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RESUMO 

 

O presente trabalho mostra que a construção civil pode ser útil na redução de impactos 
ambientais, buscando novas tecnologias ou incrementos que possam auxiliar em um 
mundo mais sustentável. Através deste estudo se pode observar que há décadas a 
destinação correta para resíduos de pneus vem sendo um desafio para muitos países 
e que mesmo com uma legislação rigorosamente vigente neste setor, há uma 
dificuldade para o reaproveitamento de pneus inservíveis, porque a lei dispõe sobre a 
destinação correta deste material e não sobre possíveis aproveitamentos dele, desta 
forma observou-se uma necessidade cada vez maior de se realizar pesquisas que 
visem o aproveitamento deste material, logo este trabalho visou estudar algumas 
propriedades dos pisos intertravados de concreto com a substituição parcial do 
agregado miúdo (areia) por resíduos de pneus, provenientes de um processo de 
recauchutagem do mesmo. Para a confecção dos pisos intertravados de concreto foi 
definido como consumo de cimento Portland de 478,00 kg/m³, para o agregado miúdo 
(areia) foi utilizado 710,00 kg/m³, e a substituição dos resíduos de pneus em relação 
a este agregado foi de 5%, 10% e 12%, já o consumo de brita foi de 726,00 kg/m³ e o 
consumo de água foi fixado em 225,00 l/m³. Para melhor entendimento das 
características dos pisos intertravados de concreto com a substituição parcial da areia 
pelos resíduos de pneus, foi  realizado alguns ensaios no estado fresco do concreto e 
no estado endurecido do concreto sendo eles: trabalhabilidade, massa específica e 
resistência a compressão, onde se observou um aumento de trabalhabilidade do 
concreto ao substituir um volume parcial de areia por resíduos de pneus, já a massa 
específica do concreto teve uma redução, que se deve ao fato dos resíduos de pneus 
terem uma massa específica menor que  a areia. Os ensaios de resistência a 
compressão foram realizados em 7, 14, 28 e 56 dias, onde se pode avaliar uma 
redução considerável nesta característica. Após a realização de todos os ensaios, foi 
possível observar o desempenho do concreto de acordo com as porcentagens de 
resíduos de pneus utilizados.  
 
Palavras-chave: Concreto. Blocos intertravados. Resíduos de pneus.  
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ABSTRACT 

 

The exordial present shows that civil construction can be useful in reducing 
environmental impacts, seeking new technologies or increments that can help in a 
more sustainable world. Through this study it can be observed that for decades the 
correct destination for waste tires has been a challenge to many countries, even with 
legislation strictly in force in this sector, there is a difficulty in the reuse of waste tires, 
because the law disposes about the destination correct of this material and not about 
its possible uses, in this way it was observed an increasing need to carry out 
researches that aim at the use of this material, soon this work aimed to study some 
properties of the interlocked concrete floors with the partial replacement of the small 
aggregate (sand) from waste tires from a retreading process. For the construction of 
interlocking concrete floors, the consumption of Portland cement was defined as 
478.00 kg / m³, for the small aggregate (sand) 710.00 kg / m³ was used, and the 
replacement of the tire residue with respect to this aggregate was 5%, 10% and 12%. 
The consumption of gravel was 726,00 kg / m³ and the water consumption was set at 
225,00 l / m³. In order to better understand the characteristics of the interlocked 
concrete floor with the partial replacement of the sand by the tire residue, some tests 
were carried out in the fresh state of the concrete and the hardened state of the 
concrete being: workability, specific mass and compressive strength, where observed 
an increase in the workability of the concrete by replacing a partial volume of sand with 
a tire residue, since the specific mass of the concrete had a reduction, which is due to 
the fact that the tire residue has a specific mass smaller than the sand. The 
compressive strength tests were performed at 7, 14, 28 and 56 days, where a 
considerable reduction in this characteristic can be evaluated. After performing all the 
tests, the performance of the concrete can be observed according to the percentages 
of waste tires used. 

 

Keywords: Concrete. Interlocking blocks. Tire residue.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho  será apresentado  sobre a utilização de resíduos de 

pneus na fabricação de pisos intertravados de concreto,  onde para dar mais coerência  

ao trabalho, começo dando ênfase a indústria de peças pré-moldadas de concreto, 

que teve um grande crescimento nos últimos anos, isso se dá pelo material ter deixado 

de ser usado apenas para efeitos arquitetônicos e passou e a ser utilizado como um 

material mais versátil. Logo, o paver (piso intertravado de concreto, nome que será 

utilizado perante este trabalho) é uma alternativa que se mostrou bem eficaz para 

ruas, calçadas, praças e estacionamentos (BITTENCOURT, 2012; SANTOS; BORJA, 

2007). 

Os pisos Intertravados de concreto apresentam durabilidade em média de 25 

anos, desde que o material convenha com a qualidade necessária, seja executado e 

assentado de forma correta, respeitando a base apropriada (T & A BLOCOS E PISOS, 

2004). 

O intertravamento destes pisos acontece devido as suas formas, fazendo com 

que os mesmos tenham capacidade de resistirem aos movimentos de deslocamentos, 

seja ele vertical, horizontal ou até mesmo de giração (FIORITI, 2007). 

Esta forma de pavimentação mostra ter inúmeras vantagens, mas é importante 

salientar que a produção de cimento Portland libera grandes quantidades de CO2 na 

atmosfera, este gás é um dos principais contribuintes para o efeito estufa e do 

aquecimento global do planeta, os países desenvolvidos estão formulando 

regulamentos para limitar as emissões de CO2. Em vista do desenvolvimento 

sustentável global, é imperativo que os materiais de cimentação suplementares sejam 

utilizados para substituir grandes proporções de cimento (BILODEAU; MALHOTRA, 

2000, tradução nossa). 

No Brasil o descarte de resíduos sólidos urbanos é considerado um grande 

problema ambiental, do qual ainda obtém dificuldade para sua destinação correta, os 

resíduos de pneus assunto que será pautado neste trabalho é um dos principais 

resíduos sólidos que causam impactos ambientais, isso se dá pelo alto consumo deste 

produto, sendo comum encontrar pneus em encostas, aterros, lagos entre outros 

(PINTO et al., 2017).  

Entre diversos resíduos existentes no mundo a borracha oriunda de pneus 

inservíveis é um grande desafio para questão ambiental, isso porque a degradação 
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deste produto é demorada. A borracha vem sendo um grande objeto de pesquisa, 

para que possa ser utilizado na confecção de concretos, buscando aproveitar o 

potencial deste material que até então é descartado muitas vezes de forma incorreta, 

causando um grande dano ambiental (MARTINS, 2005). 

Desta forma com o intuito de buscar alternativas para a redução do impacto 

ambiental deste material, observou-se que devido à quantidade significativa de 

resíduos de pneus seria possível utilizá-lo para a confecção de artefatos de concreto. 

Logo surge a seguinte pergunta: é possível realizar a confecção de pavers com a 

substituição parcial do agregado miúdo por resíduos de pneus mantendo a mesma 

resistência dos materiais convencionais?  

Para se obter algum princípio de sustentabilidade dentro da construção civil, é 

necessário inovar e se adaptar a um novo sistema, buscando estudar sobre novas 

tecnologias, aproveitamento de materiais, redução de impactos ambientais entre 

outros. Dentro desta análise, ao observar o grande volume de pneus descartados de 

forma inadequada, e o impacto causado pelo mesmo verificou-se que a um grande 

campo de pesquisas no setor da engenharia, onde  se pode buscar o 

reaproveitamento destes resíduos, cabe aos profissionais da área estar dispostos a 

pesquisar sobre o tema, procurando reutilizar o máximo de materiais possíveis desde 

que não comprometa as características e resistências necessárias para cada material 

(ABRAMOVAY; SPERANZA; PETITGAND, 2013). 

O objetivo geral deste trabalho é confeccionar blocos intertravados de concreto 

com e sem a substituição parcial do agregado miúdo por diferentes porcentagens de 

resíduos de pneus. Com isso, os objetivos específicos são: 

 

a) Caracterizar o agregado graúdo; 

b) Caracterizar o agregado miúdo (areia e resíduos de pneus); 

c) Realizar um estudo de dosagem; 

d) Realizar ensaios no estado fresco do concreto; 

e) Realizar ensaios no estado endurecido do concreto; 

f) Caracterizar o paver. 

 

Para este trabalho foi adotado como metodologia um estudo experimental, 

realizado no Laboratório de Materiais e Solos: primeiramente foram caracterizados os 

materiais, logo foi realizado o estudo de dosagem através de quatro traços, sendo 
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nesta etapa confeccionado o bloco intertravado de concreto convencional e com a 

substituição parcial da areia por resíduos de pneus e realizado os ensaios de 

trabalhabilidade, massa específica e resistência à compressão do concreto, por fim, 

foi comparado o bloco produzido com a substituição parcial de areia por resíduos de 

pneus com o bloco convencional.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Nesta etapa viso demonstrar o referencial teórico, a metodologia e os materiais 

necessários para a compreensão deste trabalho.  

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No referencial teórico está descrito sobre pesquisas existentes na área de 

interesse, utilizando referências como artigos, teses, livros, legislações e normas, das 

quais foram necessárias para a elaboração do presente trabalho. 

 

2.1.1 O Concreto 

 

Para melhor entendimento das características dos pavers, torna-se necessário 

abranger sobre o concreto, que é feito através da mistura homogênea de água, 

cimento e agregados miúdos (areia) e graúdos (brita), podendo ter ou não a mistura 

de componentes minoritários, como aditivos, por exemplo, sendo que a utilização 

destes agregados se deve ao fato de manter a qualidade e reduzir o custo devido ao 

valor do cimento (CARVALHO, 2014). 

 Para melhor compreender o que é o concreto, podemos separar da seguinte 

forma pasta, argamassa de cimento e por fim o concreto, isso porque ao misturar 

cimento com água gera-se a pasta de cimento, ao acrescentar um agregado miúdo 

(areia) temos uma argamassa de cimento e adicionando o agregado graúdo (brita) 

teremos então o concreto (FUSCO, 2008). 

 Ao executar uma mistura de concreto espera-se alcançar plasticidade suficiente 

para suas operações, como manuseio, transporte, lançamentos em formas entre 

outros, obedecendo a características de formatos, resistências, coesão, elasticidade 

e propriedades necessárias para sua qualidade (CLEMENTINO; BARROS; SANTOS, 

2014). 

 A resistência à compressão do concreto simples fica na maioria das vezes entre 

20 a 40 Mpa, tendo situações em que chegaram a 50 Mpa, porém a resistência à 

tração do concreto simples chega a ser menor de 1/10 da sua resistência à 

compressão, ou seja, o concreto tem uma resistência melhor a compressão do que a 

tração (FUSCO, 2008). 
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2.1.2 Materiais Constituintes na Confecção de Concretos 

 

Um concreto de qualidade depende de todos os materiais que o compõem, 

deste modo é importante compreender as características de cada dos materiais 

utilizados em sua confecção, visando garantir todas as especificações pré-

estabelecidas para o concreto em questão, portanto este capítulo visa trazer conceitos 

importantes sobre os materiais que compõem o concreto.  

 

2.1.2.1 Cimento Portland  

 

O cimento Portland CP é um dos aglomerantes mais consumidos no mundo, 

sendo utilizado em praticamente todas as construções, o CP tem propriedades 

coesivas e adesivas, ou seja, é capaz de unir fragmentos. Entre tantas propriedades 

o cimento é um aglomerante hidráulico, onde ocorre um endurecimento quando é 

exposto a ação da água (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND - 

ABCP, 2010). 

As matérias primas básicas utilizadas para fabricação do CP são rochas 

calcárias, argila e minério de ferro, após a extração destas matérias, ocorre à moagem 

deste, onde forma-se um material cru, que quando levado a alto forno com cerca de 

1450°C a mistura se fundi formando um material chamado Clínquer que é o material 

que possibilita o endurecimento e resistência do CP quando encontrado com a água, 

após o resfriamento é adicionado uma quantidade necessária de sulfato de sódio, 

durante a moagem é possível colocar adições como materiais pozolânicos, escórias 

granuladas de alto forno ou materiais carbonáticos (GALHARDO, 2014). 

  A NBR 16697 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 

2018) traz os tipos básicos de cimento que estão disponíveis no Brasil, na Tabela 1 

estão descritos os nomes, as siglas e classe de cada tipo de cimento. 
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Tabela 1 - Designação normalizada, sigla e classe do cimento Portland 

Designação 
normalizada (tipo) 

Subtipo Sigla Classe de 
resistência 

Sufixo 

Cimento Portland 
comum 

Sem adição CPI 

 
 

25, 32 ou 
40 RS ou 

BC 

Com adição CPI-S 
 

Cimento Portland 
composto 

Com escória granulada de alto 
forno 

CPII-E 

Com material carbonático CPII-Z 
Com material pozolânico CPII-F 

Cimento Portland de alto forno CPIII 
Cimento Portland pozolânico CPIV 

Cimento Portland de alta resistência inicial CPV ARI 
Cimento Portland 

branco 
Estrutural CPB 25, 32 ou 

40 
Não estrutural CPB  - - 

O sufixo RS significa resistente a sulfatos e se aplica a qualquer tipo de cimento 
Portland que atenda aos requisitos estabelecidos em 5.3, além dos requisitos para 

seu tipo de classe original. 
O sufixo BC significa baixo valor de hidratação e se aplica a qualquer tipo de 

cimento Portland que atenda aos requisitos estabelecidos em 5.4, além dos seus 
requisitos para o tipo de classe original. 

