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RESUMO 

 

O presente trabalho planeja esclarecer todas e quaisquer questões sobre a 
utilização de pneus inservíveis na fabricação de concreto asfáltico flexível dentro da 
engenharia civil, auxiliando na melhoria do pavimento e melhorando a destinação 
final de pneus até então não utilizados. Os maiores fatores para utilização deste 
ligante ao asfalto é a diminuição dos impactos ambientais e a melhoria técnica que o 
mesmo possibilita. O pavimento deve sempre fornecer conforto, segurança e 
economia para seus usuários e a quantidade exata de ligante é o diferencial em uma 
pavimentação. Excesso ou mesmo a falta de ligante faz com que patologias 
apareçam causando desconforto e prejudicando a vida útil da rodovia em questão. 
Baseado neste quadro, o trabalho pretende demonstrar a caracterização, resistência 
e durabilidade deste asfalto com relação ao asfalto convencional avaliando a 
viabilidade deste uso. O asfalto-borracha se mostrou mais econômico a longo prazo 
em comparação ao asfalto convencional.     
 

Palavras-chave: Asfalto-borracha; Pavimentação; Pneus inservíveis; Pavimentos 

rodoviários. 

  



MONTEIRO, Jaqueline dos Santos. Asphalt Paving: Viability of paving with rubber 

asphalt. 2018. 44p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 
Civil) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

 

The present work plans to clarify any questions about the use of tires accumulators in 
the manufacture of flexible asphalt concrete within the civil engineering, assisting in 
the improvement of the pavement and improving the final disposal of tires not used 
until then. The major factors for use of this binder for asphalt is the reduction of 
environmental impacts and the technical improvements that it provides. The ground 
must always provide comfort, safety and economy for its users and the exact amount 
of ligand is the differential on a paving. Excess or even in the absence of ligand 
makes pathologies appear causing discomfort and jeopardizing the life of the 
highway in question. Based on this framework, this work aims to demonstrate the 
characterization, resistance and durability of this material with respect to the 
conventional asphalt assessing the viability of this use. The rubber asphalt proved to 
be more economical in the long term in comparison to the conventional asphalt. 
 

Key-words: Rubber asphalt; Paving; Tires accumulators; Road paving. 
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1.       INTRODUÇÃO 

 

A indústria da construção civil é a maior responsável pelas mudanças no meio 

ambiente com a finalidade de proporcionar melhorias na qualidade de vida de toda a 

população mundial. Dentre estas melhorias encontra-se a utilização de recursos 

provenientes da natureza na infraestrutura, visando à diminuição dos impactos 

ambientais e aumentando a durabilidade da pavimentação asfáltica utilizada. A 

resistência da pavimentação utilizada na maioria das rodovias requer manutenção 

constante, ou seja, gastos elevados para os usuários e para o órgão competente. 

O asfalto tem o objetivo de resistir aos esforços verticais do tráfego, 

intemperismos, esforços horizontais fazendo com que a superfície dure e aprimorar 

as condições quanto ao ir e vir do passageiro, motorista e cargas. Tendo como base 

essas funções, é necessário buscar melhorias para que este pavimento atenda 

todas as questões importantes para uma rodovia de qualidade.  

Buscando essas melhorias, uma maior durabilidade do pavimento e menores 

custos para motoristas e órgãos competentes, o acréscimo de borracha ao asfalto 

resultou em uma excelente alternativa. Além de contribuir para com a 

sustentabilidade, torna o pavimento mais duradouro não apresentando patologias 

em pouco tempo de uso, ou seja, não necessita de manutenção constante se 

tornando um método relativamente econômico a longo prazo para cofres públicos 

e/ou privados.  

   O asfalto convencional é projetado para durar de dez a quinze anos. Após 

este tempo necessitará de manutenção no qual muitas vezes o órgão competente 

não o faz por falta de verba. Nos países desenvolvidos, as rodovias além de 

visivelmente serem melhores, são projetadas para durar mais tempo. Surtirá 

melhorias na infraestrutura e no desenvolvimento viário brasileiro a maior utilização 

do asfalto borracha ao invés do asfalto convencional? 

 O atual trabalho teve como objetivo geral analisar a utilização do asfalto 

borracha no lugar do asfalto convencional nas rodovias brasileiras, ponderando a 

execução e a manutenção dos mesmos. E, dentro deste contexto, como objetivos 

específicos demonstrar a caracterização, resistência e durabilidade do asfalto 

convencional CAP; demonstrar a caracterização, resistência e durabilidade do 

asfalto borracha e comparar através de bibliografia, os métodos de execução e 

manutenção do asfalto tradicional com o asfalto borracha.  
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 Apresentado numa proposta de pesquisa descritiva e qualitativa, o trabalho 

adotou a técnica de pesquisa bibliográfica. Estão demonstradas as informações em 

relação ao asfalto convencional e o asfalto borracha desde o histórico de cada um 

até a sua composição. Com a metodologia utilizada à pesquisa foram contemplados 

livros, sites de banco de dados e artigos publicados de até quinze anos atrás. 
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2.        PAVIMENTAÇÃO CONVENCIONAL 

 

2.1      PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS 

Pavimento é uma estrutura composta por faixas de diferentes materiais que 

juntos atendam a estrutura do tráfego.  Uma das principais características que as 

rodovias e/ou vias precisam ter é que seja durável e que exija o mínimo de gastos 

possíveis.  

