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1 INTRODUÇÃO 

Os efeitos da mudança climática no mundo estão cada vez mais presentes na forma de 

elevação do nível do mar, tempestades mais intensas e freqüentes, estresse pelo calor, 

escassez de água, perdas agrícolas e surtos de doenças, levando a enormes custos e 

perdas de vidas na região. Estima-se que até 2050, os danos causados pela mudança 

climática poderão custar à América Latina e ao Caribe cerca de US$ 100 bilhões por 

ano (BID, 2020). É por isso que o desenvolvimento de infraestrutura verde e projetos de 

uso sustentável é essencial para mitigar a mudança climática, aumentar a produção e o 

emprego no processo de recuperação da crise da COVID-19. Parte do desenvolvimento 

de uma infraestrutura resiliente é o uso de materiais reciclados ou inovadores que 

ajudam o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 a tomar medidas para combater 

a mudança climática e seus efeitos, resultando na redução das emissões de gases de 

efeito estufa. 

O descarte inadequado de pneus inservíveis constitui um passivo ambiental que pode 

resultar em impactos ambientais negativos, colocando em risco o meio ambiente e a 

saúde pública. Dentre eles, pode-se mencionar: o assoreamento de rios e lagos, riscos 

de incêndios em aterros sanitários e terrenos baldios, proliferação de insetos e grandes 

espaços de ocupação em aterros1. 

De acordo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA)2, mais de 7,2 bilhões de 

toneladas de pneus inservíveis foram retirados do meio ambiente e destinados de forma 

ambientalmente adequada no período de 2009 a 2019 no Brasil. Neste ano de 2022, a 

iniciativa de logística reversa Reciclanip estima que 60 milhões de unidades de pneus 

já foram adequadamente destinados. A maior parte deles, em média 70%, são utilizados 

como combustível alternativos em fornos de cimenteiras. Os outros 30% são destinados 

a aplicação no asfalto-borracha, artefatos de borracha e laminação.  

Em 2010, a Lei nº 12.3053 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, 

trazendo como obrigatórias ações para estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa para resíduos específicos, como os pneus. A logística reversa foi definida na 

própria lei como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um conjunto de ações, procedimentos e meios. A proposta é viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada.  

A necessidade de um plano de logística reversa também é aludido na Resolução 4164 

do CONAMA, que veda a disposição final de pneus no meio ambiente, como o abandono 

ou lançamento em corpos d’agua, terrenos baldios, queima a céu aberto e disposição 

em aterros sanitários. Neste último, a proibição ocorre devido à dificuldade de 

compactação dos pneus e à redução de expectativa de vida dos aterros5. 

Dentre as ações que podem auxiliar na logística reversa para a prevenção à degradação 

ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação adequada, tem-se a 

 
1  CEMPRE, Compromisso Empresarial para Reciclagem. Manual de gerenciado integrado 4ª ed. 
2  IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Pneumáticos inservíveis.  
3  BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 

3 agosto 2010. Seção 1, p.2. 
4  CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 416 de 30 de  se. De 2009. 
5  VELOSO, Z. M. F. (2010). Ciclo de vida dos pneus. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, D.F 

https://www.ibama.gov.br/residuos/pneus#principais-resultados


reutilização de sua borracha recuperada na produção de misturas asfálticas. Assim, 

além de minimizar o problema de destinação, outros benefícios podem ser alcançados, 

tais como: o melhoramento do desempenho do pavimento pelo retardamento da 

propagação de trincas; selagem das trincas já existentes; e aumento da 

impermeabilização6. 

O reaproveitamento da borracha de pneus em pavimentação asfáltica pode ser 

realizado de duas maneiras: incorporando o material reaproveitado à mistura por via 

seca ou por via úmida. Entende-se por via seca o processo em que a borracha é 

introduzida diretamente no misturador da usina de asfalto, atuando como um agregado 

na mistura. Por outro lado, via úmida é o processo na qual a borracha é misturada ao 

ligante de forma prévia compondo um novo material e alterando, assim, as 

características do ligante. Uma terceira opção, menos comum no Brasil, é a mistura 

semiúmida (ou mista), na qual adota-se o processo executivo da via seca, porém, é feita 

a inserção de um ligante modificado com borracha.  

De acordo com a ABEDA7, no último ano, houve um consumo médio de 2,3 milhões de 

metros cúbicos de asfalto no Brasil, representando um aumento de 27% em relação ao 

ano anterior. Nos últimos 10 anos, período 2010-2020, o consumo médio anual no país 

foi de cerca de 2,4 milhões de metros cúbicos de asfalto (Figura 1). Dessa forma, 

considerando a densidade de 2,34 t/m³, o consumo médio anual de asfalto representa 

5,62 milhões de toneladas. 

Figura 1 - Consumo de asfalto no Brasil em milhões de m³/ano (2010-2020) 

 

Fonte: ABEDA 

Para estimar um potencial de uso anual, considera-se o teor mínimo de 15% borracha 

proposto pela NORMA DNIT 111/20098 para o asfáltico modificado com adição de 

borracha. Assim estima-se um potencial de uso de 670 mil toneladas de borracha por 

ano. Nesse aspecto, observa-se a utilização dessa solução de forma mais ampla em 

 
6  ABLP, Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. Pavimentação asfáltica: uma 

alternativa para a reutilização de pneus usados.  
7  ABEDA, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto. Evolução do mercado.  
8  DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 111/2009. 

http://www.ablp.org.br/acervoPDF/04_LP54.pdf
http://www.abeda.org.br/mercado/#mercado-evolucao


obras de manutenção e restauração rodoviária, sendo o uso para obras de implantação 

e duplicação ainda feito de forma incipiente. 

Enquanto nas concessionárias privadas observa-se programas de uso de asfalto 

borracha de forma mais generalizada, nas obras públicas o uso ainda se restringe a 

casos isolados. Diante disso, tendo em vista a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011 (Lei de Acesso à Informação), foi feita uma consulta ao Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) questionando acerca do uso desse tipo de solução 

em contratos de manutenção e restauração rodoviária, e foi obtida uma lista com 10 

contratos utilizando esta metodologia, como mostrado na Tabela 1). 

Tabela 1 - Contratos de manutenção/restauração com utilização de asfalto borracha no âmbito do 

DNIT. 

Contrato Estado Intervenção 

09 00113/2009 Paraná Restauração 

09 00118/2009 Paraná Restauração 

09 00136/2009 Paraná Restauração 

07 00288/2009 Rio de Janeiro Restauração de pista simples 

16 01056/2012 Santa Catarina CREMA 2º Etapa – pista simples 

16 01057/2012 Santa Catarina CREMA 2º Etapa – pista simples 

23 00360/2016 Tocantins CREMA 2º Etapa – pista simples 

07 00296/2021 Rio de Janeiro Eliminação de pontos críticos 

07 00298/2021 Rio de Janeiro Eliminação de pontos críticos 

16 00325/2021 Santa Catarina Conservação de rodovia pavimentada pista simples 

Fonte: DNIT (2021) 

Estes contratos utilizaram as seguintes normas com relação ao uso do asfalto borracha:  

• NORMA DNIT 111/2009 - EM - Pavimentação flexível - Cimento asfáltico modificado 

por borracha de pneus inservíveis pelo processo via úmida, do tipo "Terminal 

Blending" - Especificação de material 

• NORMA DNIT 112/2009 - ES - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico com asfalto 

borracha, via úmida, do tipo "Terminal Blending" - Especificação de serviço 

Dois projetos executados pelo DNIT foram então escolhidos como foco de estudo desta 

nota técnica. O contexto da aplicação, as vantagens observadas e os resultados dos 

ensaios laboratoriais são apresentados levando em consideração os principais aspectos 

geotécnicos, executivos e ambientais que possam ser usados como referência para 

futuros projetos.  

2 REVISÃO BILIOGRÁFICA 

Segundo estudo realizado por Oda (2000)9,  o emprego da solução de asfalto borracha 

é variado. Além das vantagens relativas à sustentabilidade da solução, existem ainda 

os seguintes benefícios:  

 
9  ODA, S. Análise da viabilidade técnica da utilização do ligante asfalto borracha em obras de 

pavimentação. Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000. 



• Redução da suscetibilidade térmica em função do melhor desempenho em 

relação às variações de temperatura, comportando-se melhor em temperaturas 

mais baixas e mais altas em comparação às soluções convencionais. 

• Aumento do ponto de amolecimento em até 17ºC em relação às soluções de 

ligantes tradicionais, proporcionando aumento de resistência às deformações 

permanentes nas trilhas de roda. 

• Maior flexibilidade em comparação aos métodos tradicionais, causada pela 

maior concentração de elastômeros oriundos da borracha dos pneus. 

• Redução do envelhecimento por oxidação tendo em vista a presenta de 

antioxidantes e carbono oriundos da borracha dos pneus. 

De acordo com Morilha Jr. e Greca (2003)10, podem ser observadas outras vantagens, 

tais como: maior resistência a trincamentos, maior eficiência na impermeabilização da 

cama de rolamento, maior elasticidade e menor custo de manutenção, já que o 

pavimento asfáltico com o ligante de borracha pode ser até 40% mais durável que o 

asfalto tradicional, segundo Mazzoneto11. 

Contudo, apesar de ser considerado como sendo um asfalto-ecológico, a análise da 

cadeia produtiva permite identificar algumas vulnerabilidades que merecem ser 

comentadas. As elevadas temperaturas de usinagem das misturas asfálticas com uso 

de borracha, necessárias à homogeneização da borracha, podem prejudicar a 

atmosfera devido ao aumento da poluição por meio da emissão de gases do efeito 

estufa. Outro ponto de destaque está relacionado a possíveis maiores distâncias de 

transportes devido à pouca oferta atual de ligante desse tipo. 

Em relação à elaboração dos projetos de engenharia para execução das obras de 

restauração envolvendo a utilização de asfalto borracha, é importante mencionar que 

não existem diferenças em relação ao uso de Concreto Betuminoso Usinado à Quente 

(CBUQ) convencional. Nesse aspecto devem ser verificados os requisitos presentes nas 

normas ABNT que regem o tema e, em especial, as diretrizes contidas na Publicação 

IPR 717 – Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários  

Escopo Básico/Instruções de Serviço12. 

Em relação preparação do material, para a produção do asfalto borracha é necessário 

que seja realizado o processo de pré-mistura, ou seja, a reação da borracha com o 

ligante asfáltico, sendo esse processo a principal diferença entre o asfalto borracha e a 

mistura asfáltica convencional. A reação é feita em caminhões ou tanques separados, 

sendo a borracha e o ligante asfáltico (em temperatura entre 175°C e 200°C) mexidos 

em um misturador e posteriormente bombeados para o tanque de armazenamento para 

reação. Neste, o funcionamento de um sistema de agitação constante mantém a mistura 

dispersa à temperatura média entre 160°C e 190°C durante, no mínimo 30 minutos 

(DNIT 111/2009-EM).  

Além das especificações da norma do DNIT, Oda (2000) cita que a temperatura do 

ligante asfalto borracha deve estar na faixa de 160°C e 190°C e a temperatura da 

mistura deve variar na faixa de 145°C e 160°C. A compactação do material em campo 

 
10  Morilha, Jr. A. e Greca, M. R. (2003). Betume Borracha Ecoflex. Greca Asfaltos. Curitiba, Paraná, Brasil. 
11  MAZZONETTO, Caroline. ASFALTO BORRACHA. 
12  IPR, Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Publicação IPR 717 – Diretrizes Básicas para Elaboração de 

Estudos e Projetos Rodoviários – Escopo Básico/Instruções de Serviço. Brasília, DF. 2005. 

http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-tecnicas/11/asfalto%20borracha-a-adicaodepo-de-borracha-extraido-de-245173-1.aspx


deve ser realizada enquanto o material ainda estiver quente, já que a viscosidade do 

asfalto borracha aumenta rapidamente. Além disso, não se deve utilizar rolos 

pneumáticos na compactação da camada. 

