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1. RESUMO 

O problema com descarte de resíduos vem se tornando uma 

preocupação cada vez maior não só dos especialistas mas também de toda a 

população. Com isso faz-se necessário a busca por soluções que  sejam 

viáveis, pensando não somente na economia mas principalmente na 

disponibilidade de locais adequados para o descarte.  

A seguir será apresentado uma das soluções encontradas: o Asfalto 

Borracha.  

Além de contribuir para o problema apresentado acima, a utilização de 

borracha de pneus inservíveis na pavimentação asfáltica também sana os 

problemas acarretados pela crescente solicitação de veículos no pavimento, 

gerando um produto final mais resistente e durável que o asfalto comum 

(DRUMOND, 2012). 

 

2.  INTRODUÇÃO 

Devido ao aumento do número de automóveis nas estradas brasileiras, 

surgiram consequências negativas tanto para o meio ambiente, que se faz através 

do descarte incorreto dos pneus, quanto ao pavimento, com o rápido desgaste e a 

baixa qualidade.  

Como solução para ambos os problemas surgiu o asfalto borracha, que traz 

diversos benefícios, contribuindo para solucionar o problema com acúmulo de 

resíduos, através da reciclagem de pneus inservíveis, e também ao pavimento, 

garantindo menor propagação de trincas e redução dos custos com manutenção, 

além de aumento da flexibilidade e resistência. 

 

3.  OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é conscientizar a população sobre a 

possibilidade da utilização de borracha de pneus inservíveis na pavimentação e 

mostrar suas vantagens, além do benefício inegável que traz ao meio ambiente, 

retirando milhares de pneus de encostas de rodovias e cursos da água também 

apresenta melhoria comprovada na resistência e durabilidade do pavimento.  



4. METODOLOGIA 

Para chegarmos as conclusões apresentadas foram feitas revisões 

bibliográficas de trabalhos de vários autores.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Essa seção fala sobre o meio ambiente e as legislações pertinentes ao 

descarte de pneus, em seguida destaca-se a Reciclanip, entidade criada pelo 

conjunto de empresas que fabricam pneus e que hoje é uma das maiores iniciativas 

da indústria brasileira na área de pós consumo, e realiza um trabalho de coleta e 

destinação de pneus inservíveis (RECICLANIP, 2018).  

Após o contexto anterior, detalha-se o Asfalto Borracha, explicando o que 

vem a ser e os métodos de produção, incluindo uma análise financeira para 

sintetizar a ideia de que o custo-benefício é maior quando comparado com o asfalto 

comum, e finalizando com uma seção que tem o intuito de responder à pergunta 

“Porque utilizar o Asfalto Borracha?”, onde são dissertadas as vantagens que a 

técnica traz ao pavimento e, conjuntamente, ao meio ambiente.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Diante de pesquisa e revisão de estudos da empresa Greca Asfaltos, é 

possível concluir que, apesar do alto custo de implantação e da recusa de alguns 

profissionais de adotarem novas técnicas, o Asfalto Borracha apresenta custo-

benefício maior em relação ao asfalto convencional. 

Isso ocorre porque as características da borracha são transmitidas ao 

asfalto, inclusive a capacidade de se deformar e recuperar sua forma após a 

remoção dos esforços, com isso o pavimento asfáltico com a utilização de borracha 

se apresenta mais resistente e durável, necessitando de menos manutenções 

periódicas (BALBO, 2007). 

Além disso é importante ressaltar o benefício que traz ao meio ambiente, 

dando destinação ambientalmente adequada a milhares de pneus que, quando 



descartados incorretamente, são focos de proliferação do mosquito da dengue e 

ficam sujeitos a queimadas a céu aberto (BERTOLLO, et. al., 2000).  

Essa técnica também reduz o consumo de petróleo, através da possibilidade 

de se reduzir a espessura do pavimento. 
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