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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo estudar a geração de pneus inservíveis e as 

formas existentes para seu processamento e aproveitamento pela indústria da 

construção civil. Um estudo experimental foi conduzido com o intuito de verificar a 

viabilidade técnica e econômica de produtos de concreto pré-fabricados, utilizando 

borracha agregada. Os corpos-de-prova foram moldados com teores de borracha 

entre 0 e 20% nas granulometrias compreendidas entre 0,15 e 4,8 mm. Os 

resultados indicaram que o concreto com adição de 5% borracha apresentou 

resistência à compressão de 27,1 MPa, podendo ser utilizado em pré-moldados com 

função estrutural. Os concretos com 10% e 15 % de borracha agregada 

apresentaram resistências à compressão de 20,3 e 19,0 MPa, respectivamente, 

podendo ser utilizados em obras não-estruturais. O concreto com 20% de borracha 

apresentou baixa resistência à compressão, sendo descartado seu uso em pré-

moldados. A análise econômica indicou uma redução de até 7,6% no custo do 

concreto com borracha se comparado com o concreto convencional. Além da 

viabilidade comercial, o concreto com borracha apresentou inúmeras outras 

vantagens, tais como a redução do peso, o que facilita a manipulação e diminui o 

desgaste de equipamentos. A grande quantidade de pneus inservíveis gerados ao 

longo dos anos no Brasil constitui uma fonte de matéria-prima reciclável que pode 

ser aproveitada na fabricação de produtos destinados à construção civil. Desta 

forma, a utilização da borracha reciclada pode possibilitar a preservação das 

reservas naturais e a comercialização de produtos ecologicamente aceitáveis e 

economicamente viáveis. 

 

Palavras-chave: borracha, pneu, resíduos sólidos, reciclagem, construção civil, 

concreto pré-fabricado, resíduos sólidos industriais, pneus e meio 

ambiente, reciclagem de resíduos industriais, reciclagem de 

borracha, gerenciamento de pneus usados 

 
 



 

 

ABSTRACT 

This research has for objective study the generation of used tires and the 

existing forms for its processing and utilization in the civil construction industry. An 

experimental study was led to verify the economic and technical viability of products 

of prefabricated concrete with rubber aggregate. The bodies-of-proof were modeled 

with rubber contents between 0% and 20% in the rubber particles comprehended 

between 0.15 and 4.8 mm. The results indicated that the concrete with 5% rubber 

addition presented compressive strength of 27.1 MPa, being able to be used in pre-

moulded components with structural function. The concrete with 10% to 15% of 

aggregate rubber presented compressive strength of 20.3 MPa and 19.0 MPa, 

respectively, not being recommended for structural uses. The concrete with 20% of 

rubber showed a low compressive strength being discarded its use in pre-moulded. 

The economic analysis indicated a reduction of up to 7.6% in the concrete´s cost 

with rubber comparing the conventional concrete. Beyond the commercial viability, 

the concrete with rubber presents many other advantages such as: the reduction of 

the weight, which facilitates the manipulation and increase of the time of life of the 

equipament. The great amount of generated used tires along the years in Brazil 

constitutes a recycle raw material which can be used advantageously in the 

manufacture of products aimed to the civil construction cost. Moreover, the use 

recycled rubber would make possible the natural reserves preservation and 

commercialization ecologically acceptable and economically viable products. 

 
                                                  
Keywords: rubber, tire, solid residues, recycling, civil construction, prefabricated 

concrete, industrial solid residues, tires and environment, recycling of 

industrial residues, rubber recycling, management of used tires. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A proteção do meio ambiente pela diminuição da poluição ambiental tem sido 

objeto de grande preocupação entre as entidades governamentais. Diversos 

estudos têm sido realizados para esta diminuição, e os pneus descartados, 

chamados inservíveis, acumulados em aterros sanitários e em diversos outros 

lugares e descartados irregularmente, apresentam um grande risco ao meio 

ambiente, pois, este produto não apresenta uma degradação rápida e os seus 

componentes podem permanecer intactos por mais de 150 anos (EPA, 1991). 

No Brasil, esta preocupação tem sido crescente nos últimos anos, inclusive, 

se destacando com a Resolução 301 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

publicada no Diário Oficial do dia 28 de agosto de 2003, que dificultou a concessão 

de liminares que permitiam a entrada externa de pneus usados e remoldados. Na 

Resolução 258/1999 (CONAMA, 2006), então alterada pela 301/2003, ficou 

estabelecida a obrigatoriedade do recolhimento dos pneus usados pelos fabricantes 

ou importadores, porém, não foram citadas explicitamente as resoluções 23/1996 e 

235/1998, que proibiam a importação de pneus reformados. A brecha foi usada para 

a obtenção de liminares, que alegavam estarem revogadas as resoluções 

anteriores.  

A proibição de importação de pneus usados, estabelecida pela Resolução 23 

do CONAMA, vigora desde 1996, mas as empresas continuaram a importar com 

base em liminares. A única exceção favorece a importação dos pneus 

recauchutados oriundos do Mercosul. A pedido do Uruguai, o Tribunal Arbitral do 

Mercosul obrigou o Brasil a autorizar a importação de pneus remoldados. Isto 
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representou, de janeiro a dezembro de 2002, a entrada de 15,4 mil pneus 

recauchutados vindos daquele país. A fragilidade da legislação e a falta de 

incentivo à reciclagem têm contribuído para o aumento de pneus inservíveis que se 

acumulam nos escassos aterros sanitários, causando prejuízos para o meio 

ambiente e para a saúde pública, com o aumento do risco de doenças como a 

dengue e a febre amarela (CEMPRE, 2006). 

O aproveitamento de materiais reciclados constitui, portanto, uma ação 

imprescindível tanto para a preservação de recursos naturais, quanto para 

viabilização de produtos alternativos com custo mais reduzido. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A transformação de resíduos sólidos em novos produtos utilizáveis constitui 

uma solução criativa que permite a otimização dos recursos econômicos, em que o 

material descartável passa a ser a matéria-prima de novos produtos. A reciclagem 

contribui para a preservação do meio ambiente, sendo do ponto de vista ambiental 

uma grande alternativa para a manutenção da qualidade de vida. Desta forma, 

torna-se importante o estudo da viabilidade do uso de pneus inservíveis, 

aproveitando a matéria-prima reciclada e preservando, assim, as reservas naturais 

de borracha. 
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1.2 HIPÓTESES DE TRABALHO 

Considerando a disponibilidade de grande volume de pneus inservíveis, 

acredita-se que é possível a utilização desse resíduo na construção civil, para a 

fabricação de produtos comercializáveis.  

O modelo é economicamente viável, com o reaproveitamento e o destino 

adequado dos resíduos.  

A borracha reciclada de pneu inservível apresenta propriedades técnicas que 

podem ser interessantes para seu uso em aplicação como agregado ao concreto. 

O concreto produzido com borracha reciclada de pneu poderá apresentar 

características físicas, mecânicas e ambientais que possibilitarão o seu uso na 

construção civil, especificamente, como base para a para a produção de concreto 

pré-fabricado utilizado em diferentes utilizações de produtos voltados ao mercado 

comercial. 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é fazer um levantamento dos resíduos de 

borracha gerados pelo descarte de pneus no Brasil, tendo como subsídio o 

levantamento de seu processamento e o aproveitamento pela indústria da 

construção civil. Assim, buscou-se identificar o potencial de absorção dos pneus 

inservíveis para tal aplicação, tendo em vista os atuais processos de transformação 

e beneficiamento existentes.  

São objetivos específicos da pesquisa: 
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• realizar o levantamento de dados referentes à geração de pneus 

inservíveis; 

• efetuar o levantamento da legislação pertinente; 

• avaliar as possibilidades de aproveitamento dos pneus pela 

construção civil; 

• desenvolver traços de concreto com diversas concentrações deste 

resíduo, testar as propriedades no estado fresco e endurecido, 

conformar o material na forma de paver e meio-fio; e, 

• verificar a viabilidade da comercialização do concreto pré-fabricado 

com adição de borracha. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Neste capítulo estão abordados diferentes aspectos relacionados aos 

pneumáticos inservíveis, incluindo: a composição física e química, o ciclo de vida, a 

geração e a sua reciclagem. Estão apresentadas, ainda, as possíveis aplicações da 

borracha reciclada com ênfase em obras de construção civil. 

2.1 HISTÓRICO DOS PNEUMÁTICOS 

O pneu, componente imprescindível nos veículos automotores na condição 

de único elemento de ligação com o solo, passou por muitas transformações desde 

a sua origem, no século XIX, até atingir a tecnologia atual. A sua invenção remonta 

há mais de um século. Em 1845, o norte-americano Charles Goodyear descobriu o 

processo de vulcanização a partir do qual a borracha tratada com enxofre em alta 

temperatura tornava-se mais resistente, sem perder a maleabilidade. Em 1888, o 

veterinário escocês John Boy Dunlop criou o pneumático, que era composto de um 

tubo de borracha com ar sob pressão, que cobria um aro. No começo do século XX, 

as duas invenções se uniram, transformando-se no pneu com câmara de ar, como 

se conhece hoje, tendo como características a leveza e a resistência, sendo 

utilizado, em grande escala, em bicicletas, motocicletas, automóveis, caminhões, 

entre outros veículos (KLICK, 2003).   

A partir de 1955, o pneu começou a ser produzido sem a câmara, tornando-

se peça fundamental na era do automóvel, que ocorreu no período de 1920 a 1940. 

O pneumático consiste em um tubo de borracha cheio de ar e ajustado ao aro da 
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roda do veículo, permitindo a tração e, ao mesmo tempo, absorvendo os choques 

com o solo sobre o qual o veículo trafega (KLICK, 2003). Os pneus sem câmara 

apresentam uma superfície interna composta de uma borracha especial que garante 

a retenção do ar, proporcionando maior rapidez na montagem e desmontagem e 

maior segurança quando perfurados, uma vez que perdem ar muito lentamente 

(BNDES, 1998). 

A tecnologia para fabricar a borracha sintética a partir do petróleo, surgiu na 

Alemanha após a Primeira Guerra Mundial; entretanto, como o material sintético é 

mais propenso à rachadura provocada pelo calor, houve a necessidade de se 

adicionar uma parcela de borracha natural. A resistência e a durabilidade da 

borracha propiciaram o desenvolvimento da indústria automobilística no século XX, 

com o pneu tornando-se essencial e insubstituível no transporte de passageiros e 

de cargas (PETROFLEX, 2006).   

De acordo com a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP, 

2006 b), o início da produção brasileira de pneus ocorreu em 1934, quando foi 

implantado o Plano Geral de Viação Nacional. No entanto, a concretização desse 

plano aconteceu, efetivamente, em 1936 com a instalação da Companhia Brasileira 

de Artefatos de Borracha, mais conhecida como Pneus Brasil, no Rio de Janeiro, 

que em seu primeiro ano de vida fabricou mais de 29 mil unidades. Entre 1938 e 

1941, outros grandes fabricantes do mundo passaram a produzir seus pneus no 

país, elevando a produção nacional para 441 mil unidades por ano. 

No final dos anos 80, o Brasil já tinha produzido mais de 29 milhões de 

unidades. Desde então, o país conta com a instalação de mais de 13 fábricas, das 
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quais quatro são internacionais: Bridgestone Firestone, Goodyear, Pirelli e Michelin. 

Hoje, da produção mundial, o Brasil é o sétimo na categoria para automóveis e o 

quinto em pneus para caminhões, ônibus e camionetas. Como único elo entre o 

veículo e o solo, o pneu exerce papel fundamental no dia-a-dia das pessoas, 

proporcionando mobilidade, agilidade e rapidez nos veículos modernos. Com a 

evolução do pneu, houve um incremento na indústria, no comércio e no setor de 

serviços, conforme indicado no QUADRO 1 (ANIP, 2006 a).  

A produção nacional de pneus cresceu, no período de 2004 a 2005, cerca de 

2,77%. As principais categorias de aplicação estão listadas no QUADRO 2 (ANIP, 

2006 a). 

O pneu automotivo é também chamado de radial ou convencional, sendo 

utilizado em carros de passeio, ônibus, caminhões e tratores, e, após, se torna 

inservível, conforme apresentado na FIGURA 1. Os pneus de automóveis de 

passeio são os mais utilizados; em 1998 a sua produção atingiu 45% da produção 

mundial. No mesmo ano, a produção de pneus para caminhões e ônibus atingiu em 

torno de 45% da produção mundial (BNDES, 1998). Essa diferença na produção 

pode ser justificada pelo fato de que os pneus para caminhões e ônibus necessitam 

de um teor maior de borracha natural (cerca de 40%, em peso) se comparado com 

os teores dos pneus para carros de passeio (cerca de 15%, em peso) (BNDES, 

1998).  
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QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS NO SETOR DE PNEUS 
SETOR DE PNEUS 

Investimentos (2004-
2007) 

US$ 1,2 bilhão 

Faturamento (2004) R$ 11,7 bilhões 
Empregados (2004) 20 mil diretos 

100 mil indiretos 
Revendedores 4,5 mil pontos de vendas autorizados 

40 mil empregos diretos 
Fábricas no Brasil 13 
Estados Bahia: 01 fábrica - Feira de Santana 

Paraná: 01 fábrica - Curitiba  
Rio Grande do Sul: 02 fábricas -Bento Gonçalves e Gravataí 
Rio de Janeiro: 02 fábricas - Campo Grande e Itatiaia  
São Paulo: 07 fábricas - Americana, Campinas, Guarulhos (2), Santo 
André (2) e São Paulo 

FONTE: (ANIP, 2006). 
 
 
 
QUADRO 2 - PRODUÇÃO DE PNEUS - 2004/2005. 

PRODUÇÃO 
CATEGORIAS JAN/DEZ 04 JAN/DEZ 05 EVOLUÇÃO  

Caminhões e ônibus 6.517.410 6.511.854 -0,09% 
Camionetas 4.822.425 5.367.388 11,30% 
Carros de passeio 29.374.785 29.610.191 0,80% 
 TOTAL NO SETOR 40.714.620 41.489.433 1,90% 
Motocicletas 7.837.870 8.835.140 12,72% 
Motonetas 1.376.743 1.357.682 -1,38% 
  TOTAL NO SETOR 9.214.613 10.192.822 10,62% 
Trator agrícola dianteiro 318.303 202.476 -36,39% 
Trator agrícola traseiro 469.757 326.183 -30,56% 
Máquinas de terraplenagem 109.070 125.597 15,15% 
Veículos industriais 1.134.480 1.051.113 -7,35% 
Aviões 29.568 40.627 37,40% 
  TOTAL NO SETOR 2.061.178 1.745.996 -15,29% 
TOTAL DE PNEUMÁTICOS 51.990.411 53.428.251 2,77% 
FONTE: (ANIP, 2006). 
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                             FIGURA 1- PNEUS INSERVÍVEIS (ABIP, 2006) 
 
 

Segundo BEUMERINK & JANSSEN (2001), o ciclo de vida do pneu consiste, 

basicamente, de cinco estágios: extração, produção, consumo, coleta dos pneus 

descartados e o gerenciamento da destinação do lixo. A configuração detalhada do 

ciclo de vida varia de acordo com a economia local e as condições vigentes das 

instituições. Um quadro ilustrativo desta configuração está mostrado na FIGURA 2. 

Na fase da extração, são gerados os seus componentes básicos, como a borracha 

natural e sintética, o aço, tecidos em geral, e aditivos químicos, todos em proporção 

que varia de acordo com o tipo a ser construído. No processo de manufatura, este é 

inserido em uma das três classificações: novo, recauchutagem ou reutilizado.  

A fabricação de um pneu novo requer processos de alto grau tecnológico, 

além de consumir altas doses de recursos como mão-de-obra e energia. A 

recauchutagem trata-se de um método mais simples, pois somente recoloca a parte 

da borracha gasta na banda de rolagem. Esse método preserva cerca de 80% da 

matéria-prima e da energia necessária para a fabricação de um pneu novo. Já a 

reutilização direta, a remoldagem, não é um processo de manufatura, uma vez que 

é aplicada, somente, para pneus de caminhões, prolongando a sua vida útil com um 
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custo que representa 2,5% do custo total no seu estado novo. Quanto ao consumo, 

um pneu, quando utilizado de maneira razoável, pode rodar em média 100.000 km, 

quando, então, chega a perder 10% de seu peso. A maioria do material dissipado 

vem da banda de rolagem, parte que fica em contato com o solo, recomposta na 

recauchutagem.  

Os pneus chegam nos locais de coleta como um destino final, encerrando o 

ciclo de vida do material. A coleta pode ser voltada para a eliminação, recuperação 

ou reutilização. 
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FIGURA 2 - CICLO DE VIDA DO PNEU (BEUMERINK & JANSSEN, 2001) 
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2.2 COMPOSIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS 

 
A estrutura básica do pneu inclui a carcaça, flancos, talão e a banda de 

rolamento, todos ilustrados na FIGURA 3. A carcaça é a estrutura esquelética do 

pneu e constitui-se de uma lona de poliéster, náilon ou aço, disposta diagonalmente 

ou radialmente. Um pneu só se torna descartável quando a lona se rompe, se torna 

fisicamente prejudicado, ou não pode ser recauchutado. Segundo ADHIKARI & 

MAITI (2000), o pneu é considerado inservível quando não tem mais condições de 

ser reformado. 

 

 

                   FIGURA 3 - ESTRUTURA DE PNEUS RADIAIS (ABIP, 2006) 
 
 

Os flancos são elementos de borracha de alta flexibilidade, dispostos 

lateralmente e que visam proteger a carcaça. O talão é composto por um anel 

formado a partir de um agrupamento de arames de aço dispostos de forma paralela, 
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visando o acoplamento do pneumático ao aro. A banda de rodagem é a parte do 

pneu que entra em contato com a pista de rolamento e é composta por borracha 

vulcanizada (SANTOS, 2004). A borracha da banda de rodagem inclui em sua 

composição 83% de carbono, 7% de hidrogênio, 2,5% de oxigênio, 0,3% de enxofre 

e 6% de cinzas (LUND, 1993). 

Cada uma das partes do pneu é composta por diferentes materiais que 

garantem o seu funcionamento. Dentre estes materiais incluem-se: a estrutura em 

aço, náilon, fibra de aramid, rayon, fibra de vidro e/ou poliéster; borrachas natural e 

sintética, incorporando, também, centenas de tipos diferentes de polímeros; 

reforçadores químicos, como carbono, 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 cura 

(aceleradores de cura, ativadores, enxofre) e, produtos auxiliares no processamento 

dos pneus, como óleos (PIRELLI BRASIL, 2006).  

Na composição do pneu, 40% do seu peso corresponde à adição de borracha 

natural e sintética. A borracha natural garante as propriedades elásticas, e a 

sintética fornece a estabilidade térmica (RUTH et al., 1997). Da produção mundial 

de borracha em 1998, 9 milhões de toneladas foram destinadas à fabricação de 

pneus radiais. No Brasil, mais de 50% do total de borracha consumida é utilizada na 

fabricação de pneus, atingindo em 1996 o consumo de 465 mil toneladas, sendo do 

montante: 25% correspondente ao consumo de borracha natural e 75% de borracha  

sintética (BNDES, 1998). 

O elastômero mais utilizado na confecção de pneus é o estireno-butadieno 

copolímero (SBR), contendo 25%, em peso, de estireno. O poli cis-isopreno, que é a 
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borracha natural, o poli trans-isopreno, a borracha sintética e o poli cis-butadieno 

são outros componentes usados na confecção de pneus (WILLIAMS, BESLER & 

TAYLOR, 1990). No QUADRO 3, encontra-se apresentado um exemplo de 

composição de borracha de pneus. 