Em relação à usina asfáltica, a DNIT 112/2009 indica que deve ser utilizada a usina do 

tipo gravimétrica (Error! Reference source not found.), conhecida também como 

descontínua ou por batelada, que produz quantidades unitárias de misturas asfálticas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Representação esquemática da usina gravimétrica 

 
Fonte: Asphalt Institute13 (1998) 

Por fim, com o intuito de ilustrar de forma preliminar a viabilidade econômica da solução, 

a GRECA (2021) apresentou um estudo comparativo entre a solução de asfalto borracha 

em relação ao asfalto convencional. Segundo os autores, foi possível reduzir a camada 

para 3,5 cm de asfalto borracha em comparação à espessura de 5 cm do asfalto 

convencional. No estudo foi apresentado o comparativo demonstrando que é possível 

obter economia total de cerca de 14,3% utilizando a solução de asfalto borracha. 

Entretanto, deve-se avaliar se com os recentes aumentos dos custos dos materiais 

betuminosos, em que o preço do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) apresentou alta 

de mais de 50% entre agosto de 2019 e agosto de 202114, se a solução ainda mantém 

a economia indicada. Recomenda-se ainda que sejam avaliadas as demais 

condicionantes que levaram ao comparativo apresentado utilizando um sistema de 

custos referencias, como o Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) do DNIT. 

Tabela 2 - Comparativo entre os custos de CBUQ convencional e com adição de borracha 

Grandezas Cálculo Unidades 
Tipo de Asfalto Diferença 

(%) CAP 50/70* AMB** 

 
13  ASPHALT INSTITUTE. The asphalt handbook. Manual Series n.4 (MS-4).1989. 
14  Petrobras. Preços de CAP 50/70 sem tributos, à vista, por vigência (R$/ton). 

https://petrobras.com.br/data/files/BA/D5/41/35/3A21B71037E98FA7B8E99EA8/Tabelas%20de%20Precos%20-%20Asfalto.pdf


A 

Quantidade de massa 

asfáltica no CBUQ 

Produzido 

- Ton. 26.250,00 18.375,00 -30,0 

B 

Custo de Usinagem / 

Aplicação por tonelada de 

CBUQ aplicado 

- R$/Ton. 200,00 230,00 15,0 

C 

Quantidade de massa x 

custo de usinagem / 

aplicação 

A*B R$ R$5.250.000,00 R$4.226.250,00 -19,5 

D Teor de asfalto - % peso 5,00 5,50 10,0 

E 
Custo de asfalto por 

tonelada 
- R$/Ton. 1.150,00 1.550,00 34,8 

F Custo de asfalto no CBUQ A*D*E R$ R$1.509.375,00 R$1.566.468,75 3,8 

G Custo total da Obra C + F R$ R$6.759.375,00 R$5.792.718,75 -14,3 

* Concreto Asfáltico de Petróleo; 

** Asfalto Modificado com Borracha; 

Fonte: GRECA15 

3 METODOLOGIA 

Com o intuito de demonstrar a viabilidade de aplicações de soluções sustentáveis nos 

serviços de pavimentação, em especial a utilização de asfalto borracha, é feita uma 

apresentação dos normativos e documentos técnicos, e uma descrição de dois estudos 

de casos. O primeiro é relativo à restauração na BR-153, do km 556,3 ao km 620,4  

(64,1 km de extensão), no estado do Tocantins e o segundo é um trecho da duplicação 

da BR-381, do km 288,4 ao km 317,0 (28,6 km de extensão), no estado de Minas Gerais. 

4 ESTUDOS DE CASO 

4.1 Estudo de Caso 1 - Restauração na BR-153/TO 

4.1.1 Apresentação 

O estado do Tocantins é o mais novo estado componente das 27 unidades federativas 

que formam o Brasil. Está localizado na região norte do país e tem como limites Goiás, 

Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí e Bahia. A sua capital é a cidade de Palmas, a 

menos populosa entre as capitais brasileiras16. Em relação à economia, o Tocantins tem 

como base o comércio, agricultura, com culturas de arroz, milho, feijão, soja e melancia, 

pecuária e criação de bovinos. Possui o segundo maior índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e o quarto maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita entre todos os 

estados do norte do Brasil. 

A malha rodoviária federal do estado possui cerca de 2.500 km, da qual cerca de 66,6% 

encontram-se pavimentada, 16% não pavimentada e 17,4% é planejada, de acordo com 

o Sistema Nacional de Viação (SNV) 2021 (Figura 3)17. 

Figura 3 - Malha rodoviária do estado do Tocantins 

 
15  GRECA Asfaltos. Artigo Linha ecoflexpave. 
16  IBGE, Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e estados. 
17  DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Sistema Nacional de Viação.  

http://www.flexpave.com.br/leiamais_ecoflex/13_estudo_ecoflex_2009.pdf
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/to.html
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/atlas-e-mapas/pnv-e-snv


 
Fonte: elaboração própria 

Na malha rodoviária federal do estado, a rodovia denominada BR-153 possui 799,3 km 

de extensão, sendo que deste total 759,6 km estão pavimentados com pista simples; 

31,6 km estão pavimentados com pista duplicada; e 1,2 km de travessia sobre o rio 

Araguaia. Ela é considerada como sendo o principal corredor de escoamento da 

produção agropecuária das regiões produtivas do estado, além de servir como ligação 

entre as regiões norte e centro do país e permitir a integração multimodal entre a ferrovia 

Norte-Sul e a hidrovia Tocantins. 

De acordo com dados obtidos (processo público nº 50623.000798/2014-11), verificou-

se que o esse segmento da BR-153/TO foi contemplado pelas obras do Programa 

CREMA 1º Etapa com execução dos serviços de recuperação funcional, bem como 

serviços de manutenção de pavimento e conservação de faixa de domínio nos períodos 

de agosto de 2009 a agosto de 2011. 

A seguir foram listados os principais dados contratuais relativos ao contrato nº 360/2016 

e do contrato nº 510/2018 da empresa supervisora (Tabela 3). 

Tabela 3 – Dados dos contratos  

Dados do Contrato Contrato nº 360/2016 Contrato nº 510/2018 

Objeto da contratação 

Elaboração do Projeto Executivo de 

Engenharia e Execução das Obras 

de Revitalização (Recuperação, 

Restauração e Manutenção) 

Rodoviária – CREMA 2ª ETAPA – 

Na Rodovia BR-153/TO. 

Execução de Serviços Técnicos 

Especializados de Supervisão e 

Apoio a Fiscalização na 

execução das ações de 

Manutenção e Restauração - 

Lote 01 

 

Nº do Contrato 00 00360/2016 00 00510/2018 

Empresa 
Consórcio ETHOS/HWN/CONSOL 

BR-153/TO 
Consórcio FUTURE ATP-ETEL 

CNPJ 25276588/0002-12 30.965.344/0001-04 

Processo 50623.000798/2014-44 50600.037085/2017-47 

Edital 0507/2015-23 000030/2018-23 

Data de assinatura do 

contrato 
02/08/2016 06/08/2018 



Dados do Contrato Contrato nº 360/2016 Contrato nº 510/2018 

Data de publicação no DOU 03/08/2016 15/08/2018 

Rodovia BR-153/TO BR-153, BR-242- BR-010/TO 

Extensão 64,10 km 812,00 km 

Prazo de execução 1800 dias 1095 dias 

Data de Início dos Serviços 01/09/2016 07/08/2018 

Data de Término dos Serviços 05/08/2021 05/08/2021 

Data Base 03/2015 04/2017 

Valor Inicial (PI) R$ 54.657.132,00 R$ 14.865.303,60 

Valor Aditivo (A) - R$ 544.228,82 

Valor Total (P) R$ 54.657.132,00 R$ 15.409.532,42 

Total de Reajustamento (R) R$ 10.676.240,36 R$ 1.893.234,03 

Valor Total (PI+R+A) R$ 65.333.372,36 R$ 17.302.766,45 

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 

Com o intuito de representar o segmento que foi objeto da presente análise foi 

apresentado na Tabela 4 a segmentação do trecho objeto da presente análise. 

Tabela 4 - Detalhamento dos segmentos do contrato 

BR UF Local de Início Local de Fim 
km 

inicial 

Km 

final 
Superfície 

153 TO 
ENTR TO-255(B) 

(P/PORTO NACIONAL) 

INÍCIO PISTA DUPLA 

(FÁTIMA) 
556,3 558,5 Pavimentada 

153 TO 
INÍCIO PISTA DUPLA 

(FÁTIMA) 

FIM PISTA DUPLA 

(FÁTIMA) 
558,5 560,8 Duplicada 

153 TO 
FIM PISTA DUPLA 

(FÁTIMA) 

ENTR TO-070 (ALIANÇA 

DO TOCANTINS) 
560,8 620,4 Pavimentada 

Fonte: SNV 2021 

Na Figura 4 foi apresentado o mapa do trecho do contrato nº 360/2016, com destaque 

para o segmento entre os km 596,0 e 599,7, coincidente com a travessia urbana do 

município de Crixás, em que foi prevista uma solução de asfalto borracha. 

Figura 4 - Segmento do contrato nº 360/2016 



 

Fonte: elaboração própria 

4.1.2 Descrição das condições das camadas do pavimento existente 

Preliminarmente, em agosto de 2018, foi realizado o levantamento das camadas dos 

segmentos do contrato do pavimento existente, sendo elas: subleito, sub-base e base. 

Em relação ao trecho onde foi implantado o asfalto borracha, foram executados  

24 pontos de sondagem para determinação das profundidades das camadas (Tabela 

12ANEXO I – Dados de Laboratório – Estudo de Caso 1). 

4.1.2.1 Camada de subleito 

Para a classificação da camada de subleito foram executados 19 pontos de sondagem, 

sendo realizada a análise dos limites de Atterberg (Limite de Liquidez – LL e Índice de 

Plasticidade – IP), da granulometria, do índice de grupo (IG), os ensaios de 

compactação de Proctor Intermediário e California Bearing Ratio (CBR). Por fim, é feita 

a classificação do grupo da tabela Transportation Research Board (TBR) e a descrição 

final do solo (ANEXO I – Dados de Laboratório – Estudo de Caso 1).  

No caso estudado, conforme levantado em campo, o subleito apresentou os seguintes 

resultados:  

• O índice de plasticidade, que define a zona em que o terreno está em estado 

plástico, indicou a existência de solos com variabilidade entre a 6,4% a 19,9%. Essa 

faixa classifica o solo, segundo Jenkins (Caputo, 1987)18, como mediana e 

altamente plásticos. 

• O índice de grupo, que varia na faixa de 0 a 20 e retrata o duplo aspecto de 

plasticidade e graduação das partículas do solo, resultou em valores entre 7 e 12, 

que caracterizam o solo pela classificação TRB como solo com comportamento 

“sofrível a mau”; 

 
18  CAPUTO, H.P. Mecânica dos solos e suas aplicações. 6.ed. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e 

Científicos, 1987. 219p. 



• O ISC, que empiricamente avalia a capacidade de suporte do solo, resultou em 

valores entre 10% e 15%. Esses resultados caracterizam que o subleito dos pontos 

estudados está de acordo com o preconizado no Manual de Pavimentação do DNIT, 

o qual cita que no dimensionamento de pavimentos flexíveis pelo Método do DNER 

os materiais de subleito devem apresentar um ISC maior ou igual a 2%. 