Segundo CNT (2007) o pavimento tem o propósito de resistir e distribuir os 

esforços verticais do tráfego, resistir aos esforços horizontais fazendo com que a 

faixa de rolamento seja mais durável e ainda possui a funcionalidade de melhorar as 

condições de rolamento quanto à segurança e ao conforto. 

Conforme o DNIT (2006) o pavimento é uma superestrutura construída em 

cima de um espaço infinito denominado subleito que, acima do mesmo, possui um 

sistema de camadas de espessuras finitas.  

A particularidade dos materiais usados na produção é de suma importância, já 

que interfere diretamente na característica do pavimento. O controle tecnológico 

deve ser realizado de forma rígida para garantir um pavimento de qualidade e 

durável. 

 

2.1.1   Tipos de Pavimentos Rodoviários 

Os pavimentos são divididos normalmente em dois tipos, os flexíveis e os 

rígidos. Nos pavimentos flexíveis, o material predominante é o asfalto e possuem 

uma quantidade maior de camadas como mostra a figura 1.  
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Figura 1 – Camadas nos pavimentos flexíveis 

Fonte: Associação de ensino superior unificado do centro leste (2008) 

Segundo CNT (2007) os pavimentos flexíveis são chamados desta maneira 

por possuírem várias camadas que sofrem deformação elástica considerável. A 

carga causada pelo tráfego se distribui de forma equivalente entre elas produzindo 

um campo de tensão muito próximo do ponto de aplicação da carga exigindo uma 

camada de pavimento mais espessa com a finalidade de proteger o subleito.  

Já nos pavimentos rígidos dentre os materiais presentes no asfalto rígido está 

o cimento portland, como mostra a figura 2. 

Figura 2 – Camadas nos pavimentos rígidos 

 

Fonte: Associação de ensino superior unificado do centro leste (2008) 
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Ainda de acordo com CNT (2007) os pavimentos rígidos são produzidos com 

materiais de rigidez elevada em relação às outras camadas, fazendo com que os 

mesmos absorvam aproximadamente todas as tensões causadas pelo tráfego 

distribuindo-as em uma grande área. Assim, proporciona menores esforços verticais 

sobre o subleito tornando o pavimento pouco deformável. 

 

2.2      ASFALTO CONVENCIONAL 

 

2.2.1   Histórico 

Segundo Castro (2010) a palavra asfalto vem do antigo Acádico “Asphaltic” 

que era usado pelos gregos significando “tornar firme”. Ainda de acordo com o autor, 

os primeiros asfaltos eram achados em camadas geológicas, algumas vezes como 

argamassas moles e prontas para uso, outras como veios negros duros em forma de 

rocha que passaram a ser conhecidos como asfaltos naturais.  

Segundo Senço (2008), nos Estados Unidos em 1902 se iniciou a produção 

do petróleo, mas com a intenção de utilizar como pavimentação foi apenas em 1909, 

de maneira informal. Ainda segundo o autor, em 1944 iniciou-se a produção de 

asfalto no Brasil, com asfaltos vindos da Venezuela. Antes a utilização no Brasil era 

com os asfaltos naturais. 

 

2.2.2   Composição, estocagem e produção 

O asfalto é um ligante que provém da exsudação do petróleo cru em locais 

chamados de refinarias. Segundo Bernucci ET AL. (2008), o ligante betuminoso tem 

uma propriedade chamada termoviscoplástico, ou seja, é impermeável a água e 

pouco reativo. Sabe-se que esta propriedade significa baixa reatividade química a 

muitos agentes, porém não evita que ocorra um envelhecimento do asfalto ao 

decorrer do tempo por reagir com água e ar.  

O cimento asfáltico derivado do petróleo ganha o nome de CAP. Ainda 

segundo Bernucci ET AL. (2008), o CAP é considerado uma dispersão coloidal de 

alfenos em saturados e aromáticos, conhecidos por maltenos.  

Considera-se que o petróleo é apropriado para ser usado na produção de um 

asfalto para pavimentação depois de ser feita a avaliação de resíduos de vácuos de 

petróleo. Segundo Bernucci ET AL. (2008), são obtidos nesta avaliação pelo menos 

cinco resíduos de vácuo referentes a diferentes temperaturas de corte para cada tipo 
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de petróleo. Com os resultados obtidos podem-se escrever suas características e 

estimar curvas com relação às propriedades do mesmo, propriedades estas como 

ponto de amolecimento e viscosidade além de posteriormente as amostras 

passarem por testes específicos. O que indicará se o petróleo é apropriado para 

produção de CAP é a verificação das respostas com as especificações internas da 

Petrobrás. 

O ligante precisa ser armazenado de forma consciente. Diante disto, são 

armazenados em tanques com sensores de temperatura com a finalidade de evitar 

endurecimento e/ou envelhecimento do mesmo e controlar a temperatura que não 

pode ser muito alta. De acordo com Bernucci ET AL. (2008), não deve haver 

superfície exposta para evitar oxidação e perda de frações voláteis do material 

sendo proporcional à área e a temperatura do tanque, assim sendo os mais 

utilizados aqueles tanques com altura maior.  

