasil, fortalecendo assim as iniciativas realizadas desde 1999. 

 Segundo a Reciclanip (2014), desde 1999 quando começou a coleta pelos 

fabricantes até dezembro de 2013, 2,68 milhões de toneladas de pneus inservíveis 

foram coletados e destinados adequadamente, o equivalente a 536 milhões de pneus 

de passeio. 

 Para a realização dessa coleta, foram criadas parcerias com as prefeituras, que 

cedem os terrenos dentro das normas específicas de segurança e higiene para 

receber os pneus inservíveis vindos de origens diversas, sendo estes locais chamados 

de Pontos de Coleta. Atualmente de acordo com Reciclanip (2014), existem 819 

pontos de coleta distribuídos em todo país. 

 O ciclo do pneu correto pode ser visualizado na Figura 5, desde sua produção 

até a destinação e utilização correta dos resíduos de borracha de pneu. 
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Figura 5 – Ciclo do pneu 

 
Fonte: Reciclanip (2014) 

 

2.3   Concreto 

O concreto de cimento Portland é considerado o material estrutural de 

construção civil mais importante da atualidade, sendo também considerado uma das 

descobertas mais interessantes da história do desenvolvimento da humanidade 

(HELENE; ANDRADE, 2010). 

 Segundo Isaia (2005), os materiais cimentícios, de modo geral, são 

considerados os mais importantes de todas as épocas da civilização, pois foram a 

matéria-prima mais importante para suprir as necessidades de obras de infraestrutura 

e de edificações, entre as quais se destacam as necessidades de segurança 

(habitações), de higiene (obras sanitárias), de transporte (rodovias), de ensino e 

saúde (escolas e hospitais) e de religião (templos). 

Sua descoberta no fim do século XIX e seu uso intensivo no século XX 

revolucionaram a arte de projetar e construir estruturas, transformando-o no material 

mais consumido pelo homem depois da água (HELENE; ANDRADE, 2010). 

De acordo com Isaia (2005), a partir do século XX, os avanços da tecnologia e 

da ciência e as transformações socioeconômicas impuseram novos horizontes para o 

bem mais escasso do homem: o tempo. Deste modo, o bem-estar pessoal e social 

passou a ficar atrelado à solução das necessidades imediatas e utilitaristas, 

transformando o tempo num bem de consumo. 

Essa nova modalidade de pensar e agir se refletiu em todas as áreas, até na 

construção civil, com isso, desde o início do século XX, novos materiais e métodos de 
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cálculo foram desenvolvidos, vencendo desafios cada vez maiores, com obras 

arrojadas e executadas cada vez mais rápidas (ISAIA, 2005). 

Neste sentido, muitos estudos e trabalhos de pesquisa são realizados em 

universidades e centros de pesquisa, os quais visam a obtenção de concretos mais 

resistentes, duráveis e sustentáveis. 

Segundo Helene e Andrade (2010), as pesquisas e os experimentos realizados 

nestes locais trazem tranquilidade e segurança a projetistas, construtores e usuários 

que, cada vez mais, vêm preferindo essa revolucionária opção de construção de 

estruturas, encontrando farto material de consulta e suporte para seus projetos e 

alternativas construtivas, ou seja, pesquisa, conhecimento, confiança e permanente 

transferência de tecnologia, que são os pilares de sustentação do crescente e pujante 

mercado das estruturas de concreto no mundo. 

John e Gleize (2010), afirmaram que o avanço do conhecimento possibilitou 

nas últimas décadas, uma grande sofisticação da ciência dos materiais, hoje 

empregada para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de materiais otimizados para 

cumprir as funções desejadas com grande eficiência. 

Pode-se observar esse avanço com o surgimento de diversos materiais que 

estão sendo utilizados nos concretos, por exemplo, adições de minerais pozolânicas 

(sílica ativa e metacaulim) e de fibras (aço, nylon e polipropileno), substituição de 

agregados naturais por agregados reciclados (resíduos da construção civil) e os 

aditivos químicos. 

Dentre esses novos materiais, Rossignolo (2009) destaca os aditivos redutores 

de água e as adições minerais pozolânicas, que possibilitaram melhorias significativas 

no desempenho e nas propriedades do concreto no que se refere à resistência 

mecânica e à durabilidade. 

Em relação às novas técnicas de estudo dos concretos, o estudo 

microestrutural vem se destacando, pois tem permitido o conhecimento aprofundado 

da microestrutura da matriz de cimento e da zona de transição entre o agregado e a 

pasta de cimento e isto possibilitou o incremento de inovações que resultaram no 

surgimento dos concretos especiais (ROSSIGNOLO, 2009). Alguns desses concretos 

especiais são: o concreto poroso ou celular, o concreto sem finos, o concreto com ar 

incorporado, o concreto massa, o concreto a vácuo e o concreto leve. 
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2.3.1 Concreto leve 

A principal característica do concreto leve é a redução da sua massa 

específica, e para conseguir essa característica uma das maneiras é substituir o 

agregado convencional por agregados leves. O concreto leve, ou concreto com 

agregados leves, apresenta-se como um material de construção consagrado em todo 

o mundo, com aplicação em diversas áreas da construção civil, por exemplo, 

edificações pré-fabricadas, pontes e plataformas marítimas (ROSSIGNOLO, 2009).  

 

2.3.1.1 Histórico 

As primeiras indicações da aplicação dos concretos leves aconteceram 

aproximadamente em 1100 a.C., quando construtores pré-colombianos utilizaram 

uma mistura de pedra-pomes com um ligante à base de cinzas vulcânicas e cal para 

a construção de elementos estruturais. Outro exemplo marcante é a cobertura do 

Panteão de Roma, que após ter sido destruída por um incêndio, o imperador Adriano, 

em 125 d.C., decidiu utilizar concreto com pedra-pomes na reconstrução da cúpula 

desse monumento com 44 metros de diâmetro, visando melhorar seu desempenho 

estrutural (ROSSIGNOLO, 2009). 

 Segundo Rossignolo (2009), no Brasil as primeiras aplicações de agregados 

leves foram na década de 1960, quando um grupo brasileiro iniciou a produção de um 

material conhecido como argila expandida, sendo aplicado em algumas obras, por 

exemplo, na estrutura do ginásio Tamboréo (Clube Atlético Santista) em 1971, e em 

1974 no Rio de Janeiro, na Ponte Rio-Niterói. 

 Este material tem formato esférico, com estrutura interna formada por uma 

espuma cerâmica com microporos e uma casca rígida e resistente, sendo conhecido 

como argila expandida. Suas principais características são: leveza, alta resistência, 

inércia química, estabilidade dimensional, além de isolante térmico e acústico. 

 

2.3.1.2 Definição e características 

 Os concretos leves caracterizam-se por apresentarem uma massa específica 

inferior aos concretos convencionais, podendo ser obtidos pela substituição total ou 

parcial dos agregados convencionais por agregados leves. De modo geral, são 

caracterizados por apresentar massa específica aparente abaixo de 2000 kg/m³ 
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(ROSSIGNOLO, 2009). A Tabela 1 apresenta os valores das massas específicas 

especificado em normas. 

Tabela 1 – Valores de referência da massa específica dos concretos leves 

Referência Massa específica aparente (kg/m³) 

NM 35 (1995) 1680 < γ < 1840 

ACI 213R-03 (2003) 1120 < γ < 1920 

EUROCODE 2 (2007) 900 < γ < 2000 

Fonte: Rossignolo (2009)   

 

 Além da redução da massa específica, outras alterações significativas ocorrem 

nas propriedades, em especial a trabalhabilidade, resistência mecânica, módulo de 

deformação, durabilidade, condutividade térmica, estabilidade dimensional, 

resistência a altas temperaturas e espessura da zona da transição entre o agregado 

e a pasta de cimento. O conhecimento destas modificações é de grande importância 

para a sua correta utilização (ROSSIGNOLO, 2009). 