4.1.2.2 Camada de sub-base 

Para a classificação da camada de sub-base foram executados 2 pontos de sondagem, 

sendo realizada a análise dos limites de Atterberg (Limite de Liquidez – LL e Índice de 

Plasticidade – IP), da granulometria, do índice de grupo (IG), dos dados do ensaios de 

compactação de Proctor Intermediário19 e do CBR (Tabela 14 - ANEXO I – Dados de 

Laboratório – Estudo de Caso 1).  

No caso estudado levantado em campo, a sub-base apresentou os seguintes 

resultados: 

• O índice de plasticidade, que define a zona em que o terreno está em estado 

plástico, indicou a existência de solos não plásticos (NP) em ambos os pontos. 

Essa classificação indica que o material não tem plasticidade, não permitindo o 

modelamento em rolos, esfarelando-se, como o caso das areias; 

• O índice de grupo, que varia na faixa de 0 a 20 e retrata o duplo aspecto de 

plasticidade e graduação das partículas do solo, resultou, em ambos os pontos, 

o valor igual a zero, que caracteriza o solo pela classificação TRB como solo 

com comportamento “excelente a bom”; 

• O ISC, que empiricamente avalia a capacidade de suporte do solo, o ponto 

referente à estaca 7085 resultou em valores entre 39% e 51%. Esses resultados 

caracterizam que a sub-base está de acordo com o preconizado no Manual de 

Pavimentação do DNIT, o qual cita que no dimensionamento de pavimentos 

flexíveis pelo Método do DNER os materiais da sub-base devem apresentar CBR 

maior ou igual a 20%. 

4.1.2.3 Camada de base 

Para a classificação da camada de base foram executados 2 pontos de sondagem, 

sendo realizada a análise dos limites de Atterberg (LL e IP), da granulometria, do IG, os 

ensaios de compactação de Proctor Modificado e CBR e definida a classificação do 

grupo da tabela TBR (ANEXO I – Dados de Laboratório – Estudo de Caso 1). 

Segundo o Manual de Pavimentação do DNIT Publicação IPR-719/2006, para materiais 

com granulação grossa deve ser empregada a energia de compressão correspondente 

ao Proctor Modificado, que é o caso do solo do estudo. Além disso, a recomendação da 

compactação com energia de compressão Proctor Modificado também está prevista na 

norma rodoviária DNER-PRO 269/94. 

No caso estudado levantado em campo, a base apresentou os seguintes resultados: 

• O índice de plasticidade, que define a zona em que o terreno está em estado 

plástico, indicou a existência de solos não plásticos (NP) em ambos os pontos. 

 
19  DNER, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER-PRO 269/94 



Essa classificação indica que o material não tem plasticidade, não permitindo o 

modelamento em rolos, esfarelando-se, como o caso das areias; 

• O índice de grupo, que varia na faixa de 0 a 20 e retrata o duplo aspecto de 

plasticidade e graduação das partículas do solo, resultou, em ambos os pontos, 

o valor igual a zero, que caracteriza o solo pela classificação TRB como solo 

com comportamento “excelente a bom”; 

• O ISC, que empiricamente avalia a capacidade de suporte do solo, o ponto 

referente à estaca 7085 resultou em valores entre 43% e 82%. Apenas o 

resultado do corpo de prova referente ao ISC de 82% está de acordo com o 

preconizado no Manual de Pavimentação do DNIT, o qual cita que no 

dimensionamento de pavimentos flexíveis pelo Método do DNER os materiais 

da base devem apresentar CBR maior ou igual a 80%.  

4.1.2.4 Análise granulométrica do subleito na estaca 7085 

A análise granulométrica do subleito foi apresentada na Figura 16 - ANEXO I – Dados de 

Laboratório – Estudo de Caso 1, na qual determinou-se a umidade higroscópica e a 

distribuição granulométrica pelo método de peneiramento e sedimentação, 

considerando que é um solo que apresenta tanto fração grossa como fina.  

4.1.3 Soluções de projeto 

Para o trecho objeto do estudo, estacas 6983 a 7171, que compreende a travessia de 

Crixás do Tocantins, foi prevista, inicialmente, a seguinte solução: 

• Remoção por completo de toda a camada de revestimento existente (fresagem 

em toda a espessura e largura da camada); 

• Execução de nova camada de base, em toda largura da plataforma, na 

espessura de 20cm, conforme especificações preconizadas na norma DNIT 

141/2010-ES; 

• Aplicação de imprimação asfáltica com uso de asfalto diluído CM-30, conforme 

especificações preconizadas na norma DNIT 144/2014-ES; 

• Execução de nova camada de revestimento, com espessura total de 12,5cm, 

subdividida em duas camadas: camada intermediária em CBUQ faixa “B” (DNIT 

031/2006-ES) e camada de rolamento em CBUQ faixa “C” convencional; 

• Aplicação entre as camadas de CBUQ de pintura de ligação com uso de emulsão 

asfáltica, conforme especificações preconizadas na norma DNIT 145/2012-ES 

Entretanto, em ata de reunião realizada em junho de 2018, o DNIT Sede em reunião 

com o Consórcio ETHOS/HWN/CONSOL BR-153/TO e a Superintendência do DNIT no 

estado do Tocantins deram os primeiros passos para a possibilidade de realizar a troca 

da tradicional restauração do pavimento com CBUQ pela implantação de um segmento 

experimental com a utilização de asfalto modificado que atendesse às severas 

condições ambientais na malha rodoviária da Superintendência do DNIT no Tocantins. 

Foi recomendado pelos especialistas presentes o uso de asfaltos modificados com 

polímeros ou com adição de borracha em substituição ao CBUQ faixa “C” convencional, 

na mesma espessura, considerando que seriam materiais que melhor se adequariam 

às condições ambientais, alertando sobre adequações necessárias no processo de 

usinagem. 



Buscando minimizar a problemática da disposição de pneus usados, melhorar o 

desempenho dos pavimentos aumentando-se a rigidez quando expostos a elevadas 

temperaturas e aumento na flexibilidade e impermeabilidade do pavimento, o DNIT, por 

meio da execução da contratada, utilizou em 3,76 km a solução de asfalto borracha 

como trecho experimental no estado do Tocantins, na BR-153. 

4.1.3.1 Mapa linear de ocorrências de materiais 

Para o trecho foi elaborado um croqui mostrando a localização das ocorrências de 

materiais existentes para a pavimentação, bem como os locais de instalações de apoios 

conforme o apresentado na Figura 5. Foram levantados os seguintes locais de 

ocorrências de materiais: 

• Pedreiras: Pedreira Gurupi (Peixes - TO) e Pedreira Paraíso (Paraíso do 

Tocantins – TO); 

• Areais: Areal Areia da Ilha (Porto Nacional – TO); 

• Jazidas: Jazidas J-01 (estaca 6092) e J-02 (estaca 7945). 
Figura 5 - Mapa linear de ocorrência dos materiais 

 

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 

Além das ocorrências, a Figura 5 demonstra a localização em que foram realizadas as 

instalações do canteiro de obras e da usina de asfalto construída com o intuito de 

atender exclusivamente a demanda da obra. Como pode ser observado, o canteiro e 

usina foram instalados na imediação da estaca 5212, distante cerca de 23 km de 

distância do trecho executado com asfalto borracha. 

De acordo com os documentos obtidos, as instalações da usina foram convencionais, 

não necessitando de adequações em virtude da utilização do asfalto borracha. A Figura 

6 apresenta fotos do canteiro e da usina, instalada no canteiro de obras da construtora, 

em operação. 

Figura 6 - Canteiro de obras e usina de concreto asfáltico 



  

  

Fonte: Acervo disponibilizado pelo Consórcio FUTURE ATP-ETEL (Contrato nº 00510/2018) 

4.1.3.2 Seções tipo 

A definição da seção tipo está ilustrada conforme Error! Reference source not found., c

onsiderando que foi adotado o número N do projeto para a pista norte/esquerda igual a 

9,88 x 107 e para a pista sul/direita igual a 8,50 x 107, em um horizonte de projeto de 10 

anos. A Error! Reference source not found. apresenta maior detalhamento das 

espessuras das camadas definidas em projeto. 

A avaliação da necessidade e, consequentemente, o estudo das espessuras de reforço 

foi realizada através das metodologias DNIT: DNER-PRO 011/79. Também, as 

condicionantes de indicação do tipo de mistura para as camadas de rolamento - CBUQ 

faixa “C” com uso de CAP com polímero ou borracha são: 

• Indicada para as camadas de recomposição do serviço de fresagem que servirão 

como camada de rolamento; 

• Espessura mínima da camada de 3 cm em função do diâmetro máximo do 

agregado (3/4” ou 19,1mm); 

• Espessura máxima por camada de 5,5 cm adotada com objetivo de mitigar 

possíveis problemas de deformações plásticas da massa e deficiências de 

compactação. 

 



Figura 7 - Seção Tipo 30: Base nova + Revestimento Novo 

 

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 

Figura 8 - Espessuras das camadas da seção tipo 30 

 

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 

4.1.4 Execução da obra 

No caso estudado, no período de 01/07/2019 a 31/07/2019, o Consórcio 

ETHOS/HWN/CONSOL executou os serviços de manutenção ao longo do trecho, 

fresagem contínua do revestimento existente, execução de base, CBUQ – Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente faixa “B”, CBUQ faixa “C” com CAP borracha (15%), 

reciclagem da base no acostamento, imprimação no acostamento, TSD no 

acostamento, pintura de ligação para TSD e CBUQ, aquisição e transporte de materiais 

betuminosos.  

Assim, entre a travessia de Crixás do Tocantins, considerando que as condições 

estruturais levantadas indicam bom comportamento, foi indicado para o segmento 

solução diferenciada, sendo: 

• Remoção por completo de toda a camada de revestimento existente (fresagem 

em toda a espessura e largura da camada); 

• Execução de nova camada de base, em toda largura da plataforma, na 

espessura de 20cm, conforme especificações preconizadas na norma DNIT 

141/2010-ES; 

• Aplicação de imprimação asfáltica com uso de asfalto diluído CM-30, conforme 

especificações preconizadas na norma DNIT 144/2014-ES; 



• Execução de nova camada de revestimento, com espessura total de 12,5cm, 

subdividida em duas camadas: camada intermediária em CBUQ faixa “B” (DNIT 

031/2006-ES) e camada de rolamento em CBUQ faixa “C” com CAP Borracha; 

• Aplicação entre as camadas de CBUQ de pintura de ligação com uso de emulsão 

asfáltica, conforme especificações preconizadas na norma DNIT 145/2012-ES. 

Com relação à execução da camada de CBUQ faixa “C” com CAP borracha e os 

requisitos indicados pela norma DNIT, os parâmetros de temperatura e teor de borracha 

foram representados na Tabela 5, a qual indica a aferição da temperatura em amostra 

em campo (148 ºC). 

Tabela 5 - Dados sobre as temperaturas de trabalho – Ensaio de dosagem em 05/07/2019 

 
Descrição 

  

Laboratório [ºC] Campo [°C] 

Temperatura de mistura - Ecoflex B 
3G  

175 170 a 180 

Temperatura de mistura - Agregado 155 150 a 160 

Temperatura de Compactação 155 130 

Fonte: Processo público 50623.000461/2017-80  

Na Error! Reference source not found. foram apresentados os principais e

quipamentos mobilizados para execução dos serviços afetos à pavimentação do trecho 

em asfalto borracha. 

Figura 9 - Equipamentos utilizados na execução das intervenções 

  

  

Fonte: Acervo disponibilizado pelo Consórcio FUTURE ATP-ETEL (Contrato nº 00510/2018) 

Para execução da camada final do asfalto modificado com borracha foram utilizadas 

cerca de 1.815,04 toneladas de material, o que representa cerca de 272 toneladas de 

pneus reciclados que foram devidamente destinados (Tabela 6). 



