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Resumo 

 

O presente estudo tem como objetivo apresentar a borra de café como uma 

alternativa à utilização da areia na fabricação de concreto através da substituição parcial 

ou integral, tendo em vista a grande disponibilidade deste resíduo sólido no Brasil, para 

isso, será estudado como ele se comporta aos testes de compressão, as vantagens e 

desvantagens da sua utilização, através da produção de corpos de prova com diferentes 

porcentagens de substituição e da comparação da resistência à compressão de cada um. 

Diante dos resultados obtidos, será possível concluir que é necessário ajustar o traço às 

propriedades da borra de café, assim como realizar o processo de fabricação dos corpos 

de prova conforme a norma (NBR 5738) e com porcentagens maiores. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, de acordo com o Informe Estatístico do Café, do Departamento do 

Café – Dcaf, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa, a partir de 

1997, com a criação do Consórcio Pesquisa Café, a evolução da cafeicultura se deu de 

forma bastante expressiva. A área de cultivo nesse ano era de 2,4 milhões de hectares, a 

produção de 18,9 milhões de sacas de 60kg, de acordo com pesquisa da USP, e a 

produtividade de 8,0 sacas/hectare, com o consumo per capita de 4,3kg de café. 

Passados 17 anos, de acordo com o Levantamento de Safra da Companhia Nacional de 

Abastecimento – Conab (janeiro/2015), houve redução da área de cultivo para 1,9 

milhões de hectares e, em 2014, o País produziu 45,3 milhões de sacas, com 

produtividade de 23,3 sacas/ha. E o consumo per capita, nesse mesmo período, também 
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de acordo com o Informe Estatístico, aumentou para 6,12 kg, conforme demonstrado no 

gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Valores da produção, exportação, consumo e estoque de café no 

Brasil desde de 1996 á 2016, em milões por saca. 

 

Fonte: ABIC. 

  



A produção de café no Brasil tem crescido com ao longo dos anos e estima-se 

que esse crescimento continue no futuro, conforme apresentado no gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Valores em porcentagem da produção de café no Brasil do ano de 

2016, 2017 e estimativas dos anos seguintes. 

 

Fonte: ABIC. 

 

No Brasil e em muitos países uma grande quantidade de resíduos de borra de 

café é produzida e desperdiçada no cotidiano e em indústrias de café solúvel. 

No processo industrial de fabricação de café solúvel é gerada uma quantidade 

considerável de borra (para cada tonelada de café é obtida aproximadamente 480 kg de 

borra), que é considerado resíduo sólido. 

Os países produtores de café buscam cada vez mais inovações na forma de 

reciclar os resíduos obtidos em sua produção, por razões não somente ecológicas como 

também financeiras. Exemplos dessas inovações são: a elaboração de processos de 

compostagem, produção de fertilizantes orgânicos, biogás, entre outros, além da 

utilização na geração de energia para a produção do próprio café solúvel. 

Foi utilizada a borra de café, entre outras razões, pela fácil disponibilidade no 

Brasil, por ser este um dos maiores produtores de café do mundo, visando seu emprego 

em um novo arranjo para o concreto, como substituta parcial ou integral do agregado 

miúdo, produzindo um concreto proveniente de fonte renovável, contemplando também 

aspectos relacionados à bioenergia e produção mais limpa.  

Buscando também estudar como tal substituição interferia nas propriedades 

mecânicas do concreto, foram realizados ensaios de compressão com corpos de prova 

feitos a diferentes proporções de substituição e comparando os resultados obtidos. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 MATERIAIS 



 

Realizamos a aquisição de um cano de PVC de 100mm, 6 taps de 100mm e 

serras com recursos próprios; a areia, o cimento, a brita e a água utilizada foram 

disponibilizados pela Universidade CEUMA e o resíduo sólido usado, borra de café, 

recolhida da copa da mesma universidade. 

Alguns dos materiais utilizados são apresentados na figura 01. 

 

Figura 01: Canos de 100mm, taps de 100mm, ferro de solda, serra, colher de 

pedreiro e haste de adensamento. 

 
Fonte: os autores. 