 

2.3.2 Concreto com resíduos de borracha de pneu e adição de metacaulim 

Com o desenvolvimento na tecnologia do concreto, sua produção e composição 

vêm se desenvolvendo significativamente. Com isto, novos componentes estão sendo 

utilizados no concreto, por exemplo, adições minerais e resíduos que são descartados 

no meio ambiente (resíduos de construção e demolição, resíduos de borracha de 

pneu, resíduos de bagaço de cana e cinza de casca de arroz). Esses resíduos são 

utilizados em substituição parcial ou total do cimento, do agregado miúdo ou graúdo. 

Esta substituição é feita de acordo com a necessidade do produto que se deseja 

alcançar. 

Algumas pesquisas tem confirmado a viabilidade da utilização de resíduos de 

borracha de pneu nos concretos. Fioriti et al. (2010) concluíram nos resultados obtidos 

em blocos intertravados confeccionados com concreto com resíduos de pneus, que a 

utilização para uso em ambientes com solicitações leves, por exemplo, em calçadas, 

praças, ciclovias e condomínios residências são viáveis, apresentando resultados 

satisfatórios. 

Rodrigues e Santos (2013) concluíram que há um decréscimo na resistência à 

compressão do concreto com a incorporação de agregados de borracha. De acordo 
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com Canova et al. (2007), a argamassa com resíduo de borracha apresentou menor 

incidência de fissuras no revestimento, apresentando, no entanto, maior teor de ar 

incorporado e redução no módulo de elasticidade.  

Granzotto e Souza (2013) relataram que quanto maior a quantidade de resíduo 

de borracha adicionado ao concreto, menor será a massa específica aparente, 

ressaltando que no concreto sem resíduo se tem uma massa específica média de 

2.420 kg/m³, enquanto no concreto com substituição de 15% em massa da areia por 

resíduo de borracha, a massa específica média é de 2.239 kg/m³. Constataram 

também que após a incorporação da borracha de pneu ao concreto, a resistência à 

compressão tendeu a diminuir, ou seja, substituindo a areia por borracha, nas 

proporções de 5%, 10% e 15%, os resultados apresentaram perdas na resistência à 

compressão de 12,6%, 39,0% e 45,8%, respectivamente. 

Fioriti et al. (2010) observaram que os resultados dos ensaios de resistência à 

compressão em blocos intertravados tendem a diminuir, quanto maior o teor de 

resíduos de pneus no concreto utilizado. No concreto sem resíduo se tem uma 

resistência à compressão de 26,31 MPa, enquanto no concreto produzido com 

substituição de 15% do volume dos agregados por resíduo de pneu é de 15,21 MPa, 

ou seja, uma redução de 42% da resistência à compressão. Constataram também que 

todos os traços tiveram absorção menor que o limite máximo de 10% prescrito na NBR 

12118 (2013), que se refere aos blocos de concreto para alvenaria. 

Bignozzi e Sandrolini (2006), estudaram a utilização de resíduos de borracha 

em concretos auto-adensáveis, substituindo o agregado miúdo (areia) por borracha 

de pneu moída, nas proporções de 22,2% e 33,3% em volume. Os autores utilizaram 

aditivos superplastificantes e agente modificador de viscosidade. A coesão e a 

ausência de segregação das misturas foram estimadas visualmente, mostrando que 

o concreto auto-adensável com resíduo de borracha de pneu tem boa capacidade de 

fluxo e boa passagem à presença de obstáculos. Com isso, concluíram que a adição 

de resíduo de borracha aumentou a deformabilidade do concreto. 

Fazzan (2011) utilizou resíduo de pneu no concreto utilizado para o 

capeamento de lajes pré-moldadas, do tipo treliçadas. Constatou-se que o concreto 

produzido com 10% de resíduo de pneu promoveu redução de 19% no peso específico 

em relação ao traço de controle em concreto convencional. Outra análise do autor foi 

no ensaio de absorção, concluindo que os concretos com a inclusão da borracha, 

associada ao uso do aditivo, causou redução da absorção. 
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Selung et al. (2013), confeccionaram blocos de concreto com substituição 

parcial de brita por resíduos de borracha nas proporções de 15%, 25% e 35%, em 

massa, constataram-se uma tendência de aumento da absorção e de redução da 

resistência à compressão dos blocos, com o acréscimo da quantidade de resíduo de 

borracha de pneu no traço de concreto. Concluíram também, que somente no traço 

com substituição de 15% de borracha a resistência característica dos blocos de 

concreto atende o valor mínimo da NBR 6136 (2007), para blocos com função 

estrutural para alvenaria acima do nível do solo. 

Em relação ao problema da diminuição da resistência à compressão, Pelisser 

et al. (2011), constataram que a perda de resistência à compressão causada pela 

substituição de 10% da areia, em massa, por borracha de pneu reciclado, foi 

completamente revertida com a adição de 15% de sílica ativa; com isso, também 

otimizaram o consumo de cimento, que é de extrema importância para a 

sustentabilidade da indústria da construção civil, devido ao elevado impacto ambiental 

na produção de cimento provocado pela emissão de CO2. 

Pelisser et al. (2012), verificaram-se que o uso de borracha de pneu reciclado 

em argamassa é um bom método para construção de painel de fachada, para 

compensar a diminuição da resistência à compressão devido a utilização do resíduo, 

foi adicionado 10% de metacaulim em substituição ao cimento Portland, viabilizando 

o processo de produção das placas e atingindo níveis de resistência à compressão 

superiores a 20 MPa; o estudo foi realizado com argamassa em vez de concreto, para 

permitir a produção de placas mais finas. 

Rossignolo e Oliveira (2007) verificaram que a adição de 10% de metacaulim, 

em substituição ao cimento Portland em massa, resultou na melhoria significativa do 

desempenho da resistência à compressão, da resistência à tração por compressão 

diametral, no aumento da durabilidade dos concretos leves e não promoveu 

alterações significativas no valor do módulo de deformação, indicando que mesmo 

nos concretos leves, em que o agregado é o principal fator limitante do desempenho 

da resistência mecânica do concreto, as alterações promovidas pelo metacaulim na 

matriz de cimento resultam na melhoria de desempenho dessas propriedades.  

Pelisser et al. (2012), concluíram que a utilização de borracha de pneu e 

metacaulim em argamassa ou concreto leve, contribui para a redução do consumo de 

matérias-primas, para a reciclagem de material e permite a produção de materiais de 

construção com uma maior eficiência térmica. 
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2.4   Blocos de concreto 

2.4.1 Histórico 

No início do século XX, iniciaram-se as tentativas de mecanização do processo 

de moldagem de blocos em série, utilizando-se uma mesma forma para a confecção 

de vários blocos.  Muitas tentativas e experiências foram realizadas até se chegar às 

vibro prensas hoje existentes. 

No Brasil, o início da utilização dos blocos de concreto foi com a construção 

das usinas de Jupiá e Ilha Solteira, em São Paulo, pela Camargo Corrêa, na década 

de 1960 a Camargo Corrêa importou máquinas especiais da marca Besser, norte 

americana, para a fabricação dos blocos de concreto utilizados na construção da 

cidade de Ilha Solteira, que hoje é um centro de excelência na pesquisa de alvenaria 

estrutural (TAUIL, 2005). 

A alvenaria estrutural tornou-se uma técnica de construção somente no final da 

década de 1960, sendo anteriormente considerada apenas como uma “alvenaria 

resistente” fruto de conhecimento empírico, uma vez que não existiam normas 

reguladoras que fixassem critérios de dimensionamento e de segurança dos 

elementos estruturais (MOHAMAD et al., 2010). 