Tabela 6 – Consumo dos materiais (ton.) 

Estacas 
Pintura de ligação 

RR – 1C 

Camada intermediária – 

faixa B 

Camada final com 

borracha – faixa C 

6983 - 7171 24,961 3.578,47 1.815,04 

Fonte: Processo público 50623.000461_2017_80 

 

Por fim, levando-se em conta a necessidade de acompanhamento do desempenho dos 

serviços executados, a supervisão do trecho demonstrou que transcorridos dois anos 

após a execução da camada pavimento, o trecho ainda apresenta condições 

satisfatórias (Figura 10). 

Figura 10 - Travessia urbana de Crixás (2021) 

 

Fonte: Acervo disponibilizado pelo Consórcio FUTURE ATP-ETEL (Contrato nº 00510/2018) 

4.1.5 Especificação dos materiais 

4.1.5.1 Resumo da dosagem 

A mistura betuminosa utilizada no segmento em estudo utilizou o ligante asfáltico 

produzido em Betim/MG comercialmente conhecido como Ecoflex B 3G da Greca 

Distribuidora de Asfaltos S/A e o agregado mineral de granito da Pedreira Paraíso, 

localizada em Paraíso do Tocantins/TO, e da Pedreira Gurupi, localizada em Peixe/TO. 

A granulometria de projeto, conforme especificações da Faixa C da NORMA DNIT 

112/2009-ES, e o Ensaio Marshall de projeto, conforme DNER-ME 043/95 (ANEXO I – 

Dados de Laboratório – Estudo de Caso 1). 

4.1.5.2 Especificação técnica do ligante 

O ligante de asfalto borracha utilizado no segmento experimental de 3,76 km possui 

características que condicionam que a sua usinagem seja executada a temperaturas 

similares às utilizadas no CAP convencional.  Permite também a compactação ideal a 

temperaturas na faixa de 135°C e 140°C. As especificações técnicas estão descritas no 

Anexo I. 008 da ANP e a Norma DNIT 111/2010. 

De acordo com informações obtidas junto à Greca Asfaltos, foi informado que o 

ECOFLEX 3G apresenta diversas vantagens como redução na emissão de poluentes, 

melhora nas condições de saúde, meio ambiente e segurança, economia de energia e 

combustíveis, preservação dos equipamentos, capacidade de aumentar o percurso da 



massa asfálticas, agilidade na liberação para o tráfego, maior produção e aumento da 

vida útil do pavimento asfáltico. Além das vantagens citadas, o ligante permite a redução 

de temperatura nas operações de usinagem e durante a compactação, sem o 

comprometimento das características do asfalto. Dessa forma, possibilita a redução na 

emissão de gases poluentes que causam o efeito estufa20. 

4.1.6 Controle tecnológico 

4.1.6.1 IRI  

Segundo Bernucci21, a irregularidade longitudinal é o somatório dos desvios da 

superfície de um pavimento em relação ao ideal previsto em projeto geométrico, 

podendo afetar a dinâmica do veículo, a qualidade ao rolamento e a drenagem 

superficial da via. Para que seja possível a quantificação desses desvios há o índice 

internacional chamado IRI – international roughness index, expresso em m/km. 

Os levantamentos de irregularidade longitudinal (IRI) foram realizados utilizando-se o 

equipamento MERLIN (Machine for Evaluating Roughness using Low-cost 

Instrumentation) (Figura 17 - ANEXO I – Dados de Laboratório – Estudo de Caso 1), os 

quais foram levantados nos meses de outubro e novembro de 2018 e nos meses de 

agosto, setembro e outubro de 2019. As medidas foram demarcadas em cada pista 

(esquerda e direita) com espaçamento longitudinal de 400 m, conforme demonstrado na  

Tabela 19 - ANEXO I – Dados de Laboratório – Estudo de Caso 1. 

Considerando os resultados obtidos nos levantamentos, os valores representativos do 

levantamento da IRI para análise de pavimentos restaurados com asfalto borracha 

foram satisfatórios em todo o segmento restaurado, considerando o valor padrão exigido 

conforme a Instrução de Serviço/DG Nº 13 (IRI ≤ 2,7 m/km). Assim, o asfaltou borracha 

apresentou um desempenho melhor, passando da classificação ruim para ótimo, 

conforme o conceito indicado no Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos.  

4.1.6.2 Deflexão 

Os pavimentos flexíveis são sensíveis às cargas provenientes do tráfego que provocam 

deformações verticais permanentes e recuperáveis. Essas deformações recuperáveis 

possuem característica elástica, retornando ao estado inicial após alguns momentos da 

retirada da carga. Para aferir essas deformações utiliza-se a Viga Benkelmam, visando 

quantificar os valores de deflexão e auxiliar na verificação estrutural do conjunto de 

camadas do pavimento.  

No estudo de caso avaliado foram executadas leituras nas trilhas de roda externa e 

interna em ambos os sentindo da via (norte/esquerda e sul/direita) antes da intervenção 

de aplicação do asfalto borracha e após, em agosto e outubro de 2019 conforme exposto 

na Tabela 7. As estações foram demarcadas nas faixas externas de cada pista com 

espaçamento longitudinal de 40m. 

Tabela 7 - Deflexão média do segmento com aplicação de asfalto borracha 

Via Período Deflexão média [mm] 

 
20  GRECA, Grupo Greca. Asfalto Borracha Ecoflex. 
21  Bernucci, L.B.; Motta, L.M.G; Ceratti, J.A.P.; Soares, J.B. (2008). Pavimentação asfáltica: formação 

básica para engenheiros. 3º reimpressão. Rio de Janeiro. Petrobras e Abeda. 504f. 

https://www.grecaasfaltos.com.br/asfalto%20borracha-ecoflex-asfalto-ecologico/


Esquerda/ Norte 
set/16 25,00 

ago/19 e set/19 30,57  

Direita/ Sul 
set/16 28,40 

ago/19 e set/19 30,76  

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 

A deflexão de projeto (DP) exigida para a pista direita/sul deve atender ao critério de DP 

≤ 41,2 x (0,01 mm) determinado pelo Método da Resiliência. O critério para aceitação 

tanto pela IS 13/2013 quanto pela IS 07/2016 é Dp ≤ 1,1 × Dadm = 45,32. Já para a 

deflexão de projeto exigida para a pista esquerda/norte deve atender ao critério de DP 

≤ 40,1 x (0,01 mm) determinado pelo Método da Resiliência. O critério para aceitação 

tanto pela IS 13/2013 quanto pela IS 07/2016 é Dp ≤ 1,1 × Dadm = 44,11. Assim, tanto 

antes como após a intervenção de aplicação do asfalto borracha as deflexões atendem 

aos requisitos do método e das instruções de serviço.  

4.1.6.3 Mancha de areia 

Uma das maneiras para a verificação da qualidade e a condição de segurança do 

pavimento com asfalto borracha é a aferição da textura para a avaliação da resistência 

à derrapagem através do ensaio mancha de areia. Esse ensaio busca avaliar a 

macrotextura e caracterizar a superfície quanto a sua capacidade de drenagem da água 

entre o pavimento e o pneu, avaliando também a qualidade dos níveis de conforto da 

via. 

Os ensaios de macrotextura foram realizados no mês de outubro 2019, com 

espaçamento a cada 500 metros e distribuídos entre pista direita, eixo e pista esquerda, 

na seção transversal da rodovia, de forma a contemplar toda a superfície do pavimento 

em estudo, conformeANEXO I – Dados de Laboratório – Estudo de Caso 1. 

Conforme a NORMA DNIT 031/2006-ES e o Manual de Restauração de Pavimentos 

Asfálticos, os resultados são expressos em altura de areia (HS), em milímetros (mm), 

devendo atender ao padrão exigido dentro da faixa de 0,6mm e 1,2mm, estando as 

amostras de todo o segmento estudado em conformidade com o intervalo indicado. 

4.1.7 Conclusão 

A utilização do asfalto borracha no caso em tela não estava prevista originalmente no 

projeto de restauração da rodovia, mas após a realização dos levantamentos das 

condições do pavimento e das camadas existentes optou-se pela substituição do CBUQ 

faixa “C” convencional pelo asfalto modificado com adição de borracha considerando a 

análise dos especialistas da contratada frente às condições ambientais da malha 

rodoviária do estado. Destaca-se que a solução não trouxe qualquer encargo ao 

contratante, sendo os recursos despendidos com a nova solução os mesmos 

originalmente previstos na solução convencional. 

Durante a execução das obras não foram detectadas dificuldades ou não conformidades 

associadas a utilização do asfalto borracha. Além disso, os equipamentos e insumos 

utilizados foram os mesmos dos demais trechos de solução convencional, com exceção 

apenas das adequações realizadas no processo de usinagem. 

O controle tecnológico realizado após a execução das obras demonstrou que todos os 

parâmetros normativos e contratuais foram atendidos, em especial os limites de 



irregularidade longitudinal e deflexão. Além disso, são esperadas melhoras no 

desempenho do pavimento, com aumento da rigidez a elevadas temperaturas e 

aumento na flexibilidade e impermeabilidade, o que deve ser efetivamente atestado ao 

longo da vida útil do pavimento. 

 

  



4.2 Estudo de Caso 2 - Duplicação na BR-381/MG 

4.2.1 Apresentação 

O estado de Minas Gerais é o quarto maior em território e o segundo em quantidade de 

habitantes. Está localizado na região sudeste do país e tem como limites São Paulo, 

Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O 

estado é formado por 853 municípios, sendo a sua capital a cidade de Belo Horizonte22. 

Minas Gerais ocupa uma área de cerca de 586.522,122 km² e possui cerca de 21,4 

milhões de habitantes (IBGE, 2021). A topografia do estado é acidentada, com os 

maiores picos do país, e abriga as nascentes de alguns dos principais rios do Brasil. Em 

relação aos aspectos econômicos, Minas Gerais possui o terceiro maior PIB, 

destacando dentre as principais atividades a mineração, agropecuária e indústria. O 

desenvolvimento do estado é sustentado na sua infraestrutura desenvolvida bem como 

a grande quantidade de usinas hidroelétricas. 

A malha rodoviária federal do estado possui a maior extensão do país com cerca de 

17.620 km, da qual cerca de 46,3% encontram-se pavimentada, 3,7% não pavimentada 

e 50,0% é planejada, de acordo com o Sistema Nacional de Viação (SNV) 2021 (Figura 

311) 23. 

Figura 11 - Malha rodoviária do estado de Minas Gerais 

 

Fonte: elaboração própria 

A BR-381 se inicia na cidade de São Mateus, no estado do Espírito Santo, atravessa 

todo o estado mineiro, passando pela capital Belo Horizonte, e se encerra na cidade de 

São Paulo. A rodovia, considerando o grande volume de tráfego, concentra um dos 

maiores índices de acidentes de trânsito do país. Na malha rodoviária federal do estado, 

a rodovia denominada BR-381 possui 1.079 km de extensão, sendo que deste total 

 
22  IBGE, 2021. 
23  DNIT, 2021. 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg.html
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/atlas-e-mapas/pnv-e-snv


336,2 km estão pavimentados com pista simples; 527,1 km estão pavimentados com 

pista duplicada; e 215,7 correspondem a trechos planejados. Não obstante, cerca de 

45% da malha está concedida à iniciativa privada. 

De acordo com os dados obtidos junto ao DNIT, no âmbito do Edital RDC Presencial nº 

165/2013-0024, o segmento compreendido entre os km 155,4 e km 458,4 foi 

contemplado pela contratação visando o desenvolvimento de projetos básicos, 

executivos e execução das obras de duplicação divididas em 11 lotes, conforme 

demonstrado na Figura 12. 