As classes 25, 32 e 40 representam os valores mínimos de resistência a 
compressão aos 28 dias de idade em megapascais (Mpa), conforme o método de 

ensaio estabelecidos pela (ABNT NBR 7215. 
Fonte: NBR 16697 (ABNT. 2018) 

 

Observa-se que de acordo com a Tabela 1, CP é o prefixo utilizado para 

cimento Portland, e os números romanos são de acordo com as especificações e 

classe de cada tipo de cimento, dos quais são utilizados de acordo com a finalidade 

de seu uso, e por mais que haja diferentes tipos de cimentos em geral os elementos 

básicos que constituem o mesmo são: cal (CaO), sílica (SiO), alumina (AIOJ) e óxido 

de ferro (FC, OF), o que varia é a quantidade que é adicionado (FUSCO, 2008). 

 

2.1.2.2 Agregados 

 

Neste ponto será referido aos agregados que são materiais inertes utilizados 

para produção de argamassas, lastros de ferrovias, base de pavimentos, massa 

asfáltica, concretos entre outros, a areia (agregado miúdo), e a pedra de brita 

(agregado graúdo), são extraídas de minerações e moídas, para que se chegue a 

granulometrias desejadas, estes agregados são considerados os principais elementos 

para fabricação de concreto, mesmo que considerados inertes, ou seja, não sofrem 
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reações químicas, a presença deles traz grande influência na resistência do concreto, 

sendo que 80% do concreto pode ser produzido através destes agregados. (GRUBBA, 

2016; ALCÂNTARA, 2014). 

Segundo a NBR 7211 (ABNT, 2009), podemos dividir os agregados em 

agregado miúdo, agregado graúdo, série normal e série intermediária de peneiras 

sendo: 

 

a) Agregado miúdo: Agregado cujos grãos passam pela peneira com abertura de 

malha de 4,75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 150 

µm, em ensaio realizado de acordo com a NBR NM 248 (ABNT, 2003), com 

peneiras definidas pela NBR NM ISO 3310-1 (ABNT, 2010); 

b) Agregado graúdo: Agregado cujos grãos passam pela peneira com abertura de 

malha de 75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 4,75 

mm, em ensaio realizado de acordo com a NBR NM 248 (ABNT, 2003), com 

peneiras definidas pela NBR NM ISO 3310-1 (ABNT, 2010); 

c) Série normal e série intermediária de peneiras: Conjunto de peneiras 

sucessivas, que atendem à NBR NM ISO 3310-1 (ABNT, 2010), com as 

aberturas estabelecidas. 

 

Os agregados miúdos devem atender granulometrias estabelecidas pela 

norma, bem como estudos de dosagens para sua aplicabilidade como mostra a Tabela 

2 (NBR 7211, ABNT, 2009). 
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Tabela 2 - Limite de distribuição granulométrica do agregado miúdo 

Peneira com 
abertura de malha 
(ABNT NBR NM 
ISSO 3310 – 1) 

Porcentagem, em massa, retida acumulada 

Limites inferiores Limites superiores 

Zona utilizável Zona ótima Zona utilizável Zona ótima 
9,5 mm 0 0 0 0 
6,3 mm 0 0 0 7 

4,75 mm 0 0 5 10 
2,36 mm 0 10 20 25 
1,18 mm 5 20 30 50 
600 µm 15 35 55 80 
300 µm 50 65 85 95 
150 µm 85 90 95 100 

NOTAS 
1. O módulo de finura da zona ótima varia de 2,20 a 2,90; 

2. O módulo de finura da zona utilizável inferior varia de 1,55 a 2,20; 
3. O módulo de finura da zona utilizável superior varia de 2,90 a 3,50. 

Fonte: NBR 7211 (ABNT, 2009) 
 

Os agregados graúdos também têm limites de granulometrias, que são 

estabelecidas por normas, como mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Limites de composição granulométrica de agregado graúdo 

Peneira com abertura 
de malha (ABNT 

NBR NM ISSO 3310 
– 1) 

Porcentagem, em massa, retida acumulada 

Zona granulométrica d/D¹ 

4,75/12,5 9,5/25 19/31,5 25/50 37,5/75 
75 mm - - - - 0-5 
63 mm - - - - 5-30 
50 mm - - - 0-5 75-100 

37,5 mm - - - 5-30 90-100 
31,5 mm - - 0-5 75-100 95-100 
25 mm - 0-5 5-25² 87-100 - 
19 mm - 2-15² 65²-95 95-100 - 

12,5 mm 0 - 5 40²-65² 92-100 - - 
9,5 mm 2 – 15² 80²-100 95-100 - - 
6,3 mm 40² - 65² 92-100 - - - 

4,75 mm 80² - 100 95-100 - - - 
2,36 mm 95 - 100 - - - - 

Zona granulométrica correspondente a menor (d) e a maior (D) dimensões do 
agregado graúdo. 
 
Em cada zona granulométrica deve ser aceita uma variação de no máximo cinco 
unidades percentuais em apenas um dos limites marcados com 2). Esta variação 
pode também estar distribuída em vários desses limites. 

Fonte: NBR 7211 (ABNT, 2009) 
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2.1.2.3 Água e aditivos 

 

Para fabricação de concreto é adequado utilizar água potável, a fim de evitar 

substâncias estranhas, isso porque ao utilizar água não potável podem existir nela 

alguns resíduos, teores de sulfatos e cloretos dos quais devem ser controlados na 

mistura (FUSCO, 2008). 

Segundo a NBR 11768 (ABNT, 2011), os aditivos se definem como misturas 

para determinada quantidade de concreto que irão modificar algumas propriedades a 

fim de se chegar a uma boa condição para a finalidade do mesmo, esta mesma norma 

também descreve os tipos de aditivos sendo citados logo abaixo: 

 

a) Aditivo retardador; 

b) Aditivo acelerador; 

c) Aditivo plastificante retardador; 

d) Aditivo plastificante acelerador; 

e) Aditivo incorporador de ar; 

f) Aditivo superplastificante; 

g) Aditivo superplastificante retardados; 

h) Aditivo superplastificate acelerador. 

 

Ao adicionar estes aditivos no concreto, espera-se garantir uma melhor 

trabalhabilidade, aumentar a velocidade da sua produção, reduzir o desgaste das 

formas, reduzir seus custos operacionais e melhorar as propriedades do concreto 

fresco, sendo que para obter estas vantagens deve-se ter um controle rigoroso, a fim 

de não prejudicar propriedades necessárias para cada tipo de concreto (FUSCO, 

2008; T&A BLOCOS E PISOS, 2004). 

 

2.1.3 Pneus 

 

Nesta etapa viso descrever sobre a história, características e impactos 

ambientais causados pelos pneus, a fim de compreender melhor a importância deste 

estudo, logo começo dando ênfase a definição deste material. 

Os pneus ou pneumático nomenclatura técnica do material, nada mais é que 

um tubo de borracha cheio de ar, que ao ser colocado em uma roda, faz com que 
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tenha a locomoção de um veículo, sendo formada por talão, flancos, banda de rolagem 

e carcaça (RESEND, 2004). 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA (2009) reafirma esta 

definição dizendo que os pneus são elementos de um aparelho de rodagem, do qual 

são constituídos por borracha, elastômeros, produtos têxteis, aço, entre outros. 

 

2.1.3.1 Breve história sobre os pneus 

 

Com a descoberta da borracha ocorrida no ano de 1839 por Charles Goodyear, 

que adicionou uma pequena quantidade de enxofre a seiva aquecida, desenvolvendo 

então um processo de vulcanização da borracha, fez com que R.W. Thomson 

aproveitasse desta descoberta para criar o pneu de borracha, sendo que, a partir dali 

entrou uma nova indústria no mercado, a indústria de pneus, que por um bom tempo 

foi confeccionado com borracha natural, deste período em diante foram feitos 

inúmeras pesquisas, e experiências relacionados aos pneus, até que no ano de 1930 

após a Primeira Guerra Mundial na Alemanha, criou-se a fabricação da borracha 

sintética, tendo então um crescimento gradativo em seu mercado até os dias atuais, 

isso porque o mesmo traz resistência, conforto e durabilidade, aspectos necessários 

para transporte de cargas ou pessoas (RAMOS, 2005; COSTA, 2001). 

 No Brasil a fabricação de pneus ocorreu no ano de 1934, com a implantação 

do Plano Geral de Viação Nacional, sendo efetivado apenas no ano de 1936 quando 

a Companhia Brasileira de Artefatos de Borracha se instalou no Rio de Janeiro, deste 

ponto em diante muito fabricantes passaram a produzir os pneus (SINDICATO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICO - SINPEC, 2018). 

 Desde então a indústria vem crescendo, com isso novos estudos e pesquisas 

foram feitas ao passar das décadas, sendo então criados vários tipos de borrachas, 

podendo citar como exemplo as sintéticas, de butila, silicone flourado, silicônica entre 

outros (FIORITI, 2007). 

  

2.1.3.2 Características e composição dos pneus 

 

 Segundo o Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA (2009), os pneus 

são caracterizados como novos, usados, reformados e inservível sendo: 
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a) Pneu novo: quando o mesmo não sofreu esforços, ou seja, não foi utilizado; 

b) Pneu usado: quando teve algum tipo de esforço, ou seja, foi utilizado; 

c) Pneu reformado: quando passou por algum procedimento para que pudesse ser 

reutilizado, como o processo de recapagem, recauchutagem e remoldagem, dos 

quais buscam de aumentar a vida útil do pneu; 

d) Pneu inservível: quando o pneu tem sua estrutura danificada, não podendo ser 

reformado. 

  

Na composição dos pneus há uma grande porcentagem de borracha, sendo 

em torno de 41% do mesmo em sua composição, esta borracha pode ser natural, 

quando derivada diretamente da planta seringueira, ou sintética, quando é derivada 

do petróleo, além da borracha são utilizadas outras matérias primas para sua 

confecção, como negro de carbono, arame de aço, fibras orgânicas entres outros 

produtos químicos, o Gráfico 1 mostra mais detalhadamente os materiais utilizados 

na composição de pneus (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, 1998). 

 

Gráfico 1 – Composição dos pneus radiais para automóveis 

 
Fonte: BNDES (1998) 

  

2.1.3.3 Processo de recauchutagem de pneus 

  

O processo de recauchutagem de pneus é uma forma de reaproveitar ou 

recuperar o pneu que antes era descartado, podemos descrever o mesmo como um 

processo sustentável, pois de acordo com Lacerda (2001 apud FERRER, 1997), um 

pneu novo de passeio extrai em torno de 26 litros de petróleo, quanto em sua 

recauchutagem ele passa a utilizar apenas 9 litros. 
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 O processo de recauchutagem de pneus consiste em, aproveitar o pneu antes 

que o mesmo se torne inservível, mantendo toda sua estrutura e trocando seu piso, 

como mostra a Figura 1, a retirada do seu piso é feita através de uma escova metálica 

rotativa que gera o pó de borracha, da qual pode ser usualmente utilizada na 

confecção de vários materiais para seu reaproveitamento (FIORIT, 2007; SPECHT, 

2004). 

 

Figura 1 - Processo de recauchutagem de pneus 

 
Fonte: Carcheck (2018) 

 

2.1.3.4 Resíduos de pneus 

  

Os resíduos de pneus são classificados como resíduos sólidos, e devido a sua 

débil biodegradabilidade e alta combustibilidade, este material é um desafio ambiental, 

desta forma é importante buscar novas alternativas, visando reduzir estes resíduos e 

confeccionar novos materiais, para que se possa chegar a destinações 

ecologicamente corretas, logo buscando novas tecnologias que possam abranger o 

mercado (SÃO THIAGO, 2018). 

 Existem muitos estudos sobre o aproveitamento destes resíduos, sendo que 

nos dias atuais este material já é dividido como um processo de fragmentação e 

separação das borrachas dos metais, para que os mesmos possam ser aproveitados 

(FIORITI, 2007). 

 

2.1.3.5 Classificação dos resíduos de pneus 

 

 Os resíduos são classificados de acordo com os riscos que podem causar ao 

meio ambiente, segundo a NBR 10004 (ABNT, 2004), os resíduos são divididos por 

classes, sendo elas: 
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a) Resíduos de classe I: quando são perigosos; 

b) Resíduos de classe II: quando não são perigosos (os pneus se enquadram 

nesta classe); 

c) Resíduos de classe II A: quando não são inertes;  

Resíduos de classe II b: quando são inertes. 

 

2.1.3.6 Impactos ambientais 

  

 O descarte inadequado de resíduos causa um efeito danoso para o meio 

ambiente, os resíduos de pneus podem causar poluição no solo, devido a sua débil 

biodegradação, impactos ao ar principalmente quando queimados, através da 

emissão de gases tóxicos, doenças como a transmissão da dengue através do 

mosquito Aedes Egípcios, além de outros agravantes (FIORIT, 2007). 

 Além destas inúmeras desvantagens ao descartarem pneus inservíveis, existe 

um aumento gradativo destes resíduos. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (2016) em 2015 houve um 

aumento considerável na venda de pneus como mostra o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Revolução do mercado de produção de pneus 

 
Fonte: IBAMA (2016) 

 

A Associação Nacional de Indústria de Pneumáticos – ANIP (2016), traz duas 

análises importantes, sendo a primeira sobre os dados de produções realizadas entre 

o ano de 2009 a 2016 (Tabela 4), e a segunda mostrando a quantidade de pneus 
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vendidos para reposição, exportação e para montadoras no ano de 2015 e 2016 

(Gráfico 3).  