 

Foram utilizados também betoneira, marca Menegotti Prime, modelo 150L, 

masseira, colher de pedreiro, haste de adensamento, estrator de amostra da marca 

Solotest, ferro de solda, martelo, serras, caixa d’água, balança de precisão da marca 

Welmy, modelo W30, prensa hidráulica da marca Presys, modelo DMY-2030 Ligth, 

balança analítica da marca Oleman, peneiras ABNT e agitador de peneiras da marca 

Lucadema, pertencentes ao laboratório de materiais da instituição. Conforme 

apresentado no apêndice A. 

Na figura 02, tem-se a areia e a brita utilizados nos ensaios deste estudo. 

 

Figura 02: areia e brita. 

 
Fonte: os autores. 

 



2.2 CARACTERIZAÇÃO DA BORRA DE CAFÉ 

 

O café feito na copa da Universidade CEUMA é feito em uma máquina elétrica 

da marca Machesoni, que faz 10 litros de café por vez, utilizando 2 pacotes e meio de 

250g de café (totalizando 625g), e foi utilizado café insolúvel da marca Santa Clara, 

linha Premium, do qual é proveniente a borra utilizada neste estudo e passou foi 

submetida ao ensaio de granulometria conforme apresentado na tabela 01. 

 

Tabela 01: Tabela de granulometria I 

GRANULOMETRIA DA BORRA DE CAFÉ 

Peneira 

(ABNT) 

Retido 

(g) 

Acumulado 

 (g) 

Retido 

 (%) 

Acumulado 

(%) 

4 1.7   1.7 0.34 0.34 

10 7.7 9.4 1.54 1.88 

14 11.2 20.6 2.24 4.2 

16 190.3 210.9 38.06 42.18 

30 239.7 450.6 47.94 90.12 

40 42 492,6 8.4 98.52 

50 5.8 498.4 1.16 99.68 

100 1.4 499.8 0.28 99.96 

200 0 499.8 0 0 

Fundo 0 499.8 0 0 
Fonte: os autores. 

 

No Gráfico 3 apresenta-se a curva do percentual acumulado de borra de café nas 

peneiras. 

Gráfico 3: Curva do acumulado de borra de café. 

 
Fonte: os autores. 
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2.3 CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS CONVENCIONAIS 

 

2.3.1 Agregado miúdo 

 

Areia adquirida na distribuidora Compre Fácil, a qual passou pelo ensaio 

granulométrico apresentado na tabela 02. 

 

Tabela 02: Tabela de granulometria II 

GRANULOMETRIA DA AREIA 

Peneiras 

(ABNT) 

Retido 

(g) 

Acumulado 

 (g) 

Retido 

 (%) 

Acumulado 

(%) 

4 5.6 5.6 1.12 1.12 

10 9.5 15.1 1.9 3.02 

14 7.1 22.2 1.42 4.44 

16 7.1 29.32 1.42 5.86 

30 149,3 178.6 29.86 35.72 

40 149 327.6 29.8 65.52 

50 98.3 425.9 19.66 85.18 

100 40.4 466.3 8.08 93.26 

200 18.1 484,4 3.62 96.88 

Fundo 1.2 485.6 0.24 97.12 
Fonte: os autores. 

 

No Gráfico 4 apresenta-se a curva do percentual acumulado de areia nas 

peneiras. 

Gráfico 4: Curva do acumulado de areia. 

 
Fonte: os autores. 
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2.3.2 Agregado graúdo  

 

A brita utilizada nos ensaios deste estudo foi a brita zero, disponibilizada pela 

Universidade CEUMA. 

 

2.4 AGLOMERANTE 

 

Cimento Portland usado foi do tipo pozolânico resistente a sulfato com baixo 

calor de hidratação (CP IV 32 RS). 

 

2.5 ÁGUA 

 

A água utilizada é fornecida pelo poço da Universidade CEUMA. 

 

2.6 PREPARO  

 

Iniciou-se o preparo para fabricação dos corpos de prova serrando o cano de 

PVC de 100mm em 28 pedaços de 20cm cada, recolhendo a borra de café e colocando-a 

para secar no forno de um fogão doméstico, preaquecido 10min a 180 graus, em uma 

travessa de vidro tipo Marinex de aproximadamente 39x23cm, com a borra de café a 

1cm de altura, durante 40min, à temperatura entre 240 a 290 graus, mexendo a cada 

5min, para que não queimasse a borra, e repetindo esse processo até secar toda a borra 

recolhida. Na figura 03, observa-se a borra de café e a travessa de vidro na qual ela foi 

posta para secar. 

