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RESUMO 
 
 

Asfalto-borracha é um asfalto modificado constituído por 15% de borracha moída de pneus em 
massa, incorporada ao ligante asfáltico e contém o petróleo bruto que é composto de 
hidrocarbonetos alifáticos, cicloalcanos, naftalenos, compostos aromáticos e poliaromáticos. Os 
três últimos compostos são produtos mais pesados e mais estáveis que podem ser 
encontrados na parte inferior da coluna de destilação e com a adição da borracha melhora em 
muito as propriedades e o desempenho do revestimento asfáltico. As misturas do betume com 
borracha de pneus tem sido empregadas com o objetivo de melhorar a capacidade estrutural 
(elasticidade, resistência ao envelhecimento, coesividade) de pavimentos novos ou que 
precisam ser recuperados. O objetivo deste trabalho é informar sobre o uso crescente de 
asfalto-borracha, mostrando que ele é uma alternativa para o problema de depósito 
inadequado dos pneus usados em aterros sanitários, cursos de água e terrenos baldios. Para a 
elaboração deste trabalho, foi realizada pesquisa em revistas especializadas e na internet. Os 
resultados apontam que o uso do asfalto borracha contribui para a diminuição do impacto 
danoso à saúde pública e ao meio ambiente. Esta técnica foi desenvolvida nos Estados Unidos 
na década de 1950 e ainda hoje a idéia é bem disseminada no país. No Brasil, a primeira 
aplicação ocorreu em 2001 por iniciativa do convênio da concessionária de rodovias UNIVIAS, 
com a produtora e distribuidora Greca Asfaltos e com a Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).É importante salientar que com o uso deste produto, muitos quilômetros de 
rodovias são recuperados e, proporcionalmente aumenta também a quantidade de pneus 
velhos que são reaproveitados e retirados do meio ambiente. A ECOVIAS, concessionária 
responsável por administrar o sistema Anchieta é a primeira a ter a própria usina de asfalto, 
construída em 2005 e tem capacidade de produzir 140 toneladas por hora, o suficiente pra 
asfaltar cerca de 330 metros de faixa de rodagem. Dados coletados informam que com a 
utilização do asfalto-borracha, o asfalto fica mais resistente ao desgaste e ao trincamento e que 
a camada com borracha duraria pelo menos 25% a mais do que a convencional. Uma das 
desvantagens da fabricação do pavimento com borracha é o custo inicial de implantação maior 
do que o asfalto comum.O preço varia de acordo com a estrutura do asfalto, ou seja, o asfalto 
de borracha é cerca de 18% mais caro que o convencional, entretanto, tal diferença é 
compensada por sua maior durabilidade. As pesquisas de Engenharia evoluíam sem perceber 
os danos que os seus projetos estavam causando à natureza, mas com a preocupação do 
meio ambiente , tornou-se aliada da preservação ambiental, aumentando a procura de novos 
recursos ecológicos em suas obras. Aos dez anos de utilização do asfalto borracha, o Brasil 
possui cerca de 3.000 quilômetros de rodovias recapeadas com o pavimento ecológico. 