Tabela 4 – Dados de produção 

PRODUÇÃO POR CATEGORIA (Milhares de unidades) 
- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CARGA 6.0033,60 7.735,30 7.448,80 7.138,00 8.231,33 7.894,36 6.829,05 7.431,21 
CAMIONETA 5.599,80 7.940,80 8.470,60 8.267,80 9.904,48 8.860,74 8.843,08 10.014,59 

PASSEIO 27.489,30 33.812,80 32.568,20 30.406,40 32.554,32 33.266,71 37.399,85 36.584,87 
MOTO 13.158,10 15.205,60 16.078,50 14.519,50 15.041,60 15514,35 14.614,75 12.888,09 

AGRÍCOLA 593,30 781,40 793,80 807,20 928,49 873,85 719,49 796,58 
OTR 86,7 136,00 109,70 107,80 103,30 118,22 103,20 105,72 

INDUSTRIAL 1083,30 1633,20 1.396,90 1.360,30 2072,81 151,55 120,80 49,29 

AVIÃO 41,80 60,00 60,10 54,00 52,57 50,52 0,79 0,00 

TOTAL 54.085,90 67.305,10 66.926,60 62.661,00 68.888,90 66.730,50 68.631,00 67.870,35 
Fonte: ANIP (2016) 

 

Gráfico 3 - Principais canais de venda em 2015 (a); Principais canais de venda em 

2016 (b) 

 
Fonte: ANIP (2016) 

 

Ao analisar os gráficos nota-se que a quantidade de pneus produzidos no país 

ainda é alta, e que a porcentagem de pneus utilizados para reposição chega a ser 

mais de 63%, tanto em 2015, quanto em 2016, com estes valores pode-se observar a 

necessidade de buscar o reaproveitamento destes materiais, visando reduzir o avanço 

dos resíduos (ANIP, 2016). 

 

2.1.3.7 Legislação existente sobre pneus 

  

Devido à grande necessidade de cuidar do meio ambiente, há uma abordagem 

legislativa que definem quais são as medidas corretas para destinação dos pneus 

(CAMPOS, 2006).  

Nos dias atuais as responsabilidades dos resíduos pneumáticos caem sobre o 

produtor e não sobre o usuário, sendo que em casos de coletas a responsabilidade 

(a) (b) 
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passa a ser compartilhada entre o produtor e o vendedor, que devem coletar e dar a 

destinação correta a este material, seguindo as orientações descritas pelo Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Especiais, entre outras normas urbanísticas (FIORIT, 

2007).  

A Resolução n° 416 (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE- 

CONAMA, 2009), descreve sobre a degradação ambiental causada por estes pneus, 

e qual deve ser a destinação correta dos mesmos. 

De acordo com a Resolução 258 (CONAMA, 1999), há cada pneu novo 

produzido no país, um pneu inservível deve ser coletado e levado a sua destinação 

correta pelo fabricante ou importador, quando não há possibilidade de reaproveitar os 

pneus, as empresas e importadoras devem dar a destinação correta aos mesmos.  

 

2.1.4 Piso Intertravado de Concreto 

  

Nesta etapa viso descrever um pouco sobre a definição, história, utilização e 

características dos pavers, através de bibliografias existentes sobre o mesmo. 

 

2.1.4.1 História dos pisos intertravados de concreto 

 

Segundo a NBR 9781 (ABNT, 2013), os pavers são peças pré-moldadas 

concreto, do qual é constituído por cimento Portland, água e agregados, podendo ser 

ou não utilizado aditivos. 

Os pisos intertravados de concreto estão presentes em diversos locais, 

calçadas, praças (Figura 2 (a)), ruas (Figura 2 (b)), aeroportos, estacionamentos, 

loteamentos, indústrias, condomínios, entre outros, tendo então um grande nicho 

devido suas inúmeras utilizações, economia e beleza (FIORITI, 2007). 
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Figura 2– Praças com pavers (a) e Ruas com pavers (b) 

 
Fonte: Pavertech (2018) 

 

A indústria de pisos intertravados iniciou-se a partir do princípio existente de 

pavimentos, feito com pedras naturais na Mesopotâmia 5000 a.C, do qual também era 

muito utilizado pelos romanos desde 2000 a.C, foi através deste pavimento que surgiu 

a ideia de moldar as pedras de forma artesanal, pavimento conhecido como 

paralelepípedos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND - ABCP, 

2010). 

 Porém com a evolução do transporte, e o aumento das pessoas que obtinham 

acesso ao mesmo, se viu necessário inovar, pois estava cada vez mais trabalhoso 

moldar as pedras naturais, desta forma buscou-se utilizar argila cozida para fabricação 

destes tipos de pavimento, mas a mesma não se obtinha de uma vida útil agradável 

(TECPAR, 2013). 

Com o intuito de manter a forma artesanal, e facilitar o trabalho de moldar os 

pavimentos, surge a ideia de desenvolver blocos de concreto para estas 

pavimentações, sendo que logo após a Segunda Guerra Mundial, com o impulso desta 

ideia, estes blocos passaram a ser fabricados na Alemanha, e no ano 1970 a 

fabricação do paver, começou a alcançar todo o mundo, incluindo o Brasil (ABCP, 

2010). 

 

2.1.4.2 Definição e características dos pisos intertravados de concreto 

 

Segundo a ABCP (2010), o pavimento intertravado é uma peça de concreto 

colocada sobre uma camada de areia, onde ocorrerá um intravamento lateral, sendo 

(a) (b) 
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separado sobre três aspectos, intravamento, contenção lateral e areia de selagem das 

quais serão detalhadas mais adiante. 

 Para que entenda as características deste piso Serafin (2010), descreve que 

se deve pensar neste pavimento como um piso adaptável, simples, sendo de fácil 

percepção, dimensionando o mesmo de acordo com o esforço solicitado. 

 Já Bittencort (2012), descreve que as dimensões e qualidades dos pavers 

podem variar de acordo com a finalidade e controle na sua fabricação, tendo em vista 

que se deve seguir rigorosamente a análise de ensaios, para que se obtenha a 

resistência necessária, o autor finaliza, descrevendo que os pavers se destacam por 

suas características arquitetônicas devido aos seus variáveis formatos e cores como 

mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Formato e peças pré-moldadas de concreto 

 
Fonte: Bittencort (2012) 

   

Na Erro! Fonte de referência não encontrada. estão expostas as principais 

peças pré-moldadas de concreto (PPC), utilizadas para pisos intertravados, Bittencort 

(2012), descreve sobre as mesmas: 

 

a) A letra (a) peça retangular reta, e (b) peça retangular angular, ambas devem 

ter comprimentos e larguras compatíveis, como por exemplo, comprimento de 

20 cm e largura de 10 cm, para que se possa fazer seu travamento, sendo 

usualmente colocadas em fileiras; 

(a) (b) 

(c) 
(d) 
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b) A letra (c) é uma peça no formato raquete, tem dimensões parecidas com a 

peça retangular, porém as mesmas se entrelaçam entre si, para que ocorra o 

travamento, podendo ser colocadas em fileiras ou em tramas;  

c) A letra (d) é uma peça no formato hexagonal, da qual tem características de 

trapézios, esta peça tem uma dimensão maior que as anteriores, e devem ser 

assentadas seguindo um padrão para que ocorra seu travamento. 

 

Além de suas dimensões os pavers têm como características as diferentes 

formas de assentamentos, podendo ser colocados em formatos de espinha de peixe, 

fileiras, tramas entre outras, como mostra a Figura 4, (PANORAMA, 2018). 

 

Figura 4 – Modelos de assentamento de pisos intertravados de concreto 

 
Fonte: Panorama (2018) 

 

De acordo com Muller (2005), o assentamento destes blocos pode interferir 

indiretamente na vida útil deste material, devido à deformação que cada um obterá 

através de seu assentamento, o autor também descreve que o assentamento modelo 

espinha-de-peixe (Figura 4), garante menor deslocamento do bloco, tendo uma 

durabilidade maior. 

Entre tantas vantagens existentes os pisos de concreto se destacam por serem 

de fácil manuseio, podendo então facilitar a execução e consequentemente agilizando 

o serviço, além de obter fácil manutenção, e acessibilidade em áreas subterrâneas, 

os pavers também são reconhecidos pela sua eficiência ambiental, sendo descritos 

muitas vezes como pisos ecologicamente corretos, pois pelos mesmos serem peças 
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colocadas de forma intertravadas acabam tendo uma drenagem natural, além de 

possibilidade de utilizar resíduos em sua execução (WIEBBELLING, 2015). 

 

2.1.4.3 Estrutura do paver 

  

Ao se encaixar os pavers, ocorrem um intertravamento, do qual deve resistir a 

quatro esforços, sendo de deslocamento individual, vertical, horizontal ou de rotação 

com os demais blocos vizinhos, por isso este tipo de pavimento requer que todos os 

blocos trabalhem de forma conjunta, para que se tenha desempenho e durabilidade 

(ABCP, 2010). 

O intravamento destas peças devem fazer com que o paver suporte estes 

esforços, conforme mostra a Figura 5 (NBR 15953, ABNT, 2011). 

 

Figura 5– Esforços horizontais, verticais e de torção dos paver 

 
Fonte: ABCP (2010) 

 

O intertravamento horizontal é a capacidade que os blocos têm de não se 

deslocarem para lateral, através de um esforço que imponha esta situação, as 

camadas de areia ao seu redor contribuem para que estes esforços sejam suportados 

(ABCP, 2010). 

O Intertravamento vertical, faz com que as peças suportem esforços de 

cisalhamento, que ocorrem quando estes blocos recebem esforços centrais fazendo 

com que afundem, para que isso não ocorra é colocado uma areia de rejuntamento e 

a base utilizada na sua execução (ABCP, 2010; NBR 15953, ABNT, 2011). 
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O Intertravamento de rotação, deve ser feito para que a peça suporte esforços 

perpendiculares ao seu eixo, isso ocorre porque a peça tende a girar ao aplicar uma 

força em uma de suas extremidades, (ABCP, 2010; NBR 15953, ABNT, 2011). 

 Para que o intertravamento ocorra, é necessário se deparar com duas 

situações, sendo elas contenção lateral, e areia de rejuntamento como mostra a 

Figura 6. 

 

Figura 6– Seção transversal do pavimento intertravado 

 
Fonte: Bittencort (2012) 

 

 De acordo com ABCP (2010) e Bittencort (2012) estas seções podem ser 

definidas como: 

 

a) Subleito: que é a fundação da qual suporta as cargas que serão ali atribuídas, 

sendo constituído de solo natural, ou de empréstimo do solo; 

b) Base e sub-base: que é o elemento que auxilia na parte estrutural, sendo 

constituído de um material granular da qual deve ser compactada; 

c) Areia de assentamento ou camada de assentamento: da qual serve para que 

se possa assentar os blocos, tendo como principal função acomodar as peças, 

fazendo com que as mesmas tenho seu nivelamento; 

d) Areia de rejuntamento ou camada de assentamento: é necessária para que 

haja a selagem, esta parte também recebe diretamente a ação do rolamento 

dos veículos, pessoas, entre outros; 

e) Contenção lateral: permite que haja o intravamento destes blocos, evitando que 

haja um deslizamento entre eles. 
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2.1.4.4 Processo de fabricação do paver 

  

Normalmente os pisos intertravados de concretos são confeccionados de areia, 

pedrisco, cimento Portland, aditivos químicos e água (FIORIT, 2007). 

 O processo de fabricação destes pisos é dividido como: dosagem do concreto, 

mistura do concreto, vibro-prensa, moldagem, cura e estocagem apropriada (T & A 

BLOCOS E PISOS, 2004). 

 Garcia (2017) descreve sobre cada etapa deste processo: 

 

a) Dosagem do concreto: o traço a ser seguido, deve ser de acordo com a 

resistência que se deseja obter, sendo que, após ensaios de resistência a 

compressão, determina-se qual traço será seguido para sua confecção; 

b) Mistura: a principal função desta etapa é fazer com que a junção destes 

materiais se torne uma mistura homogênea, para que quando os mesmos 

forem colocados na prensa entejam uniformemente distribuídos; 

c) Vibro-prensa: após a mistura o material é colocado em um moldem para que 

então ocorra a compactação do produto, após este processo o paver está 

pronto, faltando apenas o processo de cura do mesmo, é importante salientar 

que este processo de compactação nem sempre é feito, porém influencia na 

resistência do material; 

d) Cura: após o moldem do paver, as formas devem ser alocadas em fileiras, 

numa câmera onde a umidade seja de 65%, após 24 horas o produto está 

pronto para a estocagem. 

 

Segundo Bittencort (2012), existem tipos diferentes de pavers, que são 

separados conforme seu processo de fabricação, sendo: 

 

a) Peças viradas: quando a peça é confeccionada manualmente, através do 

concreto plástico e adensadas em uma base vibratória; 

b) Peças dormidas: é executada da mesma forma que as peças viradas, porém 

com o uso do concreto comum e não do concreto plástico; 

c) Peças vibro-prensadas: quando a peça é produzida mecanicamente, através 

de uma vibro-prensa com concreto seco.  
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Nos dias atuais as peças mais utilizadas são as vibro-prensadas, devido a sua 

capacidade de compactar o bloco, ganhando maior resistência e durabilidade (ABCP, 

2010). 

