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RESUMO
No âmbito das construções civis, os muros de contenção de terra desde suas origens jogam
um papel fundamental para garantir estabilidade, reduzindo á grande escala os riscos de falhas
assim como erosão da mesma. Neste artigo reflete-se sobre a sustentabilidade na construção
destes muros através da aplicação de materiais que deixaram de desempenhar as funções
originais (os pneus), sendo assim descartados a céu aberto pelos usuários. Os materiais
comumente usados são o betão simples, o armado, que a partida envolvem materiais
esgotáveis na sua confeção. Os pneus podem perfeitamente substituir estes materiais
esgotáveis, reduzindo o desequilíbrio ambiental causado na sua exploração, assim como
reduzir os custos na construção destas obras e o desperdício dos pneus.

INTRODUÇÃO
Desde os tempos passados até hoje há uma crescente densidade populacional em torno das
grandes cidades, sendo preocupação constante para os municípios criar as condições e
responder a esta demanda de terra para seu aproveitamento em términos de habitação,
instituições de serviços públicos e privados. É sobejamente sabido, que nem toda terra
disponível encontra-se naturalmente com as condições já criadas para seu uso e
aproveitamento, carecendo de alguns trabalhos de regularização a partir dos movimentos de
terra (aterro e escavação) até a estrutura de contenção de terra para garantir estabilidade
reduzindo á grande escala os riscos de falha da dita terra assim como erosão da mesma.
As obras de contenção de terra são requeridas quando o uso de taludes resulta em ocupação de
maiores áreas para garantir a estabilidade do sistema, tornando a construção muito onerosa.
Quando se pretende construir estruturas de contenção de terra, na fase do seu desenho precisa
prever alternativas de alívio de tensões ou empuxos, originados pela água da chuva que é
absorvida pela terra contida.
Os materiais de construção usados nestas estruturas de contenção são o betão simples assim
como o armado. Dependo da dimensão da obra, a aplicação deste material torna a obra
onerosa relativamente a aplicação de pneus gastos usados em veículos automóveis.
Os pneus é de acesso fácil, barato e um comportamento ambiental bom relativamente o betão
que nascem a partir da extração de seus agregados em minas, consumindo energias por
exemplo na trituração da brita para as dimensões desejadas. Os pneus possuem um ciclo de
vida que os permitem as renascer (reutilização) neste caso concreto em vias de comunicação.
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INTRODUÇÃO DO MATERIAL
Segundo Ramos 2005, em 1839, Charles Goodyear descobriu casualmente o processo de
vulcanização da borracha, com isso em 1845 aproveitando-se desta descoberta, R. W.
Thomson criou o pneu de borracha. Durante décadas muitas experiências foram sendo
realizadas para o melhoramento das propriedades da borracha natural. A partir da primeira
guerra mundial, na Alemanha foi criada uma nova tecnologia para a fabricação da borracha
sintética, uma vez que até este período os pneus dependiam em sua totalidade da matériaprima borracha natural para sua confecção [1].
A partir desta inovação e descoberta dos pneus de borracha, em virtude da resistência,
durabilidade e conforto para transporte de cargas e pessoas, a fabricação e venda de pneus no
mundo foram crescendo vertiginosamente, uma vez que o novo processo incorporou
qualidades e propriedades mais atrativas à borracha tais como resistência à abrasão,
elasticidade, durabilidade, entre outras.
O pneu é uma das partes mais importantes de qualquer veículo automotor. É o pneu que
suporta o peso do veículo e sua carga e, faz o contacto do veículo com solo. O pneu
transforma a força do motor em tracção e é responsável pela eficiência da frenagem e da
estabilidade, nas curvas.
No processo de fabricação dos pneus envolvem a combinação das diferentes matérias-primas
numa única mistura química, física e engenharia, dá ao consumidor o mais alto nível de
conforto, performance, eficiência, confiabilidade e segurança que moderna tecnologia pode
oferecer.
Ciclo de Vida do pneu
Segundo Costa 2007,o ciclo de vida de um produto compreende os estágios sucessivos e
encadeados de um sistema de produto, desde a extração dos recursos naturais até a disposição
final. A matéria proveniente do próprio planeta é a base de tudo. Os processos antrópicos
retiram o material do solo, do ar ou da água, transportam-no e aplicam-no na elaboração do
insumo desejado. Em seguida, ocorre a utilização pela população e, por fim, a disposição na
natureza, onde os ciclos biogeoquímicos cuidam de tornar os resíduos novamente
aproveitáveis. Os resíduos podem também ser reciclados em processos antrópicos que
pospõem o retorno dos materiais à natureza [2].
Extração da matéria-prima do pneu
Segundo Andrietta (2002) apud Oliveira e Castro, a borracha é o principal material do pneu
representando 40% do seu peso. Essa borracha pode ser dividida em dois tipos:
•
•

Natural;
Sintéctica.