Figura 12 - Lotes da duplicação da BR-381/MG 

 

Fonte: Blog do Leunam25 

O empreendimento rodoviário supracitado é localizado entre Belo Horizonte e 

Governador Valadares, e configura-se como a principal ligação entre a capital mineira e 

o nordeste do estado. De acordo com dados obtidos no processo público 

50606.004770/2019-07, as intervenções oriundas do Edital 165/2013-00 visam garantir 

a qualidade do transporte inter-regional, bem como propiciar a adequada segurança aos 

utentes da rodovia, com papel importante no cenário econômico do país, uma vez que 

seu traçado atravessa regiões economicamente importantes, interligando a cidade de 

São Paulo/SP à capital mineira e ao Espírito Santo. 

O presente estudo de caso refere-se ao lote 3.1 da duplicação da BR-381/MG, km 288,4 

ao km 317,0, abarcado inicialmente pelo contrato TT-814/2013 e posteriormente 

substituído pelo contrato TT-412/2016 sob responsabilidade do Consórcio Brasil-Mota-

Engesur (Figura 13). 

 
24 DNIT, 2021. 
25 Blog do Leunam, 2021.  

http://www1.dnit.gov.br/anexo/Edital/Edital_edital0165_13-00_0.pdf
https://blogdoleunam.wordpress.com/2013/06/15/mapa-da-duplicacao-da-br-381-com-os-devidos-lotes-2/


Figura 13 – Lote 3.1 da duplicação da BR-381/MG

 

Fonte: Processo público 50606.004770/2019-07 

Considerando a necessidade de acompanhamento e suporte técnico na execução das 

obras, o DNIT realizou a contratação de uma empresa com intuito de supervisionar os 

serviços realizados no âmbito do contrato TT-412/2016. A seguir foram listados os 

principais dados contratuais relativos ao contrato TT-412/2016 e do contrato TT-

615/2014 da empresa supervisora (Tabela 8). 

Tabela 8 – Dados dos contratos  

Dados do Contrato Contrato TT-412/2016 Contrato TT-615/2014 

Objeto da 

contratação 

Execução dos Serviços 

Remanescente do Contrato TT-

814/2013, para Elaboração de 

Projetos Básico e Executivo das 

Obras de Adequação de 

Capacidade da Rod. Br-381/Mg 

(Norte), incluindo Duplicação, 

Melhoramentos e Ampliação de 

Capacidade e Segurança. 

Execução dos Serviços de Supervisão 

das Obras de Duplicação, 

Melhoramentos, para Adequação de 

Capacidade, Segurança, incluindo a 

construção, instalação de Sistemas e 

Operação provisória dos Túneis Rio 

Piracicaba (pista da dir. E da esq.), 

Antônio Dias e Prainha, na rodovia BR-

381/MG (norte), subdividido em (05) 

lotes. 

Nº do Contrato 00 00412/2016 00 00615/2014 

Empresa Consórcio Brasil / Mota / Engesur Maia Melo Engenharia 

CNPJ 17.164.435/0001-74 08.156.424/0001-51 

Processo 50600.053150/2013-58 50600.047209/2014-50 

Edital 165/2013 000083/2014 

Data de assinatura 

do contrato 
16/08/2016 24/07/2014 

Data de publicação 

no DOU 
1708/2016 25/07/2014 

Rodovia BR-381/MG BR-381/MG 

Extensão 28,6 km 28,6 km 



Dados do Contrato Contrato TT-412/2016 Contrato TT-615/2014 

Prazo de execução 1169 dias 1169 dias 

Data de Início dos 

Serviços 
17/08/2016 01/09/2014 

Data de Término 

dos Serviços 
30/10/2019 13/11/2017 

Data Base 05/2012 08/2013 

Valor Inicial (PI) R$ 300.400.000,00 R$ 13.700.000,00 

Valor Aditivo (A) R$ 26.821.451,11 R$ 2.417.905,32 

Valor Total (P) R$ 327.221.451,11 R$ 16.117.905,32 

Total de 

Reajustamento (R) 
R$ 116.227.841,68 R$ 3.094.781,64 

Valor Total (PI+R+A) R$ 443.449.292,79 R$ 19.212.686,96 

Fonte: Adaptado do processo público 50606.004770/2019-07 

4.2.2 Soluções de projeto 

Para o trecho objeto do estudo, de acordo com os dados constantes do projeto de 

pavimentação, obtidos no processo público 50606.004770/2019-07, as soluções de 

pavimento fundamentaram-se nos estudos geológicos, geotécnicos e de tráfego e 

informações do projeto geométrico. Dessa forma, foram adotadas as seguintes 

estruturas: 

• As estruturas de pavimento rígido para os pavimentos das pistas principais da 

duplicação, retornos operacionais, refúgios, limpa-rodas de interseções, paradas de 

ônibus (exceto as paradas de ônibus nas alças de interseção António Dias); 

• As estruturas de pavimento flexível para os pavimentos das interseções de 

Brejaúba e António Dias (inclusive paradas de ônibus), acessos secundários, limpa-

rodas de acessos a fazendas e dos pavimentos provisórios em pistas de desvios do 

tráfego em fase de obras. 

4.2.2.1 Estudo de Tráfego 

Os estudos de tráfego objetivam a obtenção, por meio de métodos sistematizados de 

coleta, de dados relativos aos elementos fundamentais do tráfego e seu inter-

relacionamento, constituindo em um instrumento da Engenharia de Tráfego para 

atender às suas finalidades. Com a realização dos estudos, pode-se obter, dentre outros 

parâmetros, os seguintes26: 

• Fluxogramas das interseções para seu dimensionamento; 

• Número equivalente “N” e/ou outros elementos necessários para fins de 

dimensionamento do pavimento; 

• Suficiência e compatibilidade das características projetadas com o nível de 

serviço estabelecido, por de Estudos de Capacidade. 

O projeto de pavimentação foi elaborado com base nos estudos de tráfego que definiram 

o número “N” ao longo do trecho utilizando o critério da USACE e da AASHTO, 

 
26 IPR, Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Publicação IPR 723 – Manual de Estudos de Tráfego. Brasília, 

DF. 2006. 



considerando o ano de 2019 como sendo o ano de abertura ao tráfego, conforme 

apresentado na Tabela 9. 

Tabela 9 – Número “N” do projeto  

Número NUSACE Número NAASHTO 

10 anos 

(2.019 - 2.028) 

20 anos 

(2.019 - 2.038) 

10 anos 

(2.019 - 2.028) 

20 anos 

(2.019 - 2.038) 

1,72 x 10^8 3,91 x 10^8 3,65 x 10^7 8,32 x 10^7 

Fonte: Adaptado do processo público 50606.004770/2019-07 

4.2.2.2 Pavimento rígido 

Para a concepção do pavimento rígido, que não é foco do presente estudo, foi 

considerado o aproveitamento da geometria da pista existente com a previsão de 

construção de duas novas pistas de rolamento de pavimento rígido das faixas principais 

de tráfego, incluindo acostamentos, refúgios e retornos. O dimensionamento do 

pavimento rígido foi realizado conforme o Método PCA (Principal Component Analysis) 

considerando um período de projeto de 20 anos, com ano de abertura em 2019. Com 

isso, a nova pista foi implantada com uma estrutura de 23 cm de placa de concreto 

Portland sobre camada de sub-base em concreto rolado na espessura de 10 cm apoiada 

sobre o subleito com ISC de 10%. 

4.2.2.3 Pavimento flexível 

Para dimensionamento do pavimento flexível foi utilizado o método mecanístico-

empírico com auxílio computacional do software ELSYM5 (Elastic Layered System) que 

permite uma avaliação das estruturas de pavimento com múltiplas camadas. 

As solicitações usualmente impostas pelo tráfego rodoviário são de natureza dinâmica 

e apresentam particularidades no que diz respeito à distribuição e à conformação 

geométrica das cargas, em função dos tipos de veículos considerados. 

O dimensionamento considerou a análise das deflexões, tensões e deformações em 

diversos pontos críticos do pavimento, em função do carregamento de projeto e das 

variações de espessuras e módulos de resiliência dos materiais constituintes da 

estrutura. Para isso, foi considerado o eixo padrão rodoviário simples de 8,2 tf com rodas 

duplas, com as características apresentadas na Tabela 10. 

Tabela 10 – Características do eixo padrão  

Carga incidente 

no eixo (kgf) 

Carga incidente 

em uma roda 

(kgf) 

Pressão de 

inflação 

(kgf/cm²) 

Raio das áreas 

de contato (cm) 

Distância entre 

centros das 

áreas de contato 

(cm) 

8.200 2.050 5,60 10,79 28,80 

Fonte: Adaptado do processo público 50606.004770/2019-07 

Diante disso, foi possível determinar as espessuras mínimas das camadas para 

atendimento às condições de fadiga, considerando as repetições do período de projeto. 

Portanto, a solução final do pavimento flexível foi definida como: 

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente ‐ CBUQ Fx. “C” com 5,0 cm de 

espessura; 

• Camada de tratamento superficial duplo com polímero; 



• Camada de base de Concreto Compactado com Rolo – CCR com 17,0 cm 

de espessura; 

• Camada de sub‐base de Brita Graduada Simples – BGS com 15,0 cm de 

espessura. 

Figura 14 – Corte transversal da estrutura do pavimento flexível 

 

Fonte: Processo público 50606.004770/2019-07 

4.2.2.3.1 Regularização do Subleito 

Os materiais constituintes do subleito foram definidos com ISC igual ou superior a 10% 

e ainda expansão inferior a 2% considerando o dimensionamento do pavimento. O 

subleito deve ser regularizado e compactado com a anergia de referência do Proctor 

Intermediário. Todos os serviços devem atender à especificação DNIT 137/2010-ES - 

Pavimentação – Regularização do Subleito – Especificação de Serviço. 

4.2.2.3.2 Sub-base de brita graduada simples 

A sub-base deve atender à especificação DNIT 139/2010-ES, sendo a brita graduada 

simples adotada como material granular. Para esse material, admitiu-se a utilização de 

pedra britada, cuja granulometria se enquadra nas faixas definidas pelo DNIT na 

respectiva especificação de serviço, e com as seguintes características: 

• Grau de compactação superior a 95% considerando a energia modificada para 

a sub-base e superior a 100% considerando a energia modificada para a base; 

• Material que passa na peneira nº 200 inferior a 2/3 do percentual que assa na 

peneira nº 40; 

• Fração passante na peneira nº 40 com limite de liquidez menor ou igual a 25% 

e índice de plasticidade menor ou igual a 6%; 

• Expansão máxima de 0,5%; 

• Módulo de resiliência superior a 150 MPa. 



4.2.2.3.3 Base de concreto compactado com rolo (CCR) 

Para a cama de base foi adotada uma camada de concreto compactado com rolo 

obedecendo às especificações DNIT 056/2013‐ES. De acordo com a especificação 

supracitada, a rigidez do material é diretamente proporcional à sua resistência 

mecânica, a qual, por sua vez, é dependendo do teor de ligante hidráulico adicionado. 

As principais características são: 

• Energia de compactação intermediária, correspondente à 12,3 kg.cm/cm³; 

• Consumo de cimento entre 80 kg/m³ e 120 kg/m³; 

• Resistência à tração na flexão aos 28 dias igual ou superior a 15,0 kgf/cm²; 

• Módulo de resiliência igual ou superior a 110.000 kgf/cm². 