De acordo com Mohamad et al. (2010), o ano de 1966 foi o marco inicial do 

emprego do bloco de concreto em alvenarias estruturais armadas no Brasil, com a 

construção do Conjunto Habitacional Central Park Lapa na cidade de São Paulo 

(Figura 6a). Esta obra, de quatro pavimentos, foi executada com blocos de concreto 

de 19 cm de espessura. Em 1972, foi construído no mesmo conjunto habitacional, 

quatro prédios de 12 pavimentos em alvenaria armada (Figura 6b). No ano de 1970, 

foi construído o Edifício Muriti em São José dos Campos (São Paulo), com 16 

pavimentos em alvenaria armada de blocos de concreto (Figura 6c). E na década de 

1990, foi construído o edifício residencial “Solar dos Alcântaras”, com paredes de 

blocos de concreto com 14 cm de espessura do primeiro ao último pavimento (Figura 

6d). 
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Figura 6 – Histórico da alvenaria com blocos de concreto no Brasil 

                          
                     (a)                                                                      (b) 

                                   
                    (c)                                                                       (d) 

(a) Conjunto Habitacional Central Park Lapa  (b) Conjunto Habitacional Central Park Lapa 

(c) Edifício Muriti  (d) Edifício Residencial “Solar dos Alcântaras” 

Fonte: www.comunidadedaconstrucao.com.br (2014) 

 

A partir de 1990, aumentaram-se os estudos relacionados a alvenaria estrutural 

não-armada. Surgiu o processo Poli-Encol, que propôs um processo racionalizado de 

construção, cujo destaque foi a adoção de blocos com modulação de 15 cm, além do 

uso de ferramentas e equipamentos próprios para alvenaria estrutural e escadas pré-

moldadas. Algumas soluções representaram um grande avanço para o processo em 

todo o Brasil (MOHAMAD et al., 2010). 

Observa-se que o bloco de concreto não é mais apenas um elemento de 

vedação em uma obra. Atualmente, a alvenaria com blocos de concreto é uma ótima 

solução construtiva, trazendo benefícios a estética final da obra e também para a sua 

execução, como por exemplo, redução de formas e de mão de obra, redução da 

espessura na regularização de paredes para receber os revestimentos, redução de 

desperdícios e entulho na obra, eliminação dos rasgos para embutir tubulações, além 

de promover rapidez no processo executivo. 
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2.4.2 Produção dos blocos 

 Os blocos de concreto são constituídos geralmente por: cimento, agregados e 

água. Segundo Holanda (2000), alguns fabricantes utilizam aditivos plastificantes para 

reduzir o fator água/cimento e facilitar a moldagem dos blocos e a limpeza das partes 

da máquina que entram em contato com o concreto, com isso, proporcionando um 

aumento da produtividade. 

Em relação ao controle dos materiais, para a garantia do consumidor os blocos 

de concreto para serem comercializados devem atender às Normas Técnicas 

Brasileiras. A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT define esses na NBR 

6136: Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – requisitos, e na NBR 

12118: Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – métodos de ensaio. 

 

2.4.2.1 Equipamentos 

Existem diversas opções de máquinas para a fabricação de blocos de concreto. 

As mais simples são indicadas para pequenos produtores e possuem motor elétrico, 

porém o sistema de prensagem é manual, com vibração indireta, proporcionando um 

baixo consumo de energia (Figura 7). 

 

Figura 7 – Máquina de fabricação de blocos com prensagem manual 

 
Fonte: www.permaq.com.br (2014) 

 

Para produção em escala industrial existem máquinas mais sofisticadas. 

Ilustra-se na Figura 8, um modelo automático e caracterizado por não depender de 

operador para realizar o ciclo completo. Esta máquina possui silo de concreto, gaveta 
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para enchimento da forma e alimentador de pallets. Desta forma, o ritmo de trabalho 

é constante, proporcionando um considerável aumentando de produtividade. 

 

Figura 8 – Máquina de fabricação de blocos com processo automático 

 
Fonte: www.trillor.com.br (2014) 

 

Segundo Fioriti (2002) o mecanismo de vibração é um dos principais 

responsáveis pela qualidade dos blocos. A vibração ocorre na etapa de moldagem e 

colabora diretamente para a prensagem dos blocos. De modo geral, considera-se uma 

vibração ótima quando se tem em um tempo mínimo, blocos de qualidade homogênea 

em todos os pontos da forma, sendo isto uma indicação de que a compactação do 

bloco foi bem executada. 

 

2.4.2.2 Fabricação 

 No Brasil, existem desde usinas de grande porte, com equipamentos com 

processo automático e alta produtividade diária de blocos de concreto, até pequenas 

centrais, que funcionam com apenas uma betoneira e uma vibro-prensa manual. Os 

materiais e processos produtivos são basicamente os mesmos nas diversas fábricas 

existentes, porém, bastante divergentes no que se refere à qualidade do produto final. 

 

2.4.2.3 Etapas de fabricação 

 Os blocos são fabricados obedecendo as seguintes etapas: 

 Inspeção e recebimento da matéria-prima (cimento e agregados); 

 Estocagem da matéria-prima; 

 Dosagem dos materiais; 

 Produção do concreto; 
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 Moldagem dos blocos (Figura 9a); 

 Cura dos blocos (Figura 9b); 

 Estocagem em pallets (Figura 9c). 

 

Figura 9 – Processo de fabricação dos blocos de concreto 

             
                  (a)                                                                                  (b) 

  

 
(c) 

(a) Moldagem dos blocos  (b) Cura dos blocos  (c) Estocagem dos palets  

Fonte: (a): www.concremix.com.br, 2014; (b): www.lagoasanta-minasgerais.com.br, 2014;               

(c): www.tuboscopel.com.br, (2014)  

 

2.4.3 Família de blocos 

 Os blocos de concreto são produzidos em diversos tipos. De acordo com a NBR 

6136 (2007), estes são nomeados como família de blocos. Os blocos que compõem 

uma família, segundo suas dimensões, são classificados como bloco inteiro (bloco 

predominante), o meio bloco e os blocos de amarração, que são os blocos para 

encontros de paredes, os blocos compensadores, que são utilizados nos ajustes de 

http://lagoasanta-minasgerais.olx.com.br/fabrica-de-blocos-de-concreto-e-industria-de-papel-toalhas-e-papel-higienico-rolao-iid-466386443
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modulação e os blocos tipo canaleta, que utilizados para racionalizar a execução de 

vergas, contravergas e cintas. 

 Em cada família temos uma variedade de blocos, que são diferenciados 

segundo o seu uso. A NBR 6136 (2007) nomeia esta diferenciação como classe, 

sendo elas: 

 Classe A – Com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima 

ou abaixo do nível do solo;  

 Classe B – Com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima 

do nível do solo; 

 Classe C – Com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima 

do nível do solo;1 

 Classe D – Sem função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima 

do nível do solo; 

 

O principal fator que difere nessas classes é em relação à função estrutural. De 

acordo com a NBR 6136 (2007), os blocos vazados de concreto devem atender a 

determinados limites de resistência, conforme indicação da Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resistência característica dos blocos de concreto 

CLASSE 
Resistência característica fbk 

(MPa) 

A ≥ 6,0 

B ≥ 4,0 

C ≥ 3,0 

D ≥ 2,0 

Fonte: NBR 6136:2007 

 

 Pode-se notar que a produção e a utilização dos blocos de concreto na 

construção civil devem seguir diversas exigências e normativas. No entanto, essas 

classes podem ser divididas em duas funções de aplicação: os blocos de vedação e 

os blocos estruturais. A seguir são descritos os conceitos básicos destes blocos: 

                                                           
1 Recomenda-se o uso de blocos com função estrutural classe C designados M10 para edificações de no máximo 
um pavimento, os designados M12,5 para edificações de no máximo dois pavimentos e os designados de M15 e 
M20, para edificações maiores. 
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2.4.3.1 Blocos de vedação 

 Os blocos de concreto de vedação tem como função principal o fechamento 

entre os elementos estruturais (vigas e pilares). De acordo com a NBR 6136 (2007) 

estes se enquadram apenas na classe D. 

Esses blocos são destinados para alvenarias que não são calculadas para 

absorver esforços provenientes das reações das lajes e vigas, resistindo apenas às 

cargas do seu peso próprio, e além da função principal, exercem influência no 

isolamento térmico e acústico dos ambientes, resistência ao fogo e na estanqueidade 

à água (FIORITTI, 2002). 

 Observa-se na Figura 10a e 10b, exemplos de obras produzidas com blocos 

de vedação. 

