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SUSTENTABILIDADE NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

1. RESUMO 

A busca por uma destinação final das sucatas de pneus sempre foi motivo de 

estudos e tentativas para o descarte ideal desse resíduo sólido. Este trabalho visa 

mostrar uma alternativa de destino a esse resíduo gerando sustentabilidade 

ecológica e melhorando a qualidade dos pavimentos asfáltico. Há várias aplicações 

possíveis, mas o emprego nas misturas betuminosas revela-se uma das mais 

eficientes. Consiste em melhorar os pavimentos asfáltico aumentando seu 

desempenho e durabilidade, principalmente porque grande parte da nossa malha 

rodoviária está degradada e em péssimas condições. Seu uso vem sendo 

empregado com sucesso, e, de acordo com a companhia de Infraestrutura Logística, 

Rodoviária, Portuária e Aeroportuária, EcoRodovias, só em 2015 diminuiu 50% dos 

acidentes por derrapagem nas pistas de descida Anchieta. Para utilização desse 

método é necessário atender alguns fatores técnicos de execução e usinagem. A 

técnica consiste em triturar a borracha e adicioná-la ao asfalto através de dois 

métodos básicos, convencionalmente denominados de processo seco e processo 

úmido. Então pensando em demonstrar sua viabilidade e motivar a sustentabilidade, 

fez-se um estudo comparativo entre o asfalto convencional e asfalto modificado com 

borracha triturada de pneu e suas qualidades econômicas e ambientais. 

Palavras-chaves: Pneu, Sustentabilidade, Meio ambiente, Asfalto borracha. 

2. INTRODUÇÃO 

A vida útil do pneu pode ser estendida quando ele é recapado, recauchutado e até 

remoldado, entretanto, há um momento onde o pneu se torna inservível, ou seja, sua 

reutilização não é mais viável.  

Há alguns anos, os pneus eram descartados de formas inadequadas, causando 

danos ao meio ambiente e a saúde pública. No Brasil, em 26 de agosto de 1999, foi 

criada a Resolução n° 258, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

revogada em 2009 pela Resolução n°416, que estabelece a preservação à 

devastação do meio ambiente originada pelo descarte incorreto de pneumáticos, 

dando a eles uma destinação adequada. Dentre as diversas possibilidades de 
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reaproveitamento sustentável de pneus inservíveis, a aplicação de borracha triturada 

no ligante asfáltico é a mais viável, pois o Brasil carece de uma extensa ampliação e 

restauração da sua malha rodoviária.  

De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Transportes (CNT), 

realizada em 2016, estima-se que apenas 12,1% das estradas nacionais são 

pavimentadas. Entretanto, deste total, aproximadamente 58,2% necessitam de 

algum tipo de reparo. Em relação à qualidade das rodovias, o Brasil encontra-se na 

111ª posição, entre 138 países analisados. Tais resultados confirmam a necessidade 

de um novo método e alternativas de construção de rodovias.  

OBJETIVOS  

A realização deste trabalho tem como finalidade mostrar que o asfalto borracha além 

de possuir uma melhor durabilidade, resistência e aderência, quando comparado 

com o asfalto convencional, também coopera com o meio ambiente, já que um de 

seus compostos é a borracha reciclada de pneus, o que torna esse produto 

sustentável. 

3. METODOLOGIA  

Neste trabalho foi feita uma pesquisa qualitativa, dando ênfase ao destino dos pneus 

inutilizáveis e ao impacto ambiental, por ele causado, quando descartado 

inadequadamente, e procura apresentar as qualidades da borracha, quando 

incorporada ao asfalto. Este trabalho irá contemplar os métodos executivos da 

reciclagem da borracha e o método executivo do pavimento modificado, bem como a 

comparação com o asfalto convencional e viabilidade econômica em curto e longo 

prazo. 

4. DESENVOLVIMENTO 

Em 2016 mais de 450 mil toneladas de pneus foram descartadas, e 2,55% desse 

total não tem registro de destinação de acordo com relatório do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Para conter essa 

situação, foi consultado sobre possíveis destinações da borracha reciclada e dado 

destaque ao emprego na pavimentação. Pelo transporte rodoviário ser o mais 

utilizado no país, deve-se dar uma maior atenção a fim de melhorar as condições 
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das rodovias brasileiras, então pesquisou-se sobre o asfalto borracha e comparou-

se com o convencional. Em relação aos testes laboratoriais, foi construída uma 

tabela atualizada com os valores do teor ótimo do betume, feita através dos valores 

encontrados em pesquisa, ambas comprovam a qualidade do asfalto com o 

emprego da borracha. Para a comparação do custo elaborou-se duas formas para 

sua comprovação, diminuindo a espessura do pavimento e comparando os custos 

da manutenção em anos. Os ensaios realizados em laboratório serão comparados 

ao asfalto convencional.  

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Conforme estudado, pode-se dizer que a utilização da borracha reciclada no asfalto 

é um dos métodos mais vantajosos e eficazes, devido maior durabilidade, aderência, 

e flexibilidade do pavimento, além de diminuir a quantidade de acidentes por 

derrapagem nas vias. Foi observado que o pouco emprego desse tipo de asfalto 

acontece pela falta de incentivo do governo, pois em pesquisa com cinco 

concessionárias que aderiram o asfalto borracha, foi perceptível sua satisfação com 

a aplicação desse produto. Além disso, elaboramos um questionário online onde 

67% dos entrevistados, dentre eles 40% técnicos, não sabiam da existência do 

asfalto borracha. Também se constatou que pelo custo benefício seu uso sairia 

ainda mais barato que o convencional. 
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