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CONCLUSÕES 

INTRODUÇÃO 

A utilização da borracha na construção civil apresenta-se como uma 

das alternativas para disposição final de pneus inservíveis, visto que 

com a alta produção, muitos pneus são aleatoriamente jogados no 

meio ambiente, causando não só danos ambientais, mas também 

grandes problemas para a saúde pública. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar as propriedades mecânicas da 

argamassa com porcentagens crescentes de borracha de pneus. 
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A partir da seleção de traços de argamassas com borracha, 

realizou-se a caracterização dos materiais, a substituição de parte 

dos agregados miúdos pela borracha e a execução dos ensaios 

mecânicos para a verificação das resistências à compressão, à 

tração por compressão diametral, e avaliação da capacidade de 

absorção de água. Foram feitas moldagens usando os traços: traço 

de referência 1:3:0,5 (cimento:areia:água) ao qual foi incorporado 

porcentagens crescentes de borracha, tais como: 1,25% (T1), 2,5% 

(T2) e 3,5% (T3). 

METODOLOGIA 

Notou-se que, para todas as argamassas com borracha houve 

diminuição das propriedades mecânicas estudadas em relação à 

argamassa de referência. 

As argamassas estudadas apresentam valores elevados podendo 

ser indicadas para aplicação como argamassa armada. 

Resistência à 

Compressão 

(MPa) 

Resistência à 

tração(MPa) 

IDADE DE CURA 7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 

0,0% 36,22 43,35 4,11 5,24 

1,25% 33,69 34,02 3,86 3,81 

2,5% 29,02 35,02 3,17 3,74 

3,5% 19,21 24,57 1,01 2,49 

TABELA 1 : Resultados provenientes dos ensaios de resistência à compressão 

e tração por compressão  diametral,  aos 7 dias e 28 dias de idade. 
 

FIGURA 1 : Determinação da taxa de absorção de água por imersão (NBR 9778). 

Ensaio de Compressão Axial 

Ensaio de Tração por Compressão Diametral 
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