 

Figura 10 – Obras produzidas com blocos de concreto de vedação 

            
                      (a)                                                                              (b) 

Fonte: www.arquitectandoufpb.blogspot.com.br (2013) 

 

2.4.3.2 Bloco estrutural 

 Os blocos estruturais de concreto são utilizados em um sistema construtivo 

chamado alvenaria estrutural, que vêm sendo bastante utilizado na construção de 

edifícios residenciais (Figura 11), comerciais e industriais. 
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Figura 11 – Edifício construído com blocos de concreto estrutural 

 
Fonte: www2.frechalnet.com.br (2014) 

  

A alvenaria estrutural necessita de alguns requisitos mínimos de desempenho 

dos seus elementos, ou seja, a resistência à compressão é a principal característica 

entre várias outras que o bloco deve atender. Segundo a NBR 6136 (2007), o bloco 

para uso estrutural deve apresentar resistência característica à compressão mínima 

de 3,0 MPa, ou seja, se enquadrar nas classes A, B ou C. 

De acordo com Fioriti (2002), os blocos de alvenaria estrutural, são utilizados 

no processo construtivo que se caracteriza pelo emprego de alvenaria e lajes 

enrijecedoras, como principal estrutura suporte dos edifícios, sendo dimensionadas 

de acordo com métodos racionais e de confiabilidade determinável. 
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3 Programa experimental 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Engenharia Civil da Faculdade 

de Engenharia de Ilha Solteira (UNESP) nas seguintes etapas: 

 Estudo preliminar; 

 Revisão de literatura; 

 Definição dos materiais a serem utilizados; 

 Caracterização dos materiais; 

 Estudo dos traços e composições a serem utilizadas; 

 Confecção de corpos de prova; 

 Confecção dos blocos de concreto; 

 Ensaios experimentais; 

 Análise dos resultados; e 

 Conclusão. 

 

3.1   Materiais 

Os materiais definidos para a realização deste trabalho foram os seguintes: 

cimento, metacaulim, agregado miúdo (areia), agregado graúdo (brita), água, resíduo 

de borracha de pneu e aditivo superplastificante.  

Utilizou-se também formas confeccionadas em chapas lisas de PVC e um 

dispositivo confeccionado a partir de garrafas politereftalato de etileno (PET), visando 

a confecção de blocos vazados.  

 

3.2   Caracterização dos materiais 

3.2.1 Cimento 

O cimento utilizado foi o CP V-ARI PLUS (Cimento Portland de Alta Resistência 

Inicial). Este cimento possibilita uma rápida desforma e isto propicia uma maior 

agilidade ao processo de produção. 

A caracterização física e química do cimento foi feita em conformidade com as 

normas brasileiras pertinentes a seguir descritas:  

 Determinação da finura pelo Método de Blaine segundo a NBRNM 76 

(1998); 

 Determinação do tempo de pega pela NBRNM 65 (2003); 
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 Massa específica pela NBRNM 23 (2001); 

 Resistência à compressão do cimento pela NBR 7215 (1997); 

 Análise química segundo a NBR 11578 (1997) 

 Especificações para cimento de alta resistência inicial segundo a NBR 

5733 (1991). 

 

3.2.2 Metacaulim 

O metacaulim utilizado foi fornecido pela empresa Metacaulim do Brasil 

Indústria e Comércio, localizada no estado de São Paulo, no município de Jundiaí. As 

análises das propriedades químicas do metacaulim foram fornecidas pela empresa e 

são apresentadas no Anexo. 

 

3.2.3 Agregados 

O agregado miúdo utilizado foi a areia natural, a qual é fornecida pelo Porto de 

Areia Nossa Senhora Aparecida. Os ensaios visando à sua caracterização foram 

realizados em conformidade com as normas da ABNT a seguir descritas: 

 Composição granulométrica pela NBRNM 248 (2003); 

 Teor de materiais pulverulentos pela NBRNM 46 (2003); 

 Massa específica e massa específica aparente pela NBRNM 52 (2009); 

 Absorção de água pela NBRNM 30 (2001); 

 Teor de matéria orgânica pela NBRNM 49 (2001). 

 

O agregado graúdo utilizado foi uma brita de origem basáltica, proveniente da 

Pedreira Três Fronteiras, localizada na cidade de Três Fronteira-SP. A sua 

caracterização foi feita de acordo com as prescrições das normas a seguir descritas: 

 Composição granulométrica pela NBRNM 248 (2003); 

 Massa unitária pela NBRNM 45 (2006); 

 Massa específica, massa específica aparente pela NBRNM 53 (2009); 

 Absorção de água pela NBR NM30 (2001); 

 Quantidade de materiais pulverulentos, de acordo com a NBR 7218 

(2010). 
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3.2.4 Resíduo de borracha de pneu 

Os resíduos de borracha de pneu foram fornecidos pela Regigant 

Recuperadora de Pneus, localizada na cidade de Ilha Solteira-SP. Foi utilizado neste 

trabalho o material passante na peneira de abertura de 6,3 mm (1/4”) (Figura 12).  

 

Figura 12 – Peneiramento do resíduo de borracha 

 
Fonte: Do próprio autor 

 

 Os resíduos de borracha foram caracterizados em conformidade com as 

normas técnicas a seguir descritas:  

 Análise granulométrica NBR NM 248 (2003); 

 Determinação da massa específica pela NBRNM 52 (2009). O ensaio foi 

realizado com álcool, pois a densidade da borracha de pneu é muito 

próximo à da água; 

 Massa unitária seguindo a NBRNM 45 (2006).  

 

3.2.5 Água 

Utilizou-se água potável proveniente do sistema de abastecimento de água de 

Ilha Solteira-SP. 

 

3.2.6 Superplastificante 

O superplastificante utilizado foi à base de policarboxilato, o qual possibilita 

redução da água de amassamento e, consequentemente, da relação água/cimento.  

 



27 
 

3.3   Confecção dos blocos de concreto e dos corpos de prova cilíndricos 

3.3.1 Confecção do concreto leve 

O concreto leve foi confeccionado utilizando a metodologia dos concretos 

convencionais, adotando-se dosagem em traços volumétricos. O estudo de dosagem 

foi feito tendo como base um traço de referência sem a adição de resíduos e traços 

equivalentes para os concretos adicionados de resíduos, de modo que se obtenha um 

concreto leve, com massa específica inferior a 2000 kg/m³, fixando-se o consumo de 

aglomerante em 350 kg/m³. 

 Na etapa de produção dos concretos com resíduos de borracha de pneu, 

primeiramente, foi realizado um estudo preliminar com o intuito de analisar o 

comportamento da resistência à compressão quando alteram-se os percentuais de 

resíduos de borracha de pneu e de metacaulim. O metacaulim, foi adicionado com o 

objetivo de compensar a diminuição da resistência à compressão, devido à utilização 

do resíduo. Este estudo analisou a adição de 10%, 15%, 20% de metacaulim em 

massa na substituição do cimento, para os traços de concreto com substituição de 

9,2%, 26,8% e 53,2% do agregado miúdo por resíduo de borracha de pneu, em 

relação ao volume. Outra análise, foi no teor de ar incorporado do concreto com os 

diferentes teores de resíduo de borracha incorporados. Através do estudo preliminar, 

definiu-se a adição de metacaulim que utilizou-se para a produção dos traços deste 

estudo.  

A seguir, apresentam-se os traços de concreto que foram utilizados na 

confecção dos corpos de prova e dos blocos de concreto: 

 B0 – Traço sem resíduo de borracha (concreto referência); 

 B1 – Traço com 9,2% de resíduo de borracha (substituição de 9,2% do 

agregado miúdo por resíduo de borracha, em relação ao volume); 

 B2 – Traço com 18% de resíduo de borracha (substituição de 18% do agregado 

miúdo por resíduo de borracha, em relação ao volume); 

 B3 – Traço com 26,8% de resíduo de borracha (substituição de 26,8% do 

agregado miúdo por resíduo de borracha, em relação ao volume). 