 

2.1.4.5 Equipamentos para fabricação do paver 

 

Como visto ao longo deste trabalho, a qualidade dos pavers, depende de vários 

fatores como traço, mistura, cura, entre outros, os equipamentos que serão utilizados 

também influenciam na qualidade destes materiais (WIEBBELLING, 2015). 

Segundo Fiorit (2007), os principais equipamentos utilizados para fabricação 

de blocos de concreto são chamados de vibro-prensas (Figura 7), que tem como 

principal característica a compactação deste produto. 

 

Figura 7– Vibro-prensa 

 
Fonte: Franco (2018) 

 

Cruz (2003), descreve sobre alguns tipos de vibro-prensas sendo as principais: 

 

a) Vibro-prensa tipo poedeira: são equipamentos capazes de se movimentar e 

desenformar as PPC, isso ocorre porque este equipamento obtém-se de pneus 

ou trilhos para que tenha esta locomoção;  

b) Vibro-prensa com desforma sobre paletes: é um equipamento que utiliza a 

mesma mesa para executar suas ações de desmoldagem, o produto é 

desenformado sobre os paletes, onde são retirados manualmente e levados ao 

processo de cura do produto; 

c) Vibro-prensa com desforma de múltiplas camadas: este equipamento se 

destaca por desenformar os blocos em camadas diretamente nos paletes, 
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prontos para ser levada a obra, hoje é um dos equipamentos mais modernos 

para fabricação de artefatos de concreto. 

 

2.1.5 Concreto com Utilização de Resíduos de Pneus 

  

Neste tema viso descrever sobre alguns artigos e pesquisas existentes na área, 

de modo a compreender e observar que estas ações são ecologicamente corretas e 

estão sendo alvo de estudos em diversas áreas na construção civil, e que estes 

estudos se destacam devido a um mesmo intuito, que é o de reutilizar resíduos em 

concretos, pisos, asfaltos entre outros (VIEIRA, 2014). 

  Em relação à utilização de resíduos de pneus como agregado para confecção 

de concreto observou-se diferentes pesquisas envolvidas, alguns parágrafos abaixo 

descrevem sobre alguns resultados obtidos. 

 Segundo Vieira (2014), ao buscar substituir agregados miúdos por resíduos de 

pneus, observa-se alteração de algumas propriedades, como trabalhabilidade e 

resistência a tração e compressão, que se deve ao fato que a superfície da borracha 

e a matriz do cimento não se unirem.  

 Já Fiorit (2007), descreve sobre seus resultados ao utilizar resíduos de pneus 

em blocos intertravados de concreto, onde também obteve diferenças na resistência 

a compreensão quando comparado com o bloco convencional. 

 De acordo com Santos e Borja (2007), ao acrescentar resíduos de pneus em 

concreto, observa-se uma melhor elasticidade no mesmo, reduzindo então sua 

plasticidade, além deste item os autores descrevem que a utilização destes resíduos 

também influência na massa específica deixando o concreto mais leve.   

 Segundo Boaventura (2011), que também realizou ensaios com a substituição 

destes resíduos no concreto, descreve que obteve redução em algumas propriedades, 

porém conclui que a utilização destes resíduos, pode ser imposta a algumas áreas de 

engenharia, que não requeiram tanta resistência. 

 

2.1.5.1 Trabalhabilidade 

 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), a trabalhabilidade determina a facilidade do 

emprego do concreto e seu manuseio, identificando assim sua aptidão.  Este item está 

totalmente vinculado ao modo de realizar o adensamento do concreto, dependendo 
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da granulometria dos agregados, dos aditivos que serão utilizados, da quantidade de 

água e cimento (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2014). 

Portanto a trabalhabilidade do concreto, determina a qualidade, a consistência, 

a plasticidade e a estabilidade do material, através de ensaios, de abatimento de 

tronco de cone do qual deve seguir as orientações da NBR NM 67 (ABNT, 1998) 

(FIORIT, 2007). 

 Segundo Boaventura (2011), ao utilizar o método de abatimento de tronco de 

cone especificado pela NBR NM 67 (ABNT, 1998), os concretos que foram utilizados 

resíduos de pneus obtiveram maiores abatimentos se comparado com o concreto 

convencional, conforme mostra a Tabela 5, onde a porcentagem de resíduos de pneus 

neste ensaio foi de 0,0% (T0), 5,0 % (T5), 10,0 % (T10) e 15,0 % (T15). 

 

Tabela 5– Ensaio de abatimento de tronco 

Traço Abatimento (mm) 
T0 75 
T5 85 
T10 90 
T15 100 

Fonte: Boaventura (2011) 
   

 Há uma divergência de conclusões nestes itens, pois segundo Fiorit (2007), ao 

confeccionar um concreto com resíduos de pneus, a trabalhabilidade do mesmo 

reduz, e que quanto maior a porcentagem de resíduos de pneus no concreto menor 

será seu abatimento.  

 Vieira (2014), também descreve sobre a redução da trabalhabilidade do 

concreto ao substituir diferentes porcentagens de resíduos de pneus em relação ao 

agregado miúdo na confecção do paver, e ainda se refere ao fato de esta queda 

ocorrer pela falta de aderência entre a borracha e o cimento. 

 

2.1.5.2 Massa específica 

 

 Conforme alguns autores, a massa específica do concreto pode variar ao 

utilizar resíduos de pneus em sua composição, sendo que, a granulometria e a 

quantidade de material utilizada para esta confecção pode influenciar nos resultados, 

como podemos observar no Gráfico 4, do qual demonstra que quanto menor a massa 

específica do concreto menor será o consumo de cimento (FREITAS et al., 2009). 
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Gráfico 4– Massa unitária do concreto em função da borracha 

 
Fonte: Freitas et al. (2009) 

 

 Segundo Fiorit (2007), nem sempre quando maior for à dosagem dos resíduos 

de pneus menor será a massa específica como demostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6– Massa específica dos pavers com utilização de resíduos de pneus 

DOSAGEM 
Resíduos 
% volume 

Cimento 
Kg/m³ 

Fpk 
Mpa 

Massa 
específica g/cm³ 

A - controle 

0,00 

292,84 19,39 1,94 

B- controle 346,61 25,35 2,03 

C - controle 346,61 26,31 2,18 

D - 8% res. 
8,00 

292,84 15,39 1,86 

E - 8% res. 323,06 19,97 1,91 

F - 8% res. 
10,00 

292,84 12,07 1,85 

H - 10% res. 323,06 18,93 2,03 

I - 10 % res. 323,06 20,96 2,04 

J - 12% res. 

12,00 

292,84 11,51 1,85 

L - 12% res. 323,06 17,99 2,01 

M - 12% res. 347,00 20,17 2,10 

N - 15% res. 

15,00 

292,84 11,41 1,84 

O -15%res. 347,00 14,02 2,05 

P-15%res 347,00 17,01 2,09 

Q- 20% res. 
20,00 

347,00 15,63 2,00 

R - 20% res. 347,00 15,95 1,99 
Fonte: Fiorit (2007) 
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Segundo Martins (2005), que também realizou ensaios com a substituição de 

resíduos de pneus em concreto, ao utilizar os resíduos não obteve uma alteração de 

massa específica significativa, que pudesse influenciar no seu objeto de pesquisa.   

 

2.1.5.3 Resistência à compressão 

 

Segundo a NBR 9781 (ABNT, 2013), a resistência característica a 

compreensão para tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha 

deve ser no mínimo 35 Mpa, e para tráfegos de veículos especiais capazes de 

adquirirem resistência à abrasão deve ser de no mínimo 50 Mpa. 

De modo geral conforme as bibliografias observadas pela autora, ao adicionar 

ou substituir resíduos de pneus para confecção de concreto, à resistência a 

compressão reduz, esta redução pode depender da granulometria, quantidade de 

resíduos, quantidade de cimento Portland, aditivos e outros agregados 

(ALBUQUERQUE, 2009; BOAVENTURA, 2011; FIORIT, 2007; SANTOS; BORJA, 

2007; VIEIRA, 2014; MARTINS, 2005). 

Todo material que for adicionado ou substituído no concreto pode causar uma 

alteração em sua resistência, na Tabela 7 podemos observar que ao utilizar resíduos 

de pneus no concreto, ocorrem algumas alterações em sua resistência a compressão, 

e também pode ser notado que nenhuma das resistências chegaram ao mínimo 

estipulado por norma (FIORIT, 2007). 

 

Tabela 7– Relação de materiais utilizados e resultados de compressão 

Dosagem 
Cimento 
Kg/m³ 

Resíduos 
% 

volume 

Cimento 
% 

volume 

Areia % 
volume 

Pedrisco 
% volume 

Água % 
volume 

Fpk 
Mpa 

B - controle 
346,61 0 

17,18 49,48 24,75 8,59 25,55 
C - controle 17,18 49,48 24,75 8,59 26,31 
M – 12% res 347 12 17,66 41,16 21,18 8 20,17 
O – 15% res. 

347 15 
18,28 34,15 24,3 8,27 14,02 

O – 15% res. 18,08 40,35 18,4 8,18 17,01 
Q  - 20% res. 

347 20 
18,84 37,37 15,26 8,53 15,63 

R - 20% res. 19,72 31,15 20,2 8,93 15,95 
Fpk= resistência característica à compressão 

Fonte: Fiorit (2007) 
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 Segundo Vieira (2014), ao utilizar resíduos de pneus no concreto obteve uma 

redução de 50, 57 e 54% de sua resistência a compressão, não atingindo os 35 Mpa, 

determinados pela norma, observando então que a utilização da borracha trabalhou 

de forma negativa a esta especificação.  

 Martins (2005), descreve sobre a porcentagem de redução que obteve em seus 

ensaios, de resistência a compressão do concreto, com utilização de resíduos de 

pneus sendo entre 20 e 25% em comparação ao concreto convencional, já Fiorit 

(2007, apud, Segre e Joekes, 2000), descreve que, a redução desta resistência pode 

estar ligada as dimensões das partículas de borracha, onde o autor indica trabalhar 

com granulometria de 16 mm, ou tentar fazer tratamentos destes resíduos, de forma 

a buscar uma melhor resistência. 

 

2.1.5.4 Resistência a tração 

 

Conforme as características do concreto o mesmo não tem uma boa resistência 

à tração, mas quando se trata da necessidade que a peça tem de suportar esforços 

cortantes, é importante determina-lo, para esta determinação deve-se observar a NBR 

7222 de 2010, que determina à resistência a tração por compressão diametral de 

corpos de prova cilíndricos (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

 Segundo Vieira (2014), ao realizar ensaios dos concretos com a utilização de 

resíduos de pneus, obteve uma redução em sua resistência à tração, sendo de 34%, 

48% e 57% em relação ao concreto convencional, porém destacou que está perda foi 

menor que a perda de resistência a compressão, o autor também descreve que 

mesmo obtendo menores valores na resistência a tração, a peça tem menos 

fissuração, observando que as partículas de pneus se mantiveram unidas. 

 Albuquerque (2009), que também realizou ensaios no concreto com utilização 

de borracha, descreve sobre a redução desta resistência, e também concorda com o 

autor anterior, mostrando em seus resultados que, a perda de resistência a tração é 

menor que a perda a compressão, quando comparada o concreto com os resíduos.  
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2.1.5.5 Resistência ao impacto  

 

O ensaio de resistência ao impacto consiste em aplicar um esforço, 

normalmente em queda livre sobre a peça, a fim de determinar qual foi à energia 

utilizada na ruptura ou deformação da peça (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

Segundo Fiorit (2007), ao realizar seus ensaios comparando os pavers 

convencionais e os pavers com resíduos de pneus, pode-se observar uma diferença 

em sua resistência ao impacto, o autor descreve que há um aumento da tenacidade 

do bloco intertravado quando adicionado resíduos de pneu.  

 Já Albuquerque (2009), descreve que ao comparar o concreto convencional e 

o concreto com resíduos de pneus, observa-se que a resistência ao impacto do 

concreto é reduzida com a presença da borracha, Martins (2005), reforça a opinião de 

Albuquerque ao descrever que os pedaços de borracha suportam a fissuração de 

modo a reduzir as chances de o concreto romper.  

  

2.1.5.6 Durabilidade 

  

 Ao confeccionar o concreto desejamos que o mesmo mantenha suas 

propriedades mecânicas, e uma boa vida útil, sendo que estas características são 

alguns dos fatores mais importante, pois a durabilidade do concreto traz uma 

segurança de modo a atender o que foi proposto (NEVILLE, 1997). 

Podemos descrever que a durabilidade do concreto, é influenciada pela 

impermeabilidade do mesmo, situações climáticas, se o mesmo foi projetado para o 

esforço que estão suportando, desta forma podemos considerar um concreto durável 

quando o mesmo suporta estas situações que foram previstas (CRUZ, 2003; 

MARTINS, 2005; VIEIRA 2014). 

 Ao observar o concreto com utilização de resíduos de pneus, nota-se que o 

mesmo se destaca, pelo fato de as borrachas dificultarem a sua ruptura (VIEIRA, 

2014).  

 Segundo Albuquerque (2009), em seus ensaios pode-se notar que a resistência 

do concreto com a utilização de borracha teve um crescimento ao longo dos dias, mas 

a resistência a elasticidade teve uma redução, e a permeabilidade do bloco se 

manteve constantes. 
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2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo verificou se existe a possibilidade de utilizar resíduos de 

pneus na confecção de pisos intertravados de concreto, onde teve como principal 

propósito analisar aspectos que possam influenciar nas qualidades exigidas deste 

material, através de um estudo experimental de forma a moldar os corpos de prova 

de concreto com e sem a substituição parcial do agregado miúdo por resíduos de 

pneus. 