Figura 03: Borra de café 

 
Fonte: os autores. 

 

Em laboratório foi realizada a confecção dos corpos de prova, com o traço de 

1:2:3 e 900ml de água, utilizando pedaços de 20cm de cano de PVC de 100cm com taps 

como medida para o cimento, a areia e a brita. 



Colocando na betoneira, respectivamente, 1/3 da água, brita, 1/3 da água, areia, 

1/3 da água, cimento e deixando bater por 3min, despejado o concreto na masseira 

realizado o preenchimento dos canos da seguinte forma: preenchendo 1/3 do cano, 

adensada manualmente de acordo com a NR 5738, batendo 6 vezes com a haste de 

adensamento, e repetido o processo mais 2 vezes, até preencher o cano usado como 

molde. Foram fabricados 3,5 corpos de prova com a substituição de 0% do agregado 

miúdo. Não foi utilizado desmoldante em nenhum corpo de prova. Na figura 04, 

observa-se os corpos de prova sendo adensados, no momento de sua confecção. 

 

Figura 4: Confecção dos corpos de prova. 

 
Fonte: os autores. 

 

O mesmo processo foi realizado substituindo 10% da areia por borra de café 

(4cm do cano usado como molde), totalizando 3,9 corpos de prova. E também com 

substituição de 20% (8cm), com 3,7 corpos de prova confeccionados. O total de corpos 

de prova produzidos está ilustrado na figura 05. 

 

Figura 05: Corpos de prova. 

 
Fonte: os autores. 

 



2.7 DESMOLDAGEM E CURA  

 

No dia seguinte à preparação, os corpos de prova foram desenformados, havendo 

grande dificuldade inicial para tal, uma vez que não conhecia-se métodos 

suficientemente eficazes para isso, tendo em vista o molde utilizado, assim foram 

realizadas várias tentativas com o auxilio dos técnicos do laboratório.  

Primeiramente serrando verticalmente o cano, porém sem êxito. Depois um 

corpo de prova (com substituição de 20%) foi colocado num molde convencional de 

corpo de prova, para ter melhor sustentação, e colocado em um extrator de amostra, 

buscando subir apenas o corpo de prova e manter o cano preso ao molde, mas também 

sem êxito, o corpo de prova subiu de forma irregular (por não ter sido adensado 

corretamente e ter ar no CP) e rompeu-se, conforme apresentado na figura 06. 

 

Figura 6: Corpo de prova rompido. 

 
Fonte: os autores. 

 

Por fim foi usado um ferro de solda para fazer buracos lado a lado no cano, e 

depois usado uma chave metálica e um martelo para abrir o cano; e como só havia um 

ferro de solda, foi usado também, como forma de improviso, uma colher aquecida em 

uma vela, para derreter o cano e depois usado uma serra, também quente, para serrar e 

abrir o cano, obtendo êxito, sendo um meio mais difícil se comparado ao ferro de solda, 

mas que usando os dois, possibilitou desenformar mais corpos de prova ao mesmo 

tempo, e assim, conferindo agilidade ao processo. Na figura 07, tem-se o corpo de prova 

sendo desmoldado com um ferro de solda. 

 

Figura 07: Desmoldagem de corpo de prova com ferro de solda.  



 
Fonte: os autores. 

 

Foram desmoldados apenas os corpos de prova que ao serem feitos, 

preencheram completamente o molde, os incompletos foram descartados. O total de8 

corpos de prova desmoldados, foi pesado individualmente em uma balança de precisão 

e colocado na cura, em uma caixa d’água, conforme a figura 08, e permanecendo ali por 

7 dias. 

Figura 8: Corpos de prova na cura. 



 
Fonte: os autores. 

 

2.8 ROMPIMENTO 

 

Após 7 dias os corpos de prova foram retirados da cura, 1 corpo de prova (com 

substituição de 10%) desintegrou-se na cura, e os 7 restantes foram pesados e 

submetidos ao teste de compressão em uma prensa hidráulica, conforme figura 09. Vide 

apêndice D. 

Figura 9: Corpo de prova rompido na prensa hidráulica. 

 
Fonte: os autores.  