O negro de fumo corresponde à cerca de ¼ do peso total de um pneu e a 

vantagem de sua incorporação à borracha é o aumento da sua resistência 

mecânica. Por outro lado, a adição desse componente dificulta a reciclagem de 

pneus usados. Na etapa de vulcanização o negro de fumo pode ser substituído pela 

sílica, cujas propriedades físicas reduzem o atrito do pneu com o solo e contribuem 

para a redução do consumo de combustível, o que, por sua vez, diminui a emissão 

de gases pelos veículos (BNDES, 1998). 

 

QUADRO 3 - EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO DE BORRACHA DE PNEUS, 
PORCENTAGEM UTILIZADA E FINALIDADE DA ADIÇÃO 
 

COMPONENTE PORCENTAGEM COMPOSIÇÃO/FINALIDADE 

SBR 62,1 [-CH2-CH=CH-CH2 - ran - CH2-CH(Ph) -] 

Negro de fumo 31,0 fortificar a borracha; aumentar a resistência à
abrasão; dissipar o calor 

Óleo modificado 1,9 
mistura de hidrocarbonetos aromáticos / 
amolecer a borracha, dar trabalhabilidade. 

Óxido de zinco 1,9 controlar o processo de vulcanização;
melhorar as propriedades físicas da borracha. 

Ácido esteárico 1,2 controlar o processo de vulcanização, 
melhorar as propriedades físicas da borracha. 

Enxofre 1,1 promover a ligação transversal entre as 
cadeias poliméricas; prevenir deformações 
excessivas a altas temperaturas. 

Aceleradores 0,7 composto organo-enxofre para catalisar a 
vulcanização. 
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 FONTE: (WILLIAMS, BESLER & TAYLOR, 1990). 

 

2.3 LEGISLAÇÃO 

 
A preocupação mundial com a crise nos aterros sanitários culminou com a 

implantação de leis determinando a obrigatoriedade da reciclagem de resíduos. Na 

Califórnia, EUA, criou-se em 1989 um plano integrado de gerenciamento de 

resíduos aplicado à área de Engenharia, que obrigou os municípios daquele país a 

reduzirem seus depósitos de entulhos, e o seu departamento de transporte, a incluir 

o concreto reciclado nas especificações dos materiais para a pavimentação. A partir 

desta iniciativa, surgiram várias campanhas americanas voltadas para o uso de 

materiais reciclados juntamente com a matéria-prima. Entretanto, o uso de materiais 

recicláveis tem sido objeto de controvérsias, sendo destacada a importância da 

qualidade dos produtos gerados pela reciclagem (PIT & QUARRY, 1990). 

A Holanda, preocupada em reduzir a poluição ambiental provocada por 

entulhos da construção civil, promulgou uma lei obrigando os construtores a 

disporem os resíduos sólidos de forma eficiente e ambientalmente correta, 

garantindo, também, a reutilização dos resíduos como forma de reduzir o uso de 

depósitos. Com esta lei, vários depósitos clandestinos foram fechados e a produção 

de resíduo foi reduzida com o aumento da taxação para disposição do resíduo em 

até 6 vezes naquele Estado (VRIES, 1993). 

No âmbito dos pneus descartáveis, o crescente risco ambiental associado ao 

acúmulo desse material culminou na criação de legislação específica em diversos 

países. Nos Estados Unidos, as leis estaduais regulamentaram a aquisição, 
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armazenagem e processamento dos pneus, impondo restrições para armazenagem 

em aterros sanitários e oferecendo incentivos para o desenvolvimento de novas 

alternativas de uso. Com isto, o mercado de pneus descartados tornou-se mais 

fortalecido (RESCHNER, 2002; RUBBER, 2006).  

A disposição final de pneus inteiros nos aterros nos Estados Unidos é 

proibida desde 1991, sendo obrigatória a sua trituração; porém, isto é feito mediante 

o pagamento de altas taxas que inviabilizam economicamente esta alternativa. A 

estocagem de pneus, quando permitida, também é regida por normas que visam 

garantir o controle adequado dos depósitos, incluindo a construção de obras de 

prevenção contra incêndios, coberturas e tapumes (HEITZMAN, 1992).  

A cobrança de taxas do consumidor quando da troca de pneus é uma 

alternativa adotada em países da Europa, nos Estados Unidos, Japão e Canadá 

para viabilização da reciclagem, incineração ou aterro. Nos Estados americanos o 

valor dessas taxas é de, aproximadamente, US$ 0,50 e, na violação desta lei o 

infrator poderá ser multado em até US$ 10.000, podendo até ser preso se isto 

ocorrer no Estado da Califórnia (IPT, 1995).  

O uso de pneus inservíveis em obras de pavimentação vem sendo 

regulamentado em vários países, como nos Estados Unidos, que promulgaram a Lei 

102-240 que obriga o estudo e a pesquisa da utilização da borracha de pneus em 

misturas asfálticas pelos departamentos de transporte e agências de proteção 

ambiental. Esta lei prevê a utilização de até 20% da borracha de pneus reciclada 

em asfalto, garantindo incentivos fiscais para sua adoção e a punição para os 

Estados que desrespeitarem a legislação (EPPS, 1994). 
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Os estados americanos, segundo LUND (1993), adotaram cinco princípios 

relacionados à gestão de resíduos sólidos, incluindo os pneus: 1) o princípio do 

“berço ao túmulo”; neste caso, o setor produtivo é responsável pelo seu produto, até 

o término do ciclo de vida; 2) o princípio da responsabilidade; onde o setor produtivo 

é responsável pelo custo da coleta e disposição final dos resíduos sólidos 

considerados recicláveis; 3) o princípio do direito de saber do cidadão; no qual todo 

cidadão tem direito de saber quais são os resíduos gerados no processo produtivo, 

assim como: onde e como é realizado o tratamento destes resíduos; 4) o princípio 

da co-responsabilidade; toda empresa de tratamento e disposição final de resíduos 

sólidos será co-responsável pelos resíduos ali tratados ou dispostos. Caso receba 

um determinado resíduo, quer seja doméstico ou industrial, deverá emitir um 

certificado de aceitação do mesmo. A finalidade desse certificado é controlar o setor 

produtivo industrial, para verificar se o mesmo utiliza alguma matéria-prima em sua 

linha de produção que seja proibida nos EUA; e, 5) o princípio dos “três erres”; que 

tem por finalidade instrumentar a mudança de padrão de produção linear 

insustentável vivenciada pela indústria nacional, em um padrão circular sustentável. 

Para tal, deve reduzir, reusar e reciclar os resíduos sólidos, quer sejam domésticos, 

industriais ou hospitalares.  

O princípio do “berço ao túmulo” foi aplicado em diretrizes gerais sobre 

resíduos sólidos na França, com o decreto nº 92-377/93, bem como na União 

Européia com a norma 91/157/CEE, pelas quais os pneus são considerados 

passivos ambientais dos fabricantes (ABNT, 1987). 

Em 2002, uma comissão formada por estados membros da União Européia, 

divulgou uma proposta incluindo a implantação da coleta seletiva de pneus 
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descartados de modo a atingir 100% da produção e estabelecer estratégias de 

prevenção que possibilite a redução de 5% da produção destes resíduos de 

borracha originária do pneu. A recauchutagem deveria atingir 25% dos pneus 

usados produzidos e a sua valorização deveria atingir 65% dos mesmos, ficando 

proibida a deposição destes em aterros. Em 2003, seria proibida a deposição de 

pneus inteiros em aterros e, a partir de 2006, qualquer forma de depósito de pneus 

ficaria proibida nos países da União Européia (RESCHNER, 2002). 

No Brasil, a geração, manuseio e reaproveitamento de resíduo são 

regulamentados por leis federais, estaduais e municipais que devem ser 

interpretadas conjuntamente, sendo fiscalizadas pelos órgãos governamentais 

FNMA, IBAMA e CONAMA. As normas ambientais estão previstas na ISO 14.000 e 

a disposição dos resíduos é regida pela NBR 10.004 (NBR 10004, 1987). Todas 

estas legislações específicas devem ser: i) aplicadas e avaliadas no âmbito dos 

direitos do Estado e dos cidadãos; ii) previstas na Constituição Federal Brasileira; e, 

iii) relacionadas à saúde e ao meio ambiente, sendo obrigação dos Estados e 

Municípios a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer uma 

de suas formas. 

Aos fabricantes de pneus, é atribuída a responsabilidade pelo gerenciamento 

de resíduos gerados, o qual deve estar de acordo a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, que proíbe o descarte de pneumáticos inservíveis em aterros sanitários, no 

mar, em terrenos baldios, margens de vias públicas, cursos d’ água e nas praias. É 

proibida, também, a queima desses pneus, exceto para a obtenção de energia, 

efetuada por métodos insuscetíveis de causar danos à saúde humana e ambiental. 
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Estas diretrizes estão expressas no Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Especiais, aprovado pelo SISNAMA.  

No Brasil, a Resolução 235 (CONAMA, 1996) proibiu a importação de pneus 

remoldados com o objetivo de diminuir o volume de pneus inservíveis que se 

acumulavam nos aterros sanitários. Esta resolução está em consonância com as 

determinações anteriores que proibiam a importação de bens usados com o 

expresso na Portaria SECEX nº 08/1991 do Departamento de Operações de 

Comércio Exterior, Portaria Interministerial nº 03/1995 do Ministério da Fazenda e 

Portaria SECEX nº 09/1991 da Secretaria de Comércio Exterior, que vetavam a 

importação de pneus usados e recauchutados. 

Em 1997, a importação como matéria-prima para a remoldagem foi aprovada 

pelo comunicado do SECEX nº 02/1997, porém, mais tarde com a Portaria SECEX 

no 08/2000, a importação de pneus usados voltou a ser proibida, 

independentemente da finalidade a que se destina. Em 1998, com a publicação da 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro, ficaram regulamentadas penal e 

administrativamente, as punições relativas às condutas ou atividades nocivas ao 

meio ambiente.  

Com a Resolução 258 (CONAMA, 1999), os fabricantes passaram a ser 

obrigados a efetuar o recolhimento dos pneus usados, porém essa resolução não 

citava a proibição de sua importação, anteriormente definida pela resolução 235. 

Por causa desta falha, a Secretaria de Comércio Exterior, por intermédio da Portaria 

SECEX nº. 02, de 08/03/2002, permitiu a importação de pneus remoldados dos 

países do Mercosul, favorecendo empresas estrangeiras em detrimento das 
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nacionais. Com isto, diversas empresas continuaram a importação de pneus usados 

com base em liminares e mandados de segurança. 

Ações conjuntas do CONAMA e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais (IBAMA), em 2003, forçaram a suspensão de liminares junto 

ao Tribunal Regional Federal (TRF) em Brasília, visando garantir a aplicação da lei 

e impedir a importação de pneus usados por empresas brasileiras. No TRF do Rio 

de Janeiro as liminares concedidas a empresas nacionais que visavam a 

manutenção da importação de pneus usados também foram suspensas. Tais 

medidas contribuíram para minimizar os prejuízos ao meio ambiente e à saúde 

pública, sobretudo pela falta de alternativas nacionais ambientalmente corretas para 

a reciclagem ou reaproveitamento de pneus inservíveis. A despeito da suspensão 

de liminares, a fragilidade na legislação favoreceu a entrada, em 2002, de 53,1 mil 

unidades vindas da Espanha, 35,2 mil da França, 51,2 mil do Reino Unido e 22,3 mil 

da Itália, além do acordo com o Mercosul que culminou na entrada no país de outros 

15,4 mil pneus recauchutados vindos do Uruguai (JUSTIÇA, 2006).  

Com a Resolução no 258, em vigor desde 1o de janeiro de 2002, o CONAMA 

impôs uma exigência de que as fábricas e distribuidoras de pneus reciclassem 25% 

de sua produção em 2002, 50% em 2003 e 100% em 2004. No ano de 2005, a 

reciclagem deveria superar a produção na proporção de cinco pneus reciclados 

para cada quatro fabricados. Para 2006 a proposta era de se ter uma política 

comum de pneus no âmbito do Mercosul visando garantir uma legislação ambiental 

efetiva e avançada entre os países membros (CONAMA, 2006). 

A partir do dia 1o de janeiro de 2002, ficou considerada ilegal a disposição de 

pneus em lixões e aterros ou outra forma ambientalmente inadequada. A coleta de 
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pneus novos de todos os tipos, de fabricação nacional ou importada, ficou 

regulamentada estabelecendo-se responsabilidades, prazos e quantidades, bem 

como determinando o planejamento da reciclagem e destinação final dos pneus 

inservíveis em todo o território nacional. A partir dessa regulamentação, surgiram 

vários programas de reciclagem, com o intuito de aproveitar o resíduo como 

matéria-prima para diversas aplicações. A coleta de pneus passou a ser mais 

seletiva, sem o material recolhido depositado temporariamente em depósitos, 

aguardando a destinação final para reciclagem; entretanto, ainda não estão 

disponíveis dados atualizados sobre o seu descarte diário ou sua quantificação 

como reciclados diariamente.  

A queima de pneus para aquecer caldeiras é regulamentada por lei. Ela 

determina que a fumaça emanada se enquadre no padrão I da escala de 

Reingelmann que mede o teor de fumaça no meio ambiente. A queima a céu aberto, 

que gera fumaça negra de forte odor (dióxido de enxofre) é proibida em vários 

países, inclusive no Brasil (CEMPRE, 2006). 

No âmbito das leis estaduais brasileiras, alguns projetos de lei foram 

propostos. No Estado de São Paulo, o Projeto de Lei nº. 212/98, da Assembléia 

Legislativa, proibiu o descarte inadequado de pneus, em locais de natureza pública 

ou privada e regulamentou o recolhimento e destinação do produto, bem como a 

instalação de novas empresas do setor (RESOL, 2006). Ainda, em São Paulo, a 

Secretaria Estadual da Saúde, por meio da Resolução SMA/SS 1, publicada no 

Diário Oficial de 16 de março de 2002, autorizou a disposição de pneus usados em 

aterros sanitários, desde que devidamente retalhados ou triturados e previamente 

misturados com resíduos domiciliares, de forma a garantir a estabilidade dos 
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aterros. A exigência de retalhamento ou trituramento foi uma forma encontrada para 

reduzir o volume e a possibilidade dos pneus voltarem à superfície, devido à 

dificuldade de compactação. Esta resolução teve por objetivo aumentar o controle 

de surtos de dengue no estado (CETESB, 2006).  

No Estado do Paraná, o Ministério Público sancionou, em 22 de janeiro de 

1999, a Lei no 12.493, a qual estabeleceu princípios, procedimentos, normas e 

critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, visando o controle da 

poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais. Ficou 

estabelecido que as empresas fabricantes ou importadoras serão responsáveis pela 

coleta e reciclagem dos produtos inservíveis, obedecidas as condições e critérios 

estabelecidos pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Quanto aos pneus, ficou 

proibida a queima a céu aberto; o lançamento em corpos d’água, manguezais, 

terrenos baldios, redes públicas, poços e cacimbas, mesmo que abandonados; o 

lançamento em redes de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de eletricidade, e 

de telefone e o lançamento “in natura” a céu aberto, tanto em áreas urbanas como 

rurais (RESOL, 2006). 

2.4 PANORAMA DE RECICLAGEM DE PNEUMÁTICOS 

2.4.1 Reciclagem Mundial 

 
A questão da destinação dos resíduos vem sendo cada vez mais planejada e 

gerenciada mundialmente; entretanto há, ainda, uma falta de preocupação quanto à 

geração de resíduos que podem ser utilizados na indústria em geral. Uma política 
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de geração de resíduos deveria considerar, além dos aspectos relativos ao 

desempenho, segurança, estética e lucratividade, também, o gerenciamento do 

resíduo após sua vida útil. Deste modo, o problema do descarte e uso de resíduos 

seria adequadamente planejado com soluções já elaboradas para todas as etapas 

do processo de reciclagem e reaproveitamento de matéria-prima (WALSH, 1996).  

Um estudo feito pela Universidade de Vrije, na Holanda, revelou que todos os 

dias são fabricados cerca de 2 milhões de pneus no mundo, significando uma 

produção anual de 730 milhões de unidades (janeiro/1999). Já, o descarte de pneus 

velhos chega a atingir 800 milhões, anualmente. Nos países da União Européia são 

descartados 180 milhões anualmente, e outros 150 milhões somente nos Estados 

Unidos, onde se estima que 3 bilhões de pneus acumulados estariam sob risco de 

incêndios que liberariam gases tóxicos na atmosfera. Com o seu acúmulo em locais 

abertos, ocorre a decomposição da matéria orgânica, liberando gases poluentes na 

atmosfera que, mesmo quando enterrados, tendem a subir e a sair para a superfície 

podendo, também, causar escorregamento dos aterros sanitários (RECICLOTECA, 

2006). Desta forma, a disposição de pneus a céu aberto e em aterros não constitui 

uma solução definitiva para resíduos sintéticos, como a borracha de pneu a qual 

possui uma baixa taxa de degradação que não é inferior a 150 anos (EPA, 1991). 

Diante do acúmulo de pneus dispostos inadequadamente em aterros 

sanitários, diversos países vêm adotando medidas e políticas de destinação dos 

pneus descartados. Em 1999, a União Européia estabeleceu que, a partir de 2003 

pneus inteiros não poderiam ser colocados em aterros e, a partir de 2006, nem 

mesmo os pneus fragmentados, embora não tenha sido implantada nenhuma 

política de destinação após este prazo (ANDRIETTA, 2006).  
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Considerando que a geração de pneus inservíveis apresenta uma relação 

direta com a frota de veículos, os Estados Unidos são os que mais geram pneus 

inservíveis, seguidos da União Européia, Japão e China. Em 1999, a geração de 

pneus inservíveis nestes países foi de 592 milhões de unidades (QUADRO 4).  

 
QUADRO 4 - GERAÇÃO DE PNEUS INSERVÍVEIS, POR REGIÃO, EM 1999. 
 

PAÍSES 
PNEUS INSERVÍVEIS  

(em milhões de unidades) 
EUA 270 
União Européia 120 
Japão 102 
China 100 

 
FONTE: SCRAP TIRES & RECYCLING, 2006. 
 
 
 

A taxa de crescimento de descarte para estes países é de 5% ao ano, 

excetuando-se a China que tem uma taxa anual de 10 a 20%. Tomando-se por base 

a taxa anual de crescimento do descarte de 5%, ocorreu, em 2006, uma geração de 

5.108 milhões de pneus inservíveis (QUADRO 5). Nos demais países a projeção até 

2006 foi de 1,8 milhões, totalizando uma geração mundial na ordem de 6.882 

milhões de pneus descartáveis (SCRAP TIRES & RECYCLING, 2006). 

 
 
QUADRO 5 - CRESCIMENTO DA GERAÇÃO DE PNEUS INSERVÍVEIS ATÉ 2006 
 

PAÍSES 
CRESCIMENTO DA GERAÇÃO DE PNEUS INSERVÍVEIS  

(milhões de unidades) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EUA 270 284 298 313 329 345 362 

Europa 102 107 112 118 124 130 137 

Japão 120 126 132 139 146 153 161 

China  100 110 127 146 175 210 242 
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Outros países 218 229 240 252 265 278 292 

Total 800 856 909 968 1039 1116 1194 

FONTE: (SCRAP TIRES & RECYCLING, 2006). 

 

 

O Japão, por razões de espaço e de cuidados na preservação do meio 

ambiente, é o país mais adiantado na reciclagem de pneus usados, adotando um 

modelo integrado de soluções que possibilitam o aproveitamento de cerca de 91% 

do volume total do seu resíduo gerado. Em 2000, o Japão já teria zerado seu 

passivo ambiental (ANIP, 2006 a). 