Tabela 11 – Composição granulométrica do material da base  

Abertura das 

peneiras (mm) 

Porcentagem retida (em massa) 

Individual Acumulada 

19,0 0,0 0,0 

12,5 14,3 14,3 

9,5 13,8 28,1 

Abertura das 

peneiras (mm) 

Porcentagem retida (em massa) 

Individual Acumulada 

6,3 17,3 45,4 

4,8 9,5 54,9 

2,4 5,8 60,7 

1,2 4,3 65,0 

0,6 14,0 79,0 

0,3 11,5 90,5 

0,15 4,3 94,9 

< 0,15 5,1 100,0 

Módulo de finura 4,73 

Fonte: Adaptado do processo público 50606.004770/2019-07 

4.2.2.3.4 Imprimação da Base 

Foi prevista a imprimação da camada de base utilizando-se o asfalto diluído CM-30 com 

taxa de aplicação de 1,2 l/m², obedecendo às especificações DNIT 144/2014. O asfalto 

diluído foi proveniente da REGAP - Refinaria Gabriel Passos, em Betim/MG. 

4.2.2.3.5 Camada anti-reflexão de trincas 

Foi prevista uma cama de impermeabilização e bloqueio de trincas em Tratamento 

Superficial Duplo (TSD) com asfalto polímero, sobre a base constituída de CCR, em 

consonância com a DNER-ES 392/99 – Pavimentação – Tratamento Superficial Duplo 

com Asfalto Polímero, sendo a camada constituída de: 

• Emulsão asfáltica de ruptura rápida modificada por polímero elastomérico (RR-

2C E); 



• Agregado pétreo britado. 

4.2.2.3.6 Pintura de ligação 

Foi prevista a pintura de ligação entre as camadas asfálticas e sobre a imprimação da 

base, de acordo com a especificação DNIT 145/2012-ES, com emulsão asfáltica tipo 

RR-2C com taxa de aplicação de 0,5 l/m² de ligante betuminoso residual. A emulsão 

asfáltica foi proveniente, também, da REGAP - Refinaria Gabriel Passos, em Betim/MG. 

4.2.2.3.7 Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ 

Para a camada de revestimento admitiu‐se o emprego de concreto betuminoso usinado 

a quente (CBUQ) em obediência à DNIT 031/2006‐ES, material utilizado na maioria dos 

pavimentos construídos no Brasil. Dessa forma, considerou‐se uma camada de 

revestimento composta por uma mistura betuminosa densa de cimento asfáltico e de 

agregados enquadrado na faixa granulométrica C do DNIT. Foram considerados os 

mesmos parâmetros para toda a camada, apesar de ser comum, em rodovias de tráfego 

intenso, a utilização de uma camada menos densa ‐ de rigidez menor – destinada a 

compor as camadas intermediárias do revestimento (Binder). 

Para o material componente do revestimento foi adotado um módulo de resiliência 

mínimo de 40.000 kgf/cm². Assim, foi prevista a utilização de asfalto borracha com 

método de obtenção por via úmida, com teor de 15% de borracha, baseada nas 

seguintes características elencadas no projeto de pavimentação: 

• Valor ecológico; 

• Maior viscosidade; 

• Maior elasticidade; 

• Maior resistência à luz solar (raios UV); 

• Maior resistência a intempéries; 

• Mario resistência à oxidação; 

• Redução da geração de spray de água, diminuindo derrapagens e melhorando 

a visibilidade. 

4.2.3 Execução da obra 

Antes de apresentar os dados relativos à execução das obras no trecho em análise, é 

importante destacar que o Contrato TT-412/2016 a cargo do Consórcio 

Brasil/Mota/Engesur sucedeu o Contrato TT-814/2013 que estava sob responsabilidade 

do Consórcio ISOLUX/CORSAN/ENGEVIX mas que foi objeto de rescisão em junho de 

2016, sem que houvesse início da execução das obras. 

A execução das obras teve início, efetivamente, em agosto de 2016 pelo Consórcio 

Brasil/Mota/Engesur e possui previsão de conclusão para o segundo semestre de 2022. 

Considerando o período acumulado até janeiro de 2022, a terraplenagem possui cerca 

de 95% de avanço físico e o revestimento cerca de 81%. Em relação às obras-de-arte 

especiais, em que o pavimento das alças de acessos e interseções é do tipo flexível 

com utilização de asfalto-borracha, das 13 construções previstas, 7 já se encontram 

concluídas27. 

 
27 Adaptado do Processo público 50600.021179/2020-08. 



O ligante asfáltico utilizado foi do tipo Ecoflex B 3G, conforme detalhado nos tópicos 

posteriores, disponibilizado pela empresa Greca Distribuidora de Asfaltos S/A da cidade 

de Betim – MG. 

Figura 15 - Equipamentos utilizados na execução das intervenções 

  

  

  

Fonte: Adaptado do processo público 50606.004770/2019-07 

Conforme mencionado anteriormente, as obras ainda se encontram em execução, com 

previsão de conclusão para o segundo semestre de 2022, sem que tenha sido 

detectadas não-conformidades relativas ao pavimento flexível em asfalto borracha. 

4.2.4 Especificação dos materiais 

4.2.4.1 Resumo da dosagem 

A mistura betuminosa utilizada no segmento em estudo utilizou o ligante asfáltico 

produzido em Betim/MG comercialmente conhecido como Ecoflex B 3G da Greca 

Distribuidora de Asfaltos S/A e o agregado mineral sendo 30% de brita 1, 25% de brita 

0 e 45% de pó de pedra. A granulometria de projeto, conforme especificações da Faixa 

C da NORMA DNIT 112/2009-ES foi representada no Anexo II. 



O resumo da dosagem foi apresentado a seguir:  

• Tipo de ligante asfáltico: Ecoflex B 3G; 

• Ligante asfáltico: CAP Borracha-Ecoflex; 

• Origem do ligante asfáltico: Greca Asfaltos; 

• Camada de revestimento: Faixa “C”; 

• Densidade máxima da mistura: 2684; 

• Massa específica aparente: 2374 g/cm³; 

• Volume de vazios: 4,3%; 

• Vazios do agregado mineral: 16,9%; 

• Relação betume-vazios: 74,6%; 

• Teor de ligante: 5,29%; 

• Resistência à tração: 1,18 kgf/cm²; 

• Estabilidade (75 golpes): 1198 kgf; 

• Tipo de compactador: Soquete Marshall Manual; 

• Método de dosagem: Dosagem Masrshall; 

• Fluência: 3,96 mm; 

• Recuperação elástica: 72%. 

4.2.4.2 Especificação técnica do ligante 

O ligante de asfalto borracha Ecoflex B 3G utilizado nos segmentos de pavimento 

flexível possui características que permitem a execução da usinagem em temperaturas 

condizentes com o CAP convencional, bem como compactação em temperaturas nas 

faixas de 135°C e 140°C. As especificações técnicas estão descritas no Anexo II. De 

acordo com informações apresentadas, o ligante atende à Resolução nº 39 de 

24/12/2008 da ANP e a Norma DNIT 111/2010 – EM. 

4.2.5 Conclusão 

O presente estudo de caso demonstrou que a utilização de asfalto borracha foi definida 

ainda em projeto devido às vantagens que foram elencadas, como maior viscosidade, 

elasticidade, resistência aos raios UV, resistência a intempéries, resistência à oxidação, 

bem como redução de geração de spray de água, especialmente para os trechos de 

desvios, além de questões ambientais. Outro ponto que merece ser destacado na 

definição da escolha do ligante se deve à proximidade entre a obra e a empresa 

fornecedora do ligante que é situada na cidade de Betim, cerca de 200 km de distância. 

A opção pelo asfalto borracha não apresentou aumento nos custos previstos da obra, 

sendo que também não foram detectadas dificuldades e não conformidades associadas 

a utilização desse material, sendo os equipamentos, insumos e infraestruturas 

condizentes com aqueles utilizados na pavimentação convencional. 

Por fim, insta observar após a conclusão das obras e durante a vida útil do pavimento, 

se a melhoria de desempenho esperada será concretizada. 

 

 

 



5 CONCLUSÕES 

O uso de novos materiais geotécnicos na pavimentação é uma oportunidade com 

viabilidade técnica e econômica para os países da América Latina e Caribe. 

Especialmente no caso do asfalto-borracha, a reutilização de pneus inservíveis é uma 

estratégia para lidar com os resíduos de maneira consciente e com benefícios de 

aplicação.  

Constata-se pela literatura que esta solução apresenta diversas vantagens técnicas 

como maior viscosidade, elasticidade, resistência aos raios UV, resistência a 

intempéries, resistência a oxidação e redução de geração de spray de água. A análise 

desses benefícios permite concluir que o asfalto-borracha apresenta desempenho 

superior comparado a mistura asfáltica convencional.  

Essa também é uma solução relevante para enfrentamento das mudanças climáticas, 

cujos efeitos já vem afetando diversos países. O uso deste material pode gerar 

estruturas mais resilientes aos efeitos climáticos, como o aumento da temperatura e da 

precipitação, criando oportunidades de adaptação da infraestrutura viária. Este melhor 

desempenho pode também contribuir com as estratégias de mitigação, já que a redução 

das manutenções corretivas pode levar a uma diminuição na emissão de gases do efeito 

estufa pelos equipamentos rodoviários, já que a maioria ainda possui motor a 

combustão.  

Os estudos de caso analisados demonstraram também que a utilização do asfalto 

borracha, tanto para obras de manutenção e restauração quanto para obras de 

implantação e duplicação mostrou-se viável, sem que fossem necessárias adequações 

nos fluxos de trabalho, equipamentos e infraestruturas existentes nas obras bem como 

sem representar custos adicionais ao ente público. Além disso, não foram observadas 

dificuldades ou inconformidades durante a execução das obras e após a liberação para 

o tráfego. 

Apesar dessas oportunidades e ao potencial de uso de 670 mil toneladas de borracha 

por ano no Brasil, o uso do asfalto borracha se concentra no setor privado, em especial 

em obras de manutenção e restauração rodoviárias. No setor público, a utilização ainda 

é incipiente e se restringe a casos isolados e/ou experimentais, é por isso que existe 

uma grande oportunidade de explorar esta alternativa no sector público, demonstrando 

que o sector privado é uma solução viável e promovida, considerando os benefícios de 

alta durabilidade do asfalto acima mencionados, bem como ajudar a mitigar os impactos 

das alterações climáticas no processo de criação de estradas resilientes. 

Como nos casos destacados não houve impactos financeiros ao ente público e, por isso, 

não houve avaliação financeira da solução, é importante que os custos relacionados ao 

asfalto borracha sejam devidamente comparados, em bases confiáveis, com os custos 

associados às soluções convencionais de pavimentação, com destaque para as 

questões relativas às distâncias de transporte do ligante. 