Natural- sua principal extração vem de uma derivada da seringueira-hevea brasiliensis. A
produção de pneus representa um terço do consumo mundial de borracha.
Sintética- tipo de elastómeros, polímeros com propriedades físicas parecidas com a borracha
natural. E derivada de petróleo ou gás natural. Seu consumo para a fabricação de pneus
representa 2/3 do total de borracha no mundo [3].
Além da borracha, existem, como matéria-prima do pneu, o negro de carbono ou negro de
fumo, fibras orgânicas e poliéster, arrames de aço derivados do petróleo e outros produtos
químicos.
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Essencialmente na construção do pneumático, a adição de negro de fumo deixa a borracha
mais resistente e aumenta seu desempenho. Através de um método chamado vulcanização, a
borracha é misturada ao negro de fumo num molde aquecido entre 120 a 170 graus Celsius e a
eles são adicionados enxofre composto de zinco e outros aceleradores de processo.
Jensen et al., 1997 apud Andrietta 2002, referem que todo ou qualquer processo de fabricação
ou produção de produto começa com a primeira operação do homem sobre a natureza,
retirando desta os recursos que necessita para produção, e termina quando o homem executa
sua última intervenção, lançando no meio ambiente as sobras ou os resíduos que não serão
mais de um produto, cradle-to-grave, que significa do berço ao túmulo [3]. Este conjunto de
acções justifica a expressão amplamente divulgada como definição do ciclo de vida
A figura 1 abaixo representa a constituição do pneu.

Fig. 1 - Composição química média de um pneu (Andrietta,2002)