Com o avanço tecnológico, surgiram novas aplicações, como a mistura com 

asfalto, considerada nos Estados Unidos uma das melhores soluções para a 

disposição dos milhões de pneus descartados anualmente. Em outros países 

desenvolvidos, como o Japão e a Alemanha, pesquisas estão sendo realizadas e 

aplicadas com sucesso; no entanto, a disposição mais utilizada é, ainda, em aterros, 

porém os pneus são triturados anteriormente (CEMPRE, 2006).  

O setor energético e o de misturas asfálticas são apontados como sendo os 

principais mercados para a utilização de pneus inservíveis. Estima-se que, para 

cada tonelada de mistura asfáltica, pode-se incorporar a borracha de 1 a 4 pneus de 

veículo de passeio (BERTOLLO & FERNANDES JR, 2002) e cerca de 700 pneus 

por quilômetro pavimentado (HEITZMAN, 1992; ZANZOTTO, 1996). 

Porém, a manutenção e o desenvolvimento de um mercado para os pneus 

reciclados são dificultados pela falta de informações apuradas sobre o descarte dos 

mesmos, gerando, ainda, desperdícios. Para que o mercado de pneus se torne 

sustentável, é necessário um esforço conjunto das partes envolvidas na coleta, 
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armazenamento e reciclagem, aliando políticas e programas governamentais com o 

desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Desta forma, é possível viabilizar a 

fabricação a partir de produtos reciclados com desempenho igual ou superior ao 

original e que sejam ambientalmente seguros. 

O investimento inicial para a implantação de usinas de reciclagem é alto, 

porém este custo passa a ser menor do que aquele gerado pelos aterros. Segundo 

TECHNE (1995), se gasta no Brasil, aproximadamente, US$ 3 mil por dia na coleta, 

transporte e destinação final de resíduos em aterros. Exemplos de outros países 

reforçam essa afirmativa, como na cidade de Los Angeles que investiu em um 

programa de reciclagem a metade do valor destinado a aterros. Empresários 

mineradores da Califórnia destacaram que dois anos de reciclagem não só pagam 

os investimentos como também fornecem fundos para extração de material virgem 

que pode ser utilizado para fabricação de novos produtos. Campanhas publicitárias 

voltadas para esclarecimento do consumidor quanto à qualidade de produtos 

reciclados possibilitam a expansão dos negócios (PIT & QUARRY, 1990). 

 

2.4.2 Reciclagem no Brasil 

 
O esgotamento de áreas para aterros sanitários é um ponto complicador na 

questão do gerenciamento de resíduos. Grande parte dos municípios brasileiros tem 

poucos aterros e com a agravante de que os mesmos já estão no limite de sua 

capacidade, o que leva algumas cidades a proibirem a colocação de carcaças 

inteiras de pneus em aterros. Entretanto, isto não minimiza o problema da 

destinação de pneus inservíveis (CEMPRE, 2006).  
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A falta de aterros induz ao depósito de resíduos em locais não apropriados, 

com prejuízos para o meio ambiente e o homem. De acordo com a Secretaria de 

Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, desde 

1990 entraram no país 38,1 milhões de pneus usados ou recauchutados e, em 

2002, entraram no mercado brasileiro 49 milhões de pneus, fabricados no país ou 

importados. Outros 18 milhões foram vendidos depois de recauchutados (JUSTIÇA, 

2006). A cidade de Belo Horizonte é um exemplo do problema de acúmulo de pneus 

inservíveis, pois, de 1993 a 1995, teve uma redução de 5 aterros sanitários 

(TECHNE, 1995). Por outro lado, a falta de aterros favoreceu a instalação de usinas 

de reciclagem para tratamento do resíduo acumulado, como no caso de Ribeirão 

Preto, que por falta de aterros sanitários, investiu em 1996, aproximadamente, 120 

mil dólares na instalação de usinas para reciclagem de cerca de 970 toneladas de 

entulho por dia.  

Em 2001, a indústria nacional produziu cerca de 49 milhões de pneus, sendo 

a maior parte destinada para carros de passeio, conforme demonstrado no 

QUADRO 6. Segundo a estimativa da ANIP, em 2002, cerca de 100 milhões de 

pneus velhos foram espalhados em aterros, terrenos baldios, rios e lagos e, a cada 

ano, dezenas de milhões de pneus novos são fabricados no país. A produção 

nacional destina-se ao consumo interno, enquanto que no mercado de reposição há 

a participação das importadoras. Entretanto, a indústria nacional de pneus abastece 

as montadoras e destina cerca de 50% da produção para a reposição e cerca de 

20% para o mercado original (ANIP, 2006 b). A avaliação do desempenho do setor 

de pneumáticos indica que o Brasil importou quase que a mesma quantidade de 

pneus que exportou, o que explica uma insustentabilidade linear que culmina no 
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acúmulo de pneus inservíveis no país. Embora não se tenham dados mais precisos, 

estima-se que São Paulo, maior Estado consumidor dos pneus produzidos no Brasil, 

descarte 6 milhões de unidades anualmente. No Paraná, seriam 630 mil pneus 

descartados ao ano. 

A legislação vigente obrigou, a partir de 2005 que a reciclagem de pneus 

fosse superior à sua produção (RECICLOTECA, 2006). Feito o planejamento da 

destinação final dos pneus inservíveis, ficou a questão de qual seria o método mais 

adequado de reciclagem, lançando-se o desafio de se efetuar a reciclagem dos 

pneus inservíveis, reaproveitando-se todo seu conteúdo de materiais e potencial 

energético, sem agredir o meio ambiente ou trazer prejuízos para a saúde pública. 

 

 

 

 
QUADRO 6 - PRODUÇÃO DE PNEUS POR CATEGORIA NO BRASIL – 2001 
 

CATEGORIA 2001 
Carros de passeio 30.171.494 
Comerciais leves 4.660.610 
Caminhões e ônibus 5.625.484 
Outros 8.497.436 
TOTAL 48.955.024 

FONTE: ANIP, 2006b. 

 

De acordo com o CONAMA (2006), dentre as principais tecnologias utilizadas 

no Brasil para a reciclagem dos pneus inservíveis, incluem-se: a) queima de pneus 

picados em fornos de cimento, com custo de US$ 113,00/t; b) conversão em baixa 

temperatura (CBT) e; c) aplicação em asfalto. Os resultados economicamente 
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positivos da técnica de CBT se devem à produção de negro de fumo recuperado 

(NFR), óleos leves, gases não-condensáveis (GNC) e aço. 

Devido à falta de uma monitoração mais efetiva do governo à disposição final 

dos pneus inservíveis, a maioria destes está em depósitos temporários para 

posterior reutilização e reciclagem, ocupando grandes espaços. A recauchutagem 

atinge 70% da frota de transporte de carga e passageiros. Estima-se que existam 

500 mil pneus disponíveis para utilização como combustível, proporcionando 

economia de 12 mil toneladas de óleo, e que 20% de sucata disponível para a 

obtenção de borracha regenerada são, de fato, reciclados. Os pneus e câmaras de 

ar consomem cerca de 57% da produção nacional de borracha e sua reciclagem é 

capaz de devolver ao processo produtivo um insumo regenerado por menos da 

metade do custo da borracha natural ou sintética. Também, economizam cerca de 

75% a 80% da energia necessária para produzir a mesma quantidade de borracha 

virgem ou nova; além de pouparem o petróleo usado como matéria-prima virgem e 

melhorarem as propriedades de materiais feitos com borracha (CEMPRE, 2006). 

 

2.5 RECICLAGEM DOS PNEUS INSERVÍVEIS 

 
A reciclagem consiste na conversão de produtos descartáveis em matéria-

prima para a fabricação de outros produtos, possibilitando assim, a reutilização de 

matérias-primas da natureza. Além de ecologicamente correta, a reciclagem pode 

ser viável economicamente e lucrativa, tanto para os recicladores como para as 

indústrias de transformação, como no caso da borracha utilizada na fabricação de 

pneus. 

 



 

 

44 

2.5.1 Formas de Reciclagem 

 
A recuperação de borracha natural é um processo mais simples e menos 

oneroso se comparado à borracha sintética que atualmente constitui a matéria-

prima de fabricação dos pneus (ELDIN & PIEKARSKI, 1993; LEE et al., 1993). A 

reciclagem pode ser obtida a partir de processamento químico, como a pirólise, a 

gaseificação e a hidrogenação. Estes métodos utilizam processos complexos 

incluindo alta pressão e temperatura controlada, para gerar combustível sólido, 

líquido e gasoso (WILLIAMS, BESLER & TAYLOR, 1990). Na reciclagem química se 

produzem gases, vapores de óleo, negro de fumo, compostos aromáticos, metano, 

óleos leves, gasolina e óleos lubrificantes (SANTOS et al., 2004). 

A escolha do processo de reciclagem dependerá de inúmeros fatores, como 

os aspectos técnicos e econômicos ligados à natureza, volume e localização dos 

resíduos, entre outros. RESCHNER (2002) classificou a reciclagem de pneus por 

ordem de preferência dos métodos de processamento e disposição, considerando 

valores de investimentos e sensibilidade ambiental: 1) recauchutagem. Consiste no 

verdadeiro sentido da reciclagem; 2) o uso do material e não do produto, referindo-

se à comercialização da borracha usada como matéria-prima; 3) pneus inteiros: 

usados para recuperação de energia, como suplemento energético em fornos de 

cimenteiras; 4) pneus triturados ou lascados: o uso de pneus mecanicamente 

processados, em forma de finas lascas, ou pó, adicionados ao carvão como 

suplemento energético em cimenteiras, termelétricas, etc.; 5) processo de pirólise e 

extração de óleos combustíveis; 6) estocagem: para aproveitamento posterior dos 

pneus; e, 7) disposição sem maiores cuidados e sem data para reaproveitamento, o 

que atualmente vem sendo largamente praticado. 
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Segundo SPINACÉ & PAOLI (2005), a reciclagem química de polímeros pode 

ser classificada como primária, secundária, terciária e quaternária. As reciclagens 

primária e secundária são conhecidas como reciclagens mecânicas ou físicas sendo 

o que diferencia uma da outra é que na primária utiliza-se polímero pós-industrial e 

na secundária, pós-consumo. A reciclagem terciária também é chamada de química 

e a quaternária de energética. A reciclagem mecânica pode ser viabilizada pelo 

reprocessamento por extrusão, injeção, termoformagem, moldagem por 

compressão, etc. Para este fim são necessários alguns procedimentos que incluem 

a separação do resíduo polimérico, moagem, lavagem, secagem, reprocessamento 

e, finalmente, a transformação do polímero em produto acabado. A reciclagem 

química ocorre por meio de processos de despolimerização por solvólise (hidrólise, 

alcoólise, amilose), ou por métodos térmicos (pirólise de baixa e alta temperatura, 

gaseificação, hidrogenação) ou ainda, métodos térmicos/catalíticos (pirólise e a 

utilização de catalisadores seletivos). A reciclagem química é muito utilizada pela 

indústria na Europa e no Japão, enquanto que, no Brasil, ela ainda está em 

desenvolvimento.  

A hidrólise conduz à recuperação dos monômeros de partida por meio de 

uma reação com excesso de água à alta temperatura na presença de um 

catalisador. Por exemplo, pela reação de hidrólise do PET é possível obter os 

produtos de partida que são o etilenoglicol e o ácido tereftálico. Estes podem ser 

utilizados para obtenção do polímero novamente (BRANDRUP et al., 1996; 

MANCINI & ZANIN, 2002).  

 

Pirólise 
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É o método mais utilizado da reciclagem química e na sua reação são 

geradas frações de hidrocarbonetos, que serão processadas em refinarias. Ele 

consiste em uma quebra das moléculas, pela ação térmica na ausência de oxigênio, 

resultando em vapores de óleos, gases (combinação de etileno, propileno e 

butileno), negro de fumo e compostos aromáticos como o benzeno e o tolueno.  

Na pirólise, o pneu é aquecido a uma temperatura superior a 1000 ºC em um 

ambiente com teor de oxigênio muito baixo. O objetivo é superaquecer a borracha 

sem levá-la à combustão. Sob temperaturas e pressão apropriadas, a fração de óleo 

existente e algumas associações orgânicas são liberadas na forma líquida, 

enquanto outras frações são liberadas na forma de gases voláteis. Os gases podem 

ser recuperados e queimados para produzir vapor ou empregados como 

combustível em motores apropriados. A fração líquida pode, também, ser utilizada 

como combustível ou mesmo refinada, extraindo frações leves e pesadas. A parte 

remanescente do pneu é formada por carbono (carvão) misturado com altos teores 

de zinco e outros materiais que não possuem valor de comercial (SALINI, 2000). 

Segundo NATALI (2001), a pirólise é um dos processos de destinação final 

de resíduos sólidos mais eficientes por ser energeticamente auto-sustentável, não 

necessitando de energia externa. Entretanto, o alto custo de manutenção desta 

técnica não desperta interesse por parte das empresas, que encontram nos aterros 

sanitários uma solução de baixo custo econômico, embora seja um processo único e 

ecologicamente correto. As usinas de pirólise ainda são muito escassas no mundo 

todo devido ao custo operacional, porém esta técnica talvez seja uma alternativa 

diante da escassez iminente dos aterros sanitários. 



 

 

47 

 

Gaseificação 

 

Neste processo, as cadeias poliméricas são aquecidas com ar ou oxigênio, 

gerando um gás chamado de "gás de síntese" que contém hidrogênio e monóxido 

de carbono (WILLIAMS, BESLER & TAYLOR, 1990). A gaseificação é um processo 

onde é inserido oxigênio insuficiente para que ocorra a combustão completa, 

ocorrendo, simultaneamente, a pirólise e a combustão no interior do leito. Neste 

processo, que ocorre na presença de oxigênio e vapor d’água em temperaturas 

entre 1200 e 1500 ºC, são recuperados CO e H2 e pequenas quantidades de CH4, 

CO2, H2O e alguns gases inertes (BRANDRUP et al.,1996). GOULART, 

MARIOTONO SANCHEZ (1999) estudaram o processo de gaseificação de rejeitos 

de pneus em leito fluidizado e observaram que os subprodutos do processo 

possuem elevado potencial de utilização na indústria, tanto como insumos de 

processos produtivos (negro de fumo) como energético (voláteis e óleo obtido a 

partir da condensação dos vapores da gaseificação). 

A gaseificação térmica, segundo PLATT (2006), é semelhante à pirólise, 

exceto pela a transformação térmica dos resíduos sólidos é determinada em 

presença de uma quantidade limitada de ar ou oxigênio, produzindo assim um gás 

combustível. Este gás pode ser utilizado em caldeiras ou em turbinas e geradores a 

combustão. Este processo gera subprodutos sólidos e líquidos que podem conter 

altos teores de poluentes tóxicos.  

 

Hidrogenação 
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A hidrogenação consiste na produção de óleos leves, gasolina, gases e óleos 

lubrificantes (WILLIAMS, BESLER & TAYLOR, 1990). Na hidrogenação, a 

reciclagem química é obtida pelo tratamento de hidrogênio e calor, sendo que as 

cadeias químicas são quebradas, acabando por gerar compostos puros e deixando 

apenas uma pequena parcela de resíduos não aproveitáveis, que na sua maioria 

são voláteis. Produtos de utilização vigentes no mercado são reproduzidos nas 

refinarias, sem perda de característica micromolecular.   

Segundo BRANDRUP et al. (1996), na hidrogenação a quebra das cadeias 

poliméricas é inicialmente feita termicamente, resultando em radicais livres 

altamente reativos, os quais são posteriormente saturados com hidrogênio, 

obtendo-se hidrocarbonetos leves como metano, etano, propano e mistura de 

hidrocarbonetos na faixa de gasolina e diesel. A hidrogenação ocorre em 

temperaturas entre 440 e 480 ºC e na pressão de 15 a 25 GPa. 

 

Queima direta de pneus  

 

O conteúdo de energia dos polímeros, incluindo a borracha, é alto e muito 

maior que de outros materiais, como o carvão. O valor calórico de 1 kg de resíduo 

polimérico é comparável ao de 1 litro de óleo combustível. Os resíduos poliméricos 

contidos no resíduo sólido urbano contribuem com 30% deste valor calórico, 

permitindo a produção de eletricidade, vapor ou calor. Os polímeros que contenham 

halogênios (cloro ou flúor) em suas cadeias podem causar problemas durante a 

combustão devido à liberação de HCl ou HF, podendo, inclusive, ser fonte de 
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emissão de dioxinas. Na combustão pode ocorrer a liberação de metais, compostos 

orgânicos provenientes de tintas, pigmentos, cargas ou estabilizantes presentes nos 

polímeros (KAMINSKY, 1992). 

A queima direta de pneus é um processo de reciclagem mais simples e que 

pode ser aplicado na fabricação de cimento. A incineração pode fornecer energia na 

ordem de 8.000 kcal/kg, que é comparável ou maior que a energia fornecida com a 

queima de determinados tipos de carvão (ATAL & LEVENDIS, 1995). Entretanto, os 

incineradores construídos sem qualquer preocupação com o local representam 

sérios riscos ao meio ambiente e ao indivíduo. A queima a céu aberto, proibida por 

lei, libera dióxido de enxofre na atmosfera, poluindo o ar, liberando cerca de 10 l de 

óleo que pode atingir o lençol freático e contaminar o solo e a água. No Brasil, a 

queima direta de pneus é muito utilizada na fabricação de cimento. Na Inglaterra a 

incineração é feita nas usinas termoelétricas (SANTOS et al., 2004).  

A queima de pneus velhos em fornos controlados é uma alternativa rentável 

de reaproveitamento, pois cada pneu contém a energia de 9,4 l de petróleo 

(CEMPRE, 2006). Pneus inteiros ou processados têm sido utilizados como fonte de 

energia desde 1975, primeiramente, pelos Estados Unidos em caldeiras de 

indústrias de papel e celulose e em termoelétricas. Atualmente, aquele país 

consome cerca de 115 milhões de pneus inservíveis por ano (RUBBER, 2006). 

A emissão de gases tóxicos com altas concentrações de enxofre e amônia 

constitui grande inconveniente da queima da borracha em caldeiras. O uso do co-

processador é uma alternativa para minimizar esse impacto ambiental, 

possibilitando a queima de resíduos industriais em fornos de cimento nos quais os 

resíduos são usados para gerar energia. A queima de resíduos industriais a 1700 ºC 
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transforma quimicamente as substâncias perigosas, fazendo com que as emissões 

de gases na atmosfera sejam menos poluentes. As cinzas resultantes são 

incorporadas ao cimento e ficam encapsuladas em concentrações aceitáveis. O co-

processamento de pneus em fornos de clínquer é uma forma segura para a 

disposição final deste material, pois os pneus apresentam condições favoráveis, tais 

como alta temperatura, elevado tempo de residência (que evita a liberação de 

emissões), alto efeito de absorção da matéria-prima no pré-aquecimento e a 

incorporação das cinzas geradas ao clínquer. O co-processamento do pneu 

contribui para a diminuição do consumo de combustíveis não-renováveis, como o 

carvão e o óleo, poupando, dessa forma os recursos naturais. Nestas aplicações os 

pneus são usados em combinação com o carvão, substituindo o mesmo em até 25% 

(SOUZA, 2000; RUBBER, 2006).  

O co-processamento do pneu em forno de clínquer é utilizado em diversas 

fábricas de cimento nos Estados Unidos, Europa e Japão que comprovaram que 

esta prática não gera subprodutos poluentes, não afeta o processo de produção, 

não prejudica a qualidade dos produtos (clínquer e cimento) e não provoca 

emissões atmosféricas significativas (SOUZA, 2000). No Brasil, esse processo é 

pouco representativo, pois somente poucas industrias tem interesse e aplicam neste 

processo.  

 

Recauchutagem de pneus 

 

A recauchutagem constitui a forma mais utilizada de reutilização de pneus. 