  



6 ANEXOS 

6.1 ANEXO I – Dados de Laboratório – Estudo de Caso 1 

Tabela 12 - Resumo do boletim de sondagem com profundidade das camadas pré-existentes ao projeto 
de restauração 

 

Estaca 

 

Posição Profundidade [m] Descrição das camadas 

6985 
LD Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,17  REVESTIMENTO 

0,17 - 0,37  BASE (BASE) 

0,37 - 0,57  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,57 - 0,77   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,77 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

6995 
LD Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,18  REVESTIMENTO 

0,18 - 0,38  BASE (BASE) 

0,38 - 0,58  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,58 - 0,78  (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,78 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7005 
LE Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,18  REVESTIMENTO 

0,18 - 0,38  BASE (BASE) 

0,38 - 0,58  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,58 - 0,78   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,78 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7010 
LD- Sondagem 

Compl. 1 
0,00 - 0,18  REVESTIMENTO 

7015 
LD Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,17  REVESTIMENTO 

0,17 - 0,37  BASE (BASE) 

0,37 - 0,57  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,57 - 0,77   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,77 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7025 
LE Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,18  REVESTIMENTO 

0,18 - 0,38  BASE (BASE) 

0,38 - 0,58  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,58 - 0,78   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,78 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7035 
LD Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,17  REVESTIMENTO 

0,17 - 0,37  BASE (BASE) 



 

Estaca 

 

Posição Profundidade [m] Descrição das camadas 

0,37 - 0,57  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,57 - 0,77   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,77 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7045 
LE Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,17  REVESTIMENTO 

0,17 - 0,37  
CASCALHO ARENOSO AMARELO 

(BASE) 

0,37 - 0,57  
CASCALHO ARENOSO AMARELO (SUB-

BASE) 

0,57 - 0,77   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,77 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7055 
LE Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,16  REVESTIMENTO 

0,16 - 0,36  BASE (BASE) 

0,36 - 0,56  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,56 - 0,76   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,76 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7065 
LD Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,16  REVESTIMENTO 

0,16 - 0,36  BASE (BASE) 

0,36 - 0,56  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,56 - 0,76   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,76 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7075 
LE Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,15  REVESTIMENTO 

0,15 - 0,35  BASE (BASE) 

0,35 - 0,55  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,55 - 0,75   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,75 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7085 
LE Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,15  REVESTIMENTO 

0,15 - 0,35  BASE (BASE) 

0,35 - 0,55  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,55 - 0,75   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,75 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7085 LD 

0,00 - 0,14  REVESTIMENTO 

0,14 - 0,34  
CASCALHO ARGILOSO AMARELO 

(BASE) 

0,34 - 0,54  
CASCALHO ARGILOSO AMARELO (SUB-

BASE) 



 

Estaca 

 

Posição Profundidade [m] Descrição das camadas 

0,54 - 1,54  
CASCALHO SILTO AMARELO 

(SUBLEITO) 

7095 
LE Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,15  REVESTIMENTO 

0,15 - 0,35  BASE (BASE) 

0,35 - 0,55  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,55 - 0,75   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,75 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7105 
LE Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,15  REVESTIMENTO 

0,15 - 0,35  BASE (BASE) 

0,35 - 0,55  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,55 - 0,75   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,75 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7108 
LD- Sondagem 

Compl. 1 
0,00 - 0,13  REVESTIMENTO 

7115 
LD Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,14  REVESTIMENTO 

0,14 - 0,34  BASE (BASE) 

0,34 - 0,54  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,54 - 0,74   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,74 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7125 
LD Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,14  REVESTIMENTO 

0,14 - 0,34  BASE (BASE) 

0,34 - 0,54  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,54 - 0,74   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,74 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7130 
EX- Sondagem 

Compl. 1 
0,00 - X  

REVESTIMENTO (não foi possível retirada 

do CP - desagregação) 

7135 
LE Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,13  REVESTIMENTO 

0,13 - 0,33  BASE (BASE) 

0,33 - 0,53  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,53 - 0,73   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,73 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7145 
LD Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,13  REVESTIMENTO 

0,13 - 0,33  BASE (BASE) 

0,33 - 0,53  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,53 - 0,73   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 



 

Estaca 

 

Posição Profundidade [m] Descrição das camadas 

0,73 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7155 
LE Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,13  REVESTIMENTO 

0,13 - 0,33  BASE (BASE) 

0,33 - 0,53  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,53 - 0,73  (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,73 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

7160 
LE- Sondagem 

Compl. 1 
0,00 - 0,14  REVESTIMENTO 

7165 
LD Sondagem 

Compl. 2 

0,00 - 0,13  REVESTIMENTO 

0,13 - 0,33  BASE (BASE) 

0,33 - 0,53  SUB-BASE (SUB-BASE) 

0,53 - 0,73   (SUBLEITO 1º HORIZ.) 

0,73 - 1,00  SUBLEITO (2º HORIZ.) 

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 

 

Tabela 13 - Características físicas e mecânicas do subleito 

Estac
a 

Limites 
físicos 

Granulometria 

IG 
Class. 
TRB 

Compactação 
26 golpes 

ISC 
[%] 

Descrição 

LL IP Nº10  Nº40  Nº200 
hótim

a 
γmáx 

[g/cm3] ISC 

6985 

25,
6 6,4 

100,
0 83,0 71,0 7 A-4 14,6 1,579   

Silte Argiloso 
Amarelo 

           14,0 1,570 11,0   

           15,2 1,572 12,0   

              16,3 1,505 11,0   

6995 

29,
5 

12,
7 

100,
0 86,0 75,0 9 A-6 13,8 1,604   

Argila Siltosa 
Amarela 

           13,1 1,600 11,0   

           14,3 1,602 12,0   

              15,4 1,579 11,0   

7005 

30,
3 

10,
6 

100,
0 88,0 74,0 8 A-6 14,4 1,589   

Argila Siltosa 
Amarela 

           13,7 1,569 10,0   

           14,9 1,579 11,0   

              16,0 1,477 10,0   

7015 

30,
3 

10,
6 

100,
0 83,0 73,0 8 A-6 14,5 1,532   

Argila Siltosa 
Amarela 

           13,7 1,512 11,0   

           14,9 1,528 12,0   



Estac
a 

Limites 
físicos 

Granulometria 

IG 
Class. 
TRB 

Compactação 
26 golpes 

ISC 
[%] 

Descrição 

LL IP Nº10  Nº40  Nº200 
hótim

a 
γmáx 

[g/cm3] ISC 

              16,0 1,465 11,0   

7025 

27,
9 8,0 

100,
0 87,0 73,0 8 A-4 16,0 1,616   

Silte Argiloso 
Amarelo 

           15,7 1,604 11,0   

           16,3 1,607 14,0   

              16,9 1,527 12,0   

7035 

30,
2 

10,
5 

100,
0 91,0 73,0 8 A-6 14,2 1,606   

Argila Siltosa 
Amarela 

           13,6 1,594 12,0   

           14,7 1,596 14,0   

              15,9 1,510 12,0   

7045 

29,
5 9,5 

100,
0 90,0 79,0 8 A-4 13,8 1,564   

Silte Argiloso 
Amarelo 

           13,1 1,544 11,0   

           14,2 1,558 12,0   

              15,3 1,481 11,0   

7055 

29,
2 

10,
0 

100,
0 87,0 72,0 7 A-4 14,1 1,560   

Silte Argiloso 
Amarelo 

           13,5 1,548 11,0   

           14,6 1,551 13,0   

              15,8 1,468 11,0   

7065 

29,
3 

12,
5 

100,
0 85,0 73,0 9 A-6 13,8 1,527   

Argila Siltosa 
Amarela 

           13,1 1,513 12,0   

           14,3 1,519 13,0   

              15,4 1,437 11,0   

7075 

31,
0 

10,
4 

100,
0 86,0 78,0 8 A-4 14,2 1,545   

Silte Argiloso 
Amarelo 

           13,5 1,533 12,0   

           14,6 1,540 14,0   

              15,7 1,481 12,0   

7085 

30,
3 

19,
6 

100,
0 91,0 76,0 12 A-6 15,1 1,522   

Argila Siltosa 
Amarela 

           14,3 1,506 12,0   

           15,4 1,519 15,0   

              16,6 1,471 12,0   

7095 

31,
2 

11,
1 

100,
0 88,0 73,0 8 A-6 15,1 1,513   

Silte Argiloso 
Amarelo 

           14,3 1,497 11,0   

           15,4 1,509 13,0   

              16,6 1,448 12,0   

7105 31,
9 

11,
5 

100,
0 88,0 78,0 9 A-6 14,2 1,577   

Silte Argiloso 
Amarelo 



Estac
a 

Limites 
físicos 

Granulometria 

IG 
Class. 
TRB 

Compactação 
26 golpes 

ISC 
[%] 

Descrição 

LL IP Nº10  Nº40  Nº200 
hótim

a 
γmáx 

[g/cm3] ISC 

           13,5 1,559 12,0   

           14,6 1,572 14,0   

              15,7 1,498 12,0   

7115 

29,
5 

19,
9 

100,
0 87,0 79,0 12 A-6 14,0 1,539   

Argila Siltosa 
Amarela 

           13,6 1,516 11,0   

           14,1 1,535 12,0   

              14,7 1,463 11,0   

7125 

29,
6 9,6 

100,
0 90,0 78,0 8 A-4 13,8 1,467   

Silte Argiloso 
Amarelo 

           13,2 1,450 11,0   

           14,3 1,458 13,0   

              15,4 1,369 11,0   

7135 

27,
9 8,0 

100,
0 87,0 74,0 8 A-4 16,1 1,526   

Silte Argiloso 
Amarelo 

           15,7 1,507 12,0   

           16,3 1,521 14,0   

              16,9 1,444 12,0   

7145 

30,
6 

11,
0 

100,
0 97,0 73,0 8 A-6 14,5 1,470   

Argila Siltosa 
Amarela 

           13,6 1,438 11,0   

           14,7 1,468 14,0   

              15,9 1,400 11,0   

7155 

30,
6 

10,
1 

100,
0 89,0 72,0 7 A-4 14,3 1,540   

Silte Argiloso 
Amarelo 

           13,5 1,519 11,0   

           14,7 1,536 13,0   

              15,8 1,469 12,0   

7165 

29,
9 

11,
2 

100,
0 95,0 76,0 8 A-6 14,1 1,535 11,0 

Argila Siltosa 
Amarela 

           13,3 1,521 14,0   

           14,5 1,531 12,0   

              15,6 1,475     

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 

 

  



Tabela 14 - Características físicas e mecânicas da sub-base 

Estac
a 

Limites 
físicos 

 Granulometria 
I
G 

TRB 

Compactação 
Energia:  

P.INTERMEDIÁRI
O 

I S C 
(%) 

Obs 

 

LL IP 1 3/4 3/8 Nº4 Nº10 Nº40 Nº200 hótima 
γmáx 

[g/cm3] 
 

7045 NL
* 

NP*
* 

10
0 

97 89 78 65 41 24 0 A-1-b       Cascalh
o 

Argiloso 
Amarelo  

 

7085 NL
* 

NP*
* 

10
0 

97 77 58 42 29 18 0 A-1-b 12,6 2,015 

    

 

                        
10,5 1,932 51 

  
 

                        
12,6 2,015 65 

  
 

                        14,6 1,941 39    

* Não apresenta limite de liquidez **Não plástico     
 

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 

 

Tabela 15 - Características físicas e mecânicas da base 

Estac
a 

Limite
s 

Físico
s 

Granulometria 
I
G 

TR
B 

Compactação 
Energia: 

P.MODIFICADO 

I S 
C 
(%
) 

Obs 
 

L
L IP 

1 
1/2 1 

3/
4 

3/
8 

Nº
4 

Nº1
0 

Nº4
0 

Nº20
0 

hótim

a 
γmáx 

[g/cm3] 
 

7045 
N
L 

N
P 

100 
9
9 

97 85 66 54 37 23 0 
A-
1-b 

      

Cascalh
o 

Argiloso 
Amarel

o 

 

7085 
N
L 

N
P 

100 
9
9 

96 78 61 52 35 21 0 
A-
1-b 

14,9 1,981   Cascalh
o 

Argiloso 
Amarel

o 

 

                          13,0 1,947 53  

                          15,1 1,981 82  

                          17,1 1,936 43  

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 16 - Análise granulométrica do subleito – Estaca 7085. 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DOS SOLOS 

  
RODOVIA:                     BR-153/TO 
TRECHO:                       Div. PA/TO (São Geraldo do Araguaia) – Div. TO/GO 
SUBTRECHO:               Entr. TO-255(B) (Porto Nacional) – ENTR TO-070 (ALIANÇA DO TOCANTINS) 
SEGMENTO:                 km 556,3 ao km 620,40 

LOCAL:    ESTAC 7085                                               DATA: 

  
Amostra Total Seca Umidade Higroscópica Resumo Granulometria 

Amostra Total Úmida   (g) 
  