 

2.2.1 Estudo Experimental 

 

 Esta etapa visou fazer um planejamento para definir e analisar a melhor 

dosagem, através de ensaios onde foi determinado o traço que apresentou o melhor 

desempenho para o paver, e para isso, buscou-se organizar alguns passos conforme 

mostra o Fluxograma (Figura 8). 

 

Figura 8– Fluxograma representando o estudo experimental 

 

Fonte: O próprio autor 
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2.2.2 Materiais 

 

Para a confecção do bloco de concreto foi utilizado os seguintes materiais: 

 

a) Cimento Portland; 

b) Agregado miúdo;  

c) Agregado graúdo; 

d) Resíduos de Pneus; 

e) Água de amassamento. 

 

2.2.2.1 Cimento Portland 

 

   Para fabricação do paver se deve utilizar um cimento Portland que atenda 

requisitos mínimos descritos pela norma, desta forma foi utilizando o cimento CPV-

ARI, que é normalizado pela NBR 16697 (ABNT, 2018), da qual descreve sobre a 

composição e componentes deste cimento conforme mostra a Tabela 8. 

 

Tabela 8- Teores dos componentes do cimento Portland CP V - ARI 

Sigla 

Componentes (% em massa) 

Clínquer + 
Sulfato de cálcio 

 
Material carbonático 

CP V - 
ARI 

90 – 100 0 – 10 

Fonte: NBR 16697 (ABNT, 2018) 
 

2.2.2.2 Agregados 

 

Como agregado miúdo foi utilizando a areia fina, que é proveniente da região de 

Porto União – SC, da qual foi observando algumas características que são 

determinadas pelas normas descritas logo abaixo. 

 

a) NBR NM 30: Agregado miúdo – Determinação da absorção de água (ABNT, 

2001); 

b) NBR NM 45: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de 

vazios (ABNT, 2006); 
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c) NBR NM 52: Agregado miúdo – Determinação da massa especifica e massa 

especifica aparente (ABNT, 2009); 

d) NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica 

(ABNT, 2003). 

 

Como agregado graúdo foi utilizando a brita 0, proveniente da região de Iomerê 

– SC, que atenderam as características descritas por normas, sendo submetidos a 

ensaios, conforme especificado nas normas abaixo: 

 

a) NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica 

(ABNT, 2003); 

b) NBR NM 45: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de 

vazios (ABNT, 2006); 

c) NBR NM 53: Agregado graúdo - Determinação de massa específica, massa 

específica aparente e absorção de água (ABNT, 2009). 

 

Os resíduos de pneus foram provenientes do processo de recauchutagem de 

pneus, disponibilizados pela Recapadora Fraiburgo – RF Pneus, localizada no 

município de Fraiburgo – SC, que foi determinado pelas mesmas normas que 

definiram os agregados miúdos conforme descritas abaixo: 

 

a) NBR NM 30: Agregado miúdo – Determinação da absorção de água (ABNT, 

2001); 

b) NBR NM 45: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de 

vazios (ABNT, 2006); 

c) NBR NM 52: Agregado miúdo – Determinação da massa especifica e massa 

especifica aparente (ABNT, 2009); 

d) NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica 

(ABNT, 2003). 
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2.2.2.3 Água de amassamento 

   

 Foi utilizado água potável, e pelo fato do paver ser confeccionado em uma 

empresa localizada em Videira – SC, a mesma foi disponibilizada pela concessionária 

VISAN da qual abastece a empresa. 

 

2.2.3 Metodologia 

 

 A metodologia do referente trabalho, baseia-se em um estudo experimental, de 

forma a realizar ensaios conforme recomendações estabelecidas por normas, afim de 

analisar parâmetros estabelecidos para determinação da qualidade dos pavers. 

Para analisar os fatores experimentais, esta etapa visou determinar e definir 

algumas variáveis, caracterizando alguns aspectos relevantes para qualidade do 

paver, que estão descritas logo abaixo: 

 

a) Caracterização dos materiais; 

b) Confecção do paver; 

c) Ensaios de trabalhabilidade; 

d) Ensaios de massa específica; 

e) Ensaios de resistência a compressão. 

 

Com estes aspectos, foi comparado o concreto com a substituição parcial de 

areia por diferentes teores de resíduos de pneus e o concreto convencional.  

 

2.2.3.1 Caracterização dos materiais 

 

Obter conhecimento da característica física dos materiais utilizados foi 

importante para a determinação da dosagem definindo a partir destas características 

o traço a ser utilizado, deste modo a caracterização dos materiais foram realizadas no 

laboratório de Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, 

localizada em Caçador – SC. 
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2.2.3.1.1 Agregado miúdo 

 

Para a caracterização dos agregados miúdos, foi realizado ensaios de 

granulometria, massa específica e massa unitária, sendo nesta etapa caracterizado a 

areia e os resíduos de pneus. 

 

2.2.3.1.1.1 Granulometria da areia 

 

Para a determinação da granulometria da areia, primeiramente foi secado as 

amostras de areia em uma estufa perante vinte e quatro horas, após este período foi 

retirada as amostras para que esfriassem em temperatura ambiente, sendo divididos 

nesta etapa em duas amostras de 500 gramas cada, denominando-as como m1 e m2. 

 Logo após foi utilizado um peneirador mecânico, através das peneiras que tem 

abertura de malha de 9,5mm a 0,15mm, como mostra a Figura 9. 

 

Figura 9 – Peneiras 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.2.3.1.1.2 Granulometria dos resíduos de pneus 

 

Para a determinação da granulometria destes resíduos foi secado as amostras 

em uma estufa perante vinte e quatro horas, após este período foi retirada as amostras 

para que esfriassem em temperatura ambiente, sendo separado em duas amostras 

de 300 gramas cada, onde com o auxílio de um peneirador mecânico passou através 
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das peneiras que tem abertura da malha de 9,5mm a 0,15mm (Figura 9), sendo 

observado através dos resultados obtidos neste ensaio a viabilidade de trabalhar com 

os resíduos passantes pela peneira com abertura de 1,18mm, então posteriormente 

foi realizado um novo ensaio com os resíduos passantes pela peneira com malha de 

1,18mm, em seguida as mesmas foram separadas em duas amostras de 500 gramas 

cada, m1 e m2, que passaram por peneiras de 0,60mm a 0,15mm (Figura 10). 

 

Figura 10– Peneiras de malha 0,60mm a 0,15mm 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.2.3.1.1.3 Massa específica e absorção de água do agregado miúdo 

 

Para a determinação da massa específica do agregado miúdo, foi seguido 

orientações da NBR NM 52 (ABNT, 2009), agregado miúdo – Determinação da massa 

específica e massa específica aparente onde descreve os procedimentos a serem 

executados. 

 

2.2.3.1.1.3.1 Massa específica da areia 

 

Primeiramente foi submergido o agregado em água perante vinte e quatro 

horas, depois foi retirado o excesso de água  e secado com auxílio do secador,  em 

seguida o agregado foi colocado em um molde metálico, sendo compactado com uma 

haste metálica, através de 25 golpes, (Figura 11), observando se houve seu 

desmoronamento parcial para que pudesse prosseguir com a determinação da massa 

específica.  
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Figura 11– Molde metálico para a compactação da areia 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 Após a preparação da agregado foi pesado  duas amostras de 500,00 gramas 

cada, determinando então o peso da amostra (SSS), posteriormente as amostras 

foram colocadas no frasco de vidro e pesados novamente, em seguida o frasco foi 

enchido com água até a marca de 500ml, sendo então movimentado para que fosse 

eliminado todas as bolhas de ar e após completado com água, as amostras e o vidro 

foram colocadas em banho perante uma hora (Figura 12),  após foi completado o 

frasco com água, e pesando novamente (m2), por fim o agregado miúdo foi seco em 

temperatura de (105±5°C) e pesado novamente (m). 

 

Figura 12– Amostra de areia colocados em banho para a determinação da massa 
específica 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.3.1.1.3.2 Massa específica dos resíduos de pneus 

 

Primeiramente foi submergido o agregado em água perante vinte e quatro 

horas, depois foi retirado o excesso de água  e secado com auxílio de um pano 

absorvente,  em seguida o agregado foi colocado em um molde metálico, sendo 

compactado com uma haste metálica, através de 25 golpes, observando se houve seu 

desmoronamento parcial para que pudesse prosseguir com a determinação da massa 

específica.  

Após a preparação do agregado foi pesado  duas amostras de 100,01 gramas 

cada, determinando então o peso da amostra (SSS), posteriormente as amostras 

foram colocadas no frasco de vidro (Figura 13), e pesadas novamente, em seguida o 

frasco foi enchido com água até a marca de 500ml, sendo então movimentado para 

que eliminasse todas as bolhas de ar e logo após completado com água, as amostras 

e o vidro foram colocadas em banho perante uma hora, após foi completado o frasco 

com água, e pesando novamente (m2), por fim o agregado miúdo foi seco em 

temperatura de (105±5°C) e pesado novamente (m). 

 

Figura 13 - Amostra dos resíduos de pneus para a determinação da massa 

específica 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.3.1.1.3.3 Cálculos para determinação da massa específica e absorção da água 

dos agregados miúdos 

 

Após realizar todos os ensaios foi determinado a massa específica destes 

agregados através da seguinte fórmula: 

 

d3 =
m

(V − Va) − !"#!
$%

 (01) 

 

Onde: 

 

d3: é a massa específica do agregado (g/cm³); 

m: é a massa da amostra seca em estufa, determinada segundo c (g); 

V: é o volume do frasco (cm³); 

Va: é o volume de água adicionada ao frasco, de acordo com a seguinte fórmula 

(cm³): 

 

Va =
m2 − m1

&'
 

 

(02) 

Onde: 

 

ms: é a massa da amostra na condição saturada superfície seca, determinada 

em a (g); 

Pa: é a massa específica da água (g/cm³). 

 

Após a determinação da massa específica destes agregados, foi observando a 

absorção da água deste material, seguindo orientações da NBR NM 30 (ABNT, 2001). 

Agregado miúdo - Determinação da absorção de água, onde foi calculado através da 

seguinte fórmula:  

 

A =
ms − m

*
+100 

 

(03) 
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Onde: 

 

A: é a absorção de água (%); 

ms: é a massa ao ar da amostra na condição saturado e de superfície seca (g); 

m: é a massa da amostra seca em estufa (g). 

 

2.2.3.1.1.4 Massa unitária dos agregados miúdos 

 

A massa unitária foi determinada conforme recomendações da NBR NM 45, 

Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de vazios (ABNT, 2006), 

onde foi executado o ensaio conforme o método C. 

 

2.2.3.1.1.4.1 Massa unitária da areia 

 

Primeiramente a amostra foi secada em uma estufa perante vinte e quatro 

horas, após foi determinado o volume e a massa do recipiente vazio, em seguida foi 

adicionado o agregado em uma altura aproximada de 10 cm, sendo completado o 

recipiente com o agregado até que o mesmo transbordasse, em seguida foi nivelado 

o agregado e pesado novamente (Figura 14). 

 

Figura 14 – Determinação da massa unitária da areia 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.3.1.1.4.2 Massa unitária dos resíduos de pneus 

 

Primeiramente a amostra foi secada em uma estufa perante vinte e quatro 

horas, após foi determinado o volume e a massa do recipiente vazio, em seguida foi 

adicionado o agregado em uma altura aproximada de 10 cm, sendo completado o 

recipiente com o agregado até que o mesmo transbordasse, em seguida foi nivelado 

o agregado e pesado novamente (Figura 15). 

 

Figura 15 – Determinação da massa unitária dos resíduos de pneus 

 

Fonte: O próprio auto 
 

2.2.3.1.1.4.3 Cálculos para determinação da massa unitária dos agregados miúdos 
 

Após a realização dos procedimentos descritos nos itens 2.2.3.1.1.4.1 e 

2.2.3.1.1.4.2, deste trabalho foi calculado a massa unitária do agregado miúdo, 

através da seguinte fórmula:  

 

&', =
*'- − *-

.
 

 

(04) 

Onde:  

 

Pap: é a massa unitária do agregado (g/cm³); 

Mar: é a massa do recipiente mais agregado (g); 
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Mr: é a massa do recipiente vazio (g); 

V: é o volume do recipiente (cm³). 

 

2.2.3.1.2 Agregados graúdos 

 

Para a caracterização dos agregados graúdos, foi obtido conhecimento de 

alguns aspectos como granulometria, massa específica e massa unitária. 

 

2.2.3.1.2.1 Granulometria dos agregados graúdos 

 

Para determinar a granulometria dos agregados graúdos foi seguido 

recomendações descritas pela NBR NM 248, Agregados – Determinação da 

composição granulométrica (ABNT, 2003).  

Primeiramente foi secado as amostras de ensaios por vinte e quatro horas em 

uma estufa, em seguida foi retirado e resfriada em temperatura ambiente, logo após 

foi separado duas amostras de 1000 gramas cada, determinando a m1 e m2, 

posteriormente foi encaixado uma série de peneiras com malha de 19 mm a 0,60 mm, 

e peneirados com auxílio de um peneirador mecânico (Figura 16), determinando a 

granulometria deste agregado.  

 

Figura 16 – Peneiras malha 19,00mm a 0,60mm 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.3.1.2.2 Massa específica dos agregados graúdos 

 

 Para verificação e determinação desta etapa, foi seguido orientações descritas 

pela NBR NM 53, Agregado graúdo – Determinação de massa específica, massa 

específica aparente e absorção de água (ABNT, 2003). 