Esta é trabalhada no sentido de recompor a camada externa de borracha da banda 
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de rolamento, aproveitando-se a parte estrutural (carcaça, flanco e talões), que tem 

um menor desgaste. Esta forma de reciclagem prolonga a vida útil dos pneus em até 

40% e economiza 80% de energia e matéria-prima em relação à produção de pneus 

novos, diminuindo o volume de descarte na natureza (SANTOS et al., 2004). 

Os processos de recauchutagem podem prolongar o uso dos pneus por 

muitos anos; entretanto, há limites no número de reformas que um pneu suporta 

sem afetar seu desempenho. O pneu pode ser recauchutado se a estrutura geral 

não apresentar deformações ou cortes e se a banda de rodagem apresentar, ainda, 

os sulcos e as saliências que permitam sua aderência ao solo (EPA, 1991). No 

Brasil, um pneu de carga, utilizado em ônibus e caminhões, se bem cuidado, pode 

ser reformado até cinco vezes com um custo de cerca de um terço do preço do 

novo. Pneus de avião a jato podem ser recauchutados até 30 vezes. Já um pneu 

reformado de automóvel, embora custe 60% do preço do pneu novo, não pode ser 

reformado mais de uma vez. Devido à má conservação das estradas e ruas 

brasileiras, metade das carcaças não atende aos requisitos para a reforma, e 

estima-se que apenas um terço dos pneus produzidos anualmente para o mercado 

interno sejam reformados, ou seja, cerca de 10 milhões de pneus (GERALDO, 

2000). 

Além da limitação econômica, as precárias condições de conservação dos 

pavimentos de estradas e ruas reduzem a vida útil do pneu de primeira rodagem, 

impedindo, em muitos casos, sua reforma. De acordo com SCHUSTE (1993), a 

maior parte da recauchutagem no Brasil está voltada para a frota de transportes de 

carga; entretanto, o uso de pneus recauchutados para carros de passeio ainda é 

muito pequeno. Estima-se que um terço, cerca de 10 milhões dos pneus produzidos 
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anualmente para o mercado interno sejam reformados, caracterizando o Brasil como 

um dos países que se desenvolvem a recauchutagem de pneus, ficando abaixo, 

somente, dos Estados Unidos. Em outros países, a reforma é, também, direcionada 

aos veículos comerciais, caminhões e ônibus. No Reino Unido, apenas 47% deles 

ou cerca de 100 mil unidades por ano, passam pelo processo de reforma 

(ANDRIETTA, 2006).   

Segundo KIRK-OTHMER (1982), aproximadamente, 50% dos pneus 

danificados mundialmente poderiam ser recauchutados, embora na prática, apenas 

metade desses pneus seja reaproveitada devido à falta de uma política de inspeção 

antes do descarte. 

De acordo com SANTOS et al. (2004), no processo de recauchutagem o pneu 

é raspado manualmente ou por meio de cilindros metálicos para posterior utilização 

em técnicas de reciclagem. Este processo gera uma poeira de borracha que se 

espalha pelo piso da fábrica nas proximidades de onde está sendo processado. 

Este material pode ser aspirado e armazenado em uma câmara de acesso externo e 

o restante não alcançado pela mangueira pode ser armazenado em uma área para 

posteriormente ser colocado em tambores. O resíduo coletado pode ser aproveitado 

em outros processos de reciclagem. Desta forma, evita-se a contaminação do solo e 

da água pelo descarte do pó de borracha no meio ambiente. 

Borracha de pneu recuperada e desvulcanizada 

 

O pó de borracha de pneu regenerado ou recuperado pode ser utilizado 

como matéria-prima para a produção de artefatos como tapetes, pisos industriais, 

quadras esportivas e, ainda, na própria recauchutagem de pneus. Para a borracha 
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regenerada, é necessária a separação da borracha vulcanizada de outros 

componentes como metais e fibras para, então, proceder à sua desvulcanização. A 

vulcanização é o termo usado para descrever o processo pelo qual a borracha 

reage com enxofre para produzir uma rede de ligações cruzadas entre as cadeias 

poliméricas que possibilitam que o artefato adquira uma forma fixa, não mais 

moldável, porém ainda flexível e elástica (SHREVE & BRINK, 1977). Na 

desvulcanização, a borracha é submetida à digestão em vapor d’água e produtos 

químicos e o produto obtido pode ser refinado em moinho até a obtenção de uma 

manta uniforme ou, então, ser extrudado para formação de grânulos de borracha. 

Este produto apresenta características inferiores ao composto original, uma vez que 

não é possível efetuar uma desvulcanização total (DESTAQUE, 1999; CEMPRE, 

2006). 

 

Processos de trituração e de compostagem do pneu 

 

A trituração de pneus pode ser efetuada a partir de dois processos que 

incluem o mecânico e o criogênico. O processo mecânico consiste em uma série de 

trituradores, peneiras, correias transportadoras e tambores magnéticos para 

remoção do aço, e cujas atividades são efetuadas na temperatura ambiente. O pneu 

pode ser reduzido a diferentes tamanhos de partículas: a) partículas que variam de 

2,0 a 9,5 mm, de forma cúbica, uniformes e com pequena área superficial, 

denominadas de borracha granulada; b) partículas que variam de 0,42 a 4,8 mm, 

sendo partículas irregulares com maior área superficial; c) partículas finas que 

variam de 0,075 a 0,42 mm, obtidas por meio de uma série de estágios 
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(freqüentemente até seis), pelos quais as mesmas são progressivamente reduzidas 

de tamanho. Neste processo o aço é retirado por eletroímãs, sendo que os 

equipamentos mais modernos permitem a retirada do mesmo por inteiro já no 

primeiro estágio. As fibras presentes nas lonas dos pneus são retiradas por 

peneiramento. 

O processo criogênico consiste no congelamento seguido de tratamento 

mecânico, com a submersão da borracha de pneus em nitrogênio líquido  

(-80 ºC a -200 ºC), para provocar o congelamento que permite triturar facilmente a 

borracha. Este processo torna a borracha extremamente frágil, podendo ser 

facilmente triturada em um moinho de impacto (moinho de martelo) que a reduz em 

partículas com tamanhos de 0,5 mm a 0,1 mm. 

OLIVEIRA (2003) descreveu a técnica de reciclagem de pneus sem a 

picagem por meio de conversão em baixa temperatura (CBT). Durante a reação de 

CBT o sistema é mantido hermético (livre da presença de oxigênio) com fluxo de N2 

no interior do equipamento e duas temperaturas de conversão (380 e 420 ºC). Os 

subprodutos foram divididos em três blocos: negro de fumo recuperado (NFR), óleos 

leves e gases não-condensáveis (GNC). O primeiro deles foi caracterizado quanto à 

superfície específica, microestrutura, composição química e aplicação como carga 

reforçante. Analisaram-se os constituintes químicos do óleo, que evidenciaram a 

aplicação do mesmo não só como combustível, mas também, como fonte de 

matéria-prima para a indústria química. O terceiro bloco refere-se aos GNC que 

foram adsorvidos em leito de carvão ativado. Verificou-se que a reação de 

conversão do pneu ocorreu sobre influência catalítica, necessitando assim de 
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baixas energias de ativação para promover a decomposição dos mesmos. Neste 

processo foi possível alcançar a rentabilidade econômica sem causar poluição.  

A compostagem é definida como um processo de degradação biológica da 

matéria orgânica sobre condições aeróbicas, tendo como resultado um material 

relativamente estável. Os resíduos de pneus não podem ser transformados em 

adubo, mas a borracha cortada em pedaços de 5 cm pode ajudar na aeração do 

composto orgânico (devendo ser retiradas do adubo antes da comercialização) e, 

também, em solos compactados (CEMPRE, 2006). 

 

2.6 PROGRAMAS DE RECICLAGEM NO BRASIL 

 
No Brasil, alguns programas de reciclagem têm sido desenvolvidos para 

tratamento de resíduos sólidos, lixos doméstico, hospitalar e industrial, contudo este 

tipo de iniciativa ainda tem sido mais limitado ao setor público. 

2.6.1 Programa Nacional de Reciclagem 

Em 1999, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio lançou 

diretrizes para o gerenciamento dos pneumáticos inservíveis no âmbito federal, 

incluindo estudos e equacionamento da reciclagem de pneus no Estado de São 

Paulo para estendê-la, posteriormente, a todos os Estados brasileiros. As ações 

propostas incluíam o apoio aos experimentos da indústria de cimento, para a 

produção de energia; armazenamento planejado estratégico de pneus para 

reciclagem; e, análise da relação custo versus benefício da importação de pneus 

usados (MDIC, 1999). 
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As diretivas propostas visavam equiparar o Brasil a outros países onde são 

utilizadas formas mais efetivas de reciclagem de pneus. Para atingir este objetivo, 

foram sugeridas as seguintes ações: 

• criação de centrais de armazenamento temporário, ambientalmente 

adequadas, pelos fabricantes e importadores até o destino final;  

• controle da quantidade descartada, e o mercado para seu 

aproveitamento;  

• impedimento quanto ao armazenamento ao ar livre (em razão do risco 

de promover criadouros de micro e macro vetores) queima ou descarte 

em rios ou lagos e, ainda, orientação do comércio e dos sucateiros; e  

• definição do mercado para a reciclagem e o transporte, se possível, na 

forma compactada. 

A trituração de pneus descartados surgiu como a primeira providência para 

evitar a disseminação de insetos transmissores de doenças que se proliferam em 

água acumulada no seu interior, principalmente, em São Paulo, onde se localizava 

40% da frota nacional (ANIP, 2006 b; CETESB, 2006). A partir disto, tecnologias 

têm sido desenvolvidas por universidades e empresas para a disposição final dos 

pneus inservíveis. As legislações ambientais, federal e estadual, contribuem para o 

desenvolvimento técnico-científico nos campos do conhecimento relacionados ao 

gerenciamento de resíduos, bem como possibilitam estudos sobre a viabilidade 

econômica dos processos que permitem o reaproveitamento de pneus (ALMEIDA, 

2002). 
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2.6.2 Programa da ANIP 

 
Fundada em 1960, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos 

(ANIP) congrega todos os fabricantes de pneumáticos e câmaras de ar no território 

nacional. Em 1999, a ANIP, em atendimento às exigências estabelecidas pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e Instituto Brasileiro do meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), criou o programa de coleta 

e destinação de pneus inservíveis em todo o país, no qual investiu, em 2004, cerca 

de R$ 20 milhões. Este programa previu que o pneu que não pode mais ser 

reformado para uso nos carros, ônibus, caminhões e outros tipos de veículos deve 

ser retirado adequadamente de todo o território nacional, com vistas à preservação 

do meio ambiente e proteção à saúde pública. Até 2005, a ANIP deu destinação 

correta a mais de 70 milhões de pneus (BORRACHA, 2006). 

Para o sucesso do programa, a ANIP vem contando com a participação da 

população, do governo e da indústria, firmando parcerias com estes segmentos, 

criando locais de destinação dos resíduos, tais como os “Ecopontos”, e dando a 

garantia de seu apoio técnico, logístico, econômico e de funcionamento. Os 

objetivos se concentram, por exemplo, em (ANIP, 2006 b): 

• utilizar pneus triturados para produção de pó de borracha e artefatos; 

• fornecer resíduos para alimentar fornos de cimenteiras; 

• destinar materiais para a construção civil em isolamentos térmicos, 

acústicos e misturas asfálticas; 

• promover o seu uso na fabricação de tapetes de automóvel, artefatos 

de borracha; e 
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• gerar gás e óleo combustível em usina de xisto (50 kg de borracha são 

misturados proporcionalmente a 950 kg de xisto, para obtenção de 

óleo mineral em processo de pirólise (ABIP, 2006)). 

Assim, todo pneu que entra no circuito de coleta e trituração proposto pela 

ANIP tem uma destinação final ambientalmente correta, permitindo-se a 

participação e o envolvimento, cada vez maior, do consumidor, fabricante, 

revendedores e do serviço público brasileiro. 

 

2.6.3 Rodando Limpo 

 
A Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remoldados, no planejamento 

de suas ações, enfocou o combate à dengue, por meio de seu programa intitulado 

Rodando Limpo, no Estado do Paraná, em 2001. O programa consiste em uma 

parceria firmada entre o poder público, empresas re-processadoras de pneus e a 

comunidade, para a coleta e a destinação final dos pneus inservíveis, visando a 

produção de óleo e gás combustível.  

Após a instalação em Curitiba, o programa foi estendido para Cascavel, Foz 

do Iguaçu e Londrina, no Estado do Paraná e Joinville, no Estado de Santa 

Catarina. No início de outubro de 2002, o programa já havia destruído mais de 2,6 

milhões de pneus inservíveis que foram coletados, picados e transportados para a 

transformação em óleo e gás combustível na usina de xisto de São Mateus do Sul 

(PR). Até maio de 2005 foram coletados mais de 8 milhões de pneus inservíveis. 

Mais recentemente, o programa Rodando Limpo foi instituído no nordeste do 

país, incluindo os Estados de Pernambuco e Paraíba, sendo estimado que mais de 

10 milhões de pneus já foram recolhidos e destruídos. O programa incentivou a 
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participação popular instituindo um pagamento mínimo por pneu entregue, 

favorecendo as pessoas de menor renda e carentes, produzindo riquezas, evitando 

doenças e poupando recursos naturais (PROGRAMA, 2006). 

 

2.6.4 Iniciativas Privadas 

 
O Estado do Paraná concentra a maior parte das empresas recauchutadoras 

de pneus do Brasil, devido ao grande volume de caminhões que circulam nas suas 

estradas transportando cargas que são distribuídas para o restante do país (ABIP, 

2006). Assim, surgiu uma das primeiras iniciativas privadas na área da reciclagem, 

com capacidade de produzir 25 mil pneus remoldados por mês e de fornecer 

material triturado para o co-processamento na usina de xisto do Estado, advindo 

dos pneus recolhidos pelo programa “Rodando Limpo” (PROGRAMA, 2006).  

No Estado de São Paulo, o município de Sorocaba é um dos maiores 

consumidores de sucata de pneus no Brasil, reutilizando pneus velhos e novos que 

não passaram no controle de qualidade das indústrias para produzir desde tapetes 

automotivos até “palllets”, a partir de cerca de 5,5 milhões de carcaças por ano 

(FARRO, 1997). 

Em São Paulo, Paraná e no Rio Grande do Sul há, também, empresas 

especializadas em co-processar os pneus inservíveis, concentrando suas atividades 

no corte e pressurização para a separação da borracha, do aço e do náilon, e para 

a desvulcanização da borracha em processo de alta pressão e temperatura. 

(DESTAQUE, 1999; ANIP 2006 b; RECICLÁVEIS, 2006). 

Ações conjuntas de prefeituras municipais e empresas particulares têm 

possibilitado o fornecimento e o uso dos pneus inservíveis. As prefeituras de São 
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Luís (MA), Joinvile (SC) e Rio de Janeiro (RJ) utilizaram pneus descartados como 

muros para proteção de encostas e para evitar erosão causada por 

transbordamento de rios. Já nos municípios de Santa Cruz do Sul (RS) e Natal (RN) 

utilizou-se o material proveniente da recapagem de pneus em mistura com cimento 

e areia para fabricação de placas pré-moldadas na construção de habitação 

popular. A prefeitura de Porto Feliz (SP), na região de Sorocaba, utilizou pneus 

velhos na construção de obras públicas em substituição ao concreto armado para 

erguer as paredes da canalização de córrego. Outros exemplos deste tipo de 

aplicação, incluem a prefeitura de Indaiatuba (SP), com o aproveitamento de pneus 

velhos na construção do aterro sanitário, incluindo camadas de pneus na estrutura 

do muro de arrimo do entorno e a COPASA, Companhia de Água e Saneamento do 

Estado de Minas Gerais, no município de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, que 

construiu uma barragem no Ribeirão Santo Antônio utilizando pneus no lugar de 

estruturas de concreto.  

Em obras de pavimentação no Brasil, a utilização de pneus triturados já pode 

ser vista em cidades como Santos (SP), Guaíra e Camaquã (RG), Piraí do Sul, 

Curitiba e Ventania (PR), onde raspas de pneus provenientes do processo de 

recauchutagem são incorporadas nas misturas asfálticas utilizadas nas atividades 

de reabilitação e construção de pavimentos.  

Em todo o país, universidades e centros de pesquisas vêm desenvolvendo 

estudos sobre o aproveitamento de pneus usados, focando basicamente, a 

incorporação da borracha em compósitos de cimento e em asfalto, geotecnia, 

pirólise e combustão de pneus inservíveis (SEGRE, 1999). 
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2.7 USO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM ENGENHARIA 

 
O uso de materiais recicláveis em Engenharia tem por objetivo melhorar 

algumas propriedades do produto final, além de contribuir para a questão ambiental 

no sentido de diminuir a necessidade de aterros para destinação de resíduos 

sólidos que podem causar danos irreversíveis ao meio e ao indivíduo. A reciclagem, 

além de ser favorável à preservação ambiental, possibilita a transformação de 

materiais descartados novamente em matéria-prima que pode ser utilizada na 

fabricação de diferentes produtos (ZOLDAN, 1997). 

Na Engenharia o problema dos resíduos dever ser tratado de forma ampla, 

focando o desenvolvimento e o ensino de técnicas sobre o manejo, tratamento e a 

sua disposição. A conscientização dos profissionais e gestores sobre os benefícios 

da reciclagem constitui um ponto fundamental tanto para a preservação e qualidade 

de vida quanto para o crescimento da economia (ZOLDAN, 1997). 

De acordo com CINCOTTO (1983), as pesquisas internacionais relacionadas 

ao reaproveitamento de materiais na construção civil tiveram início a partir de 1968, 

com estudos sobre o desenvolvimento de métodos de recuperação de materiais e 

energia, voltados para os resíduos de demolição, visando promover o seu uso mais 

econômico na construção de rodovias. No Brasil, o assunto começou a ser tema de 

discussão em meados dos anos 80, com a reciclagem de entulho que passou a ser 

utilizado na confecção de argamassas. A partir daí, diferentes materiais reciclados, 

orgânicos e inorgânicos têm sido adicionados à pasta de cimento como forma de 

reforçar as propriedades mecânicas. WANG, ZUREICK & CHOB (1994) adicionaram 

1% de fibras de carpete reciclado em concreto e observaram um aumento na 
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resistência mecânica do material, sugerindo o uso de fibras de diferentes origens na 

construção civil. 

Agregados inorgânicos como areias e cinza, adicionados a resinas de 

polietileno tereftalato (PET) proveniente de garrafas de refrigerantes também foram 

utilizados em concreto. Este tipo de material foi designado de concreto polimérico, 

sendo que a quantidade de resina seria a responsável pelo endurecimento e 

aumento da resistência mecânica desses materiais. A serragem e o bagaço de cana 

também foram utilizados como materiais residuais em pastas de cimento (KEBEIZ, 

YANG & FOWLER, 1994). 

Segundo MEHTA & MONTEIRO (1994), a sílica ativa (subproduto de fornos a 

arco e de indução das indústrias de silício e ligas de ferro-silício), a escória de alto-

forno, a cinza volante (pequenas partículas esféricas vítreas silicoaluminosas, 

produzidas pela combustão de carvão pulverizado nas usinas termoelétricas) e a 

argila calcinada, são os materiais reciclados, comercialmente mais utilizados junto 

com o cimento. 

A borracha tem sido utilizada na Engenharia, a partir do uso do pneu 

reciclado. Em 1998, nos Estados Unidos, a American Society for testing and Material 

(ASTM) aprovou a norma prática para o uso de pneus inservíveis em aplicações na 

Engenharia Civil, com o intuito de absorver grandes quantidades de pneus 

descartados. Com esta norma, pneus inteiros ou processados passaram a ser 

usados em obras de Engenharia no lugar de materiais de construção convencionais. 