A seguir faz-se apresenta-se descrição dos elementos constituintes dos pneus, nomeadamente:
- Banda de rolamento: é parte externa do pneu, é ela que faz o contacto com o solo, por
isso sua formação é feita por um composto de borracha que oferece grande resistência
ao desgaste, além disso, seus desenhos são projetados cuidadosamente para
proporcionar uma boa tracção, estabilidade e segurança ao veículo;
- Malha de aço: têm a função de estabilizar a carcaça dos pneus radiais;
- Talão: constituído por vários arames de aço de alta resistência unidos e recobertos por
borracha, possuindo o formato de um anel e tem a função de manter o pneu acoplado ao
aro sem permitir o vazamento do ar;
- Carcaça de lona: é a estrutura interna do pneu, responsável pela retenção do ar sob
pressão e com função de suportar o peso do veículo, é constituída por lonas de poliéster,
náilon ou aço, disposta na diagonal ou radial;
- Parede lateral ou flanco: composto por borrachas de alto grau de flexibilidade, sua
função é proteger a carcaça.
Segundo Ramos 2005, é importante lembrar que também existem pneus sem a câmara-de-ar,
os que não possuem esta câmara, na camada interna da carcaça há uma borracha chamada
liner que garante a retenção do ar. Estes pneus oferecem um factor extra à questão da
segurança, pois caso sejam perfurados, o ar sairá de seu interior lentamente. Além disso há o
facto de apresentarem montagem e desmontagem mais rápida que os pneus que apresentar
câmara-de-ar [1].
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Planeamento e Design dos pneus
Segundo Polakoski (2006), muitos pneus são desenhados para atenderem às necessidades e
performance especificadas por um modelo de automóvel em particular. O processo começa
com um computador que converte a matemática das necessidades do veículo em
especificações técnicas. Um protótipo do pneu é feito para testar a eficiência do design em
relação às características desejadas. O projecto de um pneu pode levar meses de testes,
inspecções e verificações de qualidade antes de entrar em linha de produção [4].
Produção dos pneus
Andrade 2007, diz que o pneu tornou-se um artefacto imprescindível e fundamental na
sociedade moderna, por agilizar, dar comodidade e segurança no transporte de cargas e
passageiros, por isso nas últimas décadas a demanda mundial vem crescendo
vertiginosamente [5].
A demanda mundial por pneus deriva do mercado de reposição e o mercado das montadoras.
A frota mundial de veículos forma o mercado de reposição devido à necessidade de troca de
pneus em função do desgaste com o passar do tempo, no caso o mercado das montadoras
acontece em função de cada novo veículo de passeio demandar cinco novos pneus [5].
O processo de produção começa com a seleção de vários tipos de borracha juntamente com
óleos especiais, carbono preto, pigmentos, antioxidantes, silicone e outros aditivos que serão
combinados para oferecer as características desejadas. Compostos diferentes são usados para
diferentes partes do pneu. Uma máquina chamada Misturador Banburry transformará estas
várias matérias-primas para cada composto em uma mistura homogênea com a consistência
da borracha [5].
O processo de mistura é controlado por computador para assegurar a uniformidade da mistura
sendo esta específica para cada tipo e modelo de pneu [5].
Após isto, começa a montagem do pneu. O primeiro componente a ir para a montagem é o
perfil interno (innerliner), uma borracha especial que é resistente ao ar e à penetração e que
tem a forma de um tubo interno. Depois vem a lona e cintas que são cortadas em ângulo
preciso para atender as características desejadas do pneu. Fios de aço revestidos de bronze são
colocados em dois arcos os quais são implantados na parede lateral do pneu para formar o
talão. A banda de rodagem e as paredes laterais são colocadas sobre as lonas e cintas e depois
todas as partes são unidas firmemente. O resultado de tudo isto é chamado de pneu verde ou
incurado [5].
A última etapa é curar o pneu. O pneu verde é colocado dentro de um molde e é inflado para
pressioná-lo contra o molde, formando assim o desenho da banda de rodagem e as
informações na lateral dos pneus. Depois o pneu é aquecido á temperatura de 150 graus por
12 a 15 minutos vulcanizando-o para ligar todos os componentes e curar a borracha [5].
Os Pneus maiores e off roads podem levar mais de um dia para curar. Todos os pneus são
inspecionados, e as amostras aleatórias são retiradas da linha de produção e testadas. Algumas
passam por raios x, algumas são cortadas, outras são enviadas para testes com rodas e outras
são testadas em pistas para avaliar o desempenho, maneabilidade, desgaste, tracção e
segurança [5].
Embalagem e distribuição
O final da linha é a embalagem e a distribuição dos pneus com começo da viagem do produto
através de canais de distribuição complexos com meios de transporte diversificados. Essa
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viagem traz perigo e pode causar custos e consequências desfavoráveis para uma empresa e
seus clientes, o que pode ser evitado [5].
Processos e tecnologias de embalagem final principalmente a paletização embalagem de
paletes são de extrema importância para a segurança de um produto no ponto mais alto do seu
valor agregado, para o fornecimento e utilização pelo cliente, assim como para o aumento da
rentabilidade da linha de embalagem. Cargas mal paletizadas podem, por exemplo, aumentar
o tempo e os custos de transporte. Da mesma forma, uma embalagem não ideal da palete leva
a cargas instáveis, que podem tombar facilmente e ser danificadas ou ter conteúdos
derramados. Os custos podem reduzir os lucros e ao mesmo tempo a perda da reputação traz a
uma empresa consequências drásticas quanto á sua participação no mercado [5].
Destino de pneus inservíveis
Devido à problemática que tem sido para qualquer país a disposição final de resíduos sólidos,
no caso em estudo os pneus inservíveis, as leis e normas que regulamentem actividades
ligadas a este segmento auxiliam no processo de controlo e gerenciamento deste assunto. Para
o caso de Moçambique ainda não existem normas ou legislação que regem sobre o destino
final dos pneus inservíveis.
Vários países, estão implantando instrumentos que buscam viabilizar o gerenciamento de
pneumáticos inservíveis, tendo como exemplo a Diretiva 91/157/CEE, da Comunidade
Europeia e das Normas Directivas de Aterros na Irlanda, programas que buscam a redução na
fonte com o propósito de recuperar esse produto, assim como a reutilização e reciclagem dos
pneumáticos, quando transformado em inservível, por meio de adoção de alternativas
tecnológicas existentes e em caráter experimental.
O processo de reforma de pneus auxilia no prolongamento do tempo de vida útil deste
produto, e como este item é um dos mais caros para os proprietários de veículos, tem sido
grande a procura por esta opção de serviço antes da troca definitiva do pneu.
Segundo Reinikka apud Kamimura, 2002, a prática da reforma de pneus colabora em muito
para a minimização dos impactos associados à fase de descarte final do pneu automotivo;
além disso, o pneu reformado permite minimizar custos de manutenção de frotas de veículos
devido ao menor custo desse pneu em comparação aos novos, e também economia de
matérias-primas obtidas através do petróleo e energia elétrica utilizadas na confecção de
novos pneus.
No entanto, Almeida apud Kamimura 2002, diz que é importante frisar que nem todos os
pneus podem passar pelo processo de reforma. Para que isso ocorra é necessário que a
estrutura do pneu deva estar intacta para que ele cumpra sua função original quando for
reutilizado, além disso, a questão da segurança não deve estar comprometida [6].
Os processos industriais existentes para a reforma de pneus são: recapagem, recauchutagem e
remoldagem.
Abaixo seguem-se maiores detalhes sobre estes processos:
- Recapagem: é a reconstrução de um pneu através da substituição de sua banda de
rodagem.
- Remoldagem: é outro processo de reutilização dos pneus classificados como
reformáveis, sendo reconstruído o pneu através da substituição da banda de rodagem e,
dos ombros e de toda a superfície dos seus flancos (Kamimura 2002) [6].
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- Recauchutagem: é a reconstrução do pneu através da substituição da banda de rodagem
e dos ombros. Consiste na remoção da banda de rodagem desgastada da carcaça do pneu
para que através de um novo processo de vulcanização se coloque uma nova banda de
rodagem.
O esquema da figura 2, resume a trajectória da vida do pneu, que em princípio parte da sua
extração passando por vários outros processos a chegar a morte onde em alguns casos pode
ser ressuscitado ou reciclado para outro ou aplicação ou simplesmente descartado a céu aberto
como um lixo ou ainda a sua incineração.

