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1.Resumo 

A pesquisa, em desenvolvimento, compara dois tipos de materiais 
utilizados na recuperação de pavimentos: Concreto betuminoso usinado à 
quente (CBUQ) sem adição de borracha e Concreto betuminoso usinado à 
quente com adição de borracha de pneu. 

Para as análises estão sendo executados ensaios com o resultado das 
duas misturas e visita à trechos de rodovias onde os dois procedimentos estão 
sendo executados. A análise final deverá apresentar as vantagens e 
desvantagens entre os métodos utilizados. 

 

2.Introdução 

Segundo SEST SENAT, cerca de 450 mil de toneladas de pneus são 
descartados por ano no Brasil descarta 90 milhões de pneus por ano. Buscando-
se uma alternativa para reutilização desse descarte, verifica-se sua adição na 
composição da massa asfáltica, denominado asfalto-borracha. A utilização da 
reciclagem de pneu na composição do concreto betuminoso usinado à quente 
CBUQ, é uma inovação tecnológica cujo desempenho será avaliado nesta 
pesquisa buscando sua viabilização na produção de uma mistura com 
características satisfatórias, que atendam de forma sustentável as demandas da 
engenharia rodoviária. Este processo reutiliza pneu inservível, material que, na 
maioria das vezes, é descartado de forma inadequada, trazendo sérios prejuízos 
ao meio ambiente quando transformado em passivo ambiental, sem 
direcionamento correto. 

 

3.Objetivos 

Análise comparativa entre os materiais utilizados nos dois processos - 
Concreto betuminoso usinado à quente sem adição de borracha e Concreto 
betuminoso usinado à quente com adição de borracha de pneu. 

Elaboração de Manual Orientativo com as etapas de desenvolvimento das 
duas opções construtivas. 

 

4.Metodologia  

 Revisão bibliográfica com ênfase nas diferenças projetais, condições de 
segurança e viabilidade econômica; 

 execução de ensaios em laboratório para a análise da construção do 
pavimento e verificação da durabilidade através de ciclos de ensaios de 
desgaste; 



 visita a central de britagem e usina de asfalto da empresa Val Rocha 
Engenharia 

 visita a trecho de rodovia SP-334 em Franca – SP, para coleta de dados 
sobre recuperação de pavimento com asfalto convencional 
 

5.Desenvolvimento 

Nesta fase, foi possível executar parte do levantamento teórico; visita à 
laboratórios, para acompanhamento dos ensaios de controle tecnológico dos 
materiais que compõem as misturas asfálticas; visita à empresa Val Rocha 
Engenharia, para levantamento técnico dos procedimentos executivos, físico-
financeiro, e utilização de máquinas e equipamentos; além de visitas em campo 
para acompanhamento e fiscalização da recuperação da execução de trecho da 
Rodovia SP-334 Franca-SP. O conjunto dessas atividades (entrevistas e coleta 
de dados) contribuíram para o conhecimento das etapas de produção desde a 
matéria prima até a obra acabada. 

 

6. Resultados Preliminares  

Os resultados obtidos preliminarmente (figura 1) demonstram que, apesar 
do custo mais elevado, o asfalto com adição de borracha de pneu apresenta 
maior durabilidade. 

Figura 1 Análise comparativa entre CBUQ convencional e com adição de 
borracha de pneu 

 

Fonte: Os Autores (agosto 2017) 



Pretende-se analisar a qualidade que essa mistura proporciona ao 
produto final, bem como sua viabilidade econômica em relação à sua 
durabilidade. Também tem uma contribuição significativa com a redução de 
resíduos descartados na natureza, consequentemente mitigando um problema 
na saúde pública que são os possíveis criadouros de vetores. 

Nesta fase, estão sendo executados levantamentos para elaboração do 
Manual Orientativo para aplicação dos dois procedimentos dos materiais na 
execução de obras. 
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