A Associação Norte Americana dos Fabricantes de Borracha estimou, em 2002, que 

nos últimos 10 anos houve um aumento nas aplicações de pneus, com 
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aproveitamento de 40 milhões de unidades por ano (BENSON, 1995; RUBBER, 

2006). 

Os pneus inservíveis podem ser usados em obras geotécnicas, em 

barragens, como material de enchimento de aterros e em muros de contenção, que 

são constituídos por camadas de pneus preenchidos com solo (LONG, 1984). Este 

tipo de destinação dos pneus foi, inicialmente, utilizado por países da Europa e 

Canadá. No Brasil, um projeto semelhante foi desenvolvido em 1995 pela Prefeitura 

do Rio de Janeiro, onde foram utilizados cerca de 15 mil pneus cortados ou inteiros 

para a construção de um muro de 60 m de comprimento e 4 m de altura. Estas 

experiências demonstraram que o uso de pneus inservíveis é uma alternativa 

técnica e economicamente viável (MEDEIROS et al., 1997). A construção de 

barragens pode absorver uma boa quantidade de pneus inservíveis, contribuindo 

para o controle de erosão do solo ou causada por ventos, enchentes e ressacas.  

A partir da década de 1980, os pneus têm sido utilizados como material de 

enchimento de aterros, substituindo o agregado. Neste tipo de uso, além de se 

evitar a disposição dos mesmos em aterros sanitários, há vantagens que incluem o 

baixo custo, peso reduzido, e degradação lenta mesmo ficando abaixo do lençol 

freático. As partículas de borracha de pneus para esta aplicação podem ser de 76 

mm e 305 mm, que são maiores que as normalmente empregadas que ficam entre 

12 mm a 76 mm. Em aterros que requerem controle de compactação é 

recomendável o uso de partículas com no máximo 50 mm (NGUYEN & WILLIAMS, 

1989). 

Comparando com a areia, os pneus são menos permeáveis e podem, assim, 

ser utilizados inteiros ou triturados em obras de drenagem ou em substituição aos 
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bueiros. Quando inteiros, podem ser utilizados presos uns aos outros, compondo 

módulos. Possuem a capacidade de absorver compostos tóxicos, facilitando a 

remoção do material drenado (BENSON, 1995). A borracha de pneu granulada pode 

ser utilizada também em barreiras para atenuar impactos como no caso de trilhas, 

pisos e parques infantis. A utilização em recifes artificiais e sistemas de 

armazenagem para irrigação artificial são outros exemplos de outras aplicações dos 

pneus inservíveis (BRESSI, 1993). 

 

2.7.1 Utilização da Borracha de Pneus Inservíveis na Engenharia 

 
 

A borracha moída é utilizada em vários métodos de reciclagem de pneus, 

como no uso de grânulo da sua borracha no asfalto usado na construção de 

estradas (KIRK-OTHMER, 1982). Na pavimentação de ruas, a adição de 15 a 25% 

de borracha reciclada aumenta a elasticidade e a durabilidade do asfalto, 

proporciona maior resistência à fadiga do material, melhora o comportamento 

perante a chuva e o tempo frio, aumenta a resistência à propagação de fissuras, 

aumenta a resistência à abrasão e à derrapagem, diminuindo o ruído nas rodovias e 

reduzindo a reflexão da luz (BLUMENTHAL, 1991; SCHUSTE, 1993).  

Em 2000, BERTOLLO et al., estimaram que metade dos pneus das frotas de 

veículos em circulação no país se torna inservível e para ODA (2000), 50% da 

produção brasileira torna-se inservível. Dentre as diversas aplicações do pó de 

borracha extraído de pneus inservíveis, pode-se citar o uso na geração de energia, 

na produção de combustíveis, na construção civil e, ainda, como elemento aerador 

de solos compactados e pilhas de composto orgânico.  
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Na Engenharia, o pneu pode ser utilizado em diversas aplicações incluindo: 

material de enchimento de peso leve; drenagem em campo séptico; aterro em 

estradas; suporte de base de estrada; sistema de drenagem de gases em aterros 

sanitários; material para compostagem; estabilização de encostas; controle de 

erosão, diques, barragens; isolante térmico e acústico; drenagem em aterro 

sanitário; aditivos para pavimentos asfálticos e pistas esportivas; cobertura de 

parques infantis; concretos leves. Quando esterilizados pelo método de lixiviação, 

os pneus processados não afetam a qualidade da água em caso de contato com 

lençóis freáticos (RUBBER, 2006). 

Nos Estados Unidos, aproximadamente, 480 milhões de toneladas de asfalto 

são assentados a cada ano. Se em apenas 10% desse total fosse utilizado 3% de 

borracha de pneu, isto acarretaria na utilização de quase todos os pneus que 

precisam ser descartados no ano (SCHUSTE, 1993). No entanto, existem restrições 

mercadológicas quanto ao uso desse material uma vez que este processo é cerca 

de 35% mais caro que o asfalto convencional.  

Em obras de pavimentação, a borracha de pneus pode ser incorporada aos 

materiais asfálticos por dois processos: úmido e seco. No processo úmido, a 

borracha moída (cerca de 5 a 25% do peso total de ligante) é incorporada ao ligante 

asfáltico antes de se adicionar o agregado (asfalto-borracha), atuando como 

modificadora do cimento asfáltico. No processo seco, a borracha moída (cerca de 

1% a 3% do peso total da mistura) é misturada com o agregado (agregado-

borracha) antes de se adicionar o ligante asfáltico, em substituição a uma pequena 

parte dos agregados finos. As técnicas de produção de mistura para o processo 

seco são semelhantes às utilizadas na produção do concreto convencional. Embora 
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o custo do asfalto com borracha seja 50% maior do que o asfalto sem borracha, o 

primeiro é mais vantajoso porque fornece maior durabilidade (ODA, 2000). Isto 

porque a combinação de ligante modificado e o aumento da elasticidade das 

misturas asfálticas tendem a produzir pavimentos mais resistentes à fadiga e ao 

trincamento a baixas temperaturas, aumentando, também, a resistência à 

deformação permanente em relação às misturas convencionais (BERTOLLO & 

FERNANDES JR, 2002). 

Segundo HUTCHINSON & STRANAGHAN (1990), a borracha de pneu pode 

ser utilizada na construção civil como isolante estrutural, impedindo a propagação 

de tensão, como por exemplo, em casos de abalos sísmicos. Isto porque a borracha 

apresenta uma capacidade de absorver 8.000 vezes mais energia se comparada 

com os metais. 

ELDIN & SENOUCI (1992) utilizaram a borracha de pneu na construção de 

uma pista de teste com cerca de 5 m de largura, 1,8 m de altura e 61 m de 

comprimento. Para a construção, foram utilizados borracha de pneu, solo das 

proximidades do local de construção e calcário argiloso, compactados em camadas 

ou misturados. Os autores constataram que o uso da borracha de pneu não afetou a 

manipulação e a colocação do material na pista, porém, causou alguns problemas 

na compressibilidade. A pista apresentou desempenho aceitável e requereu 

manutenção. 

A resistência à tração da pasta de cimento com adição de borracha de pneu 

foi avaliada por LEE et al. (1993). Foram utilizadas partículas de borracha de 0,8 

mm e 0,4 mm, com tratamento superficial com HNO3 diluído. Foi observado que a 

resistência à tração do material onde se utilizou 5% de borracha sem tratamento 
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diminuiu 18% e decresceu ainda mais com o aumento da porcentagem de borracha 

de pneu utilizada. Já a inclusão de 5% de borracha tratada ocasionou uma 

diminuição de 44% na resistência a tração, que não se alterou com o aumento da 

quantidade de borracha utilizada. O tamanho de partícula de borracha não afetou 

significativamente o desempenho do material. Uma diminuição na densidade 

também foi observada em todos os casos. Para a resistência aos ciclos gelo-degelo 

foi utilizada borracha sem tratamento com tamanho de 0,2 mm e nas proporções de 

10 e 20%. Observou-se uma contradição, pois a resistência à flexão do material 

diminuiu com o aumento dos ciclos em todos os casos, mas a perda de massa 

diminuiu consideravelmente para os corpos-de-prova onde se utilizou a borracha. 

Os autores concluíram que a resistência desse material pode ser melhorada com 

um tratamento superficial adequado da borracha; propriedades como densidade, 

tolerância a ciclos gelo-degelo, isolamento acústico e térmico, podem ser 

melhoradas com a inclusão da borracha de pneu no concreto. 

O uso da borracha de pneu como agregado miúdo resultou em uma 

diminuição na resistência à compressão, sendo observada uma grande variação em 

relação ao tamanho de partícula de pneu quando comparado com o concreto 

comum (ELDIN & SENOUCI, 1993). 

Estudando a resistência e o aumento de volume do concreto com adição de 

pneu, ROSTAMI et al. (1993) substituíram entre 10 a 100% do agregado graúdo do 

concreto por borracha de pneu, sem tratamento superficial e tratada com água ou 

com CCl4. O aumento na quantidade de borracha adicionada provocou uma 

diminuição gradual na resistência à compressão, sendo que, utilizando-se 10% de 

borracha tratada com CCl4, verificou-se uma diminuição de 10% na resistência à 
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compressão em relação ao concreto convencional. Utilizando-se 10% de borracha 

tratada com água, a diminuição foi de 27% e, sem tratamento, 46%. 

ALI et al. (1993) adicionaram partículas de borracha de pneu sem tratamento 

e com diâmetros entre 0,6 a 1,2 mm e observaram uma diminuição na resistência à 

flexão de 3,5 MPa (concreto sem borracha) para 2,5 MPa. A resistência à 

compressão caiu de 45 MPa para 28 MPa. MEHTA & MONTEIRO (1994), 

verificaram que a substituição de até 45% em volume do agregado miúdo por 

borracha triturada em dimensões análogas ao agregado substituído causou perdas 

na resistência à compressão em torno de 50%, tanto para corpos-de-prova 

cilíndricos como cúbicos.  

Uma redução de cerca de 64% na resistência à compressão do concreto foi 

observada pela substituição de até 50% do agregado graúdo em corpos-de-prova 

cilíndricos e acima de 80% em cúbicos e, de 74%, na resistência à flexão (TOPÇU, 

1995). A redução na compressão foi maior que na tração por flexão. A variação não 

ocorreu de forma linear e aumentou com o volume de borracha. Também, foi 

observado aumento na tenacidade à fratura (TOUTANJI, 1996). Este fator, segundo 

FATTUHI et al. (1996), pode estar relacionado ao módulo de elasticidade da 

borracha, que é menor do que o do concreto. Os autores também relatam que 

geralmente, concretos contendo borracha fina (partículas entre 0,8 e 4,8 mm) têm 

uma resistência à compressão maior do que a dos concretos contendo uma 

borracha grossa (maior que 4,8 mm). 

Pesquisando a durabilidade da borracha em ambiente alcalino, HUYNH & 

RAGHAVAN (1997) verificaram uma mudança desprezível do material com 

mudanças no pH da solução. Porém, após quatro meses de imersão na solução, as 
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tiras de borrachas apresentaram pouca elasticidade, mantendo a deformação 

recebida. Atribuiu-se a isto o fato de que um material com baixo módulo de 

elasticidade tem maior capacidade de resistir a esforços de impacto. 

O comportamento do concreto com borracha sob esforços de colisões foi 

estudado por TOPÇU & AVCULAR (1997), que verificaram que o concreto 

emborrachado resistiu de forma satisfatória, e tal fato se intensificou à medida que 

se aumentou a quantidade de borracha.  

A possibilidade de reutilização de borracha moída de pneus usados como 

adição em pasta de cimento foi estudada por SEGRE (1999). O objetivo do estudo 

foi tratar as partículas de borracha com soluções aquosas de H2SO4 ou NaOH, 

visando aumentar a hidrofilicidade da superfície das mesmas para compatibilizá-las 

com a matriz de cimento. Foram utilizados corpos-de-prova de pasta de cimento 

(relação água/cimento = 0,33) contendo 5 ou 10% de borracha (granulometria 

menor que 35 mesh). Foram realizados ensaios de absorção de água por imersão, 

densidade, resistência ao ataque ácido e resistência à flexão; os corpos-de-prova 

com 10% de borracha tratada com solução de NaOH apresentaram os melhores 

desempenhos. Ensaios de microscopia eletrônica de varredura, absorção de água 

por capilaridade; resistência à flexão, à compressão e à abrasão; determinação do 

modulo elástico e da energia total de fratura, foram realizados para corpos-de-prova 

de pasta de cimento (relação água/cimento = 0,36) contendo 10% de borracha sem 

tratamento ou tratada com solução saturada de NaOH. Os ensaios de determinação 

da energia total de fratura e resistência à flexão, à compressão e ao ataque ácido 

mostraram que a adição da borracha funcionou como agente tenacificante e, nas 

condições experimentais utilizadas, diminuiu a porosidade do material. A 
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determinação da perda de massa por abrasão (-1,2 ± 0,4% para o controle; -1,7 ± 

0,4% utilizando-se borracha tratada, e -4,0 ± 1,2% utilizando-se borracha sem 

tratamento, após 600 ciclos) e as micrografias eletrônicas de varredura mostraram 

que as partículas de borracha tratadas com solução saturada de NaOH aderiram 

quimicamente à matriz de cimento. A utilização da borracha moída de pneus como 

adição e não como agregado tornou promissor o seu uso como material de 

Engenharia, como por exemplo, em pisos e revestimentos.  

A trabalhabilidade e as propriedades mecânicas de argamassa de cimento 

contendo borracha de pneus de automóveis e caminhões foram avaliados por 

RAGHAVAN et al. e RAGHAVAN (1998, 2000). Dois tipos de partículas de borracha 

foram usados, sendo verificado que a adição de borracha diminuiu a resistência à 

flexão. Houve influência na forma das partículas de borracha, pois aquelas em 

forma de fibras tiveram maior resistência à flexão, quando comparadas com as 

borrachas em forma granular. Os autores constataram que as argamassas contendo 

resíduos de borracha apresentaram melhor trabalhabilidade que a argamassa sem 

adições. Constataram, também, aumento da tenacidade nos corpos-de-prova, 

quando submetidos à flexão. Concluíram que algumas propriedades do concreto 

podem ser melhoradas utilizando-se a borracha, como por exemplo, a propagação 

de fissuras.  

Segundo ACCETTI & PINHEIRO (2000) os resíduos de borracha atuam como 

obstáculos ao desenvolvimento das fissuras. Ao interceptarem as microfissuras que 

surgem durante o endurecimento da pasta, eles impedem sua progressão e evitam 

o seu aparecimento prematuro. Na mistura endurecida, eles também limitam o 

comprimento e a abertura das fissuras.  
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Com a adição de resíduos de borracha na argamassa LIMA, ROCHA & 

FERREIRA (2000), verificaram um maior isolamento sonoro se comparada à 

argamassa convencional. Foram realizados estudos com um pórtico de concreto 

para ensaios de portas e janelas. Segundo o autor, as placas produzidas com o 

compósito de argamassa, cimento e borracha podem atingir valores de atenuação 

de 26 a 39 dB, sendo consideradas com capacidade de isolamento acústico.  

ZHU (2006) adicionou uma pequena quantidade de borracha de pneu moída 

(de aproximadamente 1 mm, na proporção de 8% do peso do cimento) ao concreto 

para confecção de uma calçada de um campus universitário do Estado do Arizona. 

Observou que, ao contrário das pesquisas anteriores, a adição de borracha moída 

ao concreto produziu vários benefícios que compensariam a perda da resistência à 

compressão, especialmente em projetos que não se destinam a cargas pesadas. 

Esses benefícios incluíram reduções em expansões térmicas, menor encolhimento 

durante a secagem e diminuição da fragilidade, além de maior resistência aos 

danos causados pelo congelamento e descongelamento (climas muito frios). 

Também, em 2001, foi efetuada uma pesquisa na UNICAMP que incluiu o uso 

de pneus na substituição de agregados adicionados ao concreto, visando a 

obtenção de um material de construção mais flexível. O objetivo seria obter um 

concreto flexível e mais resistente ao impacto e, também, melhor isolante térmico e 

acústico que o concreto convencional. Este tipo de concreto poderia ser aplicado 

em pisos e fundações, para instalação de máquinas e ferramentas, absorvedores de 

choque em casos de terremotos, isolantes térmicos e acústicos. Neste mesmo ano, 

o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), iniciou 

pesquisas na área de construção civil, utilizando como resíduos como materiais 
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alternativos como isopor (EPS), garrafas plásticas inteiras recicladas (PET), para 

confecção de blocos em concreto leve ,e raspas de pneus provenientes do processo 

de recauchutagem, como parte do agregado miúdo, na execução de contra-piso. O 

objetivo era a redução dos custos, melhorias no aspecto termo-acústico, 

durabilidade e agilidade de execução, e contribuir para a resolução de problemas 

como a falta de moradia, a grande quantidade de resíduos gerados e a escassez da 

areia na região de Curitiba/PR (ANBIO, 2006). 

Utilizando pneu picado com dimensões próximas à da brita zero e pneu em 

fibras na proporção de 10% em volume seco, RIBEIRO et al. (2002) avaliaram o 

comportamento do concreto com adição de borracha de pneus. Concluíram que, 

mesmo com a perda de resistência devida à utilização da borracha, verificada em 

alguns corpos-de-prova com 10% da borracha picada, os valores obtidos para a 

resistência à compressão ficaram em patamares aceitáveis para utilização 

estrutural. Concluíram ainda, que o concreto com 10% de borracha em fibras, pode 

ser aplicado com vantagens, em elementos estruturais onde a resistência elevada 

não seja um fator essencial e onde o baixo peso específico ou a alta 

deformabilidade possam ser fatores de colaboração, como por exemplo, na 

confecção de placas para divisórias internas ou muros de divisa, bem como placas 

para pavimentação de praças ou escolas públicas.  

FIORITI (2002) estabeleceu composições de argamassa com a incorporação 

de resíduo de borracha para a confecção de blocos de alvenaria. Foram 

pesquisados alguns traços com a substituição parcial de areia média pelo resíduo 

de borracha, que variou de 15 a 35%, tanto na utilização para a confecção de 

blocos estruturais como para os de vedação. Os testes realizados comprovaram a 
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possibilidade de se utilizar tal resíduo em substituição à areia, atendendo aos 

requisitos estipulados pelas normas brasileiras. A maior vantagem foi que, além do 

material apresentar massa inferior à dos concretos convencionais, facilitando a sua 

execução, houve diminuição do desgaste de equipamentos na sua fabricação.   

A fim de se observar o efeito da incorporação de agregados de borracha na 

resistência à fissuração de argamassas, BONNET (2003) mostrou que a 

incorporação destes agregados usados nas misturas conferiu ao material um ganho 

na capacidade de deformação antes da ruptura e, em contrapartida, uma queda 

significativa na resistência à compressão. Os resultados mostraram que o efeito 

benéfico da incorporação dos agregados de borracha é o de limitar a fragilidade da 

mistura. Impedindo-se a retração, pelo teste do anel, foi mostrado que a grande 

deformabilidade do compósito incorporado de agregados de borracha é dominante 

se comparado à sua grande sensibilidade à variação dimensional de retração. Isto 

resulta que o material incorporado de agregados de borracha teve uma maior 

resistência à fissura por retração que as argamassas conhecidas como tradicionais. 

A utilização de resíduos provenientes da recauchutagem de pneus no 

ambiente da construção civil foi o objetivo do estudo de SANTOS et al. (2004). 