Segundo Bernucci ET AL. (2008), os tanques utilizados nas usinas de 

misturas devem conter controle automático para medir o nível de estocagem e antes 

de adicionar mais ligante ao mesmo, é necessário conferir o limite de altura e, além 

disto, conferir se o ligante que será adicionado é o mesmo do que ainda está no 

tanque. Outro cuidado que é essencial é sobre o manuseio do CAP. O mesmo 

sempre é usado em temperaturas altas, sendo assim necessários equipamentos 

individuais para proteção dos trabalhadores já que o mesmo oferece um pequeno 

risco à saúde e pequeno risco de combustão. 

. A produção do concreto asfáltico convencional se trata de uma mistura do 

CAP com agregados graúdos e miúdos que são aquecidos em temperaturas altas 

nas usinas próprias para o método, denominadas usinas de asfalto conforme mostra 

a figura 3.  
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Figura 3 – Usina de Asfalto 

    

Fonte: Revista Infraestrutura Urbana – projetos, custos e construção. Asfalto-Borracha. 

(2011) 

Para a obtenção do concreto asfáltico homogêneo de acordo com as 

especificações necessárias, a quantidade de brita e ligante é predeterminada por 

projeto. Após o preparo do asfalto, o mesmo é encaminhado para o local de 

aplicação da pavimentação em caminhões basculantes. De acordo com a 

Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas (2013), a temperatura do 

ligante para aplicação deve ser de 107°C até 177°C.  

 

2.2.3   Desempenho 

Conforme Bernucci ET AL. (2008), o desempenho de um concreto asfáltico 

depende de muitos fatores. Antes de o asfalto ser devidamente colocado na rodovia 

e/ou rua, deve-se preparar com bastante cautela todas as outras camadas da 

mesma.  

Ainda segundo o mesmo autor, nos pavimentos asfálticos flexíveis geralmente 

estão presentes as camadas de base, sub-base, reforço de subleito e o subleito (que 

é o pavimento original). Dentre estas camadas, a camada de base é de extrema 

importância na pavimentação. A composição da base depende do tipo de solo em 

que se é tratado, assim podendo variar de brita graduada simples até agregados 

graúdos, se for necessário. Independente do material usado na base é essencial a 

sua compactação conforme mostra a figura 4.  
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Figura 4 – Compactação de base 

 

Fonte: Universidade Federal do Paraná (2006) 

De acordo com Bernucci ET AL. (2008), a compactação tem por finalidade 

diminuir os espaços vazios da camada adensando o solo e dando para o mesmo 

uma maior propensão de suporte. Se a compactação não for executada de forma 

correta, as próximas camadas são comprometidas podendo ter afundamentos assim 

deformando a camada original (subleito). 

Ainda conforme o mesmo autor, assim como a compactação da base e sub-

base são importantes para o comportamento do pavimento asfáltico, o 

espalhamento, a espessura do asfalto e a compactação do mesmo também são de 

extrema importância. A mistura deve ser espalhada ainda quente, com camadas 

uniformes e com uma espessura definida por projeto. O lançamento da mistura é 

feita por uma vibro acabadora que além de espalhar o material, nivela e deixa todo 

asfalto pronto para ser compactado.  

Deve-se compactar o concreto asfáltico com rolos compactadores, assim 

aumentando a estabilidade do pavimento. Para que uma compactação seja eficiente 

e aumente a vida útil de qualquer pavimento, a temperatura adequada é 

fundamental. De acordo com a Sinicesp (2012), o uso de temperatura excessiva nas 

pavimentações conduz ao fenômeno conhecido como craqueamento térmico e 
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debilitação do ligante asfáltico levando o revestimento a uma redução de 

durabilidade. Ou seja, a temperatura precisa ser adequada para que o 

comportamento do pavimento não seja prejudicado obtendo uma vida útil 

considerável, e assim, diminuindo os custos com manutenção.  

 

2.3      PRINCIPAIS PATOLOGIAS DAS PAVIMENTAÇÕES  

Conforme Fontes (2009), durante a vida útil dos pavimentos o surgimento de 

patologias prejudica a sua qualidade. A velocidade desta ação prejudicial varia em 

função de vários fatores, dentre eles condições ambientais, capacidade de apoio do 

pavimento e do subleito, qualidade dos materiais escolhidos, qualidade do processo 

construtivo e volume do tráfego. De acordo com DNIT (2006), as principais 

patologias que ocorrem nos pavimentos são as fendas causadas por fadiga e 

afundamentos plásticos.  

 

2.3.1   Fendas 

As fendas, segundo DNIT (2003), se classificam como qualquer infrequência 

na parte exterior do pavimento que podem ser com aberturas de tamanhos variados, 

apresentando-se nas formas de fissuras ou trincas. 