Fig. 2 - Ciclo de vida do pneu (UNEP,2006 apud Costa,2007) [2]

Reciclagem de pneus
A reciclagem de com Morais (2009), torna-se uma das alternativas para evitar que produtos
degradem ainda mais o ambiente, sendo actualmente uma obrigação e dever de todos.
Destaca-se como o lixo doméstico que compõe-se de embalagens que poderiam ser recicladas.
O nível de poluição deste lixo é elevados ao meio ambiente [7].
O uso de métodos de reciclagem e reaproveitamento é a saída para evitar esta situação. Os
pneus abandonados não são apenas um problema ambiental, mas também de saúde pública,
pois acumulam água das chuvas, formando ambientes bastantes propícios a proliferação de
doenças como a malaria através do abrigo aos mosquitos. Para deter o avanço desse lixo, é
preciso fazer o uso da reciclagem. No entanto a reciclagem dos pneus chamados inservíveissem condições de rodagem ou de reforma é desafio para muitos países.
A reciclagem é fruto da preocupação com a qualidade de vida, associado a um modelo de
desenvolvimento racional e sustentável.
Conforme Morais (2009), na recapagem de pneus, são inseridas novas camadas de borracha,
fazendo-os ganhar uma sobrevida. Além de mais, proporciona uma economia de energia e
matéria-prima, que seriam utilizadas na produção de um novo pneu [7].
Outra medida de reciclagem de pneus surge como alternativa e, ganha cada vez mais espaço, a
qual se refere á criação de calcados e demais produtos.
Segundo Morais 2009, ainda, comenta-se que o maior mercado que utiliza pneus reciclados é
o de usinas de energia, fábricas de papel e fornos para cimento, os quais utilizam o produto
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como combustível, representando dois terços da indústria de reciclagem. Também se citam
empresas que fabricam sandálias com pneus depois de reciclados. Assim, com a missão de
reutilizar pneus que não possuem mais uso, elas buscam manter o desenvolvimento
sustentável dos países [7].
Os pneus são acessórios muito usados na indústria automobilística, tendo em conta a
crescente demanda na compra de veículos por parte dos citadinos, com vista a facilitar a sua
locomoção a nível das urbano assim como rural. Estes veículos usam pneus e estes mesmos
não são eternos tem um ciclo de vida, havendo uma necessidade de substituição quando
gastos, pois já não oferecem segurança e comodidade ou ainda repor as propriedades perdidas
devido a utilização.
Por não haver consciência de reaproveitamento deste produto são descartados em locais que
não são considerados convenientes. Portanto, a figura 3 abaixo mostra alguns de destinos dos
pneus inservíveis