Foram produzidos concretos com adições de borrachas (CAB) em quantidades 

características de concreto com fibras. A resistência à compressão para teores de 

borracha entre 1,74% e 3,00% do peso de cimento situou-se próxima dos 15 MPa, 

valor considerado usual para confecção dos elementos pré-moldados usados como 

acessórios para sinalizações de tráfego e barreiras de proteção. Quanto à 

resistência à tração, verificou-se um valor da ordem de 2 MPa, ou seja, pouco mais 

de 10% da resistência à compressão, valor também aceitável para os mesmos 



 

 

74 

elementos acessórios citados anteriormente. Segundo os autores, a grande 

vantagem da adição de borracha no concreto, quando comparada com os concretos 

usuais, está na melhor condição de deformabilidade, pela redução do módulo de 

elasticidade longitudinal. Essa redução proporciona uma melhor redistribuição de 

esforços e, conseqüentemente, um comportamento mais dúctil para a configuração 

de ruína. Em conclusão, os autores ressaltaram que a borracha produz, no 

concreto, uma diminuição da sua resistência à compressão, mas proporciona maior 

deformabilidade ao material. 

 

 

2.7.1.1 Granulometria das Partículas de Borracha 

 
De acordo com a UTEP (2006), a borracha de pneus pode ser utilizada como 

matéria-prima ou complemento para fabricação de diversos produtos, dependendo 

da dimensão dos grânulos. Os padrões de fabricação são os seguintes: a) 

granulado de borracha de 4 a 7 mm: utilizado como matéria-prima para a fabricação 

de produtos de borracha como: tapetes; coxins automotivos; correias automotivas e 

industriais; tijolos para queima; alimentação de caldeiras e fornos em geral. Neste 

padrão, a borracha é também utilizada como complemento para a fabricação de 

produtos como: tubos; retentores para motores; bombas; encanamentos; mantas de 

isolamento acústico e térmico; cintas para reboque e levantamento de cargas; 

sinalização de solo para tráfego; b) granulado de borracha de 1,5 a 3 mm: utilizado 

como matéria-prima para a fabricação de produtos de borracha como: pavimentos 

(misturado com o asfalto); solados para calçados; pequenos retentores; 

revestimentos de peças metálicas; pisos esportivos; construção civil, onde possui 
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inúmeras aplicações; c) pó de borracha de 0,3 a 2 mm: utilizado como matéria-prima 

para a fabricação de adesivos; vinil; lubrificantes para a indústria de plásticos que 

evitam que peças plásticas colem entre si quando armazenadas; fabricação de 

peças de borracha; retentores com diâmetro inferior a 0,3 cm; pastilhas e lonas de 

freio; tintas; tijolos de alta resistência; látex; goma para adesivos; pneus (adicionado 

10%). 

Na Engenharia, as propriedades dos materiais à base de cimento e borracha 

de pneus podem ser melhoradas com a utilização da borracha com granulometria 

menor. Na maior parte dos estudos, a dimensão das partículas de borracha utilizada 

tem sido em torno de 2 mm  (SEGRE, 1999). 

A redução nas propriedades mecânicas do concreto contendo borracha de 

pneu também foi observada por TOPÇU (1995 e 1997). O autor verificou que o uso 

de borracha com granulometria maior afetou mais negativamente as propriedades 

mecânicas do que quando se usa uma granulometria menor.  

TOUTANJI (1996) substituiu agregados minerais graúdos no concreto por 

lascas de borracha de pneu nas proporções de 25, 50, 75, verificando uma redução 

acentuada na resistência à compressão e à flexão. O concreto tornou-se dúctil, 

tendo um comportamento similar ao de concretos com fibras de aço. A perda da 

resistência à flexão, proporcionalmente, foi menor que a perda da resistência à 

compressão, quando foi aumentada a quantidade de tiras de borracha no concreto. 

Avaliando as propriedades mecânicas da argamassa à base de cimento e 

borracha de pneu RAGHAVAN, HUYNH & FERRARIS (1998) utilizaram partículas 

de borracha com 2 mm de diâmetro, sem nenhum tratamento, nas proporções de 5, 

10 e 15 %. Foi observado que a adição da borracha resultou numa diminuição da 
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resistência à flexão, que foi dependente da quantidade de borracha adicionada. Nos 

ensaios de fratura, constataram que as partículas de borracha foram arrancadas da 

matriz de cimento, indicando fraca adesão. Os autores sugeriram o uso de agentes 

de ligação para melhorar a adesão entre a borracha e o cimento.  

LI et al. (1998) também avaliaram as propriedades de concreto com partículas 

de borracha de pneus incorporadas. Foi utilizado um diâmetro máximo de partícula 

de 2,5 mm e na proporção de 10%. Os autores utilizaram borracha sem tratamento, 

recoberta com polímero solúvel derivado de celulose e recoberta com pasta de 

cimento. Foi observada uma redução de 10% na densidade, na resistência à 

compressão e na resistência à flexão. As amostras, em que se utilizou borracha 

recoberta com pasta de cimento apresentaram o melhor desempenho.  

A utilização de partículas menores de borracha, de 0,2 mm de diâmetro, 

melhorou o desempenho do concreto, oferecendo maior resistência a ciclos de gelo-

degelo, com baixa perda de massa do material. SEGRE (1999), além de utilizar uma 

menor fração granulométrica do processo de moagem da borracha de pneus, usou o 

processo de peneiramento para melhor controlar a granulometria, que ficou entre 

355 e 425 µm.  

Segundo KHATIB & BAYOMY (1999), a trabalhabilidade do concreto fresco 

com partículas de pneus incorporados depende da quantidade de borracha contida 

na mistura. Eles desenvolveram 3 misturas, sendo elas: grupo A, pó de borracha, 

substituindo agregado miúdo; grupo B, fibras de borracha, substituindo agregado 

graúdo; e o grupo C, com a mistura dos 2 tipos de borracha, substituindo os 2 tipos 

de agregados (100% de borracha equivale a 50% em cada tipo de agregado). 

Concluíram que houve redução da trabalhabilidade e que esta foi devida à redução 
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do abatimento, ocasionado pelo maior volume da borracha em relação ao agregado 

comum, aumentando, assim, os espaços vazios na argamassa.  

LIMA, ROCHA & FERREIRA (2000) efetuaram estudos da dosagem de 

argamassa com adição de grânulos de borracha vulcanizada (resíduo proveniente 

da indústria de recauchutagem de pneus usados) analisando suas prioridades para 

fins de obtenção de um material alternativo para a construção civil. Concluíram que 

nos ensaios de flexão atenderam às exigências da norma ASTM C 208-95, para a 

utilização como paredes e isolamento térmico para fins de cobertura. As placas 

produzidas apresentaram boas características de isolamento térmico, com valores 

de condutibilidade térmica inferiores ao valor máximo permitido pela norma 

anteriormente mencionada. Um dos pontos fundamentais na especificação de 

divisórias em projetos arquitetônicos é a proteção acústica proporcionada pelas 

mesmas. Neste ínterim, as placas produzidas com o compósito argamassa de 

cimento e borracha atingiram atenuações de 26 a 39 dB. 

Estudando o tamanho das partículas de borracha adicionada ao concreto, 

SEGRE & JOEKES (2000) sugeriram que a adição de resíduos de pneus ao 

concreto deve ser realizada com partículas de borracha com dimensão máxima de 

16 mm, já que todos os resultados obtidos em seus trabalhos apresentaram 

decréscimo nas propriedades mecânicas da argamassa, após a adição de partículas 

de borracha vulcanizada como agregado, sendo mais negativas na substituição dos 

agregados graúdos.  

A resistência à compressão do concreto com adição de fibras de borracha foi 

estudada por AKASAKI et al. (2001). O tamanho das fibras foi controlado pelo 

processo de peneiramento, com dosagem de 20% do volume da mistura, 
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equivalente a 4,81% do peso total. Foram utilizadas fibras entre 15 mm e 25 mm. 

Quando as fibras de borracha entraram no concreto em proporção similar à do 

cimento, ocorreu pouca perda volumétrica. A presença da borracha não diminuiu o 

volume da brita, o que contribuiu para a baixa perda de volume da mistura. O 

tamanho e a finura das fibras tiveram influência significativa, sendo que o concreto 

com fibras mais grossas apresentou maior resistência à compressão que o concreto 

com fibras mais finas. Segundo os autores, este tipo de material poderia ser 

utilizado em construções rodoviárias, painéis de paredes e elementos para 

composição de barreiras, em que não se exige alta resistência à compressão, 

absorção do som, além de poderem se submetidos a impactos. 

O preparo de concretos e argamassas com adição de aparas de pneus 

moídos, sem tratamento superficial, foi relatado por BAUER, TOKUDOME e 

GADRETA (2001). Foram utilizados pneus usados sem lona de aço e dotados de 

náilon, com granulometria compatível às de agregado miúdo e graúdo, sendo que a 

adição foi realizada substituindo parte dos agregados por aparas de pneus. Nas 

dosagens de argamassas, as substituições foram de 15, 30 e 40%, e, para o 

concreto, de 15 e 30%. Este trabalho teve como objetivo a verificação da resistência 

à compressão, tração por compressão diametral, tração na flexão, massa 

específica, módulo de deformação, porosidade, absorção de água por capilaridade 

e permeabilidade à água sob pressão. Foram feitos dois traços padrão da 

argamassa, 1:4 (argamassa de regularização) e 1:3 (argamassa de contra-piso). Os 

autores constataram que com a adição das aparas de pneus, a resistência 

mecânica das argamassas e do concreto diminuiu sensivelmente. Concluíram 

também, que a adição de até 40%, de aparas nas argamassas de não prejudicou 
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seu uso na construção civil, na aplicação de contra-pisos, regularizações e 

enchimentos de lajes, mas não recomendam seu uso para o tráfego pesado. No 

estado fresco, nas argamassas com adição de aparas, os autores observaram 

menor exsudação devido ao fato de que as argamassas com adição absorveram 

menos água para obtenção da mesma consistência. Verificaram perdas 

consideráveis na resistência à compressão do concreto, indicando seu uso no 

encapsulamento de dutos enterrados em valas.  

Comparando diversos trabalhos de concretos com borracha de pneu, 

ALBUQUERQUE et al. (2002) concluíram, principalmente que, partículas com 

dimensões superiores a 4 mm atuam negativamente nas propriedades mecânicas 

do concreto, sendo inviável seu uso; e que o maior problema encontrado pelos 

autores foi a aderência entre a borracha e a matriz de cimento, amenizado pelo 

tratamento da borracha. 

FIONTI et al. (2002) avaliaram blocos de concreto com função estrutural 

utilizáveis em alvenaria, com adição de resíduos de borracha provenientes do 

processo mecânico de recauchutagem de pneus, concluindo que, para o bloco 

estrutural, a quantidade considerada ideal de resíduos de borracha na composição 

do concreto, sem que o mesmo venha a diminuir a resistência dos blocos e ao 

mesmo tempo consumir o limite máximo de cimento adotado, é de 13% em volume, 

com aproximadamente 245 kg/m3 de cimento. Concluíram, também, que as 

dosagens com 15% em volume de resíduos apresentaram os resultados de 

absorção de água mais elevados por conterem a maior quantidade de resíduos em 

suas composições, o que teria dificultado o processo de compactação e vibração 

dos blocos na vibro-prensa semi-automática.  
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NIRSCHL et al. (2002) estudaram o comportamento mecânico de concretos 

acrescidos de fibras de borracha vulcanizada, de duas faixas granulométricas 

diferentes, provenientes do processo de recauchutagem de pneus, em composições 

de concreto com adição de borracha de pneus em substituição a 25% dos 

agregados, constatando que o seu uso é perfeitamente viável e que a adição das 

fibras maiores aumentariam as propriedades mecânicas do concreto e diminuiriam a 

sua trabalhabilidade. 

O uso de borracha de pneu triturada, para produção de um fluido leve 

(flowable lightweight), foi investigado por PIERCE et al. (2003). Verificaram que 

quando a borracha triturada é misturada em argamassa ou concreto, a massa 

específica e a resistência à compressão decrescem com o aumento da quantidade 

de borracha, enquanto que a ductilidade aumenta.  

A incorporação de borracha no concreto de alta resistência foi investigada 

por OLIVARES et al. (2004), com o objetivo de avaliar a capacidade da borracha em 

minimizar algumas características deste tipo de concreto como, por exemplo, a 

ruptura brusca ao fogo. As amostras sem borracha apresentaram desplacamento e 

curvatura bem acentuada, mas as amostras com borracha não apresentaram 

desplacamento e uma curvatura menor com o aumento da quantidade de borracha. 

Ensaios termogravimétricos mostraram que o uso da borracha diminuiu a 

temperatura alcançada numa certa distância da superfície exposta, diminuindo o 

cobrimento da armadura. Foi observado também que o concreto com borracha 

apresentou diminuição na resistência à compressão e na dureza. Segundo os 

autores, isto pode ser proveitoso quando é requerida maior ductilidade do material 

mantendo-se sua alta resistência.  
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BENAZZOUK et al. (2004) avaliaram o comportamento do concreto com 

borracha quando colocado em contato com a água. Foram realizados estudos de 

absorção de água, por capilaridade. Foi observado que a presença das partículas 

de borracha diminuiu a absorção da água e a permeabilidade do ar foi 

consideravelmente reduzida. Estes resultados demonstraram que a borracha 

colabora para a durabilidade do concreto em ambientes agressivos. 

NABIL & MOHAMMED (2004) utilizaram a cinza da borracha de pneu 

queimado à temperatura controlada de 850 ºC por 72 h. Este material foi resfriado 

ao tempo e utilizado em substituição ao agregado miúdo, nas proporções de 2,5%; 

5%; 7,5% e 10%, em peso, para a composição de argamassas. O diâmetro máximo 

das partículas utilizadas foi de 150 µm. A relação água/cimento foi mantida em 0,65. 

Com os resultados dos ensaios realizados, os autores chegaram às conclusões de 

que a resistência à compressão e a resistência à flexão das amostras aumentaram 

com o aumento dos teores de substituição da cinza para todos os períodos de cura 

testados; e que as argamassas contendo 5% e 10% de cinzas mostraram maior 

resistência ao dano de gelo-degelo e à penetração de íons cloreto, em relação à 

argamassa de controle.  

FRANÇA (2004) avaliou a resistência à tração de concreto convencional e de 

concreto contendo 10% de resíduo de borracha em substituição à areia, em volume, 

nas idades de 28 e 90 dias. Os resultados obtidos por meio dos ensaios de 

aderência confirmaram a viabilidade da utilização do resíduo de borracha em 

substituição ao agregado miúdo em concreto, seguindo a composição adotada.  
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2.7.1.2 Tratamento Superficial da Borracha 

 
 

De acordo com PAULON (1991), a aderência da borracha na matriz de 

cimento ocorre de duas formas: i) aderência química: ocorre pelo aumento da 

hidrofilicidade da superfície das partículas de borracha, na qual os cristais de 

cimento dão continuidade às partículas de borracha; e, ii) aderência mecânica: onde 

as partículas firmemente cristalizadas do cimento hidratado encerram as 

protuberâncias e as asperezas da superfície das partículas de borracha.  

Uma melhoria na qualidade do material formado por cimento com borracha 

pode ser obtida com o tratamento superficial adequado da mesma (LEE et al., 1993; 

LI et al., 1998). Os objetivos do tratamento de superfície foram o de retirar 

impurezas e contaminantes, ou gases absorvidos na superfície da borracha, 

introduzidos durante o processo de moagem e, de aumentar a hidrofilicidade da 

superfície das partículas da borracha, melhorando a adesão entre ela e a matriz de 

cimento.  

Os elastômeros são quimicamente resistentes a soluções salinas aquosas, 

bases e ácidos não oxidantes, e são menos resistentes a solventes apolares e 

ácidos oxidantes (ENCYCLOPEDIA, 1989). Entretanto, esta resistência depende de 

alguns fatores como, por exemplo, o tempo de exposição. O tipo de tratamento de 

superfície pode ser definido em relação ao custo. Como exemplo, pode-se utilizar a 

soda cáustica no lugar do hidróxido de alumínio, Al(OH)3, uma vez que, 

comparativamente, este material tem um custo até 3 vezes menor (SEGRE, 1999). 

O silicato de sódio (Na2SiO3) tem sido utilizado com sucesso como agente de 

acoplamento em materiais à base de cimento devido às suas características 
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alcalinas e adesivas (SANTOS et al., 1999). Por outro lado, SEGRE (1999) verificou 

que a borracha tratada com solução base, a soda cáustica (NaOH), apresentou 

melhores resultados na preparação de misturas com materiais à base de cimento, 

porém, não houve nenhuma diferença significativa na resistência à compressão 

entre as preparações onde se utilizou borracha tratada com NaOH e sem 

tratamento.  

Estudando diversos materiais que poderiam ser reciclados, SMITH et al. 

(1995) efetuaram pesquisa com tratamento superficial de partículas de pneu com 

gás cloro. Os pesquisadores concluíram pelas vantagens no tratamento superficial 

de materiais recicláveis, para se adaptarem às diversas necessidades técnicas e de 

mercado, como demonstrado no QUADRO 7, cujas propriedades mecânicas de uma 

mistura de borracha com poliuretano foram melhoradas pela obtenção deste 

compósito.  

 

 

 

 

QUADRO 7 - EFEITO DO USO DE BORRACHA TRATADA SUPERFICIALMENTE  
COM POLIURETANO 
 

PROPRIEDADES 100% 
POLIURETANO 

85% POLIURETANO e 15% de 
BORRACHA TRATADA 

Resistência à tração (MPa) 28 24 

Alongamento (%) 278 275 

Resistência de ruptura (N/mm) 104 91 

Reação (%) 49 48 

Dureza (shore D) 50 50 

FONTE: SMITH et al. (1995) 
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Em um trabalho sobre controle de fissuração do concreto com tiras de 

borracha provenientes de pneus usados, WU et al. (1996) fixaram em 2% em 

volume, a quantidade de borracha de pneu inserida no concreto, para aplicação em 

pavimentos com o intuito de diminuir fissuras devido às retrações. A superfície da 

borracha foi tratada com gás de plasma. Os autores notaram que nos corpos-de-

prova com borracha o concreto tornou-se mais dúctil, enquanto que nos outros 

concretos o rompimento foi brusco. As fissuras nos concretos com fibras de 

borracha tratada diminuíram em 15%, em relação ao concreto com fibras de 

borracha não tratada.  

RAGHAVAN, HUYNH & FERRARIS (1998), usando fibras de borrachas de 

pneus, estudaram o comportamento das argamassas quanto à resistência à 

compressão e a resistência à flexão, com pontes de aderência à base de silanos, 

que é a matéria-prima para a fabricação de silicones. Ensaiaram corpos-de-prova 

curados em temperatura ambiente e em temperaturas variando de 150 a 180 ºC, 

concluindo que houve uma mudança sensível nas propriedades, tornando-se mais 

dúcteis do que no concreto sem ponte de aderência, conforme mostrado no 

QUADRO 8. 

 

QUADRO 8 - ADERÊNCIA DA PASTA DE CIMENTO COM BORRACHA DE PNEU. 
 

TIPO DE AMOSTRA 
 

ADITIVO (%) RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA (J/M2) 

Borracha + cimento 0 Não houve aderência 

Borracha + cimento + aditivo 25 182 + 90 

Borracha + cimento + aditivo 100 455 + 90 

FONTE: RAGHAVAN (1999) 
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Em um estudo com argamassa contendo materiais descartáveis de polímeros 

BIGNOZZI, SACCANI & SANDROLINI (1999) utilizaram, também, partículas de 

borracha de pneus tratadas com silano para obter maior aderência. Eles 

constataram que as resistências à compressão e à flexão diminuíram com o 

acréscimo de borracha na argamassa. Verificaram também que, com aplicação de 

silano, houve maior aderência entre a borracha e a argamassa e a porosidade 

diminuiu em relação à argamassa com borracha sem tratamento. Os autores 

concluíram que, com a adição de borracha de pneu tratada com silano, a 

condutividade elétrica aumentou, afirmando que esta condutividade elétrica se deu 

não pela presença da borracha, mas pela presença do silano.  