 

2.9 TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

Quanto menor o valor da relação água/cimento maior a resistência do concreto, 

menor sua permeabilidade e mais importante, maior é a sua durabilidade. 



Ao se controlar a consistência do concreto, está se controlando a quantidade de 

água no mesmo, garantindo que suas propriedades estarão mantidas conforme o 

planejado. Conforme a tabela 03. 

 

Tabela 03: Media de peso. 

MÉDIA DE PESOS 

% Peso seco  

(kgf) 

Peso úmido 

(kgf) 

Ganho de peso 

(kgf) 

Ganho relativo 

(%) 

0 3,57 3,62 0,05 1% 

10 3,5 3,54 0,04 1% 

20 3,44 3,37 -0,07 -2% 
Fonte: os autores. 

 

Conforme os ensaios de compressão realizados em laboratório, segue os valores 

de resistência à compressão dos corpos de prova relacionados à porcentagem de 

substituição do agregado miúdo por borra de café, segundo a tabela 04. 

 

Tabela 04: Resistência à compressão.  

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (t) 

% CP1 CP2 CP3 

0 10.96 10.80 10.06 

10 9.93 6.71 - 

20 0.34 0.21 - 

Fonte: os autores. 

Através dos ensaios de compressão, pôde-se observar que os corpos de prova 

sem a substituição do agregado miúdo apresentou maior resistência que os com 

substituição de 10% e 20% produzidos com o mesmo traço. Conforme apresenta o 

gráfico 3. 

Gráfico 3 

 
Fonte: os autores. 

 



3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A deformação verificada nos corpos de prova após a desforma deve-se ao 

adensamento incorreto dos corpos de prova durante sua confecção. Os corpos de prova 

sem substituição do agregado miúdo apresentaram superfície mais uniforme que os com 

substituição de 10% e 20%, e quanto maior a porcentagem de substituição, menos 

uniforme a superfície se apresentava, e isso ocorre devido à absorção da água pela borra 

de café.  

Ao serem submetidos ao teste de compressão os corpos de prova com 

substituição do agregado miúdo, obtiveram menor resistência que o valor de referência 

(concreto sem substituição do agregado miúdo). Os com substituição de 20% romperam 

com extrema facilidade, devido a sua superfície irregular decorrente da falha no 

adensamento e às características da borra de café, como a absorção da água. Desta 

forma, para um melhor entendimento destas, faz-se necessário refazer o experimento, 

corrigindo as imperfeições citadas acima, a fim obter mais resultados com diferentes 

porcentagens de substituição e diferentes traços, para analisar de maneira mais fidedigna 

a influência da borra de café no concreto.   

 

USE OF SOLID WASTE IN THE CONCRETE MANUFACTURING: COFFEE 

HAZARD AS A PARTIAL SUBSTITUTE OF THE KID AGGREGATE. 

 

Abstract 

 

In Brazil, there is a large consumption of coffee, calculated in 2 to 3 per day per capita, 

so a coffee production, coffee drink, is in bars, restaurants, commercial houses and 

residences, among others. 

Thus, the great availability of residues in the country, in addition to being a renewable 

energy source, this article aims to present a coffee as an alternative for the replacement 

of wood in the manufacture of concrete. For this, it is necessary to continue to use the 

compression tests, as to obtain advantages and disadvantages of their use, through the 

production of specimens with different levels of frequency and reduce the compressive 

strength of each one. Given its results, it will possibly be a more important process for a 

concrete use in use of the coffee grounds. 

 

Key Words: Solid waste. Coffee grounds. Concrete. 
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APÊNDICE A – materiais. 

 

 
Cano PVC de 100mm e taps de 100mm. 

Fonte: os autores. 



 
Areia e britadisponibilizados pela instituição. 
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Cimento disponibilizado pela instituição. 

Fonte: os autores. 
 

 
Borra de café recolhida na copa da instituição. 
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Betoneira e masseira. 
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Ferro de solda. 
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Balança de precisão. 
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Peneiras ABNT 
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Agitador de peneiras. 
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Balança analítica. 
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APÊNDICE B – preparo. 

 
Borra de café e a travessa de vidro em que foi seca. 
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APÊNDICE C – desmoldagem e cura. 
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APÊNDICE D – rompimento. 
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