 

2.3.1.1 Fissuras 

De acordo com DNIT (2003), fissura é classificada como uma fenda presente 

no pavimento que pode estar posicionada de forma longitudinal, transversal ou 

obliquamente ao eixo da via conforme a figura 5.  
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Figura 5 – Selagem de fissura em pavimentos flexíveis 

 

Fonte: Intervial – Gestão Integral Rodoviária, SA  

Ainda conforme o DNIT (2003), estas fissuras são perceptíveis somente a 

olho nu com um espaço menor que 1,50m e ainda não ocasionam contratempos 

graves ao revestimento. Assim, não são consideradas de grande magnitude.   

 

2.3.1.2  Trincas 

As trincas são fendas maiores que as fissuras, são vistas a olho nu facilmente 

por possuir abertura maior do que as fissuras apresentam. De acordo com o DNIT 

(2003), podem ser classificadas como trincas isoladas ou interligadas. 

Ainda conforme o mesmo autor, as trincas isoladas são subdivididas em 

transversais, longitudinais e trincas de retração. A trinca isolada longitudinal é aquela 

que é paralela ao eixo da via, conforme mostra a figura 6. 
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Figura 6 – Trinca isolada longitudinal 

‘  

Fonte: DNIT TER (2003) 

Se a trinca for maior que 100 cm é chamada trinca longitudinal longa, se for 

menor é trinca longitudinal curta. O DNIT (2003) classifica a trinca isolada 

transversal como sendo aquela que forma um ângulo de 90º com o eixo da via, 

mostrada na figura 7. 

Figura 7 – Trinca isolada transversal 

 

Fonte: DNIT TER (2003) 
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Da mesma forma que a trinca longitudinal, se apresentar extensão maior que 

100 cm é considerada trinca isolada transversal longa. Se possuir extensão menor 

que 100 cm, curta. 

A trinca de retração, como o nome já diz, é aquela que não é causada por 

fadiga do pavimento. De acordo com o DNIT (2003), são causadas por retração 

térmica ou retração do material utilizado, ou ainda podendo ser causada pela 

retração do material da base.  

Ainda segundo o DNIT (2003), as trincas interligadas são subdividas em trinca 

tipo couro de jacaré e trinca tipo bloco. Na trinca tipo couro de jacaré, o grupo de 

trincas não possui direção única, mostrado na figura 8. 

Figura 8 – Trinca interligada tipo couro de jacaré 

 

Fonte: DNIT TER (2003) 

As trincas tipo couro de jacaré podem apresentar, ou não, erosão em suas 

bordas. As trincas tipo bloco são aquelas que forma aspecto de bloco, conforme a 

figura 9. 
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Figura 9 – Trinca interligada tipo bloco 

 

Fonte: DNIT TER (2003) 

Semelhante às trincas tipo couro de jacaré, as trincas tipo bloco também 

podem manifestar ou não erosão em suas bordas.  

 

2.3.2   Afundamento 

Segundo DNIT (2003), o afundamento trata-se de uma deformação 

permanente determinada por uma depressão da parte externa do pavimento, 

formando um desnível na pavimentação. Pode ser subdivido em afundamento 

plástico e afundamento de consolidação.  

Ainda conforme o mesmo autor, o afundamento plástico é causado pelo 

escoamento plástico das camadas do pavimento. Quando o afundamento existe em 

uma extensão superior a 6m e tiver localizado ao decorrer da faixa chamada trilha de 

roda, é chamado afundamento plástico da trilha de roda mostrado na figura 10.  
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Figura 10 – Afundamento plástico da trilha de roda 

 

Fonte: DNIT TER (2003) 

Quando o afundamento existente possuir extensão de no máximo 6m é 

chamado de afundamento plástico local, conforme mostra a figura 11. 

Figura 11 – Afundamento plástico local 

 

Fonte: DNIT TER (2003) 

Segundo o DNIT (2003) especifica, o afundamento de consolidação é aquele 

causado pela consolidação diferencial das camadas do pavimento. Conforme os 

afundamentos anteriores, se a extensão do mesmo for até 6 m é chamado 
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afundamento de consolidação local. Quando o afundamento tiver extensão maior 

que 6 m e seguir a trilha de roda, é chamado de afundamento de consolidação da 

trilha de roda.  

Além das patologias citadas, existem outras que degradam o pavimento como 

um todo. Desgaste causando aspereza do pavimento, os buracos que na sua grande 

maioria são causados por insuficiência de junção entre as camadas, os remendos 

mal feitos que são os chamados “tapa-buracos”, entre outros. Por esses motivos é 

importante reforçar que a qualidade do material, a compactação de cada camada e a 

temperatura do concreto asfáltico no ato da sua colocação é de extrema importância 

para a durabilidade do pavimento.  
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3.        PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO BORRACHA 

A soma de borracha de pneu na pavimentação é importante para diversos 

fatores. No meio ambiente, segundo Di Giulio (2007), desafoga o acumulo de pneus 

que ficam anos para se decompor na natureza prejudicando o nosso meio. Na 

engenharia, além de ser uma alternativa ótima para melhorar o desempenho das 

rodovias e/ou vias urbanas, aumenta o tempo de duração das mesmas exigindo 

menores manutenções. Assim, reduz o custo a longo prazo, mesmo exigindo um 

gasto a mais na fabricação. 