Primeiramente foram pesadas as amostras de ensaio, e imerso a água em 

temperatura ambiente perante vinte e quatro horas, depois foram retirados os 

agregados e secado com um pano absorvente, até que toda água visível fosse 

eliminada, sendo pesada nesta etapa novamente, logo após a amostra foi colocada 

em um recipiente imerso a água com temperatura de (23 ± 2) °C e pesada novamente 

com a água, por fim a amostra foi seca em uma estufa e pesada novamente, a Figura 

17, demostra um pouco deste processo. 

 

Figura 17 – Ensaio de Massa específica do agregado graúdo 

 

Fonte: O próprio autor 
 

Depois de obter os dados deste procedimento, se pode determinar a massa 

específica do agregado seco com a seguinte fórmula: 

 

/ =
*

ms − ma
 (05) 

Onde: 

 

d: é a massa específica do agregado seco (g/cm³); 
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m: é a massa ao ar da amostra seca (g); 

ms: é a massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca (g); 

ma: é a massa em água da amostra (g). 

 

Depois da determinação da massa específica deste agregado, foi observado a 

absorção da água deste material, através da seguinte fórmula: 

 

4 =
*5 − *

m
+ 100 

 

(06) 

Onde: 

 

A: é a absorção de água (%); 

ms: é a massa ao ar da amostra na condição saturado e de superfície seca (g); 

m: é a massa da amostra seca em estufa (g). 

 

2.2.3.1.2.3 Massa unitária dos agregados graúdos 

 

A massa unitária foi determinada conforme recomendações da NBR NM 45, 

Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de vazios (ABNT, 2006), 

onde foi executado o ensaio conforme o método C. 

Primeiramente a amostra foi secada em uma estufa perante vinte e quatro 

horas, após foi determinado o volume e a massa do recipiente vazio, em seguida foi 

adicionado o agregado em uma altura aproximada de 10 cm, sendo completado o 

recipiente com o agregado até que o mesmo transbordasse, posteriormente foi 

nivelado o agregado e pesado novamente (Figura 18). 
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Figura 18 – Ensaio de massa unitária do agregado graúdo 

 

Fonte: O próprio autor 
 

Para determinar a massa unitária do agregado graúdo, foi trabalhando com a 

seguinte fórmula: 

 

&', =
*'- − *-

.
 

 

(07) 

Onde:  

 

Pap: é a massa unitária do agregado (kg/m³); 

Mar: é a massa do recipiente mais o agregado (kg); 

Mr: é a massa do recipiente vazio (kg); 

V: é o volume do recipiente (m³). 

 

2.2.3.2 Estudo de dosagem 

 

Nesta etapa foi definido alguns parâmetros importantes através das 

bibliografias estudadas, de modo a definir o melhor traço para a confecção deste 

paver, sendo primeiramente definido a resistência desejada, desvio padrão e 

abatimento de tronco de cone. 

A resistência característica do concreto à compressão foi fixada em 25 Mpa, 

esta escolha se justificou pelo fato dos paver serem produzidos sem o auxílio de 
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aditivos, impossibilitando de trabalhar com a moldagem de um concreto de resistência 

superior. 

Para a determinação do desvio padrão foi seguido orientações da NBR 12655, 

Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação - 

procedimento (ABNT, 2015). 

Para a determinação do abatimento de tronco de cone desejado, foi utilizado 

como orientação uma das referências deste trabalho que descreve sobre o abatimento 

desejado em relação ao uso do concreto, observado que para pavimentos o 

abatimento máximo deve ser de 75mm, e o mínimo de 25 mm, adotando então como 

abatimento desejado para o concreto convencional 70 mm ± 10 mm (MEHTA; 

MONTEIRO, 1994). 

Após a definição destes parâmetros foi determinado a resistência média a 

compressão para idade de 28 dias através da seguinte fórmula:  

 

78928 = Fck + 1,65. SD 

 

(08) 

Onde: 

 

Fck28 é a resistência média do concreto à compressão, prevista para a idade 

de 28 dias; 

Fck é a resistência característica do concreto à compressão; 

SD é o desvio-padrão da dosagem. 

 

Após a determinação desta etapa foi realizado um estudo de dosagem, através 

de dois métodos sendo o método ACI 221.1-81, associado com o método de dosagem 

ABCP, o seu uso se justifica pelo fato do método ABCP, ter sido elaborado através 

das tabelas de ACI 221.1-81, e alterados para atender os materiais existentes no 

Brasil (ASSUNÇÃO, 2002). 

O primeiro passo deste estudo buscou fixar a relação água em cimento de 0,47 

da qual foi definida, conforme recomendações da curva de Abrams, que pode ser 

observado no Gráfico 5.  
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Gráfico 5 – Curva de Abrams 

 
Fonte: Rodrigues (1998) 

 

O consumo de água foi definido conforme o diâmetro máximo do agregado 

graúdo, e o abatimento desejado, seguindo orientações descritas na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Consumo de água em relação ao abatimento e o diâmetro máximo do 
agregado graúdo pelo método ABCP 

9,5 19 25 32 38
40  a 60 220 195 190 185 180
60 a 80 225 200 195 190 185
80 a 100 230 205 200 195 190

Abatimento 
(mm)

Diâmetro máximo do agregado graúdo

 
Fonte: Rodrigues (1998). 

 

O consumo de cimento foi determinado através da seguinte fórmula: 

 

Cc =
Ca

A/C
 

                                                  (09) 

Onde: 

 

Cc é o consumo de cimento; 
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Ca: é o consumo de água; 

A/C é a relação entre água e cimento. 

 

O volume de agregado graúdo foi determinado pela relação entre módulo de 

finura do agregado miúdo e o diâmetro máximo do agregado graúdo, seguindo 

orientações da Tabela 10. 

 

Tabela 10– Volume do agregado graúdo 

9,5 19 25 32 38
1,8 0,645 0,77 0,795 0,82 0,845
2,0 0,625 0,75 0,775 0,8 0,825
2,2 0,605 0,73 0,755 0,78 0,805
2,4 0,585 0,71 0,735 0,76 0,785
2,6 0,565 0,69 0,715 0,74 0,765
2,8 0,545 0,67 0,695 0,72 0,745
3,0 0,525 0,65 0,675 0,7 0,725
3,2 0,505 0,63 0,655 0,68 0,705
3,4 0,485 0,61 0,635 0,66 0,685
3,6 0,465 0,59 0,615 0,64 0,665

MF
Diâmetro máximo do agregado graúdo

 
Fonte: Rodrigues (1998) 

 

O consumo de agregado graúdo foi definido através da seguinte equação: 

 

Cb = Vc x Mu (10) 

Onde: 

 

Cb é o consumo de agregado graúdo; 

Vc é o volume do agregado graúdo; 

Pm é a massa específica do agregado graúdo. 

 

Para a determinação do consumo de agregado miúdo foi realizado o cálculo de 

volume do agregado miúdo através da seguinte equação: 

 

.* = 1 − (
EE

$G
+  

EH

$I
+  

EJ

$%
) (11) 
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Onde: 

 

Vm é o volume de agregado miúdo; 

CC é o consumo de cimento; 

Pc é a massa específica do cimento; 

Cb é o consumo de brita; 

Pb é a massa específica da brita; 

Ca é o consumo de água; 

Pa é a massa específica da água. 

 

Posteriormente foi calculado a quantidade deste agregado através da seguinte 

fórmula: 

 

K* = Vm. Pm (12) 

Onde: 

Cm é o consumo de agregado miúdo; 

Vm é o volume do agregado miúdo; 

Pm é a massa específica do agregado miúdo. 

 

 Após a realização destes cálculos, foi identificado o traço desejado. 

 

2.2.3.3 Confecção do concreto   

 

 As amostras experimentais foram confeccionadas em Videira – SC, onde se 

optou por trabalhar com dois tipos de moldes sendo o primeiro através de um molde 

cilíndrico com diâmetro de 10 cm e altura de 20 cm, já a segunda amostra foi de 

modelo retangular com dimensões de 10 x 20 cm e altura de 5,5 cm. 

 Para a confecção do concreto utilizado foi necessário adaptar alguns 

parâmetros para que o traço experimental fosse o mais preciso possível, 

primeiramente foi necessário pesar todos os materiais utilizados (cimento, areia, brita, 

resíduos de pneus e água), dentro desta etapa, foi realizado uma correção de umidade 

(devido ao fato da empresa não contar com uma estufa), deste modo sendo utilizado 

os agregados de forma úmida, esta correção de umidade foi possível devido a alguns 
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ensaios realizados anteriormente em laboratórios, que possibilitou verificar a 

quantidade de água absorvida por estes agregados. 

 Depois que os materiais foram pesados para a devida mistura, os mesmos 

foram colocados na betoneira, sendo adicionados da seguinte forma: 

 

a) Foi adicionado o agregado graúdo total pesado; 

b) Foi adicionado a quantidade total de agregado miúdo pesado; 

c) Foi adicionado aproximadamente 1/3 da água de amassamento; 

d) Foi ligado a betoneira perante um minuto para a pré-homogeneização dos 

materiais; 

e) Foi adicionado cimento mais uma parcela de água de amassamento; 

f) Foi realizado a mistura perante três minutos, sendo observado nesta etapa a 

coesão do concreto, até que fosse adicionado a quantidade total de água. 

 

2.2.3.3.1 Moldagem do corpo de prova cilíndrico  

 

 Para a confecção desta amostra primeiramente foi preenchido o corpo cilíndrico 

com o concreto, após foi realizado o adensamento do concreto de forma manual 

através de 12 golpes de uma haste de adensamento, sendo por fim realizado o 

rasamento dos corpos de prova e mantidos no mesmo local perante vinte e quatro 

horas, até sua desmoldagem, sendo todas as amostras devidamente identificadas 

conforme o traço adicionado, e data da confecção, a Figura 19 mostra alguns dos 

corpos de prova sendo confeccionados.  

 

Figura 19 - Corpos de prova, cilíndrico 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.3.3.2 Moldagem do corpo de prova retangular (paver) 

 

 Já a amostra retangular foi realizada com o auxílio de uma vibro-prensa, marca 

SAHARA, onde primeiramente foi adicionado o concreto nas formas, após os mesmos 

passaram por uma vibro-prensa e levados para o processo de cura, a moldagem 

destes corpos de prova estão ilustrados na Figura 20. 

 

Figura 20 - Moldagem dos paver 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.2.3.3.3 Cura dos corpos de prova 
 

Após a confecção dos blocos de concreto os mesmos foram deixados em forma 

perante vinte e quatro horas, após os mesmos foram retirados da forma, e 

mergulhados em água até o dia de seu rompimento (Figura 21). 
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Figura 21 – Corpos de prova mergulhados em água 

 

Fonte: O próprio autor 
 

 

2.2.3.4 Caracterização do paver 

 

 Para determinar os aspectos que influenciam na qualidade do paver, foi 

realizado ensaios do paver em seu estado fresco e em seu estado endurecido. 

 

2.2.3.4.1 Ensaios do concreto no estado fresco  

 

Estes ensaios foram efetuados na empresa da qual foi confeccionado os blocos 

de concreto, localizada em Videira – SC. 

 

2.2.3.4.1.1 Trabalhabilidade  

 

 Nesta etapa foi analisado o comportamento do concreto, conforme a 

granulometria e traçado do material que foi trabalhado, para observar a 

trabalhabilidade do material foi executado o ensaio de abatimento de tronco de cone, 

conforme a NBR NM 67 (ABNT, 1998), que visou determinar a consistência do 

concreto fresco conforme seu assentamento. 
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 Esta etapa consistiu no preenchimento de um molde (Slump Test), com o 

concreto de ensaio em três camadas, sendo cada uma em torno de um terço da altura 

do molde, cada camada foi compactada com 25 golpes de uma haste de 

adensamento, após esta etapa o molde foi retirado cuidadosamente e medido o 

abatimento de concreto, a Figura 22 mostra a execução deste abatimento. 

 

Figura 22 - Ensaio de abatimento de tronco de cone 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.2.3.4.1.2 Massa específica  

 

 Para a determinação da massa específica do paver em seu estado fresco, foi 

seguido orientações da NBR NM 9833 (ABNT, 2009): Concreto fresco – Determinação 

da massa específica, do rendimento e do teor de ar pelo método gravimétrico. 

 Primeiramente foram pesados os moldes de corpo de prova, após foi 

preenchido com concreto em duas camadas, da qual receberam golpes da haste de 

adensamento, a quantidade de golpes também foi determinada pela norma conforme 

o volume do recipiente (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Adensamento manual 

Volume do recipiente Número de golpes por 
camadas Dm³ 

≤15 25 
≥30 50 

Fonte: NBR NM 9833 (ABNT, 2009) 
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Por fim, após o adensamento manual de cada camada, foi aplicado golpes com 

o martelo várias vezes nas paredes externas do recipiente, na altura correspondente 

a cada camada adensada, até que não se observasse, na superfície do concreto, 

marcas deixadas pela haste de adensamento. 

 Depois destes procedimentos foi determinado a massa específica do concreto 

em seu estado fresco através da seguinte equação:   

 

&', =
L-8 − N

mV
+ 1000 

 

(13) 

Onde:  

 

Pap: Massa específica aparente do concreto fresco (kg/m³); 

Mrc: Massa do concreto (kg); 

T: Tara do recipiente (peso do recipiente seco e vazio) (kg); 

V: Volume do recipiente (dm³). 