MENEGUINI (2003) determinou as principais propriedades mecânicas de 

uma argamassa de cimento e areia, tendo, como adição, borracha moída de pneus 

usados tratada com solução de hidróxido de sódio comercial, tanto no estado fresco 

(índice de consistência) quanto no estado endurecido (absorção de água por 

capilaridade, compressão axial e diametral, módulo de elasticidade e desgaste por 

abrasão). No ensaio de desgaste por abrasão, para o traço 1:3, a argamassa sem 

adição do pó de borracha teve desgaste de 8,25 mm, em média, aos 1000 m de 

percurso e, com a adição de borracha, obteve-se um valor de 4,75 mm, ou seja, um 

aumento de 46 % da resistência de desgaste à abrasão.  

A borracha, devido a algumas propriedades, pode ser considerada como um 

agregado leve, podendo ser utilizada para fabricação de concreto leve, que 

apresenta larga aplicação no mercado da construção civil (EVANGELISTA et al., 

1996). O peso reduzido, isolamento térmico e acústico constituem grandes 
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vantagens da aplicação do concreto leve se comparado aos concretos tradicionais 

(EUROLIGHTCON, 1998; NOUMOWÉ et al., 2000). 

O concreto leve pode ser utilizado especialmente para confecção de pré-

moldados, pois apresenta a grande vantagem de reduzir em até 30% o custo final 

da obra (METHA & MONTEIRO, 1994; DALY, 2000; HOLM & BREMNER, 2000). A 

massa específica do concreto leve pode variar de 400 a 1850 kg/m³ e a resistência 

pode superar 100 MPa (POLIMIX, 2006). Devido a esta característica, o concreto 

leve reduz o peso das estruturas, diminuindo também o custo da fundação 

(NEVILLE, 1982). 

Em relação aos concretos convencionais, os pré-fabricados de concreto leve 

apresentam as seguintes vantagens: redução de 20 a 50% nos custos de transporte 

por unidade de volume de concreto; execução de estruturas com vãos maiores; 

possibilidade de produzir peças com dimensões maiores, utilizando os mesmos 

equipamentos da fábrica e do canteiro; e redução do tempo de montagem das 

estruturas, entre 25 a 50% (BREMMER, 1998; TANGO, 2006).  

O controle de qualidade dos pré-moldados de concreto está relacionado ao 

custo aceitável e ao desempenho otimizado e, para tanto, é necessário um controle 

tanto da produção como da aceitação pelo mercado. A produção é controlada pelo 

proporcionamento e mistura dos materiais; moldagem, carregamento, prensagem, 

vibração e desmoldagem; transporte dos blocos frescos; cura e armazenamento. Já 

a aceitação do produto é feita pelo consumidor, controlando as especificações 

ditadas pelas normas técnicas para cada aplicação do produto (LIMA, ROCHA & 

FERREIRA, 2000). 
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Na produção de pré-moldados de concreto leve com adição de borracha de 

pneu deve-se levar em consideração as alterações que esse agregado pode 

provocar, já descritas na literatura para o concreto convencional. Dentre as 

alterações que podem ser consideradas pouco favoráveis estão a maior 

possibilidade de segregação dos agregados, a redução da resistência mecânica e o 

aumento da retração por secagem e da fluência. Por outro lado, a redução da 

massa específica, a maior compatibilidade entre os valores dos módulos de 

deformação da matriz de cimento e do agregado e a melhoria de desempenho das 

propriedades térmicas constitui grandes vantagens da fabricação de pré-moldados 

de concreto leve com borracha.   
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 
O programa experimental teve por objetivo desenvolver blocos de concreto 

com adição de borracha de pneus inservíveis e testar suas características, 

apresentando subsídios para a sua comercialização.  

Como variáveis do estudo foram consideradas as propriedades físico-

químicas dos insumos (cimento, agregado graúdo e miúdo e borracha); a 

granulometria do agregado total, o estudo de traço; a consistência da moldagem, o 

teor de adição e o tempo de moldagem por vibro-compressão. Após a produção do 

concreto, foram analisados: a massa específica, os vazios e a resistência à 

compressão e à tração, e foi realiza a avaliada da temperatura da massa de 

concreto. 

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

 
Foram utilizados os seguintes componentes: 

• cimento Portland CPII-Z 32, de uso geral, conforme estabelecido pela 

norma ABNT NBR 11578 (ABNT, 1991); 

• água tratada; 

• areia natural média lavada; 

• brita no 1, com dimensão máxima característica de 19 mm; 

• aditivo polifuncional Sikament, na proporção de 1% em relação ao 

peso do cimento; e 

• borracha proveniente de resíduo de indústria de recauchutagem de 

pneu e cujo material vem sendo utilizado, atualmente, para queima em 
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fornos de cimenteira. A caracterização granolumétrica foi obtida 

conforme norma NBR NM 248 (ABNT, 2003) e as suas características 

químicas pela espectroscopia de infravermelho com transformada de 

Fourier, FTIR, em equipamento marca Bomen, em número de onda 

compreendido entre 200 e 4000 cm-1. 

Todos os insumos foram analisados segundo normas brasileiras específicas 

para a verificação de suas características físico-químicas. 

 

3.2 DETERMINAÇÃO DA MELHOR COMPOSIÇÃO DO AGREGADO TOTAL 

 
Procurou-se estabelecer a maior quantidade possível de borracha a ser 

agregada ao produto final, sem comprometer as características dos demais 

componentes do concreto (NBR 7211/ 2005). Assim, com base na literatura, foram 

estipulados valores de adição de borracha triturada e a caracterização de corpos-

de-prova normalizados a fim de estabelecer o traço ideal para emprego em blocos 

para utilização em rodovias como meio-fio e “paver”, lajotas para calçamento. 

 

3.3 DOSAGENS DE CONCRETO 

 
Nesta fase foram aplicadas técnicas para a dosagem de concreto e os 

processos para determinar as proporções adequadas dos seus componentes: 

cimento, agregados, água e aditivo (NEVILLE, 1982; MEHTA & MONTEIRO, 1994; 

MARQUES FILHO, FREITAS & COSTA, 2005).  

Para verificar o processo de dosagem, utilizou-se o método experimental, em 

que os parâmetros foram levantados em laboratório. O estabelecimento do traço 
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final foi obtido de acordo com os resultados dos ensaios realizados nos corpos-de-

prova de concreto. A trabalhabilidade das dosagens foi efetuada de acordo com a 

NBR 9092 (ABNT, 2001). 

Foram trabalhados diversos traços, com o objetivo de chegar em 25% de 

adição da borracha como agregado. Iniciou-se com a realização do traço padrão, no 

qual não foi adicionado o componente estudado (borracha), para efeitos de 

comparação. Posteriormente foram estabelecidos traços de 5%, 10%, 15%, 20% e 

25%, codificados como: concreto-referência (CR) para 0% de adição; concreto com 

adição de 5% de borracha (CAB 5%); concreto com adição de 10% de borracha 

(CAB 10%); concreto com adição de 15% de borracha (CAB 15%); concreto com 

adição de 20% de borracha (CAB 20%); e concreto com adição de 25% de borracha 

(CAB 25%), para seus percentuais de borracha, respectivamente. As adições de 

borracha foram feitas em substituição à igual proporção de areia da mistura original 

ou padrão. 

 

3.4 PROCEDIMENTO DE DOSAGEM E TESTES DO CONCRETO FRESCO 

 
O procedimento inicial foi a pesagem de todos os componentes a serem 

utilizados no ensaio, conforme ilustrado na FIGURA 4. As pesagens foram 

realizadas para conferir o valor exato de cada material, conforme cálculos efetuados 

antes da realização do ensaio. 
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FIGURA 4 - FOTO DOS COMPONENTES: BALANÇA E BALDE UTILIZADOS NA                      
PESAGEM DOS INSUMOS PARA A OBTENÇÃO DA MISTURA  DE  CONCRETO 
 

Os insumos foram colocados na betoneira individualmente, inserindo 

seqüencialmente a brita, parte da água, a areia, o cimento e o restante da água; nos 

casos com adição de borracha esta foi adicionada por último. Efetuou-se a mistura 

por meio da betonada, com os seguintes tempos: 3 minutos de operação; 3 minutos 

em situação inerte (parada); e, em seguida, mais 2 minutos com a betoneira ligada. 

Na FIGURA 5 encontra-se apresentada uma das fotos ilustrativas da betoneira 

utilizada. 

 

FIGURA 5 - FOTO ILUSTRANDO A BETONEIRA UTILIZADA PARA A MISTURA 
DOS CONCRETOS 
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Ao final da mistura foi efetuada inspeção visual, colocando-se uma colher de 

pedreiro no interior da massa de concreto, para verificar sua consistência e 

homogeneidade. Estas características foram analisadas qualitativamente, por meio 

do escorrimento da massa pela colher de pedreiro e, também, por meio da 

experiência do operador. Na FIGURA 6 está mostrada uma foto com a massa de 

concreto no interior da betoneira, após a mistura. 

 

FIGURA 6 - FOTO DA MASSA DE CONCRETO NO INTERIOR DA BETONEIRA 

 

Após a análise visual, foi efetuado o teste de abatimento pelo tronco de cone 

(slump-test), conforme NBR NM 67 (ABNT, 1998). Neste ensaio, colocou-se a 

massa de concreto dentro de uma forma tronco-cônica, em três camadas igualmente 

adensadas com 25 golpes cada. Após, o molde foi retirado lentamente, e então foi 

efetuada a medida da diferença entre a altura do mesmo e a altura da massa de 

concreto depois de assentada. Na FIGURA 7 está mostrada foto de uma das 

dosagens, sob ensaio do slump-test. 
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FIGURA 7 - FOTO ILUSTRATIVA DO SUMP-TEST DE UM DOS TRAÇOS  
DOSADOS 
 
 

Em seguida, foram preenchidos e vibrados para melhor adensamento 6 

corpos-de-prova (CP) cilíndricos para as rupturas às idades de: medidas da 

resistência à compressão com dimensões de (100 x 200) mm, para 3, 7 e 28 dias 

sendo 2 CP’s de cada idade; e para a resistência à flexão em formas prismáticas de 

(150 x 150 x 500) mm, para 3, 7 e 28 dias, sendo 2 CP’s de cada idade, conforme 

foto demonstrativa do processo na FIGURA 8. 

Para a determinação da massa unitária do concreto em seu estado fresco foi 

utilizado um recipiente de volume conhecido, conforme mostrado na FIGURA 9. O 

recipiente foi preenchido com a massa de concreto, a qual foi adensada por meio de 

um vibrador de imersão, sendo o recipiente pesado antes e após seu 

preenchimento. 
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FIGURA 8 - FOTO ILUSTRATIVA DO MOMENTO DE PREENCHIMENTO E  
VIBRAÇÃO (ADENSAMENTO) DAS FÔRMAS COM O CONCRETO 

  
FIGURA 9 - DETERMINAÇÃO DA MASSA UNITÁRIA DO CONCRETO FRESCO 
 

Todos os CPs foram numerados, etiquetados e recobertos com uma película 

de plástico, sendo, após 4 horas colocadas em câmara úmida a 25 ºC e 95% 

umidade relativa. Na FIGURA 10, está mostrada uma foto representativa dos CPs, 

conformados. Após 24 horas o concreto foi retirado das fôrmas, permanecendo em 

câmara úmida até a data de ensaio. 
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FIGURA 10 - FOTO ILUSTRATIVA DOS CORPOS-DE-PROVA NA FÔRMA 
METÁLICA, ETIQUETADOS PARA ENSAIOS POSTERIORES 
 
 
 

 

3.5 TESTES NO CONCRETO ENDURECIDO 

 
Foram realizados testes de resistência à compressão, resistência à tração na 

flexão e resistência a tração por compressão. Os CPs foram rompidos aos 3 dias, 7 

dias e 28 dias.  

 

3.5.1 Resistência à compressão axial 

 
Elaborado conforme norma NBR 9062/2001, nas idades de ruptura de 3, 7 e 

28 dias.  

Os testes nos concretos endurecidos foram realizados com 35 CP’s 

distribuídos de acordo com cada traço estudado segundo o teor de adição do 

resíduo de pneus na massa de concreto, sendo utilizados 3 CPs nas idades de 3 

dias; 2 CPs aos 7 dias; e, 3 CPs aos 28 dias.  
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3.5.2 Resistência à tração na flexão  

 
O ensaio da resistência à tração na flexão foi realizado seguindo a NBR 

12142. A ruptura foi efetuada aos 28 dias, utilizando-se 2 CPs para cada traço 

estudado.  

 

3.5.3 Resistência à tração por compressão diametral  

 
Foi realizado o ensaio da resistência à tração por compressão diametral 

conforme normas NBR 5.738 e NBR 5.739. Os ensaios foram realizados com 10 

CP’s, sendo 2 CPs para cada traço estudado. 

 

3.5.4 Fabricação dos pavers e do meio-fio  

 
Foram confeccionadas 15 peças de pavers nas dimensões de (242 x 108 x 

61) mm. Essas peças foram rompidas em ensaio conforme a NBR 9780/87, para 

determinação da resistência à compressão.  

Foram fabricadas 4 peças de meio-fio e não foram testadas quanto à 

resistência à compressão pelo fato de que o ensaio não é normalizado para o 

produto final mas, apenas, para os CPs fabricados em paralelo, descritos no item 

3.5.1. Foi realizada, apenas, inspeção visual das peças acabadas, com o intuito de 

verificar a presença ou ausência de defeitos como: microtrincas, poros e bicheiras 

superficiais. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo encontram-se apresentados e discutidos todos os resultados 

obtidos nos concretos fabricados para sua aplicação em pavimentos na forma de 

blocos tipo “paver” e de meio-fio. Também, são apresentadas as considerações 

sobre a relação custo versus benefício dos produtos acabados. 

4.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DOS INSUMOS 

A borracha trabalhada foi identificada por FTIR como sendo do tipo SRB 

(borracha de estireno-butadieno). A sua distribuição granulométrica encontra-se 

listada na TABELA 1 e o gráfico resultante analisado, segundo as recomendações 

da NBR 7211, apresentado na FIGURA 11. Os resultados indicaram que o material 

está dentro da faixa recomendada para seu uso como agregado miúdo. 

 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DA BORRACHA 
 

PENEIRA 
(mm) 

MASSA 
RETIDA 

(g) 

PORCENTAGEM 
RETIDA 

(%) 

MASSA 
RETIDA 

ACUMULADA 
(g) 

PORCENTAGEM 
RETIDA E  

ACUMULADA 
(%) 

4,80 0,10 0,17 0,10 0,17 

2,40 1,80 2,98 1,90 3,14 

1,20 11,40 18,84 13,30 21,98 

0,60 19,80 32,73 33,10 54,71 

0,30 16,60 27,44 49,70 82,15 

0,15 8,40 13,88 58,10 96,03 

fundo 2,40 3,97 60,50 100,00 
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As características físico-químicas dos insumos analisados, individualmente, 

se encontraram dentro do especificado pelas normas. 
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FIGURA 11 - CURVA GRANULOMÉTRICA DA BORRACHA ANALISADA 
CONFORME NBR 7211 
 
 
 

4.2 CARACTERÍSTICAS DAS DOSAGENS DE CONCRETO 

 
Todos os parâmetros abordados para a obtenção de traços de concretos 

característicos para aplicação nos pavers e meio-fio, de forma a serem 

convenientemente utilizados no mercado, estão discutidos neste subitem. 

 

4.2.1 Traços de concreto  

 



 

 

99 

As 5 dosagens obtidas se encontram com seus traços apresentados na 

TABELA 2 e correspondem aos teores de borracha de 0%, 5%, 10%, 15% e 20% 

em substituição, na mesma proporção à massa de areia. O traço correspondente à 

substituição da areia por 25% de borracha não foi aprovado nas condições de 

trabalhabilidade e, por isso, foi abandonado.  

A relação água/cimento foi mantida constante nos 5 traços estudados em 1 

para 2. Para as dosagens com teores superiores de borracha, respectivamente 15 e 

20%, foram trabalhados com o aditivo polifuncional SIKAMENT PF 171, para manter 

a trabalhabilidade. 

 

TABELA 2 -TRAÇOS DE CONCRETO SEM E COM ADIÇÃO DE BORRACHA       
 

COMPONENTES CIMENTO AREIA BRITA 1 ÁGUA BORRACHA ADITIVO 

CR 1 2,02 2,62 0,5 0 0 

CAB 5% 1 1,92 2,62 0,5 0,10 0 

CAB 10% 1 1,82 2,62 0,5 0,20 0 

CAB 15% 1 1,72 2,62 0,5 0,30 0,01 

CAB 20% 1 1,62 2,62 0,5 0,40 0,01 

 
 
4.2.2 Massa unitária  

A massa unitária resultante dos traços de concreto trabalhados encontra-se 

apresentada na FIGURA 12. Observou-se uma redução na mesma na medida em 

que foi adicionada a borracha em substituição à areia até 10%. Após, o valor 

permaneceu praticamente constante, podendo ter tido influência do uso do 

superplastificante utilizado (ACI 1997). A partir do CR, esta reduziu de 2.352 kg/m3 

para 2.252 kg/m3 no concreto CAB 5%, representando uma diminuição de 4%. Para 
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os CAB 10%, CAB 15% e CAB 20%, a massa unitária teve uma diminuição de 8%, 

passando para 2.352 kg/m3 para 2.157 kg/m3. 
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             FIGURA 12 - MASSA UNITÁRIA DAS DOSAGENS DE CONCRETO 
 

 

A partir da adição de 10% de borracha ocorreu uma estabilidade da massa 

unitária, demonstrando uma retração menor do concreto em percentual acima de 

10% de borracha como agregado final. A redução da massa observada pode ser 

uma vantagem nos custos de transporte de material. 

 

4.2.3 Temperatura da massa de concreto  

 
A temperatura da massa de concreto foi medida com termômetro em graus 

Celcius, deixando a parte do metal enfiada na massa para obtenção da temperatura 

de concreto, logo após sua elaboração. Observa-se na TABELA 3 uma tendência de 

aumento da temperatura da massa de concreto, à medida que aumenta o percentual 

de borracha, o que não é favorável pois em estruturas com grandes dimensões isto 

pode causar transtornos, especialmente com relação à retração térmica. Para peças 
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pré-moldadas estas características não são essencialmente uma desvantagem, pois 

geralmente peças pré-moldadas possuem dimensões relativamente pequenas.  

TABELA 3 - VALORES DE TEMPERATURA OBTIDOS NOS 5 TRAÇOS DE                     
CONCRETO ESTUDADOS 
 

TIPO DE CONCRETO TEMPERATURA (oC) 

CR 17,47 

CAB 5% 17,67 

CAB 10% 18,19 

CAB 15% 18,29 

CAB 20% 18,90 

 

 
4.3 TRABALHABILIDADE DAS DOSAGENS  

 
Os resultados obtidos no teste de trabalhabilidade demonstraram uma 

tendência de sua diminuição com o acréscimo de teores de borracha sem aditivo 

polifuncional como pode ser verificado na TABELA 4. 

 

TABELA 4 – ABATIMENTO (“SLUMP”) DAS DOSAGENS DE CONCRETO                     
DESENVOLVIDAS 
 

TIPO DE 
CONCRETO 

VALORES (mm) 

CR 47,0 

CAB 5% 37,0 

CAB 10% 14,0 

CAB 15% 15,0 

CAB 20% 3,0 

 
 
4.4 RESISTÊNCIA MECÂNICA DOS TRAÇOS DE CONCRETO (NBR 9062/2001) 
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Os valores obtidos nos ensaios de resistência à compressão axial aos 3, 7 e 

28 dias estão apresentados na TABELA 5 e FIGURA 13. Os valores representam a 

resistência de dosagem, fcd.  