Ainda segundo o mesmo autor, utiliza-se o asfalto borracha também em 

estradas já pavimentadas para vedar trincas aparentes. Em tratamentos superficiais, 

camadas interpostas entre pavimentos existentes e reforços também podem ser 

utilizados.  

 

 3.1     HISTÓRICO 

Segundo Wickboldt (2005), o asfalto borracha surgiu na década de 40 quando 

a U.S. Ruber Reclaiming Company, uma Companhia de Reciclagem de Borracha, 

trouxe para consumo um produto de material asfáltico e borracha chamado 

RamflexTM. Ainda segundo o autor, em 1963 Charles MacDonald criou um material 

elástico para ser utilizado em manutenção da pavimentação asfáltica. O produto 

possuía ligante asfáltico e 25% de borracha de pneu inservível que eram misturados 

em temperatura alta e assim era utilizado em remendos.  

De acordo com Specht (2004), Charles MacDonald cortava os Estados 

Unidos em um carro para inspecionar estradas e utilizou uma mistura de asfalto com 

borracha moída para vedar trincas no interior do veículo. Observando que a mistura 

não oxidava, passou a utiliza-la em obras de tapa-buracos no lugar do asfalto 

convencional. Assim, em 1963 começaram a ser publicados artigos sobre o novo 

material que surgia.  

Conforme Epps (1994), pela preocupação em se encontrar destinação final 

para pneus não utilizados, em 1991 o ISTEA (Intermodal Surface Transportation 

Efficiency Act) determinou o uso de borracha em pavimentos asfálticos. De acordo 

com Choubane et AL. (1999), na Florida foi implantado a utilização do material em 

1994, utilizando mais de 2,7 milhões de toneladas de misturas asfálticas modificadas 

com borracha de pneus. No estado do Arizona, segundo Shatnawi et AL. (2000), 

90% das pavimentações são feitas com asfalto borracha.   
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Segundo Greca Asfaltos (2011), em 1999 começam os estudos no Brasil 

sobre a modificação do asfalto convencional. As primeiras pesquisas tinham o foco 

de aperfeiçoar e tornar melhor a qualidade do pavimento comum e em 2001 após 

todos os estudos e pesquisas houve a primeira aplicação do material. 

“No Brasil o uso da borracha em pavimentação foi aprovada em 1999, por 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama nº 258, de agosto de 

1999)” (Di Giulio, 2007, p.14). A Resolução proíbe a destinação incorreta e obriga os 

fabricantes e/ou importadores a colherem e darem uma destinação final correta aos 

pneus de forma ambiental. A Associação Nacional das Indústrias de Pneumáticos 

ficou responsável pela destinação correta e assim criou os chamados ecopontos, 

que servem pra coleta de pneus sem condições de reforma e rodagem.  

De acordo com Wickboldt (2005), os valores de investimento no asfalto 

borracha hoje em dia ainda são considerados altos. Mas considerando a técnica, já 

que o propósito é melhorar a durabilidade, diminuir o ruído e assim, menor 

manutenção. A fabricação pode ser feita por várias técnicas, incluindo processos 

seco ou úmido podendo conter aditivos ou modificadores. 

 

3.2      A MATÉRIA-PRIMA 

De acordo com LoPresti (2013), os pneus são um produto complexo e de alta 

tecnologia melhorado continuamente há mais de cem anos. São feitos para resistir 

aos efeitos do calor, raios ultravioletas, aos efeitos da umidade, devem retardar o 

desenvolvimento bacteriológico e resistir aos efeitos de óleos, solventes e outros 

agentes químicos.  

Segundo Bertollo (2000), o pneu é composto por diversos materiais que visam 

fazer jus ao seu desempenho conforme mostra a figura 12. 
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Figura 12 – Divisão dos pneus inservíveis. 

   

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (2017) 

De acordo com LoPresti (2013), a recuperação granular consiste na 

separação da borracha dos outros materiais para seu emprego em diversas áreas da 

construção civil, dentre elas na pavimentação asfáltica.  

Segundo Specht (2004), o desmanche dos pneus inutilizáveis pode ser feito 

por cortes mecânicos da borracha em partes pequenas e em temperatura ambiente, 

por cortes após deixar o material congelado e/ou pelo processo de extrusão por uso 

de aditivos. Além dos métodos citados, pode-se reaproveitar a raspa dos pneus 

quando são preparados para a recauchutagem. Assim, podem-se obter diversos 

tamanhos na moagem de pneus inservíveis como apresenta a figura 13. 

Figura 13 – Tamanho de borracha obtida na moagem de pneus inservíveis. 

 

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (2017) 
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Ainda de acordo com o mesmo autor, além dos métodos citados acima existe 

a obtenção com o acréscimo de ligante modificado com borracha. A soma de 

borracha de pneus ao material asfáltico é considerada uma alternativa de 

melhoramento do mesmo, proporcionando características superiores ao concreto 

asfáltico convencional.  