 

2.2.3.4.2 Ensaios do concreto no estado endurecido  

 

Nesta etapa foi realizado ensaio de resistência a compressão do concreto em 

seus 7, 14, 28 e 56 dias. 

 

2.2.3.4.2.1 Ensaio de resistência a compressão 

 

Conforme a literatura estudada, pode-se observar que a resistência a 

compressão é um dos fatores que mais influenciam na qualidade do paver, para 

obtenção desta característica, foi realizando ensaios conforme recomendações da 

NBR 9781 (ABNT, 2013): Peças de concreto para pavimentação – Especificação e 

métodos de ensaios.  

O ensaio de resistência à compressão foi feito através de uma prensa mecânica 

e foi rompido na empresa Agrisolo, localizada em Fraiburgo – SC, onde a carga foi 

aplicada ao corpo de prova, que estava posicionado de modo que seu eixo coincidisse 

com a máquina, os procedimentos realizados nesta etapa pode ser observado na 

Figura 23 e na Figura 24. 
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Figura 23 – Rompimento do corpo de prova retangular (Paver) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 24 – Rompimento do corpo de prova cilíndrico 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Após a realização deste ensaio foi determinado a resistência a compressão dos 

corpos de prova. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Após a realização dos ensaios descritos acima, é possível fazer uma análise 

dos resultados que estão descritos nesta etapa do trabalho. 
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2.3.1 Caracterização do Agregado Miúdo 

 

 Nesta etapa foi caracterizado a areia e os resíduos de pneus, dos quais os 

resultados estão descritos nos itens seguintes deste trabalho. 

 

2.3.1.1 Granulometria da areia  

 

 Para a determinação da composição granulométrica da areia, foram seguidas 

recomendações da NBR NM 248 (ABNT, 2003), que estão descritas no item 

2.2.3.1.1.1 deste trabalho. 

 Após a realização destes ensaios pode-se elaborar uma tabela com os 

resultados da composição granulométrica deste agregado (Tabela 12), e 

posteriormente foi elaborado a curva granulométrica deste agregado (Gráfico 6). 

 

Tabela 12 – Granulometria do agregado miúdo (areia) 

Peneiras 
(mm) 

1ª Amostra 2ª Amostra % Retida 
média 

% Retida 
Acumulada Peso 

Retido (g) 
% Retida Peso 

Retido (g) 
% Retida 

9,50 0 0 0 0 0 0 
4,75 0 0 0 0 0 0 
2,00 29,5 5,9 29,2 5,8 5,85 5,85 
1,18 73,4 14,7 71,1 14,2 14,45 20,3 
0,60 77,3 15,5 77,7 15,5 15,5 35,8 
0,30 172,7 34,6 183,1 36,6 35,6 71,4 
0,15 109,4 21,9 103,3 20,7 21,3 92,7 

Fundo 37,5 07,5 35,7 07,1 07,3 100 
Total 500,17 100 500,00 100 100 - 

Diâmetro Máximo: 2,00 Módulo de Finura: 2,26 
Fonte: O próprio autor 
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Gráfico 6 -Curva granulométrica do agregado miúdo (areia) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Através destes resultados, se pode observar que o agregado miúdo é 

classificado como areia fina devido ao seu módulo de finura de 2,26 e seu diâmetro 

máximo de 2,0mm. 

 

2.3.1.2 Granulometria dos resíduos de pneus 

 

Para a determinação da composição granulométrica dos resíduos de pneus, 

foram seguidas recomendações da NBR NM 248 (ABNT, 2003), que estão descritas 

no item 2.2.3.1.1.2 deste trabalho. 

 A realização deste ensaio consistiu primeiramente em reconhecer e classificar 

o material adquirido, conforme pode ser observado o resultado da composição 

granulométrica deste agregado (Tabela 13), e posteriormente foi elaborado a curva 

granulométrica deste agregado (Gráfico 7). 
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Tabela 13 – Granulometria dos resíduos de pneus (1° amostra) 

Peneiras 
(mm) 

1ª Amostra 2ª Amostra % 
Retida 
média 

% Retida 
Acumulada Peso 

Retido (g) 
% Retida Peso 

Retido (g) 
% Retida 

9,50 4,9 1,6 8,7 2,9 2,3 2,3 
4,75 38,6 12,9 42,7 14,2 13,6 15,9 
2,00 48,4 16,1 48,2 16,1 16,1 32,0 
1,18 74,6 24,9 76,5 25,5 25,2 57,2 
0,60 87,7 29,2 85,1 28,4 28,8 86,0 
0,30 33,5 11,2 28,4 9,5 10,3 96,3 
0,15 09,2 3,1 07,4 2,5 2,8 99,1 

Fundo 03,1 1,0 2,6 0,9 0,9 100 
Total 300,00 100 299,6 100 100 - 

Diâmetro Máximo: 9,5mm Módulo de Finura: 3,88 
Fonte: O próprio autor 

 

Gráfico 7 - Curva granulométrica dos resíduos de pneus (1° amostra) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 Após os resultados obtidos neste primeiro ensaio com os resíduos de pneus, 

pode perceber a viabilidade de trabalhar com os resíduos passante pela peneira 

1,18mm, deste modo sendo determinado a composição granulométrica deste 

agregado conforme demostra a Tabela 14 e o Gráfico 8. 
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Tabela 14– Granulometria dos resíduos de pneus passante pela peneira 1,18mm  

(2° amostra) 

Peneiras  
(mm) 

1ª Amostra 2ª Amostra % 
Retida 
média 

% Retida 
Acumulada Peso 

Retido (g) 
% Retida Peso 

Retido (g) 
% Retida 

0,60 349,1 69,8 336,8 67,4 68,6 68,6 
0,30 113,1 22,6 153,6 30,7 26,7 95,3 
0,15 30,3 6,1 3,1 0,6 3,4 98,7 

Fundo 8,1 1,6 6,4 1,3 1,4 100,1 
Total 500,6 100 499,9 100 100,0 - 
Diâmetro Máximo 0,60 mm Módulo de Finura:  2,63 

Fonte: O próprio autor 
 

Gráfico 8 - Curva granulométrica dos resíduos de pneus (2° amostra) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Ao realizar o primeiro ensaio de granulometria dos resíduos de pneus, 

observou-se que o mesmo se encontrava com um múdulo de finura igual a 3,88, logo 

notou-se a necessidade de realizar o peneiramento do material na peneira passante 

pela 1,18mm, buscando alcançar um módulo de finura aproximadamente igual ao da 

areia, como podemos observar nos resultados obtidos, ao trabalhar com os resíduos 

passante pela peneira 1,18mm, pode-se chegar a um módulo de finura de 2,63, valor 

próximo ao módulo de finura da areia que é de 2,26. 
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2.3.1.3 Massa específica e absorção de água da areia 

 

Para a determinação da massa específica e absorção de água da areia, foi 

seguido recomendações da NBR NM 52 (ABNT, 2009) e NBR NM 30 (ABNT, 2001), 

que estão descritas no item 2.2.3.1.1.3.1 deste trabalho. 

Os resultados obtidos nestes ensaios estão descritos na Tabela 15.  

 

Tabela 15: Massa específica da areia 

 Amostra 01 (g) Amostra 02 (g) 
Peso da Amostra (g) 500,00 500,00 
Amostra + Frasco (g) 777,70 778,14 

Amostra + Frasco + Água (g) 1030,06 1029,75 
Peso Seco da Amostra (g) 497,30 497,17 
Massa Específica (g/cm³) 2,03 2,02 

Massa Específica Média (g/cm³) 2,03 
Absorção de Água Média (%) 0,56 

Fonte: O próprio autor 

 

 A partir dos ensaios realizado em laboratório, pode-se observar que a massa 

específica média da areia é de 2,03 g/cm³ e a absorção de água da areia é de 0,56%. 

 

2.3.1.4 Massa específica e absorção de água dos resíduos de pneus 

 

Para a determinação da massa específica e absorção de água dos resíduos de 

pneus, foram seguidas recomendações da NBR NM 52 (ABNT, 2009) e NBR NM 30 

(ABNT, 2001), que estão descritas no item 2.2.3.1.1.3.2 deste trabalho, os resultados 

obtidos nestes ensaios estão descritos na Tabela 16.  

 

Tabela 16: Massa específica dos resíduos de pneus 

 Amostra 01 (g) Amostra 02 (g) 
Peso da Amostra (g) 100,01 100,01 
Amostra + Frasco (g) 792,53 793,04 

Amostra + Frasco + Água (g) 805,92 806,01 
Peso Seco da Amostra (g) 90,57 89,60 
Massa Específica (g/cm³) 0,19 0,19 

Massa Específica Média (g/cm³) 0,19 
Absorção de Água Média (%) 11% 

Fonte: O próprio autor 
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 A partir dos ensaios realizado em laboratório, pode observar que a massa 

específica média dos resíduos de pneus é de 0,19 g/cm³ e a absorção de água deste 

resíduo é 11%. 

  Nesta etapa também foi possível observar as diferenças de massa especifica 

e absorção de água dos dois agregados miúdos, notando que os resíduos de pneus 

contam com uma massa específica muito inferior ao da areia, porém mesmo com esta 

diferença de massa específica pode-se observar que os resíduos de pneus tem 

absorção de água maior que a areia, o Gráfico 9 mostra a diferença de absorção de 

água dos dois materiais. 

 

Gráfico 9 – Absorção de água média dos agregados miúdos 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.1.5 Massa unitária da areia 

 

Para a determinação da massa unitária da areia, foi seguido recomendações 

da NBR NM 45 (ABNT, 2006) os procedimentos realizados nestes ensaios estão 

descritos no item 2.2.3.1.1.4.1 deste trabalho. Os resultados coletados a partir destes 

ensaios estão descritos na Tabela 17.  

 

Tabela 17 - Massa unitária da areia 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 
Massa do Recipiente (Kg) 10,950 10,950 10,950 

Massa do Recipiente + Agregado Miúdo (Kg) 16,91 16,88 16,90 
Massa do Agregado (Kg) 5,96 5,93 5,95 
Massa Unitária (Kg/dm³) 1,15 1,14 1,14 

Massa Unitária Média (Kg/dm³) 1,14 

Fonte: O próprio autor 
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 Baseado nos dados demonstrados acima, ficou determinada a massa unitária 

média da areia de 1,14 kg/dm³. 

 

2.3.1.6 Massa unitária dos resíduos de pneus 

 

Para a determinação da massa unitária dos resíduos de pneus, foi seguido 

recomendações da NBR NM 45 (ABNT, 2006) os procedimentos realizados nestes 

ensaios estão descritos no item 2.2.3.1.1.4.2 deste trabalho. Os resultados coletados 

a partir destes ensaios estão descritos na Tabela 18.  

 

Tabela 18 - Massa unitária dos resíduos de pneus 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 
Massa do Recipiente (Kg) 10,950 10,950 10,950 

Massa do Recipiente + Agregado Miúdo (Kg) 12,43 12,44 12,450 
Massa do Agregado (Kg) 1,48 1,49 1,5 
Massa Unitária (Kg/dm³) 0,28 0,29 0,29 

Massa Unitária Média (Kg/dm³) 0,29 
Fonte: O próprio autor 

 

 Baseado nos dados demonstrados acima, ficou determinada a massa unitária 

média dos resíduos de pneus igual a 0,29 kg/dm³. 

 

2.3.2 Caracterização do Agregado Graúdo  

 

2.3.2.1 Granulometria 

 

Para a determinação da composição granulométrica do agregado graúdo, 

foram seguidas recomendações da NBR NM 248 (ABNT, 2003), que estão descritas 

no item 2.2.3.1.2.1 deste trabalho. 

Após a realização destes ensaios pode-se elaborar uma tabela com os 

resultados da composição granulométrica deste agregado (Tabela 19), e 

posteriormente foi elaborado a curva granulométrica deste agregado (Gráfico 10). 
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Tabela 19 - Composição granulométrica do agregado graúdo 

Peneiras 
(mm) 

1ª Amostra 2ª Amostra % 
Retida 
média 

% Retida 
Acumulada Peso 

Retido (g) 
% Retida Peso 

Retido (g) 
% Retida 

19,0 0 0 0 0 0 0 
12,5 0 0 0 0 0 0 
9,5 13,1 1,3 18,3 1,8 1,6 1,6 

4,75 705,4 70,5 715,6 71,5 71,0 72,6 
2,0 253,1 25,3 247,6 24,8 25,0 97,6 

1,18 8,2 0,8 5,5 0,5 0,7 98,3 
0,6 2,0 0,2 0,9 0,1 0,1 98,5 

Fundo 18,4 1,8 12,4 1,2 1,5 100 
Total 1000,1 100 1000,2 100 100  

Diâmetro Máximo: 9,5mm Módulo de Finura: 3,68 
Fonte: O próprio autor 

 

Gráfico 10 - Curva granulométrica do agregado 

Fonte: O próprio autor 
 

Segundo os dados expostos acima, o agregado graúdo tem um módulo de 

finura de 3,68 e pode ser classificado como equivalente a Brita 0, devido ao seu 

diâmetro máximo de 9,5mm.  
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2.3.2.2 Massa específica e absorção de água do agregado graúdo 

 

Para a determinação da massa específica e absorção da água do agregado 

graúdo, foram seguidas recomendações da NBR NM 53 (ABNT, 2003) os 

procedimentos realizados nestes ensaios estão descritos no item 2.2.3.1.2.2 deste 

trabalho. Os resultados coletados a partir destes ensaios estão descritos na Tabela 

20. 

