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Resumo: Com a intenção de minimizar os problemas ambientais e aumentar a eficiência do asfalto, a 
incorporação de borracha de pneus inservíveis trata-se uma eficaz alternativa ao incorporar os 
benefícios dos polímeros e agentes anti-oxidantes presentes na borracha de pneu á mistura asfáltica. 
As análises foram feitos em comparativos com ao traço “C” do DNIT, tendo substituição de parte do 
pó de pedra nas porcentagens de 2%,5% e 10% de borracha de pneu inservível granular. Foi 
utilizado o CAP 30-45 na porcentagem de 5,5% em todas as amostras. 
Em análise verifica-se que a quantidade de borracha inserida, modifica as propriedades da mistura 
asfáltica principalmente em relação aos valores que atendem á Estabilidade, Fluência e Volume de 
Vazios. 
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INTRODUÇÃO 
 
A incorporação de borracha de pneus 
reciclados ao asfalto tem-se feito desde 1940. 
(Cao, 2007) 
A preocupação com os resíduos não 
renováveis, como petróleo, matéria prima de 
inúmeros produtos é uma das incentivadoras 
da pesquisa relacionada ao uso de pneus 
inservíveis ao asfalto. 
Tem-se estudado que as propriedades do 
asfalto são alteradas são apenas pelo efeito 
do clima a que é exposto mas a oxidação ao 
longo da vida útil. 
As partículas de polímeros adicionadas ao 
asfalto, melhoram suas característica iniciais 
resultando num menor gasto com manutenção 
e uma vida útil maior.   
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Em análise dos corpos de prova verificou-se 
que quanto maior a porcentagem de borracha 
no corpo de prova, menor é sua massa em 
gramas. Isso se dá, pois a massa da borracha 
é menor quando comparada á massa do pó de 
pedra em substituído. 
 
Verificam-se valores decrescentes em corpos 
de prova com adição de borracha nos 
resultados de Estabilidade, Densidade Teórica 
da Mistura Asfáltica, Volume, Densidade 
Aparente, Vazio Cheio de Betume (V.C. B) e 

Relação Betume Vazio (R.B.V) quando 
comparados aos corpos de prova em relação 
ao traço “C”. 
 
Observa-se valores crescentes em corpos de 
prova com adição de borracha nos resultados 
de Fluência, Volume de Vazios (V.V) e Vazios 
entre Agregado Mineral (V.A.M) quando 
comparados aos corpos de prova traço “C”. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Os corpos de prova com teor de 2% de 
borracha, atendem á Estabilidade, Fluência e 
Volume de Vazios de acordo com a Norma 
DNIT 031/2006-ES, para utilização em 
concreto betuminoso para camada de 
rolamento. 
 
Observa-se o aumento da Fluência com o 
aumento do Teor de borracha, sendo assim, 
recomenda-se a utilização de até 2% de 
borracha em substituição do pó-de-pedra.  
Com a utilização da borracha, algumas das 
características iniciais são melhoradas e assim 
o pavimento terá uma vida útil maior e menor 
gasto com manutenção, pois absorverá melhor 
a carga atuante sobre o pavimento. 
 
A aplicação deste recurso abundante, de baixo 
custo e agente poluidor se deixado em 
condições impróprias, é uma eficaz medida 
para a destinação de pneus inservíveis.  
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