 

Na Tabela 3 são apresentados os traços volumétricos que foram avaliados. 
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Tabela 3 – Dosagem dos traços de concreto em volume 

Identificação 
do Traço 

Traço em volume 
Volume de 
Fibras de 

Borracha no 
Concreto (%) Cimento : Agregado miúdo : Fibra de borracha : Agregado graúdo : Água/Cimento 

B0 1 : 4,95 : 0,00 : 0,68 : 0,629 0 

B1 1 : 4,43 : 0,50 : 0,68 : 0,629 9,2 

B2 1 : 3,94 : 1,00 : 0,68 : 0,629 18,0 

B3 1 : 3,44 : 1,50 : 0,68 : 0,629 26,8 

Fonte: Do próprio autor 

Apresentam-se, na Tabela 4, as proporções em massa de cada componente 

utilizado na confecção de 1,0 m³ de concreto. 

 

Tabela 4 – Dosagem dos traços de concreto em massa 

Identificação 
do traço 

Traço em massa (kg/m³) 
Cimento Metacaulim Areia Borracha Brita Água Aditivo 

B0 315,00 35,00 1506,28 0,00 228,14 222,72 1,8900 

B1 315,00 35,00 1349,63 64,78 228,14 222,72 0,9450 

B2 315,00 35,00 1199,00 127,07 228,14 222,72 0,9450 

B3 315,00 35,00 1048,37 189,36 228,14 222,72 0,9450 

Fonte: Do próprio autor 

3.3.2 Confecção das formas dos blocos de concreto 

As formas para a moldagem dos blocos de concreto foram confeccionadas em 

chapa de PVC lisa, sendo preparada nas dimensões previamente definidas para a 

confecção dos blocos. Ilustra-se, na Figura 13, uma das formas já preparada e pronta 

para a confecção dos blocos. 

Figura 13 – Forma para a confecção dos blocos 

                                  
                              (a)                                                        (b) 
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                           (c)                                                                 (d) 

(a) Chapa lisa de PVC  (b) Execução do corte da chapa  (c) Confecção dos furos  (d) Forma concluída   

Fonte: Do próprio autor 

 

 Os blocos foram confeccionados com largura nominal de 15 cm, conforme 

designação da NBR 6136 (2007) na sigla M-15. A Figura 14, ilustra as dimensões 

reais do bloco: 

 

Figura 14 – Dimensões do bloco 

                
                                 (a)                                                                           (b) 

(a) Bloco de concreto padrão  (b) Bloco de concreto com resíduo de borracha de pneu e metacaulim 

Fonte: Do próprio autor 

 

3.3.3 Confecção dos blocos de concreto e dos corpos de prova  

Os blocos foram confeccionados na seguinte sequência:  

I. Com a betoneira desligada, foram inseridos o agregado graúdo, o agregado 

miúdo e o resíduo de borracha de pneu; e aproximadamente 50% da água de 
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amassamento. Em seguida, a betoneira foi ligada por um minuto, com a 

finalidade de misturar os materiais nela inseridos (Figura 15). 

 

Figura 15 – I etapa da confecção 

         
         (a)                                                    (b)                                                   (c) 

(a) Betoneira com agregado graúdo  (b) Betoneira com agregado graúdo, miúdo e resíduo de 

borracha  (c) Betoneira após a mistura dos materiais   

Fonte: Do próprio autor 

 

II. Na sequência foi feita a adição do cimento, do metacaulim e o restante da água 

de amassamento. Em seguida, ligou-se a betoneira por mais três minutos, 

sendo seguidos de três minutos de descanso. 

III. Depois foi feita a adição do aditivo superplastificante. Por fim, ligou-se a 

betoneira por mais 5 minutos (Figura 16). 

 

Figura 16 – III etapa da confecção 

                    
                                          (a)                                                                     (b) 

(a) Adição do aditivo   (b) Homogeneização do concreto 

Fonte: Do próprio autor 

 

 Na sequência, foi realizado o ensaio de Abatimento do Tronco de Cone, 

conforme as recomendações da NBRNM 67 (1998). A moldagem dos corpos de prova 

foi feita segundo as recomendações da NBR 5738 (2008).  
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 Os blocos de concreto foram moldados nas formas de PVC com auxílio do 

dispositivo PET, que foi encaixado em calços previamente deixados na parte inferior 

das formas. A moldagem dos corpos de prova cilíndricos e das formas dos blocos com 

o concreto, foi realizada manualmente e utilizou-se a mesa vibratória para o 

adensamento. A moldagem ocorreu em duas etapas, primeiro adicionou-se o concreto 

até aproximadamente 50% da altura total da forma e realizou-se o primeiro 

adensamento, permanecendo, em no máximo 10 segundos em uma mesa vibratória. 

Após, completou-se totalmente a forma com concreto e finalizou-se com o 

adensamento final. A Figura 17 ilustra a moldagem do bloco de concreto sobre a mesa 

vibratória. 

Figura 17 – Moldagem dos blocos de concreto 

 
Fonte: Do próprio autor 

 

Realizou-se a desforma no dia seguinte e, os corpos de prova e os blocos foram 

então transferidos para a câmara úmida, permanecendo na câmara úmida durante 21 

dias. Após, foram retirados para a realização do capeamento e quando completaram 

os 28 dias, realizaram os ensaios de resistência à compressão dos blocos de concreto 

e dos corpos de prova cilíndricos, de acordo com as prescrições da NBR 6136 (2007) 
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e NBR 5739 (2007). Os ensaios para a determinação da massa específica foram feitos 

de acordo com as prescrições da NBR 9778 (2009). Ilustra-se, na Figura 18, o 

momento da desforma dos blocos de concreto. 

Figura 18 – Desforma dos blocos de concreto 

                       
Fonte: Do próprio autor 

 

1) Análise dimensional dos blocos 

Realizou-se a análise dimensional dos blocos de acordo com a NBR 12118 

(2013), utilizando-se uma régua metálica calibrada para medição do comprimento, da 

largura e da altura, conforme se ilustra na Figura 19. 

Figura 19 – Análise dimensional dos blocos 

                  
                                       (a)                                                       (b)                                        (c) 

 (a) Medição do comprimento  (b) Medição da largura  (c) Medição da altura 

Fonte: Do próprio autor 

  

Na medição das espessuras das paredes, utilizou-se um paquímetro metálico. 

Também, avaliou-se as prescrições da NBR 6136 (2007), que trata da inspeção visual 

dos blocos (Figura 20). 
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Figura 20 – Inspeção visual dos blocos 

                     
Fonte: Do próprio autor 

 

2) Ensaio de resistência à compressão axial 

Os corpos de prova foram capeados com enxofre, e os blocos com argamassa 

de gesso, devendo ser previamente removidas as partes sobressalentes de garrafa 

PET. Tem-se, na Figura 21, uma ilustração do capeamento e também dos corpos de 

prova e dos blocos de concreto já capeados.  

 

Figura 21 – Capeamento 

                
                              (a)                                                      (b)                                           (c) 

(a) Capeamento do bloco de concreto  (b) Capeamento do corpo de prova  (c) Blocos e corpos de 

prova capeados 

Fonte: Do próprio autor 

 

 A determinação da resistência à compressão dos blocos foi feita segundo as 

prescrições da NBR 6136 (2007), e a dos corpos de prova, segundo as prescrições 

da NBR 5739 (2007). Ilustra-se, na Figura 22, a realização de ensaios em blocos de 
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concreto e em corpos de prova cilíndricos, por meio de uma máquina universal de 

ensaios.  

 

Figura 22 – Ensaio de resistência à compressão axial 

                                  
(a)                                                               (b) 

         

                   

               (c)                                                                                (d) 

(a) Bloco recebendo o carregamento  (b) Corpo de prova recebendo o carregamento 

(c) Bloco após a ruptura  (d) Corpo de prova após a ruptura 

Fonte: Do próprio autor 
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3) Ensaio de Absorção de Água 

Realizou-se o ensaio de absorção dos blocos em conformidade com as 

prescrições da NBR 12118 (2013). Ilustra-se, na Figura 23, a estufa utilizada na 

secagem dos materiais a serem ensaiados e, na Figura 24, o processo de saturação 

por imersão em água. 