 

Tabela 20: Massa específica do agregado graúdo 

 Determinação 01 Determinação 02 
Massa da Amostra (g) 1000 1000 

Massa em água da amostra (g) 325 314 
Peso seco da amostra (g) 998 989 
Massa Específica (g/cm³) 1,48 1,44 

Massa Específica Média (g/cm³) 1,46 
Absorção de Água Média (%) 0,20 

Fonte: O próprio autor 
 

A partir dos ensaios realizado em laboratório, pode-se observar que a massa 

específica média do agregado graúdo é de 1,46 g/cm³ e a absorção de água deste 

agregado foi de 0,20%. 

 

2.3.2.3 Massa unitária 

 

Para a determinação da massa unitária do agregado graúdo, foram seguidas 

recomendações da NBR NM 45 (ABNT, 2006) os procedimentos realizados nestes 

ensaios estão descritos no item 2.2.3.1.2.3 deste trabalho. Os resultados coletados a 

partir destes ensaios estão descritos na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Massa unitária do agregado graúdo 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 
Massa do Recipiente (Kg) 10,950 10,950 10,950 

Massa do Recipiente + Agregado Miúdo (Kg) 17,13 17,20 17,24 
Massa do Agregado (Kg) 6,18 6,25 6,30 
Massa Unitária (Kg/dm³) 1,19 1,20 1,21 

Massa Unitária Média (Kg/dm³) 1,2 
Fonte: O próprio autor 
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Baseado na tabela acima, ficou determinada a massa unitária média do 

agregado graúdo em 1,2 kg/dm³.  

 

2.3.3 Estudo de Dosagem  
 

Nesta etapa foi seguido os parâmetros descritos no item 2.2.3.2 deste trabalho 

onde, obteve-se o seguinte traço: 1:1,48:1,52:0,47, a quantidade de materiais 

utilizados por metros cúbicos de concreto na confecção do paver, estão descritos de 

forma resumida na Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Traço definido pelo método ABCP 

Material 
T1 

(kg/m³) 
T2 

(Kg/m³) 
T3 

(kg/m³) 
T4 

(Kg/m³) 

Cimento 478 478 478 478 
Areia 710 674,50 639,00 624,8 

Resíduo 
de pneu 

0 35,5 71,00 85,2 

Brita 726 726 726 726 
Água 225 225 225 225 

Fonte: O próprio autor 
 

Para melhor entendimento da Tabela 22, é importante observar que T1 é o 

traço convencional sem a substituição dos resíduos de pneus em relação a areia, o 

T2 é o traço com substituição de 05% da areia por resíduos de pneus, o T3 é o traço 

com substituição de 10% da areia por resíduos de pneus, e o T4 é a substituição de 

12% de areia por resíduos de pneus. 

 

2.3.4 Ensaios no Estado Fresco do Concreto 

 

2.3.4.1 Trabalhabilidade 

 

Para determinação de trabalhabilidade do concreto, foi seguido orientações da 

NBR NM 67 (ABNT,1998), que estão descritas no item 2.2.3.4.1.1 deste trabalho a 

Tabela 23 demostra os resultados obtidos neste ensaio. 
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Tabela 23– Ensaio de abatimento de tronco 

Traço Abatimento (mm) 

T1 – 0% de resíduos de pneus 70 

T2 – 5% de resíduos de pneus 73 

T3 – 10% de resíduos de pneus 76 

T4 – 12% de resíduos de pneus 76 
Fonte: O próprio autor 

 

 Os resultados expressos na Tabela 23, fazem parte de uma média do 

abatimento de tronco de cone de cada traço do concreto confeccionado, onde o T1 é 

o traço do concreto convencional, sem substituição da areia por resíduos de pneus, já 

o T2 conta com substituição de 5% de areia por resíduos de pneu, o T3 com uma 

substituição de 10% de areia por resíduos de pneus e o T4 conta com uma 

substituição de 12% de areia por resíduos de pneus. 

 De acordo com a média destes resultados se pode observar que ao substituir 

o agregado miúdo (areia) por parcelas de resíduos de pneus conta-se com uma 

melhor trabalhabilidade do concreto, tendo uma melhora a cada teor de resíduos 

utilizados, este fato pode estar correlacionado pelos resíduos de pneu obterem menor 

massa específica que a areia, observando que todos os traços ficaram dentro da 

trabalhabilidade estipulada de 70  ± 10mm, conforme é recomendado pelos autores 

Mehta e Monteiro (1994). 

 

2.3.4.2 Massa específica 

 

A massa específica do concreto no estado fresco foi determinada seguindo 

orientações da NBR NM 9833 (ABNT, 2009), que estão descritas no item 2.2.3.4.1.2 

deste trabalho, por ser realizado a produção destes blocos de concreto em dois 

moldes diferentes, foi observado a massa específica referente a confecção de ambos 

os moldes, seus resultados estão expostos no Gráfico 11, e no Gráfico 12. 
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Gráfico 11 - Massa específica dos corpos de prova cilíndricos 

 

Fonte: O próprio autor 
 

 

Gráfico 12 - Massa específica dos paver 

 

Fonte: O próprio autor 
 

 Com base nos resultados acima, se pode observar que a massa específica do 

concreto também é influenciada ao utilizar os resíduos de pneus, onde notou-se que 

quanto maior a substituição de areia por estes resíduos menor é a massa específica 
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do concreto, esta redução também pode estar correlacionada pelo fato da massa 

específica dos resíduos de pneus serem menores que a massa específica do 

agregado miúdo convencional (areia), como pode ser observado na Tabela 15 e na 

Tabela 16 deste trabalho.  

 Para melhor entendimento dos resultado, foi comparado em porcentagem a 

massa específica do concreto convencional e o concreto com a substituição parcial 

da areia por resíduos de pneus, onde ao utilizar 5% de resíduos de pneus, se obteve 

uma redução de 26,43% em relação ao bloco convencional, já ao utilizar 10% e 12% 

de resíduos de pneus obteve uma redução de 31,36% e 32,46% respectivamente. 

 

2.3.5 Ensaios do Concreto no Estado Endurecido  

 

2.3.5.1 Resistência à compressão 

 

Para a determinação da resistência a compressão do concreto buscou-se 

seguir orientações da NBR 9781 (ABNT, 2013), para os copos de prova retangulares, 

já para os corpos de prova cilíndricos, seguiu-se orientações da NBR 5739 (ABNT, 

2007), o rompimento dos dois modelos de corpos de prova foi realizado com idade de 

7, 14, 28 e 56 dias, como se pode observar os resultados no Gráfico 13 – Resistência 

a compressão dos pavers, e no Gráfico 14 - Resistência à compressão dos corpos de 

prova cilíndricos. 
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Gráfico 13 – Resistência compressão dos pavers 

 

Fonte: O próprio autor 
 

Gráfico 14: Resistência à compressão dos corpos de prova cilíndricos 

 
Fonte: O próprio autor 
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 Ao analisar o conjunto do Gráfico 13 e Gráfico 14, se pode observar que ao 

substituir de forma parcial o agregado miúdo por diferentes quantidades de resíduos 

de pneus, há uma redução desta característica, o gráfico mostra que quanto maior a 

substituição de areia pelos resíduos de pneus menor é a resistência a compressão. 

 Deste modo podemos comparar o paver desde sua confecção, observando que 

todos os traços obtiveram a mesma relação água e cimento, porém ao substituir de 

forma parcial a areia por diferentes porcentagens de resíduos de pneus obteve-se 

uma redução significativa, para melhor entendimento desta redução foi elaborado um 

gráfico com a média da redução desta resistência aos 28 dias. 

 (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15 – Diferença da resistência a compressão dos pavers 

 
Fonte: O próprio autor 
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com 10% de resíduos de pneus conta com uma redução aproximada de 40% e o paver 

com 12% de resíduos de pneus conta com uma redução aproximada de 45% de sua 

resistência a compressão. 
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descreve que a resistência mínima dos paver deve ser de 35 MPa, para tráfegos  de 

pedestres, veículos leves e veículos comerciais, onde foi verificado que nenhum dos 

traços estudados atingiu o valor mínimo estipulado por norma, porém conforme 

descrito por Fiorit (2007), um bloco com resistência de 15 MPa, já pode atender locais 

que necessitam de menores esforços, como calçadas, praças entre outros. 

 Ao realizar o estudo de dosagem descrito no item 2.2.3.2 deste trabalho, 

observou-se que ao trabalhar com uma resistência de 35 MPa, haveria a necessidade 

de utilizar aditivo, observando que o traço necessário levaria a trabalhar com um 

concreto muito seco impossibilitando o molde do mesmo sem a utilização de um 

aditivo plastificante, deste modo, pela falta de um aditivo plastificante foi realizado um 

estudo com resistência de 25 MPa. Tendo em vista que o objetivo principal deste 

trabalho é comparar o bloco convencional e o bloco com substituição parcial da areia 

por resíduos de pneus. 
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3 CONCLUSÃO 

  

No presente trabalho pode-se observar que o paver é um bloco intertravado de 

concreto muito utilizado para pavimentação de praças, meio fio, ruas, 

estacionamentos, entre outros, e que o mesmo é confeccionado através de cimento, 

agregados graúdos (brita), agregados miúdos (areia) e água, deste modo com o intuito 

de buscar novas tecnologias sustentáveis, que se enquadram dentro da construção 

civil, este trabalho estudou a possibilidade de, substituir de forma parcial a areia por  

diferentes porcentagens de resíduos de pneus, bem como trazer análise de métodos 

de ensaios disponíveis para caracterizá-lo. 

 Para se chegar a uma comparação mais detalhada deste estudo, foi 

confeccionado o bloco de concreto com três substituições diferentes de areia por 

resíduos de pneus, afim de compará-los e analisá-los, através de ensaios. 

 As considerações finais deste trabalho foram baseadas em um estudo 

experimental, onde primeiramente foi observado algumas características dos 

materiais que influenciaram diretamente no resultado final do paver. 

 Ao caracterizar os agregados miúdos areia e resíduos de pneus se observou a 

necessidade de trabalhar com os resíduos passante pela peneira 1,18mm, isso 

porque ao comparar o módulo de finura obtido pela areia e pela primeira amostra de 

resíduos de pneus, observou-se uma diferença significativa dos dois materiais, deste 

modo foi realizado um novo estudo para a caracterização do mesmo, onde ao 

trabalhar com o material passante pela peneira 1,18mm chegou-se a um módulo de 

finura aproximado ao da areia e, assim, podendo ser substituído.  

 Mesmo obtendo estas características parecidas, foi observado que os resíduos 

de pneus tem uma massa específica inferior a massa específica da areia e, ainda 

apresentou 11% de absorção de água, enquanto a areia teve apenas 0,56% de 

absorção de água, estes resultados foram importantes para a análise de diferença 

obtidas nos estudos de concreto em seu estado fresco e em seu estado endurecido. 

 No que se refere aos ensaios do concreto no estado fresco, foram realizados o 

ensaio de trabalhabilidade e o ensaio de massa específica, em relação a 

trabalhabilidade foi observado que o concreto com a substituição parcial de areia por 

resíduos de pneus teve uma trabalhabilidade maior que o concreto convencional, 

lembrando que este fato está correlacionado pelos resíduos de pneus obterem menor 



85 
 

massa específica que a areia, mas é importante descrever que todos os traços ficaram 

dentro da trabalhabilidade estipulada no estudo de dosagem, sendo de  70  ± 10mm. 

 Em relação a massa específica do concreto, foi observado uma redução 

significativa do mesmo, onde observou-se que quanto maior a substituição de areia 

por resíduos de pneus consequentemente menor foi a sua massa específica, este 

resultado está correlacionado com os resultados obtidos na caracterização dos 

materiais onde a massa específica dos resíduos de pneus foi menor que a massa 

específica da areia.  

 Em relação a resistência a compressão do paver o mesmo contou com uma 

redução significativa de resistência, onde pode-se observar que quanto maior a 

substituição de areia por resíduos de pneus, menor é a resistência à compressão, este 

resultado está correlacionado com a redução de massa específica do concreto, deste 

modo também foi observado que mesmo obtendo a mesma relação água e cimento 

em todos os traços a resistência dos blocos reduziram, observando que não é possível 

realizar a confecção dos pavers com a substituição parcial do agregado miúdo por 

resíduos de pneus mantendo a mesma resistência dos materiais convencionais. 

Concluindo, podemos observar com a realização deste trabalho, que a 

substituição da areia pelos resíduos de pneus é viável até 5%, pois apresenta uma 

diferença de apenas 20% de sua resistência a compressão em relação ao paver 

convencional, lembrando que a resistência aos 56 dias do bloco com 5% de resíduos 

de pneus foi de 26,67 Mpa, e ainda como descrito por  Fiorit (2007) pode ser admitida 

uma resistência de 15 Mpa em praças, calçadas, ou seja, locais que não necessitam 

de tantos esforços deste modo se pode observar que o bloco com utilização de até 

10% de resíduos de pneus já atenderia esta especificação, e apenas não se mostrou 

viável devido à grande porcentagem da redução de sua resistência em relação ao 

bloco convencional. 

 Por fim, para melhor entendimento da utilização de resíduos de pneus como 

material alternativo na fabricação de pisos intertravados de concreto, são sugeridos 

os seguintes trabalhos futuros: 

 

· estudar novos traços com porcentagem de até 5% de resíduos de pneus; 

· realizar estudos sobre possíveis tratamentos de resíduos de pneus;  

· realizar uma análise econômica da influência deste resíduo na confecção do 

paver.   
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