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Resumo 

 

Hoje o Brasil possui uma malha rodoviária extensa e importante para o 

processo de transporte, abastecimento e a logística entre as regiões. Destaca-se 

neste contexto a região Sudeste, pois apresenta a maior malha rodoviária do país.   

E as condições das estradas não condizem com essa realidade.  

           No estado de Minas Gerais há mais de 7689 km de rodovias federais, sendo 

as mesmas as que se encontram em situações críticas de conservação e 

manutenção. De acordo com um levantamento feito pela Confederação Nacional do 

Transporte (CNT), em 2010, 27,5% das estradas controlados pela União no Estado 

estão em condições ruins ou péssimas. 

           O estado mineiro necessita de uma técnica que represente economia e que 

seja viável tecnologicamente. A utilização de pneumáticos em ligantes asfálticos 

para pavimentação de rodovias é um processo promissor e com grandes 

perspectivas no âmbito tecnológico e ambiental. 

     Sendo assim, o objetivo do referido projeto é estudar o uso dessa técnica no 

estado de Minas Gerais. Analisando sua viabilidade, criando a gestão de um resíduo 

importante que é o pneu inservível e, por conseguinte constatar seus benefícios no 

que diz respeito à mecânica do asfalto, a economia e a sustentabilidade. 

Introdução 

 A construção civil atualmente está em pleno desenvolvimento, à procura de 

aprimoramentos que torne possível a execução de obras econômicas, que facilite 

para o consumidor e para o construtor que muitas vezes não possui um grande 

recurso financeiro. 

O uso de materiais ecologicamente corretos na construção civil transforma a 

realidade de uma sociedade globalizada que passa por novas perspectivas com 

relação ao uso de técnicas que degradam o meio ambiente. O nosso planeta hoje 

passa por um momento de sensibilização, sabendo da importância do uso dos 

recursos naturais de forma sustentável e não predatória. A união desses fatores 

representa um passo evolutivo na área da construção civil, por conseguinte, a 

engenharia sustentável é a engenharia do futuro. 

    A precariedade das estradas federais espalhadas pelos estados e o descaso 

com a sustentabilidade, causa consequências graves, como o grande numero de 

mortes por acidentes automobilísticos e por doenças mortais como a dengue. 



   O uso de pneumáticos nos ligantes asfálticos para a pavimentação de 

rodovias representa um processo tecnicamente e economicamente viável, e chega 

como solução e concomitantemente uma nova perspectiva para a resolução de 

inúmeros problemas em nossa malha rodoviária. 

O asfalto borracha apresenta vantagens mecânicas, econômicas e também 

no que diz respeito à sustentabilidade, beneficiando a todos.  

Objetivos 

1° - Descrever o processo de operacionalização no uso da borracha como 

ligante asfáltico. 2°- Analisar a viabilidade econômica no uso da borracha como 

ligante asfáltico no estado de Minas Gerais. 3° - Investigar a viabilidade da técnica 

com relação à sustentabilidade do meio ambiente. 

Metodologia 

 Primeiramente estudamos estudar a historia do uso de pneumáticos na 

massa asfáltica para pavimentação de rodovias, citando tópicos como: as pessoas 

que idealizaram essa ideia; as causas que levaram a criação desta técnica; o país 

percursor no uso da técnica; como era a produção; como era feita a aplicação. 

   Analisamos a técnica no contexto nacional, mostrando a cronologia, 

especificando os estados percursores, mostrando as construtoras responsáveis, o 

processo usado de inserção do pneumático na massa asfáltica (seco ou úmido), os 

trechos já pavimentados por esse processo, suas características e avaliações. 

   Os processos da aplicação de pneumáticos na massa asfáltica, foram 

exemplificados, seguindo os tópicos: caracterização do processo úmido; 

caracterização do processo seco; análise de qual processo se encaixa de maneira 

satisfatória na realidade tecno-econômica do estado de Minas Gerais. 

Desenvolvimento 

   Após a determinação do processo que obteve o resultado mais 

satisfatório, faremos análises laboratoriais, onde vamos determinar: as relações 

ideais de porcentagem de borracha e agregados na mistura, o volume de vazios, a 

comparação de amostras com massa asfáltica modificada com pneumáticos com a 

massa asfáltica convencional. 

   Vamos analisar a viabilidade técnica e econômica para uso do processo no 

estado. Abordando os seguintes tópicos: as tecnologias disponíveis no estado via 

DER-MG (Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais) e construtoras, 

analise na demanda e qualificação de mão de obra, o recurso financeiro oferecido 



pelo governo estadual e federal para pavimentação e recapeamento de rodovias no 

estado de Minas Gerais, o levantamento da malha rodoviária do estado de Minas 

Gerais, determinando as rodovias que necessitam de manutenção e pavimentação.  

No que diz respeito à sustentabilidade iremos verificar: a quantidade de pneus 

inservíveis descartados em todo o estado de Minas Gerais, indústrias e usinas 

especializadas, o estudo de logística para o transporte, por todo o estado, de 

materiais necessários para o processo.  

   Após a coleta de todos os dados iremos obter resultados como a 

característica mecânica do asfalto com pneumáticos, sua viabilidade tecno-

econômica e seus benefícios frente a sustentabilidade em Minas Gerais. 

Resultados Preliminares 

Realizou-se um estudo sobre a história do asfalto-borracha no Brasil com 

enfoque no estado de Minas Gerais.  

Estabeleceu-se um levantamento completo da malha rodoviária do estado de 

Minas Gerais que necessita de recapeamento ou pavimentação. 

Foram compreendidos por completo os processos existentes de incorporação 

de pneumáticos em massa asfáltica. 
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