De acordo com Wickboldt (2005), o material dos pneus inservíveis possuem 

ótimas especialidades físico-químicas para ser acrescentada no asfalto 

convencional, proporcionando diversas melhorias que vão diretamente à 

longevidade do pavimento. Dentre elas estão a integração de agentes antioxidantes 

e inibidores de raios ultravioletas que diminuem o desgaste do concreto asfáltico; o 

aumento da resistência para com os óleos e combustíveis; apoucamento da 

suscetibilidade térmica; melhoramento do comportamento à fadiga; elevação da 

deformação elástica e queda da deformação plástica. 

 

3.3      IMPREGNAÇÃO 

Conforme Wickboldt (2005), os modos mais comuns de agregar a borracha 

nas misturas asfálticas são por via seca e via úmida. No primeiro, a borracha é 

utilizada como um agregado. No segundo, a borracha é colocada diretamente ao 

CAP. 

Segundo Van Heystraeten (1995), o processo seco foi desenvolvido na 

década de 60 na Suécia com o nome de Rubit. O processo equivale à mistura dos 

agregados, do ligante e da borracha simultaneamente.  

De acordo com Wickboldt (2005), a borracha é somada diretamente no 

misturador da usina de asfalto entrando como um agregado na mistura. Neste 

processo, a granulometria da borracha reflete de 0,5% a 3,0% da massa do 

agregado.  

Ainda seguindo o mesmo autor, no processo úmido a borracha é agregada 

anteriormente ao ligante modificando o mesmo de forma permanente conforme 

mostra a figura 14. 
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Figura 14 – Esquema de fabricação por via úmida 

 

Fonte: Pavimentação Asfáltica - Formação básica para engenheiros (2008) 

 Neste caso, a borracha de pneus inservíveis representa 15% da massa do 

ligante ou 1,5% da massa da mistura. Segundo Lewandowski (1994), a reação entre 

o pó de pneu e o CAP se dá por intermédio da infiltração de óleos aromáticos do 

CAP aos polímeros da borracha, formando um gel e aumentando a viscosidade do 

material.  

Segundo Wickboldt (2005), o ligante convencional precisa ser preparado para 

receber a borracha de pneu. O asfalto utilizado como matéria-prima precisa 

apresentar uma relação alfatenos-aromáticos numa determinada faixa. Se o material 

base não possuir esta conciliabilidade com o pneu moído, o mesmo deve receber 

aditivos especiais para depois sim receber a borracha.  

“Após a introdução das partículas de borracha no ligante asfáltico, estas 

absorvem as frações mais leves do CAP e provocam o enrijecimento do ligante 

asfáltico residual” (Shen et AL. 2009). Segundo ANTT (2017), esta absorção produz 

um aumento dos grãos de borracha reduzindo o espaço entre os mesmos. Na 

produção de asfalto borracha em que são usados grãos menores, a quantidade de 

modificação é maior, mas isto depende diretamente das características do CAP 

original.  
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3.4      PROPRIEDADES DA MISTURA E DESEMPENHO 

De acordo com Specht (2004), a qualidade do material, a quantidade 

utilizada, o processo construtivo e o plano de manutenção são fatores essenciais 

para o andamento de uma camada asfáltica. Ainda seguindo o autor, a impregnação 

de borracha de pneus de 12 a 18% nas misturas asfálticas leva a produção de um 

material mais resistente a patologias, deformações perduráveis e maior estabilidade.  

Conforme ANTT (2017), a adição de borracha no ligante asfáltico traz uma 

sequência de mudanças nas características do mesmo. Os ensaios convencionais 

como penetração e ponto de amolecimento têm sido utilizados para determinar os 

detalhes do asfalto modificado por borracha. Além destes são considerados os 

ensaios de viscosidade, fluência, parâmetros reológicos e recuperação sob tensão 

múltipla que, como já se esperava, aplicando uma tensão de 3.200Pa a uma 

temperatura de 76°C o asfalto borracha apresentou uma recuperação de 6% 

enquanto o asfalto convencional apresentou 0%. Ensaios reológicos de fadiga e 

perda de massa também são considerados. 

Segundo Rodrigues (2005), o concreto asfáltico modificado por borracha 

apresenta características como melhor aderência aos agregados, aumento da 

flexibilidade devido ao elastômero encontrado na borracha do pneu, aumento da 

durabilidade do pavimento possibilitando maior duração sem necessitar de 

manutenção, maior resistência à aparição de patologias como trincas e trilha de 

roda, maior resistência ao envelhecimento devido à presença de antioxidantes e 

carbono encontrados na borracha. Além destas, conforme o autor ainda se enquadra 

a redução da suscetibilidade térmica tornando o pavimento mais resistente à 

variação de temperatura e módulo dinâmico maior do que o asfalto convencional 

referente à velocidade do trafego, permite uma diminuição da espessura do 

pavimento, maior aderência do pneu ao asfalto e uma redução dos ruídos causados 

pelo tráfego de 65 a 85%.  

