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A presente indicação objetiva estabelecer que as ações de asfaltamento e

recapeamento de rodovias estaduais do Amazonas, bem como cle cÐnstrução e recuperação de

vias públicas, utilizem preferencialmente cimentos asfálticos de petróleo modificados por

borracha moída de pneu, designados como asfalto-borracha. Além da resistência e durabilidade

comprovadamente 407o superiores aos asfaltos convencionais, a utilização do asfalto-borracha se

apresenta como alternativa viável do ponto de vista econômico, gerando economia aos cofres

públicos, e como ganho de valor incomensurável para a preservação do meio ambiente, por meio

do reaproveitamento de pneus e pneumáticos inservíveis.

A durabilidade superior do asfalto-borracha em comparação com a massa asfíútica

convencional, o chamado Cimenio Asfáltico de Petróleo (CAP), é ateslada por diversos estudos

realizados por instituições como Universidade de São Paulo (USP), tJniversidade de Sorocaba
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(Uniso) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Uma das pesquisas concluiu

que, no período de sete anos, uma via urbana construída com asfalto-borracha dernandou apenas

10%o de reparo, enquanto TOYa do trecho de uma via com asfalto tradicional sofreu algum tipo de

manutenção. Simuladores de tráfego comprovaram que o asfàlto-borracha apresenta eficiência

em média 5,55 vezes maior que a do recapeamento com ligante convencional, além de valores de

deformação muito inferiores e menor suscetibilidade à fbrmação de trilhas de roda.

Apesar de o custo de execução do asfalto-borracha. ser ].5ÿ6 a 30olo mais ÇaÍo, a

relação c.usto./beneficio do asfalto-bo¡-racha e lucrativa a médio e longo praza, haja vista que a

resistência desse tipo de material compensa os custos maiores de implantação. Conforme

resultados obtidos pela pesquisa feita em campo pela Uniso, intitulada "Viabilidade da

Pavimentação com Asfalto Borracha", os custos de execução e manutenção durante sete anos de

uma via com asfalto convencional foram 71,69yo maiores em relação ao asfalto-borracha. O

estudo também calcula a redução de 14,3Yo no custo do CBUQ (Concreto Betuminoso {Jsinado a

Quente) corn asfblto-borracha em substituição ao CAP-50/70.

As principais concessionárias responsáveis pelas rodovias do Faís se mostram

dispostas a investir um capital maior para que as estradas tenham vida útil estendida e para que

sejam diminuídos os custos de manutenção, o que significa economia flinanceira tanto para as

empresas como para o poder público. Especialistas afirmam que o asfalto-borracha é ideal para

regiões de temperaturas elevadas e pode durar até 5 anos em uma rodovia de alio tráfego com

estrutura de pavimento robusta, enquanto numa rodovia de baixo tráfego com as mesmas

condições a durabilidade pode chegar entre25 e 30 anos.

A majoração de custos do asfalto-borracha se justifica pelos procedimentos

necessários para elevar as temperaturas de usinagem da nristura asfíÃtica e para aumentar a

eficiência na compactação do revestimento. Técnica desenvolvida e patenteada nos Estados

Unidos desde 1960, o asfalto-borracha exige calor de 170"C a 180oC, dependendo da quantidade

de pó de borracha adicionado quimicamente a ele, enquanto o convencional precisa de 60oC ou

70oC. Com a dissolução da borracha, o ligante asfáltico se torna mais grossc e viscoso e, então,
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se adiciona as britas para, finalmente, ser aplicado na estrada. A vantagem está no fato de que, ao

fim desse proçesso, o asfalto-borracha adquire as características que perienciam ao pneu, a

exemplo da capacidade de não perder qualidades funcionais devido à variação de temperatura ou

intempéries, além do aumento de estabilidade e prolongamento de vida útil do pavimento.

Em suma, as vantagens técnicas do asfalto-bon-acha podem ser elenÇadas da maneira

a seguir. aumento da resistência e vida útil do asfalto; melhor custo/beneficio a médio e longo

prazo aumento do ponto de amolecimento do asfalto, o que significa maior resistência às

deformações provocadas pelo trânsito intenso de veículos; redução da suscetibilidade técnica do

asfalto; melhor aderência do pneu ao pavimento; redução do ruído -qerado pelo tráfego; e redução

dos riscos de aquaplanagem em dias de chuva.

Nos quesitos ambiental e sustentável, r¡ale destacar que o asfalto-borracha é

produzido a partir de borracha 'vulcanizada triturada de pneus descartados sem condições de

rodagem - que demorariarn de 300 a 400 anos para se decompor na natureza, ÕfereÇendo riscos à

saúde pública quando descartados a céu aberto constituindo criadouros do vetor de doenças como

dengue, zlka e chikungunya. Antes considerado passivo ambiental, o material reaproveitado se

torna novamente útil como matéria-prima na indústria da borracha.