 

Figura 23 – Secagem em estufa 

 
Fonte: Do próprio autor 

  

 

Figura 24 – Blocos imersos em água 

 
Fonte: Do próprio autor 
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

No estudo preliminar realizado, com o intuito de definir um percentual de adição 

de metacaulim que compensasse a perda da resistência à compressão dos concretos 

com resíduo de borracha de pneu, constatou-se que a adição de 10% de metacaulim 

em massa, na substituição do cimento, apresentaram resultados de resistência à 

compressão semelhantes quando comparado com os resultados do concreto 

produzido com 15% de metacaulim, segue no Anexo, os resultados obtidos. 

Concluindo-se, assim, que para obter a resistência à compressão desejada neste 

estudo, a adição de 10% de metacaulim em massa, na substituição do cimento para 

todos os traços de concreto produzidos, seria satisfatório e o mais apropriado. 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados e análises dos ensaios realizados 

no concreto no estado fresco, as análises dos blocos de concreto e os resultados da 

resistência à compressão axial e da absorção de água. 

No Anexo, apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios de caracterização 

do cimento, do metacaulim, do agregado miúdo e graúdo, do resíduo de borracha de 

pneu e da análise dimensional dos blocos de concreto. 

 
4.1   Propriedades do concreto no estado fresco 

As propriedades consideradas no estado fresco do concreto foram 

trabalhabilidade e massa específica aparente. 

Para obter a trabalhabilidade desejada e não alterar a relação a/c, utilizou-se o 

aditivo superplastificante à base de policarboxilato, de acordo com as informações do 

fabricante, e este possui massa específica de 1,07 kg/litro, para dosagens de 0,4% a 

1,5% em relação ao peso do cimento. A Figura 25 apresenta os resultados obtidos no 

ensaio de abatimento do tronco de cone “Slump test”. 
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Figura 25 – Ensaio de abatimento do tronco de cone 

 
Fonte: Do próprio autor 

Observa-se, através dos resultados apresentados, que a trabalhabilidade é 

influenciada quando incorporamos o resíduo de borracha no concreto. Verifica-se que 

ocorre uma perda de trabalhabilidade quanto maior o percentual de borracha, 

confirmando as análises encontradas nas literaturas. 

Granzotto (2010) constatou que a incorporação do agregado de borracha no 

concreto diminui a trabalhabilidade, devido à área superficial apresentada pelo 

agregado de borracha ser maior em relação à areia substituída, assim necessitando 

aumentar a relação água/cimento (a/c) para manter as mesmas trabalhabilidades. 

A perda da trabalhabilidade pode ser explicada devido à forma e a textura dos 

resíduos de borracha, com isso podendo prejudicar o empacotamento das partículas. 

No entanto, os quatro traços de concreto produzidos atingiram a trabalhabilidade 

determinada de 140±20 mm. 

O outro fator verificado no concreto no estado fresco é a massa específica. 

Na realização deste trabalho, determinamos a produção de traços de concreto 

com massa específica aparente inferior a 2000 kg/m³, sendo este valor preconizado 

para os concretos leves. Para isso, incorporou-se resíduos de borracha de pneu 

promovendo uma redução da massa específica, sabendo-se que a massa específica 

do concreto é afetada pela densidade, qualidade e composição dos agregados. 

A Figura 26 apresenta os resultados obtidos nos traços de concreto produzidos. 
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Figura 26 – Massa específica dos concretos no estado fresco 

 
Fonte: Do próprio autor 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 26, verifica-se que houve 

uma diminuição da massa específica do concreto após a incorporação do resíduo de 

borracha em substituição do agregado miúdo. 

Para os concretos com incorporação de resíduo de borracha de 9,2%, 18,0% e 

26,8% em substituição ao agregado miúdo, em relação ao volume, constatou-se uma 

redução da massa específica de 14%, 18% e 20%, respectivamente. Evidenciando 

desta forma a possibilidade de utilização deste resíduo para a confecção de concretos 

leves. 

 Realizou-se também a pesagem dos blocos de concreto, no intuito de observar 

a perda de massa do bloco com os diferentes percentuais de resíduo. A Figura 27 

ilustra os resultados médios das massas obtidas nos blocos. 
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Figura 27 – Resultados médios das massas dos blocos de concreto 

 
Fonte: Do próprio autor 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 27, observa-se que 

quanto maior o teor de borracha no bloco de concreto, menor será sua massa. Esta 

constatação foi verificada também nos resultados da massa específica do concreto 

(Figura 26), realizado de acordo com as normas brasileira. 

Com os resultados obtidos, verifica-se que para os traços B1, B2 e B3, ocorreu 

uma perda da massa dos blocos de 16%, 20% e 29%, respectivamente. 

Desta forma, os resultados apresentados confirmaram as análises relatadas 

nas literaturas, ou seja, a incorporação de resíduo de borracha no concreto ocasiona 

uma diminuição na massa específica quando comparada com os concretos sem 

incorporação. 

 Fazzan (2011) constatou que os traços com resíduo de borracha apresentaram 

aumento nos valores de teor de ar incorporado, se comparado aos traços sem resíduo. 

De acordo com Granzotto (2010), a incorporação de ar à mistura do concreto também 

diminui a massa específica, quanto maior o teor de ar incorporado menor será a massa 

específica.  

 Com isso, constata-se que com a incorporação de resíduo de borracha no 

concreto acarreta em uma diminuição da massa específica do concreto, devido ao fato 

da densidade da borracha ser menor em relação à densidade do agregado miúdo 

(areia) e também ao fato do aumento do teor de ar incorporado nos concretos com o 

resíduo, de acordo com os valores ilustrados no Anexo. 
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4.2   Análise dimensional dos blocos 

Os blocos confeccionados foram avaliados de acordo com as prescrições da 

NBR 6136 (2007). No requisito da inspeção visual, os blocos de concreto 

apresentaram-se qualidade homogênea em todos os pontos da forma, arestas vivas 

e ausência de trincas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu assentamento 

ou afetar a resistência e a durabilidade. 

 Os blocos foram submetidos também aos ensaios de análise dimensional de 

acordo com a NBR 12118 (2013) e a NBR 6136 (2007), realizando todas as 

determinações do corpo de prova, ou seja, verificou-se as dimensões do comprimento, 

da largura, da altura, das paredes longitudinais e das paredes transversais, os 

resultados são apresentados no Anexo. 

 Por fim, constatou que os blocos de concreto atenderam todas as exigências 

da NBR 6136 (2007) e da NBR 12118 (2013), indicando aceitação nesses requisitos.  

 

4.3   Ensaio de resistência à compressão axial 

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados nos corpos de prova 

e nos blocos de concreto para o traço sem resíduo de borracha B0 (concreto 

referência), e para os traços com resíduo de borracha, B1, B2 e B3. 

Os resultados obtidos no ensaio de resistência à compressão nos corpos de 

prova cilíndricos foram determinados de acordo com as prescrições da NBR 5739 

(2007) e são apresentados na Figura 28. 

Figura 28 – Resistência à compressão dos corpos de prova cilíndricos 

 
Fonte: Do próprio autor 
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Nos blocos de concreto, os resultados de resistência à compressão média dos 

seis blocos ensaiados em cada traço, com idade de 28 dias, são apresentados na 

Figura 29. 

 

Figura 29 – Resistência à compressão média dos blocos de concreto 

 
Fonte: Do próprio autor 

Pode-se observar através da Figura 28 e da Figura 29, uma queda significativa 

na resistência à compressão quando comparado o concreto sem resíduo com o 

concreto com incorporação de resíduo de borracha, apresentando uma tendência de 

redução da resistência quanto maior o percentual de borracha. 

Este efeito também foi verificado em outros trabalhos encontrados na literatura, 

que citam a perda de resistência à compressão devido à incorporação da borracha no 

concreto. 

Selung et al. (2013), observaram uma redução significativa da resistência nos 

concretos com até 25% de incorporação de resíduo de borracha e, posteriormente, 

mantendo-se praticamente constante até 35%; a queda de resistência à compressão 

média dos traços com 15%, 25% e 35% de incorporação de resíduo de borracha, em 

relação ao traço sem resíduo foi de 51%, 88% e 89%, respectivamente. 