Conforme ANTT (2017), geralmente agregar borracha na fabricação de 

concreto asfáltico faz com que a resistência à tração diminua. Esta redução está 

ligada diretamente no aumento da viscosidade do asfalto e da película do asfalto 

que fica sobre os agregados. De acordo com Faxina (2002), os valores da 

resistência à tração no asfalto borracha são 40% menores do que os valores de 

referência.  
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Segundo Bernucci et AL. (2008), os asfaltos alterados por borracha 

apresentam menor modulo de resiliência em relação ao asfalto convencional ou seja, 

possui maior flexibilidade. Porém esta redução não significa piora no desempenho 

da mistura, já que a adição de borracha proporciona maior elasticidade e 

normalmente maior firmeza à fadiga. Entre os prós e contras do asfalto borracha, o 

autor pontua que há maiores pontos positivos do que negativos, fazendo com que a 

mistura seja uma alternativa adequada para melhorar os problemas de desgaste e 

abandono sofridos pelas rodovias e/ou vias urbanas.  
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4.        ASFALTO CONVENCIONAL X ASFALTO BORRACHA 

Segundo Bertollo (2000), o asfalto é produzido com uma durabilidade 

determinada. Uma estrada não é implantada para durar cerca de 60 anos. Ela é 

calculada para durar 10 anos aproximadamente, por existir o processo nativo do 

envelhecimento do material asfáltico.   

No que diz respeito aos atributos do asfalto tradicional e do asfalto aditivado 

com borracha, um dos pontos muito importantes é a geração de patologias no 

mesmo. De acordo com Bernucci et. AL (2008), a pavimentação realizada com 

asfalto borracha é mais resistente ao aparecimento de trincas e deformações 

permanentes conhecidas como trilha de rodas.  

Ainda segundo Bernucci et. AL (2008), esta característica se deve ao fato da 

mistura asfáltica adquirir parte da vocação elástica da borracha. Desta forma, o 

pavimento se danifica na passagem de veículos e volta à sua posição inicial 

reduzindo as deformações. A figura 15 apresenta esta capacidade que o concreto 

asfáltico com borracha adquire. 

Figura 15 – Evolução da reflexão de trincas em função do tempo 

 

Fonte: Way et. AL  (2011) 

Segundo Way et. Al (2011), testes são feitos nos pavimentos com 

pavimentação convencional e pavimentação com asfalto borracha. O autor alega 

que é notável que a área trincada seja substancialmente maior no pavimento cuja 

mistura não é modificada por adição de borracha de pneus inservíveis. Ainda 
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segundo o mesmo autor, além de testes de trincas o simulador também revelou 

ótimos resultados para fissuração.  

Conforme a revista Infraestrutura Urbana (2011), o asfalto borracha é 

excelente para rodovias que passam caminhões de carga pesada. A revista defende 

a ideia de que o asfalto borracha é mais resistente do que o asfalto tradicional com 

relação à carga recebida, fazendo com que apareçam menos patologias exigindo 

assim menos manutenção. Quanto menos interdições precisam ser feitas para 

manter a rodovia em perfeito estado, melhor para o usuário e para o órgão 

competente.  

De acordo com Rodovias e Vias (2010), a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul realizou estudos em seu emulador de tráfego e observaram que o 

asfalto borracha resiste seis vezes mais à propagação de trincas do que o asfalto 

tradicional, como se pode observar na figura 16.  

Figura 16 – Simulador de tráfego entre asfalto borracha e asfalto 

convencional. 

 

Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2009) 

Ainda segundo Rodovias e Vias (2010) e como se pode observar na figura 16, 

o pavimento convencional (à direita) trincou após 90 mil ciclos do simulador e o 

pavimento feito com asfalto borracha (à esquerda) só sofreu trincamento após 500 

mil ciclos. Este resultado está ligado diretamente à capacidade de alteração dos 

materiais utilizados na fabricação do concreto asfáltico. O asfalto convencional não 

contém elasticidade e boa estabilidade sob determinadas condições, já o asfalto 
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modificado por borracha apresenta uma elasticidade e ponto de amolecimento 

maior, o que faz do pavimento mais resistente e com uma vida útil mais alongada. 

Conforme o mesmo autor, as rodovias com asfalto convencional apresentam 

muito aquaplanagem. Aquaplanagem é o acumulo de água nas estradas, e a 

aplicação de asfalto borracha seria o ideal para que isto não acontecesse devido à 

possibilidade de construir um pavimento mais rugoso, poroso e autodrenante. Assim, 

evitariam este fenômeno diminuindo automaticamente as chances de acidentes.  

Segundo Bernucci et. Al (2008), outro fator importante sobre o asfalto 

aditivado com borracha é a presença do negro de fumo. Esta substância protege o 

asfalto do desgaste químico que ocorre devido à exposição do pavimento aos raios 

ultravioletas e infravermelhos, evitando o envelhecimento do mesmo antes do 

tempo. 

De acordo com a Greca Asfaltos (2003), no fator pneu/pavimento o asfalto 

borracha se sai mil vezes melhor do que o asfalto tradicional além de reduzir os 

ruídos em 85% trazendo mais conforto aos usuários. A utilização do mesmo reduz 

também a suscetibilidade térmica (instabilidade de temperatura) sendo melhor que o 

asfalto tradicional tanto em baixas temperaturas como em altas temperaturas. Além 

disto, o acréscimo de borracha faz aumentar a tenacidade à formação de trilha de 

roda conforme mostra a figura 17.  

Figura 17 – Simulador de tráfego para trilha de roda entre asfalto borracha e 

asfalto convencional. 