E,stima-se que uma tonelada de asfalto utiliza 15ûkg de borracha, assim como 1 km

de rodovia pavimentada consome de 600 a 1.000 pneus. Nesse sentido, é possível assumir que o

asfalto-borracha tem o suprimento gar-antido ern qualquer demanda" ao contrário do asfalto

convencional. De acordo com a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR),

o Brasil registrava, até o segundo semestre de 2016, o total de 451.480 km de pavimentação de

estradas com a utilização de asfalto-borracha, a exemplo de São Faulo (Imigrantes, Anchieta,

entre outros) e Rio de Janeiro (RJ-122, R.J-145, R.J-125 e F-I-151) No caso deste riltimo, um

Decreto Estadual determina que seja dada preferência por asfalto-borracha em obras de

construção ou recapeamento de vias públicas.

A utilização de asfalto-borracha no Estado do Amazonas também poderia reverter

um quadro preocupante apontado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos R-ecursos
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Naturais Renováveis (Ibama). Em seu Relatório de Pneumáticos 2016, a entidade evidencia que o

Amazonas teve o 7o pior desempenho do Faís quanto à destinação de pneus inservíveis no ano de

2015. Foram 9.A03,67 toneladas de pneus adequadamente destinados, o equivalente a apenas

1,74yo dos resultados dos estados brasileiros. A título comparativo, São Faulo liderou o ranking,

com 133.882,48 toneladas ou 25,8yo do total nacional.

Tais números são ainda mais alarmantes diante do fato de que o número de

automóveis e motocicletas - e o de pneus descartados, por consequênaia - não para de crescer.

Dados estatísticos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-.AM) mostram que a lrota do

Amazonas era de 864,7 mil veículos até fevereiro de 2017. Desse 'rotal, 7l0,B mil unidades

automotivas se concentravam apenas na capìtal. A média de emplacamento é de cerca de 2 mil

calTos e motos por mês em lVfanaus, o que representa aproximadamente 24 mtl novos veículos

trafegando nas vias públicas da cidade por ano.

Considerando que compete aos Estados legislar sobre a proteção do meio ambiente e

o controle da poluição, conforme o Inciso VI do Artigo 24 da Constituição Federal, contamos,

portanto, com o indispensável apoìo de nossos nobres pares para a aprovação desta propositura.

Isto posto, requeiro, com amparo regimental, o envio de inclicação ao Covemador do

Estado do Amazonas Professor José Melo, estudo de viabilidade para Projeto de Lei de

Utilização de Massa Asfáltica praduzida com borracha de pneumáticos inservíveis provenientes

de reciclagem no âmbito do estado do amazonas.

Plenário Ruy Araújo, 2 de março de 201
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Ilispõe sohre a utilåzação de xmassa asfáltËca produzida

cûm bûr¡'acha de pneumátfraos insen-víveis pnovenientes

de reciclagem"

,{,4.SSEMEI,EI,4 ÐO ESTAÐO ÐO AMA.ZTNA.S
DÐCR,ET'A

Art. 1" - Todos os programas de asfaltamento e recapeamento de rodovias estaduais, bem

como de construção e recuperação de vias públicas, devem assegurar a utilização preferencial de massa

asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis provenientes <le reciclagem, observados os

percentuais de mistura definidos em norma técnica de engenharia- bem conno a R.esolução no 416, de 30 de

setembro de2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

$ l'- Nos processos licitatórios de obras que envolvam a r-itilização de asfalto, o Estado

^^¡^L^l^---L ^ --¿lll-^^:^ --^c^-^-^:^1 J^ ^^Ê:lt'.^^ -^ -^c^-., ^ (c^^--.Ât' l-.^r^ -¡1,-^ Lesiaûelecer? A Llr.riizãçaû p¡-eiei-enÛiãí AA massa asraiiíCa a qUe Se i-erere O Capiii Cesie Anigû, tem COffiO

especificará a norma técnica de engenharia a ser adotada para a cornposição.

$ 2" - Podem participar do processo licitatório para a execução de asfalto ecológico,

empresas que demonstrem capacidade técnica para a execução de serviços de massa asfáltìca convencional.

$ 3' - A utilização da massa asfáltica referida no "caput" deste artigo constituirá critério de

preferência e desempate para a contratação das empresas referidas no $ 2" supra, devendo tal condição

constar expressamente dos editais de Iicitação, observadas as dernais disposições da Lei Federal n' 8.666/93.

/wE 20Í7
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2" O Estado do Amazonas poderá conceder incentivos fiscaìs e financeiros às

empresas sob a forma de créditos especiais, deduções, isenções total ou parcial de impostos, tarifas

diferenciadas, prêrnios entre outros beneficios para o cumprimento desta Lei.

Art. 3'Esta leì entra em vigor na data de sua publicação
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