Granzotto (2010) relata que a perda de resistência verificada com a 

incorporação da borracha de pneu pode ser atribuída ao módulo de deformação 

elástica e à má aderência entre a pasta de cimento e a borracha. 

Analisando-se os valores apresentados nos ensaios de resistência à 

compressão dos corpos de prova e dos blocos de concreto, verifica-se que as perdas 
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de resistência são muito próximas para os mesmos percentuais de substituição. Nos 

corpos de prova os concretos com incorporação de resíduo de borracha de 9,2%, 

18,0% e 26,8% em substituição a areia, em relação ao volume, apresentaram-se uma 

perda de resistência de 63%, 72% e 82%, respectivamente. Enquanto nos blocos de 

concreto as perdas foram de 64%, 75% e 82%, respectivamente. 

Outra análise foi verificar a existência da correlação entre a resistência média 

à compressão dos corpos de prova cilíndricos (10 x 20 cm) e a resistência média à 

compressão dos blocos de concreto (14 x 19 x 29 cm). A Figura 30 ilustra a correlação 

entre as resistências médias à compressão dos concretos produzidos 

 

Figura 30 – Correlação entre as resistências médias à compressão 

 
Fonte: Do próprio autor 
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conforme as prescrições da NBR 6136 (2007). A Figura 31 ilustra os resultados 

obtidos para os traços produzidos. 

 

Figura 31 – Resistência característica à compressão dos blocos de concreto 

 
Fonte: Do próprio autor 

 Pode-se observar que os traços B0, B1, B2 e B3, apresentaram resistências 

características à compressão que atendem as especificações da norma NBR 6136 

(2007), para utilização em alvenaria, por apresentarem resistência característica 

acima de 2,00 MPa, sendo este, o valor mínimo exigido pela norma.  

Selung et al. (2013), concluíram que para o traço com 15% de resíduo, a 

resistência característica apresentada atende as exigências mínimas da norma, ou 

seja, atende a classe C (≥ 3,0 MPa), para uso com função estrutural em elementos de 

alvenaria acima do nível do solo; enquanto demais traços com substituição de 25% e 

35% não atenderam as especificações de blocos para execução de alvenarias por 

apresentarem resistência característica inferior ao mínimo exigido pela norma. 

Analisando os valores de resistência característica à compressão obtidos nos 

blocos de concreto, constatou-se uma perda na resistência significativa quando 

comparamos o bloco confeccionado com o concreto sem resíduo para os blocos com 

o concreto com resíduo de borracha, os percentuais de perda de resistência nos traços 

B1, B2 e B3 foram de 67%, 76% e 81%, respectivamente. 

Os fatores que apresentam possíveis interferências nesta perda de resistência 

é o aumento do teor de ar incorporado nos concretos com resíduo de borracha, 

obtendo um concreto mais poroso, como constatado nas literaturas, e outro fator é a 
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aderência entre os componentes do concreto e o resíduo de borracha, que também 

afeta na trabalhabilidade.  

No entanto, mesmo com essa perda significativa constatamos que a utilização 

do concreto leve com substituição do agregado miúdo por resíduo de borracha em até 

26,8%, em relação ao volume, para a produção de blocos de concreto é viável e 

satisfaz as exigência mínima da norma. 

 

4.4   Ensaio de absorção de água 

O ensaio de absorção de água foi realizado nos blocos de concreto para os 

traços B0, B1, B2 e B3. Os resultados obtidos na determinação da absorção de água 

foram calculados de acordo com as prescrições da NBR 12118 (2013) e são 

apresentados na Figura 32. 

 

Figura 32 – Absorção de água 

 

Fonte: Do próprio autor 
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da NBR 6136 (2007), por apresentarem absorção média inferiores à 10%, sendo este, 

o valor máximo exigido pela norma. 

Selung et al. (2013), realizaram os ensaios de absorção nos blocos de concreto 
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acréscimo da proporção de resíduo de borracha no concreto dos blocos, 

apresentando valores médios de absorção de água de 4,7%, 4,7%, 6,1% e 6,4%, 

respectivamente, porém constataram que para todos os traços analisados os 

resultados ficaram abaixo do limite máximo de absorção de 10% estabelecidos pela 

NBR 6136 (2007). 

Fioriti et al. (2010), confeccionaram blocos intertravados com cinco traços 

diferentes de concreto, os traços foram determinados a partir do traço do concreto 

referência, levando-se em consideração o teor de substituição dos agregados, os 

teores de substituição dos agregados por resíduo de borracha foram de 8%, 10%, 

12% e 15%, em volume; realizaram o ensaio de absorção e obtiveram os seguintes 

valores médios: 3,43%, 3,89%, 3,12%, 3,96% e 6,30%, respectivamente, a partir do 

concreto referência. 

Fioriti et al. (2010) constataram que o uso de resíduos de pneus não altera de 

forma significativa a propriedade de absorção de água no concreto e, concluíram que 

em alguns casos, os resultados da absorção dos traços com resíduos foram menores 

que o traço de referência, indicando que não podemos afirmar piora dessa 

propriedade, mas confirmar controvérsias das literaturas, em que alguns 

pesquisadores afirmam que essa propriedade não é influenciada e outros afirmam que 

ocorre maior absorção em função da incorporação dos resíduos de pneus. 

 Analisando-se os resultados obtidos nos ensaios de absorção dos blocos, 

observa-se que, embora o traço B3 apresenta à absorção de água ligeiramente inferior 

quando comparada aos traços B1 e B2, não há diferença significativa entre eles. 

Constata-se também que o valor obtido no traço sem resíduo de borracha quando 

comparado com os valores dos traços com resíduo, não apresentaram diferenças 

significativas, confirmando as mesmas análises encontradas nas literaturas. 

 Fazzan (2011) relatou em seu trabalho que em função da borracha atuar como 

poros fechados no interior dos concretos, já que sua taxa de absorção é nula, a adição 

de resíduos de borracha de pneu em concretos pode servir como uma forma de 

aumentar a sua durabilidade. 
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5 Conclusão 

Com o intuito de ampliar o conhecimento nas diretrizes da sustentabilidade da 

construção civil, o trabalho objetivou confeccionar blocos de concreto com a utilização 

de concreto leve não estrutural, adicionado de metacaulim e resíduo de borracha de 

pneu, visando assim reduzir a sua massa específica e obter valores de resistência à 

compressão axial e absorção dentro dos padrões estabelecidos na normalização 

brasileira. 

Avaliou-se a influência de diferentes teores de substituição do agregado miúdo 

por resíduos de borracha de pneu, mantendo-se a adição de 10% de metacaulim para 

os diferentes traços, em relação ao cimento. Analisou-se a trabalhabilidade e a massa 

específica dos concretos no estado fresco, os resultados da resistência à compressão 

axial e da absorção de água dos blocos de concreto e também realizou-se a análise 

dimensional dos blocos. 

Devido à diminuição da trabalhabilidade gerada pela incorporação da borracha 

de pneu aos concretos, utilizou-se neste estudo o aditivo superplastificante, obtendo 

assim a trabalhabilidade desejada de 140±20 mm. 

 Em relação a massa específica, todos os traços de concreto apresentaram 

valores inferiores a 2.000 kg/m³, assim, obtendo o concreto leve conforme preconiza 

as normas. No concreto sem resíduo se tem uma massa específica de 1.974 kg/m³, 

enquanto no concreto produzido com substituição de 26,8% do volume do agregado 

miúdo por resíduo de borracha é de 1.574 kg/m³, ou seja, uma redução de 20% na 

massa específica. Comprovando que quanto maior o teor de resíduo de borracha 

incorporado ao concreto, menor será sua massa específica e, consequentemente 

pode proporcionar uma redução do peso próprio da estrutura. 

Na verificação da análise dimensional dos blocos, todos os blocos produzidos 

atenderam as exigências da NBR 6136 (2007) e da NBR 12118 (2013), indicando 

aceitação nesses requisitos. 