 

Fonte: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (2009) 
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Ainda de acordo com a Greca Asfaltos (2003), o asfalto adulterado com 

borracha apresentou um comportamento melhor do que o asfalto tradicional no 

ensaio feito pela Universidade de São Paulo. Após 30 mil ciclos de simulação, a 

placa de asfalto borracha se deformou 5% enquanto a placa de asfalto convencional, 

após 10 mil ciclos de simulação, se deformou 13% mostrando que o asfalto borracha 

é menos suscetível à criação de trilha de roda.  

Segundo a ANTT (2017), a introdução de borracha triturada na produção de 

massa asfáltica gera um custo adicional. Porém, diferentes estudos tem mostrado 

que este custo acaba sendo diluído ao decorrer do tempo, devido à maior 

durabilidade da pavimentação feita com asfalto borracha. 

De acordo com Greca Asfaltos (2009), os valores de execução do asfalto 

borracha são maiores devido ao processo de moagem dos pneus inutilizáveis, como 

é apresentada graficamente na figura 18 com valores referentes ao ano base do 

estudo realizado. 

Figura 18 – Comparativo de custo de execução do asfalto borracha com 

asfalto convencional. 

  

Fonte: Greca Asfaltos (2009) 

Ainda segundo a Greca Asfaltos (2009), a temperatura necessária para a 

produção do asfalto borracha também é um fator que implica diretamente no valor de 

execução do mesmo. Nota-se que o custo de execução do mesmo é superior a 50% 

de acordo com ao asfalto tradicional. 
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Ainda conforme a Greca Asfaltos (2009), mesmo com um custo de execução 

maior, o asfalto modificado por borracha se faz válido de ser aplicado no lugar do 

asfalto convencional. Como a inclusão de borracha melhora as características da 

massa asfaltica, sua vida útil se torna maior. O asfalto convencional geralmente é 

planejado para 10/20 anos, sendo o asfalto borracha muito superior a este prazo. 

Conforme pode-se analisar na figura 19, o valor de manutenção do asfalto borracha 

se destaca quando comparado com o asfalto convencional. 

Figura 19 – Comparativo de custo de manutenção do asfalto borracha com 

asfalto convencional. 

 

Fonte: Greca Asfaltos (2009) 

Segundo o mesmo autor, por ter um custo de manutenção muito inferior do 

que o asfalto convencional, o custo elevado de execução acaba sendo diluído. O 

custo se perde na vida útil. O asfalto borracha pode ser mais caro no início, mas o 

custo benefício é bem maior. 

Conforme Jung et. Al (2002), a Universidade do estado do Arizona levou em 

consideração para estudos o custo de manutenção e os custos do usuário tanto para 

pavimentos convencionais como para pavimentos feitos com asfalto borracha. 

Segundo os autores, foi concluído que nos primeiros cinco anos os custos não 

variam muito para os usuários, mas após dez anos os custos começam a ter uma 

diferença muito relevante entre os asfaltos convencionais e borracha deixando claro 
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que o custo benefício a longo prazo realmente faz com que seja válido a utilização 

de asfalto borracha no lugar do asfalto convencional por trazer menos custos ao 

decorrer dos anos de utilização do mesmo.  
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4.        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo a revisão bibliográfica realizada neste presente trabalho, o 

pavimento feito com asfalto borracha tem a execução e manutenção mais viável do 

que pavimentos feitos com asfalto convencional CAP. O asfalto convencional 

apresenta custo menores para a execução, porém a durabilidade do pavimento se 

torna menor, ou seja, as patologias aparecem em menos tempo de uso aumentando 

o custo de manutenção. 

 O asfalto borracha tem o seu custo de execução alto, quando comparado 

com o asfalto convencional. Entretanto, o aumento da sua flexibilidade, resistência e 

durabilidade faz com que o pavimento tenha uma vida útil maior, necessitando de 

manutenções menores o que acaba compensando o gasto inicial. Com a tecnologia 

e/ou uso do asfalto borracha, é possível juntar duas situações que ensejam a 

economia que são a aptidão dos transportes e aspectos ambientais. 

Observa-se que a utilização do asfalto borracha é muito satisfatória 

aumentando os graus de qualidade do pavimento. Este fato influência diretamente 

nos valores de transporte nacional, já que o asfalto borracha possui uma 

durabilidade maior diminuindo os custos dos órgãos responsáveis com manutenção, 

sendo esta economia de fundamental importância em um país que é totalmente 

sujeito do modal rodoviário.  

Sendo uma nação que não possui perspectiva de mudança, aplicações de 

tecnologias como esta que salienta o desenvolvimento, sem deixar de lado o meio 

ambiente, é de grande distinção econômica, político e social. Grandes empresas e 

universidades estão investindo cada vez mais nos estudos referentes ao uso do 

asfalto borracha nas rodovias brasileiras, ressaltando as grandes melhorias que 

seriam vistas tanto para os usuários quanto para os órgãos competentes. Sendo 

assim, o que falta muito para que o asfalto borracha se torne uma realidade mais 

presente nas nossas obras é o apoio governamental para que esta tecnologia 

cresça, melhorando nosso desenvolvimento viário.  
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