TABELA 5 – ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (3, 7 E 28 DIAS) 
 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
3 DIAS 7 DIAS 28 DIAS TRAÇO DE 

CONCRETO Valor 
médio, 

MPa 

Desvio 
padrão 

Valor 
médio, 

MPa 

Desvio 
padrão 

Valor 
médio, 

MPa 

Desvio 

padrão 

CR 21,1 0,6 26,4 0,3 34,6 0,8 

CAB 5% 16,1 0,7 20,1 0,3 27,1 0,8 

CAB 10% 13,0 0,2 16,3 0,3 20,3 0,6 

CAB 15% 8,9 0,0 15,2 0,1 19,0 0,4 

CAB 20% 4,4 0,1 12,2 0,1 14,7 1,6 

Nota. CR: concreto-referência, CAB: concreto com adição de 5%, 10%, 15% e 
10%. 
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FIGURA 13 - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL DOS TRAÇOS DE 
CONCRETO ESTUDADOS 
 
 
 

Conforme apresentado na TABELA 5, pode-se concluir que todas as 

dosagens trabalhadas com adição de borracha até 15%, em massa, foram 

satisfatórias para seu emprego em concreto para blocos pré-moldados, segundo as 
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recomendações da ABNT NBR 9062, que requer uma resistência mínima de 18 

MPa, fcd. 

Os valores mais significativos em termos de resistência à compressão ficaram 

para as dosagens com 5 e 10% de borracha. 

A resistência à compressão do concreto com 20% de borracha não atendeu 

às especificações da norma, não sendo recomendável o seu uso na fabricação de 

blocos de concreto. 

Para o concreto com 10% de borracha foi observada redução no percentual 

de perda da resistência à compressão axial em relação ao CR, dos valores 

apresentados na literatura por MENEGUINI (2003), SEGRE (1999) e ALI et al. 

(1993) que encontraram perdas de 30, 34%, e 37,7%, respectivamente, para os 

mesmos teores de borracha no traço. 

Na TABELA 6 e FIGURAS 14 e 15 encontram-se listados os valores de 

resistência à tração na flexão e compressão diametral, obtidos. Para a resistência à 

tração na flexão foram constatadas as seguintes variações: CAB 5% reduziu 0,8 

MPa, representando 20%; CAB 10% reduziu 1,3 MPa, representando 31%; CAB 

15% diminui 1,3 MPa, representando 31%; e CAB 20%, representando 29%; sendo, 

todos em relação ao CR. Para a resistência à tração por compressão diametral, as 

variações constatadas com a ampliação do teor de borracha, foram: CAB 5% 

reduziu 0,3 MPa, representado 7%; CAB 10% reduziu 0,6 MPa, representando 18%; 

CAB 15% reduziu 0,6 MPa, representado 18%; e, o CAB 20% reduziu 0,7 MPa, 

representado 25%; todos em relação ao CR. Ambos os resultados corroboram com 

os valores encontrados na literatura (NEVILLE, 1982). 
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TABELA 6 – RESISTÊNCIAS À TRAÇÃO NA FLEXÃO E COMPRESSÃO 
DIAMETRAL DOS TRAÇOS DE CONCRETO ESTUDADOS (28 DIAS) 
 

Concreto 

Resistência à tração 
na flexão, 

 MPa 

Desvio 
padrão 

Resistência à tração 
por compressão 

diametral, 
 MPa 

Desvio 
padrão 

CR 4,1 0,4 2,8 0,2 
CAB 5% 3,8 0,5 2,6 0,3 

CAB 10% 2,8 0,0 2,3 0,1 
CAB 15% 2,8 0,0 2,3 0,2 
CAB 20% 2,9 0,0 2,1 0,0 

Notas. CR: concreto-referência, CAB: concreto com adição de 5%, 10%, 15% e 10%. 
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FIGURA 14 - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR FLEXÃO DOS TRAÇOS 
ESTUDADOS 
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FIGURA 15 - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 
 
 

De acordo com a literatura, assim como no concreto convencional, parece 

ocorrer maior redução na resistência de compressão do que na resistência à tração 

por flexão (ALI et al., 1993; TOUTANJI, 1996; HOLM & BREMNER, 2000). A 

variação não ocorre de forma linear e aumenta com o teor de borracha. Este fato 

pode estar correlacionado a um aumento de defeitos, como microtrincas e aumento 

de porosidade, no volume do concreto, pela introdução da borracha como agregado. 

 

 

4.5 RESULTADOS DOS PAVERS  

 

As peças foram rompidas em ensaio conforme a NBR 9780/87, para 

determinação da resistência a compressão.  

Na TABELA 7 estão apresentados os dados de resistência à compressão dos 

pavers aos 28 dias e, também, sendo demonstrado o desvio padrão de cada tipo de 
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concreto. Para cada tipo de concreto foram avaliadas 3 CP’s, sendo a redução 

média da seguinte forma: a) para concreto com adição de 5% de borracha, redução 

na resistência de 39%; b) para o concreto com adição de 10% de borracha, redução 

na resistência de 46%; c) para concreto com adição de 15% de borracha, redução 

na resistência de 60%; e, d) para o concreto com adição de 20% de borracha, 

redução na resistência de 56%. 

 

TABELA 7 – ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DOS PAVERS AOS 28 
DIAS 
 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DOS PAVERS 
Concreto Valor médio aos 28 d 

MPa 
Desvio padrão 

CR 36,8 4,5 
CAB 5% 22,3 3,0 

CAB 10% 19,8 1,2 
CAB 15% 14,7 0,6 
CAB 20% 16,1 1,6 

Nota. CR: concreto-referência, CAB: concreto com adição de 5%, 10%, 15% e 10%. 

 

Os pavers apresentaram tendência de aumento na quantidade de defeitos 

superficiais, como bolhas de ar e presença de raspas de borracha na superfície da 

peça, conforme se aumentou o teor de borracha no concreto entre 5 e 20%. Entre 

as FIGURAS 16 e 20, está apresentada uma seqüência de fotos das peças, com os 

vários teores de adição de borracha na massa de concreto, para que possa ser 

observada a qualidade do acabamento superficial. 
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 FIGURA 16 - PAVER COM 0% DE BORRACHA.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 17 - PAVER COM 5% DE BORRACHA. 
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FIGURA 18 - PAVER COM 10% DE BORRACHA 
 
 

 

FIGURA 19 - PAVER COM 15% DE BORRACHA 
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FIGURA 20 - PAVER COM 20% DE BORRACHA  
 
 

Na FIGURA 21, pode ser observado que o teor de vazios ou poros 

superficiais e a quantidade de raspas de borracha na superfície do paver tornaram-

no muito irregular e de característica pouco atraente ao consumidor. 

 

FIGURA 21 - APARÊNCIA DO PAVER COM 20% DE BORRACHA 
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4.6 RESULTADOS DO MEIO FIO  

 

Até a presente data, não existe uma norma específica para ensaio de meio 

fio, desta forma não foi realizado nenhum exame quantitativo deste material, apenas 

análise qualitativa, através de visualização e inferência dos dados obtidos dos 

corpos de prova. 

Pela análise visual do meio-fio com concreto com 10% de borracha, 

observou-se que em sua superfície não foi verificada a presença de defeitos tais 

como microtrincas e raspas de borracha, conforme pode ser evidenciado pela 

imagem mostrada na FIGURA 22. O acabamento diferenciado, tornou seu design 

mais arrojado, do que os atuais meio-fios existentes no mercado, o que pode se 

tornar uma vantagem competitivamente. 

 

 

 FIGURA 22 - MEIO-FIO COM CONCRETO COM 10% DE BORRACHA 
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4.7 AVALIAÇÃO ECONÔMICA DO CONCRETO 

 
 

Foi efetuada uma avaliação econômica da adição de borracha no concreto, 

partindo do custo zero da borracha, com o objetivo de verificar a viabilidade de 

comercialização dos produtos. Os custos foram baseados em uma pesquisa de 

preços dos materiais empregados, efetuada na região metropolitana de Curitiba, em 

setembro de 2006. 

Para efeitos comparativos, foi feito o cálculo do custo de produção do CR, 

considerado por m3. Assim, observaram-se reduções em relação ao R$ de R$ 3,00 

(2%); R$ 6,25 (3,8%); R$ 9,55 (5,8%) e R$ 12,57 (7,6%), respectivamente aos 

concretos com adição de 5%, 10%, 15% e 20% de borracha. Os valores 

correspondentes encontram-se apresentados nas TABELAS 8 a 12. 

 

TABELA 8 - CUSTO DO CR 
 
MATERIAIS PREÇO/m3 

(R$) 

MASSA 

ESPECÍFICA 

(g/cm3) 

VOLUME 

(m3) 

MASSA 

UTILIZADA 

(kg) 

PREÇO/k

g (R$) 

CUSTO 

TOTAL 

(R$) 

Brita 19 

mm 

40,00 2,62 2620 1.092,76 0,015 16,68 

Areia 

Natural 

25,00 2,63 1580 748,97 0,016 11,85 

Cimento 14,99 2,97 40 364,70 0,375 136,67 

Água 3,00 1,00 1000 164,12 0,003 0,49 

Borracha 0 1,35 0 0 0 0 

TOTAL - - - - - 165,70 
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TABELA 9 - CUSTO DO CAB 5% 
 
 
MATERIAIS PREÇO/m3 

(R$) 

MASSA 

ESPECÍFICA 

(g/cm3) 

VOLUME 

(m3) 

MASSA 

UTILIZADA 

(kg) 

PREÇO/k

g (R$) 

CUSTO 

TOTAL 

(R$) 

Brita 19 

mm 

40,00 2,62 2620 1.078,59 0,015 16,47 

Areia 

Natural 

25,00 2,63 1580 702,66 0,016 11,12 

Cimento 14,99 2,97 40 359,97 0,375 134,90 

Água 3,00 1,00 1000 162,59 0,003 0,49 

Borracha  1,35 13,50 1,36   

TOTAL - - - - - 162,70 

 
 
 
 
 
TABELA 10 - CUSTO DO CAB 10% 
 
MATERIAIS PREÇO/m3 

(R$) 

MASSA 

ESPECÍFICA 

(g/cm3) 

VOLUME 

(m3) 

MASSA 

UTILIZADA 

(kg) 

PREÇO/k

g (R$) 

CUSTO 

TOTAL 

(R$) 

Brita 19 mm 40,00 2,62 2620 1.064,80 0,015 16,26 

Areia 

Natural 

25,00 2,63 1580 657,55 0,016 10,40 

Cimento 14,99 2,97 40 355,37 0,375 133,17 

Água 3,00 1,00 1000 161,11 0,003 0,48 

Borracha  1,35 13,50 5,33   

TOTAL - - - - - 159,25 
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TABELA 11 - CUSTO DO CAB 15% 
 
 
 
 
TABELA 12 - CUSTO DO CAB 20% 
 

 
MATERIAIS PREÇO/m3 

(R$) 

MASSA 

ESPECÍFICA 

(g/cm3) 

VOLUME 

(m3) 

MASSA 

UTILIZADA 

(kg) 

PREÇO/k

g (R$) 

CUSTO 

TOTAL 

(R$) 

Brita 19 

mm 

40,00 2,62 2620 1.051,35 0,015 16,05 

Areia 

Natural 

25,00 2,63 1580 613,57 0,016 9,71 

Cimento 14,99 2,97 40 350,88 0,375 131,49 

Água 3,00 1,00 1000 159,65 0,003 0,48 

Borracha x 1,35 13,50 1,36   

TOTAL - - - - - 156,15 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIAIS PREÇO/m3 

(R$) 

MASSA 

ESPECÍFICA 

(g/cm3) 

VOLUME 

(m3) 

MASSA 

UTILIZADA 

(kg) 

PREÇO/k

g (R$) 

CUST

O 

TOTAL 

(R$) 

Brita 19 mm 40,00 2,62 2620 1.038,23 0,015 15,85 

Areia Natural 25,00 2,63 1580 570,69 0,016 9,03 

Cimento 14,99 2,97 40 346,50 0,375 129,85 

Água 3,00 1,00 1000 158,23 0,003 0,47 

Borracha x 1,35 13,50 1,36   

TOTAL           153,13 
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4.8 GESTÃO DA RECICLAGEM ENERGÉTICA DE PNEUS INSERVÍVEIS 

 
O impacto ambiental gerado pela disposição final inadequada dos pneus 

inservíveis pode ser minimizado com a adoção de políticas de gestão incluindo 

aspectos operacionais e tecnológicos. Um programa de gerenciamento para os 

pneumáticos inservíveis deve promover de forma integrada o controle e a 

administração da geração e do manejo, assim como o tratamento e sua disposição 

final. Um plano de gestão com estas diretivas possibilitará a ampliação do ciclo de 

vida útil dos pneus, com recuperação dos materiais, reduzindo a demanda de 

espaços nos aterros, além de minimizar os impactos ambientais e preservar os 

recursos naturais.  

Desta forma, como observado, a reciclagem de pneus inservíveis pode 

contribuir para a conservação de matérias-primas não-renováveis. A utilização da 

borracha reciclada diminui a poluição pela redução da emissão de poluentes 

decorrentes da sua queima a céu aberto, além de contribuir para o ?desenvolvimento 

sustentável com preservação do meio ambiente e a melhoria da saúde e da 

segurança da população (ZOLDAN, 1997). 

Considerando o potencial de mercado para o uso de pneus inservíveis na 

construção civil, foi desenvolvido este estudo que teve por objetivo verificar a sua 

viabilidade econômica e ambiental, na fabricação de blocos de meio-fio e “paver”. 

Neste caso, além da vantagem direta na redução de custo ser superior a 5% com a 

demanda de borracha, deve ser considerado o benefício ambiental pela utilização 

do resíduo de pneu de forma ambientalmente correta. Assim, considerando que há 

milhares de pneus inservíveis em aterros sanitários e em locais ambientalmente 
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incorretos, além de que, há milhares de km2 de rodovias que necessitam de 

pavimentação, principalmente, nas regiões mais afastadas dos grandes centros, 

estes resultados têm de ser considerados.  

É natural que o aumento da demanda do rejeito de borracha traga elevação 

do seu preço in-natura e, por sua vez, diminuição nos valores considerados para o 

produto trabalhado, afinal, está se agregando valor tecnológico ao mesmo. Porém, 

como verificado pelos países mais desenvolvidos, o benefício ecológico é 

compensador. Epidemias como a da dengue, conseqüente da água parada em 

reservatórios como os pneus inservíveis, podem ser controladas e minimizadas por 

estas ações diretas. 

No trabalho proposto, cerca de 1 pneu inservível pode ser utilizado por m3 de 

concreto produzido. 

Uma alternativa adicional para viabilizar o aumento do uso destes pneus 

inservíveis na construção civil é o incentivo econômico por parte dos governos 

municipais e estaduais em conjunto com uma legislação que estimule tal aplicação, 

dados os benefícios ecológicos alcançáveis. Desta forma, a reutilização da matéria-

prima possibilita a preservação das reservas naturais de borracha, ao mesmo tempo 

em que se disponibilizam comercialmente produtos ecologicamente aceitáveis e 

economicamente viáveis. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Pelo levantamento do potencial de resíduos de borracha no Brasil e pela 

avaliação de sua utilização na indústria da construção civil e também a partir do 

estudo experimental com o intuito de testar as propriedades e a viabilidade 

econômica de produtos de concreto com adição de 5 a 20% de borracha de pneus 

inservíveis como agregado ao concreto, foi possível concluir que: 

• o potencial de absorção dos pneus inservíveis é grande, pois conforme 

as informações da ANIP estão espalhados, atualmente, 100 milhões 

de pneus inservíveis no Brasil. Somente com estes números seria 

possível absorver os resíduos existentes para sua utilização na 

construção civil e especificamente na fabricação de paver e meio-fio. 

Porém, a defasagem entre a produção de pneus no Brasil, a 

importação de carcaças, a utilização destas nos atuais processos de 

transformação e beneficiamento e, também, nos mais importantes 

programas de reciclagem brasileiro, fazem concluir que o número de 

pneus inservíveis tende a crescer o que torna este trabalho 

extremamente relevante para diminuir seu problema ambiental. Afinal, 

considerando em média 1 pneu/m3 em paver, poderiam ser construídos 

cerca de 100 milhões de m3 de pisos e, com isto, reduzir seu impacto 

ambiental do resíduo de borracha; 

• a legislação de uma maneira geral está atualizada se comparada com 

a legislação mundial. Existem algumas defasagens porém, o mais 

importante, é fazer com que sejam cumpridas as atuais legislações, 
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pois o setor produtivo é responsável pelo seu produto, até o término do 

ciclo de vida segundo o princípio americano do berço ao túmulo, e no 

Brasil este setor ainda não está fazendo efetivamente o seu papel 

acarretando estes números cada vez maiores de pneus inservíveis; 

• o aproveitamento dos pneus pela construção civil é possível, pois 

conforme pesquisa experimental realizada que o resíduo da borracha 

de pneu apresenta características que possibilitam a sua utilização. 

Existe uma grande quantidade de matéria-prima, possibilitando 

desenvolver programas sociais junto a entidades públicas (prefeituras) 

para implantar programas de reciclagem e disposição final dos pneus 

inservíveis na construção civil; 

• os resultados dos ensaios de resistência à compressão axial, 

resistência à tração na flexão e resistência à tração por compressão 

diametral aos 28 dias, permitiu concluir que o resíduo de borracha de 

pneu apresentaram propriedades físicas, mecânicas e ambientais que 

permitiram seu uso como agregado em peças de concreto pré-

fabricado como pavers e meio fio, pois atenderam às exigências de 

fabricação e atenderam às normas ambientais de reutilização e re-uso 

de material não-renováveis, além de reduzir o gasto energético; 

• o concreto com 5% de borracha apresentou resistência à compressão 

de 27,1 MPa, podendo ser utilizado em pré-moldados em obras 

estruturais ou na pavimentação de rodovias; os concretos com 10% e 

15% apresentaram resistências à compressão axial de 20,3 MPa e 

19,0 MPa, respectivamente, podendo ser utilizados em obras não-
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estruturais, como” paver” e meio-fio; o concreto com 20% de borracha 

não apresentou trabalhabilidade e resistência suficientes para 

aplicação em pré-moldados, na sua forma convencional, porém, não 

se descarta o uso em pisos de interiores. 

• comparado ao custo do concreto convencional por m3, o concreto com 

resíduo de borracha apresentou uma redução de até 7,6%, sendo 

viável, portanto, seu uso para a produção de pré-moldados como o 

paver e meio-fio; 

• é economicamente viável a comercialização de produtos como paver e 

meio-fio utilizando os traços de concreto trabalhados, considerando o 

custo zero do resíduo da borracha, principalmente, por contribuir para 

a ?conservação de matérias-primas não-renováveis, possibilitando o 

?desenvolvimento sustentável com preservação do meio ambiente. 

• o concreto com borracha apresentou massa específica menor que o 

concreto convencional, o que é uma vantagem pela redução de peso e 

custo (em relação ao transporte) das estruturas moldadas com este 

tipo de concreto; 

O avanço científico desta obra contribui para a preservação do meio 

ambiente, pela utilização da borracha de pneu na indústria da construção civil, 

podendo gerar novas oportunidades econômicas, sociais e ajudar a preservar as 

matérias-primas não-renováveis, ainda existentes em grande abundância no Brasil.  
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
Para uma maior caracterização e eleição da borracha como agregado ao 

concreto, sugere-se a condução de outros estudos: 

a. uso de aditivos com ponte de aderência para aumentar a resistência 

mecânica final; 

b. verificação dos efeitos de outros superplastificantes nas misturas para 

aumentar o teor de borracha no traço, principalmente, acima de 20%; 

c. trabalhos com borrachas do tipo SBR com várias granulometrias e formas; 

e, 

d. pré-tratamento químico da borracha. 
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