Analisou-se os valores de resistência característica à compressão dos blocos 

de concreto e constatou-se uma diminuição significativa de resistência quando 

incorporou o resíduo de borracha ao concreto. O bloco confeccionado com concreto 

sem resíduo apresentou uma resistência de 14,41 MPa, enquanto no bloco 

confeccionado com concreto com substituição de 26,8% de agregado miúdo por 
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resíduo foi de 2,74 MPa, ilustrando uma percentual de perda de 81% na resistência 

característica do bloco de concreto. 

No entanto, todos os traços produzidos e utilizados na confecção dos blocos 

de concreto apresentaram resistências características à compressão que atendem as 

especificações da norma NBR 6136 (2007). 

Nos ensaios de absorção de água dos blocos, constatou-se que os valores 

obtidos no traço sem resíduo de borracha e nos traços com resíduo, não apresentam 

diferenças significativas e os valores obtidos em todos os traços atendem as 

especificações da NBR 6136 (2007). 

Constata-se que os blocos de concreto produzidos são viáveis e apresentam 

resultados satisfatórios, quando avaliado o requisito resistência característica e 

absorção de água. 

Por fim, conclui-se que os resultados e as análises realizadas apresentam em 

alguns casos interferência significativa quando incorporamos o resíduo de borracha 

de pneu ao concreto, porém todos traços produzidos para a confecção dos blocos de 

concreto atenderam as especificações descritas na NBR 6136 (2007). 

Vale destacar que apesar do comportamento e dos resultados satisfatórios 

apresentados pelos blocos de concreto, outros estudos devem ser realizados com o 

intuito de confirmar a viabilidade da utilização do mesmo. 
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6 Sugestões para trabalhos futuros 

Utilizou-se neste trabalho concreto com resíduo de borracha de pneu e 

metacaulim para confeccionar corpos de prova cilíndricos e blocos com dimensões de 

14 x 19 x 29 cm, devido o resíduo de borracha ser tratado como um novo material, 

existem muitos trabalhos que podem ser desenvolvidos, no sentido de contribuir para 

aumentar o conhecimento sobre este material e suas aplicações. Para dar 

continuidade neste trabalho sugerimos alguns estudos, por exemplo: 

 Análise do comportamento dos blocos de concreto com resíduo de 

borracha de pneu e metacaulim quanto à exposição ao fogo, no intuito 

de verificar se os gases emitidos atendem as exigências das normas; 

 Realizar ensaios quanto à durabilidade do concreto com resíduos de 

borracha de pneu e metacaulim, ensaios de variação de temperatura, 

isolamento térmico e acústico; 

 Verificar se os traços de concreto produzidos apresentam qualidades 

satisfatórias e atendem as normas brasileiras para sua utilização como 

material para a fabricação de guias, de meio-fio, de pavers ou até de 

peças pré-fabricadas. 

 Novos estudos de dosagem do concreto com resíduo de borracha de 

pneu e metacaulim, por meio da diminuição dos percentuais do aditivo 

superplastificante utilizado, com o objetivo de produzir blocos de 

concreto em equipamentos utilizados em centrais de produção de blocos 

de concreto, ou seja, equipamentos com alta produtividade. 
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ANEXO 

 

Apresentam-se, neste anexo, os resultados obtidos nos ensaios de 

caracterização do cimento, do metacaulim, dos agregados miúdos e graúdos, dos 

resíduos de borracha de pneu e também os resultados obtidos no estudo preliminar. 

No Quadro A1, apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios de 

caracterização física e química do cimento. Estes ensaios foram realizados no 

Laboratório CESP de Engenharia Civil em Ilha Solteria-SP; 

 

Quadro A1 – Caracterização do cimento CP V-ARI PLUS 

Análise química e física do cimento Portland CP V ARI PLUS 
Referência 23068 Especificações 

Amostra 63 NBR 5733 
Min. Máx. 

Finura peneira 200 (% retida) 1,53 - 6 
Finura peneira 350 (% retida) 6,14 - - 
Superf. espec. Blaine (cm²/g) 3766 3000 - 
Densidade aparente (g/cm³) 1,05 -  
Densidade absoluta (g/cm³) 3,03 - - 

Água de consistência da pasta 
Gramas 152 - - 

(%) 30,4 - - 
Início de pega (h:min) 2:05 1:00 - 
Fim de pega (h:min) 3:04   

Expansão em auto-clave (%) 0,016 - - 

Resistência a 
Compressão 

Axial 

Consistência Gramas 150 - - 
a / c 0,48 - - 

Tensão (MPa) 
03 dias 38,7 24 - 
07 dias 39,8 34 - 
28 dias 51,7 - - 

Análise 
Química (%) 

Perda ao fogo 4,07 - 4,5 
Insolúveis 0,24 - 1,0 

SiO2 18,16 - - 
Fe2O3 2,57 - - 
Al2O3 7,01 - - 
CaO 62,95 - - 
MgO 0,7 - 6,5 
SO3 3,11 - 3,5 

Na2O 0,18 - - 
K2O 0,77 - - 

Equiv. alcalino Na2O 0,69 - - 
Cal livre em CaO 1,67 - - 

Fonte: Companhia Energética de São Paulo – CESP 
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O Quadro A2 mostra os resultados das propriedades químicas do metacaulim. 

 

Quadro A2 – Propriedades químicas do metacaulim 

 
Fonte: www.metacaulim.com.br 
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O Quadro A3 mostra os resultados obtidos nos ensaios de caracterização do 

agregado miúdo. 

 

Quadro A3 – Caracterização do agregado miúdo

 
Fonte: Companhia Energética de São Paulo – CESP 
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O Quadro A4 mostra os resultados obtidos nos ensaios de caracterização do 

agregado graúdo. 

 

Quadro A4 – Caracterização do agregado graúdo 

 
Fonte: Companhia Energética de São Paulo – CESP 
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O Quadro A5 mostra os resultados obtidos na caracterização dos resíduos de 

borracha de pneu. 

 

Quadro A5 – Caracterização do resíduo de borracha de pneu 

 
Fonte: Do Próprio Autor 
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A Tabela A1 apresenta os resultados obtidos na análise dimensional dos blocos 

de concreto que correspondem as dimensões reais de 14 x 19 x 29 cm. 

 

Tabela A1 – Análise dimensional da largura, altura e comprimento 

Traço Largura (mm) Altura (mm) Comprimento (mm) 

B0 140,0 189,0 291,0 
B1 140,0 189,0 290,0 
B2 141,0 188,0 290,0 
B3 139,0 190,0 291,0 

Nota: As tolerâncias permitidas de acordo com NBR 6136:2007 nas dimensões dos blocos são:             

± 2,0 mm para a largura e ± 3,0 mm para a altura e para o comprimento. 

Fonte: Do próprio autor 

A Tabela A2 apresenta os resultados obtidos na análise dimensional das 

paredes longitudinais, das paredes transversais e da espessura equivalente das 

paredes transversais dos blocos de concreto. 

 

Tabela A2 – Análise dimensional dos blocos de concreto 

Traço Paredes Longitudinais 
(mm) 

Paredes transversais 
Paredes                   

(mm) 
Espessura equivalente    

(mm/m) 
B0 20,1 29,0 300,0 
B1 20,1 30,0 310,3 
B2 19,5 29,3 303,4 
B3 20,0 29,7 306,9 

Nota:  
Designação utilizada: Classe D – Designação M-15: espessuras mínimas das paredes dos blocos de acordo 
com NBR 6136:2007: paredes longitudinais e transversais 15,0 mm, espessura equivalente das paredes 
transversais 113 mm/m. A tolerância permitida nas dimensões das paredes é de -1,0 mm para cada valor 
individual. 

Fonte: Do próprio autor 

 

Na Figura A1 e na Figura A2, apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios 

de resistência à compressão média dos corpos de prova cilíndricos e nos ensaios de 

teor de ar incorporado nos traços de concreto, que foram obtidos no estudo preliminar. 

 

 

 

 

 



62 
 

Figura A1 – Resistência à compressão média dos corpos de prova cilíndricos 

  
Fonte: Do próprio autor 

Figura A2 – Teor de ar incorporado no concreto 

 
Fonte: Do próprio autor 
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