Peso Cápsula Nr. 99   (g) 13 Pedregulho 
Acima 4,8 mm 14,19 

Areia Fina 
0,42 - 0,05 mm 9,16 

Retido nr. 10               (g) 
  

Cápsula e Solo Úmido (g) 78,23 

Passando Nr. 10 Úmida (g) 
  

Cápsula e Solo Seco   (g) 76,58 Areia Grossa 
4,8 - 2,0 mm 8,39 

Silte 
0,05 - 0,005 mm 27,97 

Água                           (g) 
  

Solo Seco                 (g) 67,84 

Passando Nr. 10 Seca  (g) 
  

Água                        (g) 1,65 Areia Média 
2,0 - 0,42 mm 3,55 

Argila 
Abaixo 0,005mm 31,34 

Amostra Total Seca      (g) 200,00 Umidade Higroscópica(%) 2,43 

  
Fator de Correção 0,9763 Total ..................................................... 94,60 

PENEIRAMENTO DA  AMOSTRA TOTAL (AT) 

Peneiras Material Retido % Que Passa 
Amostra Total 

Peneiras 
(mm)   

Peso (g) % Amostra Total % 
Acumulada 

1 1/2 pol   0,00 0,00 100,00 38,10 

1 pol   0,00 0,00 100,00 25,40 

3/4 pol   0,00 0,00 100,00 19,10 

3/8 pol 8,23 4,12 4,12 95,89 9,50 

Nr. 4 20,15 10,08 14,19 85,81 4,80 

Nr. 10 16,78 8,39 22,58 77,42 2,00 

Total Ret. #10 45,16   

PENEIRAMENTO DA  AMOSTRA PARCIAL (AP) 
Amostra Parcial (Ph) =  70                                                         Amostra seca parcial =   68,34 

Peneiras Material Retido % Que Passa 
Amostra Parcial 

% Que Passa 
Amostra Total 

Peneiras 
(mm)   

Peso (g) % Amostra Total % 
Acumulada 

Nr. 16 0,00 0,00 0,00 100,00 77,42 1,2 

Nr. 30 0,00 0,00 0,00 100,00 77,42 0,6 

Nr. 40 7,23 4,58 4,58 95,42 73,87 0,42 

Nr. 50 4,02 5,88 10,46 89,54 69,32 0,3 

Nr. 100 2,16 3,16 13,62 86,38 66,87 0,15 

Nr. 200 1,91 2,79 16,42 83,58 64,71 0,074 

Amostra Parcial (Ph) =             70,00                      SEDIMENTAÇÃO   Amostra seca parcial =   68,34 

Densidade dos Grãos             2,696                                                                                               Densímetro Nr.    1 

Tempo Decorrido 
(min) 

Leitura Temperatura 
(Celsius) 

Correção Leitura 
Corrigida 

Altura de 
Queda (cm) 

% Que Passa 
Amostra Total 

Diâmetros 
Partículas(mm) 

0,5 35,0 22 0,4 35,4 8,80 63,75 0,0505 

1,0 31,0 22 0,4 31,4 9,00 56,55 0,0361 

2,0 29,0 22 0,4 29,4 9,20 52,95 0,0258 

4,0 28,0 22 0,4 28,4 9,50 51,15 0,0185 

8,0 25,0 22 0,4 25,4 9,80 45,74 0,0133 

15,0 23,0 22 0,4 23,4 10,10 42,14 0,0099 

30,0 20,0 22 0,4 20,4 10,30 36,74 0,0070 

60,0 17,0 22 0,4 17,4 10,60 31,34 0,0051 

120,0 15,0 22 0,4 15,4 10,90 27,73 0,0036 

240,0 12,0 22 0,4 12,4 11,20 22,33 0,0026 

480,0 10,0 22 0,4 10,4 11,60 18,73 0,0019 

1.440,0 9,0 22 0,4 9,4 12,10 16,93 0,0011 



 

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 
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Tabela 16 - Granulometria dos agregados – Dosagem da mistura asfáltica de asfalto borracha 

Peneiras 
Brita 1 
Paraíso 

Brita 
3/8 

Gurupi 

Pó de 
Pedra 

Paraíso 
Mistura 

Faixa de 
Trabalho 

Especificação 
Faixa C - DNIT 
112/2009-ES 

Pol (mm) 15,0% 40,0% 45,0% 100% L. Inf. L. Sup. L. Inf. L. Sup. 

1" 25,40 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 

3/4" 19,10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 

1/2" 12,70 12,2 100,0 100,0 86,8 80,0 93,8 80 100 

3/8" 9,52 0,8 83,9 100,0 78,7 71,7 85,7 70 90 

n.º4 4,76 0,6 17,2 99,8 51,9 46,9 56,9 44 72 

n.º10 2,00 0,5 0,4 82,8 37,5 32,5 42,5 22 50 

n.º40 0,42 0,4 0,3 44,3 20,1 15,1 25,1 8 26 

n.º80 0,18 0,3 0,3 22,5 10,3 7,3 13,3 4 16 

n.º200 0,075 0,2 0,2 11,4 5,2 3,2 7,2 2 10 

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 
 

Tabela 17 - Ensaio Marshall – Definição da Estabilidade e Fluência Marshall 

Ensaio Marshall DNER-ME 043/95 
Especificações 

Mínimo Máximo 

Teor Ótimo de Asfalto (%) 5,4% 5,1% 5,7% 

D (g/cm³) 2,434 - - 

d (g/cm³) 2,329 - - 

Vv (%) 4,39 3,00 5,00 

RBV (%) 73,07 65,00 78,00 

Estabilidade (Kgf) 1206,13 800,00 - 

Fluência (mm) 3,51 - - 

VAM (%) 16,29 13,00 - 

RTCD (MPA) 0,91 0,75 - 

Resistência à Dano por 
Umidade Induzida-DUI (%) 

80,98 70,00 - 

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 
 

Tabela 18 - Especificações técnicas do ECOFLEX B/3G 

CARACTERÍSTICA UNIDADE 

MÉTODO 
LIMITE 
(TIPO) 

ABNT ASTM 
ECOFLEX B 

(AB8) 

Penetração (100g, 5s, 25°C) 0,1 mm NBR-6576 D 5 30 a 70 

Ponto de Amolecimento, mín ºC NBR-6560 D 36 50 

Viscosidade Brookfield 

a 175ºC, spindle 3, 20 rpm. cP NBR-
15529 

D 2196 800 - 2000 

Ponto de Fulgor, mín. ºC NBR-
11341 

D 92 235 

Estabilidade à Estocagem, máx. ºC NBR-
15166 

D 7173 9 

Recuperação elástica Ductilômetro a 
25ºC, 10 cm, mín. 

% NBR-
15086 

D 6084 50 

Recuperação elástica Torciômetro a 
25ºC, 30min., mín.(1) 

% NLT-329 
(1) 

D 6084 50 

Ensaios no Resíduo RTFOT 

Variação em massa do RTFOT, máx % massa NBR-
15235 

D 2872 1,0 



CARACTERÍSTICA UNIDADE 

MÉTODO 
LIMITE 
(TIPO) 

ABNT ASTM 
ECOFLEX B 

(AB8) 

Variação do ponto de amolecimento, 
máx. 

ºC NBR-6560 D 36 10 

Porcentagem de Penetração original, 
mín. 

% NBR-6576 D 5 55 

Porcentagem de Recuperação Elástica 
Original (25ºC, 10 cm) mín. 

% NBR-
15086 

D 6084 100 

Fonte: Greca Asfaltos 
Figura 17 - Equipamento MERLIN para aferição do IRI 

 

Fonte: Acervo disponibilizado pelo Consórcio FUTURE ATP-ETEL (Contrato nº 00510/2018) 
 

Tabela 19 - IRI médio do segmento com aplicação de asfalto borracha 

Via Perído 
Início 
(km)  

Fim (km)  IRI MÉDIO  Classif 

Esquerda/ Norte 

set/16 595,80 599,80 3,61 Ruim 

ago/19 e set/19 599,72  599,88  1,75  Ótimo 

Direita/ Sul 

set/16 595,80 599,80 3,52 Ruim 

ago/19 e set/19 595,96 599,72 1,39 Ótimo 

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 
 

Tabela 20 - Ensaios de mancha de areia no segmento com aplicação de asfalto borracha 

Estaca  Posição  
D1 

(cm) 
D2 

(cm) 
D3 

(cm) 
D4 

(cm) 
Dmédio 
(cm) 

Área  
(cm²) 

Volume 
(cm3) 

Altura de Areia 
(mm) 

6990 EX*  22 20 20 21 20,75 338,16 24 0,71 

7015 LD*  22 21 19 21 20,75 338,16 24 0,71 



7040 EX*  23 22 20 20 21,25 354,66 24 0,68 

7065 LE*  22 21,5 20 21 21,13 350,50 24 0,68 

7090 EX*  23 22 20 20 21,25 354,66 24 0,68 

7115 LD*  21 22 19 21 20,75 338,16 24 0,71 

7140 EX*  21,5 22 20 20 20,88 342,25 24 0,7 

7165 LE*  23 21,5 19 19 20,63 334,10 24 0,72 

7172 LE  20 20 20 19 19,75 306,35 24 0,78 

Fonte: Adaptado do processo público 50623.000461/2017-80 

  



6.2 ANEXO II – Dados de Laboratório – Estudo de Caso 2 

Tabela 21 - Granulometria dos agregados – Dosagem da mistura asfáltica de asfalto borracha 

Peneiras % Passante Curva 
granulométrica Pol. mm Brita 1 Brita 0 Pó de pedra Mínimo Máximo 

1" 25,00 100 100 100 95 100 100 

3/4" 19,00 95,5 100 100 80 100 98,7 

1/2" 12,50       

3/8" 9,50 3,5 86,2 100 45 80 67,6 

nº4 4,75 0,5 13,9 99,5 28 60 48,4 

nº8 2,36       

nº10 2,00 0,5 1,9 75,5 20 45 34,6 

nº16 1,18       

nº30 0,60       

nº40 0,42 0,5 1,1 48,4 10 32 22,2 

nº50 0,30       

nº80 0,18 0,5 0,8 25,0 8 20 11,6 

nº100 0,15       

nº200 0,075 0,5 0,4 10,8 3 8 5,3 

Fonte: Adaptado do processo público 50606.004770/2019-07 
 

Tabela 22 - Especificações técnicas do ECOFLEX B/3G 

CARACTERÍSTICA UNIDADE 

MÉTODO 
LIMITE 
(TIPO) 

ABNT ASTM 
ECOFLEX B 

(AB8) 

Penetração (100g, 5s, 25°C) 0,1 mm NBR-6576 D 5 30 a 70 

Ponto de Amolecimento, mín ºC NBR-6560 D 36 50 

Viscosidade Brookfield 

a 175ºC, spindle 3, 20 rpm. cP NBR-
15529 

D 2196 800 - 2000 

Ponto de Fulgor, mín. ºC NBR-
11341 

D 92 235 

Estabilidade à Estocagem, máx. ºC NBR-
15166 

D 7173 9 

Recuperação elástica Ductilômetro a 
25ºC, 10 cm, mín. 

% NBR-
15086 

D 6084 50 

Recuperação elástica Torciômetro a 
25ºC, 30min., mín.(1) 

% NLT-329 
(1) 

D 6084 50 

Ensaios no Resíduo RTFOT 

Variação em massa do RTFOT, máx % massa NBR-
15235 

D 2872 1,0 

Variação do ponto de amolecimento, 
máx. 

ºC NBR-6560 D 36 10 

Porcentagem de Penetração original, 
mín. 

% NBR-6576 D 5 55 

Porcentagem de Recuperação Elástica 
Original (25ºC, 10 cm) mín. 

% NBR-
15086 

D 6084 100 

Fonte: Greca Asfaltos 

 