(a)
(b)
Fig. 3 - Descarte indevido em rios e lagos contribuem para o assoreamento e enchentes (Veloso) [8]

O descarte indevido de pneus pode servir de abrigo para certos animais ou insectos que
podem provocar terror as comunidades próximas do local de descartes, assim como por
exemplo acolher a população de mosquitos que podem fomentar a malaria que é uma doença
fatal em Moçambique assim como a nível de vários países do continente africano. A figura 4,
abaixo, ilustra um exemplo de abrigo aos mosquitos.

(a)
(b)
Fig. 4 - Pneus são criadouros e abrigo para vectores de doenças como a malária (Veloso) [8]

-959-

Simpósio-16: Optimização para o Desenvolvimento Sustentável

Quando defronta-se com o número de pneus inservíveis gerados anualmente em todo mundo
percebe-se a importância de buscar-se novas alternativas para a utilização deste material em
outros processos de reaproveitamento e reciclagem.
Numa outra vertente em função do descrito acima sobre o descarte desorganizado de pneus
inservíveis, pode-se tomar medidas para resolver este problema de poluição a partir da
organização de um local específico para o descarte dos pneus inservíveis de modo a poder
controlar este produto e evitar com que estes sejam descartados desorganizadamente, onde
estes possa ser armazenado. A figura 5 mostra a quantidade anual de pneus inservíveis que
podem produzir, estas quantidades só ser contabilizados ou estimadas quando existem locais
de depósitos deste produto inservível para o objectivo inicial.

Fig. 5 - Grandes quantidades de pneus inservíveis gerados por ano (Veloso) [8]

O armazenamento dos pneus pode ser perigoso perante uma situação de incendio, porque o
produto alimenta a combustão perigando as infraestruturas vizinhas, mas também através da
libertação da névoa de fumo contamina o ambiente. Ao invés de apenas armazenar-se este
produto inservível pode-se estudar alternativas ou tecnologias para seu aproveitamento em
outras aplicações onde podem adaptar-se. A figura 6 a mostra o incendio devido ao
armazenamento de pneus.

(a)
(b)
Fig. 6 - Risco de incendio decorrente do armazenamento de pneus (Veloso) [8]
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As figuras abaixo referenciadas, mostram um exemplo de reutilização dos pneus no
travamento da erosão, tudo indica que as acções ambientais tem um efeito sobre os solos
locais figura 7. Onde mostra-se a disposição dos pneus inservíveis no local afecto pela erosão
e por conseguinte a deposição de solos sobre os pneus (preenchendo a área vazia dos pneus).
Já para outra figura 8 indica uma outra aplicação dos pneus que é em cadeiras com esta
aplicação.
Com esta técnica de reutilização dos pneus pode-se reduzir o consumo da madeira, ferro e
plásticos que efeitos impactantes sobre o ambiente, tornando o preço destas cadeiras muito
reduzidas relativamente a madeira, ferro e o plástico referido anteriormente.

(a)

(b)
Fig. 7 - Pneus inteiros usados para conter erosão do solo (Andrade, 2007) [5]
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Fig. 8 - Cadeiras feitas de pneus (andrade,2007) [5]

SOLUÇÕES COM MURO DE PNEUS
O custo depende basicamente da quantidade de pneus, que são pneus usados. Geralmente
encontrados em depósitos de lixo, esses pneus podem ser adquiridos por baixo preço.
Para melhor visualizar o custo do muro de pneus, a análise considera a sua variação com a
altura. Alem dos pneus, tem-se o arame revestido de PVC, que é a solução adoptada para
amarração; uma máquina de terraplenagem, um tractor e mão-de-obra, segundo a necessidade.
Sabe-se, de antemão, que não é possível escolher o tipo de pneu, o qual está no lixo. Portanto,
pode optar-se por adoptar, como hipótese, o tipo de pneu mais vendido no mercado.
Segundo Gerscovich, os muros de pneus são constituídos a partir do lançamento de camadas
horizontais de pneus, amarrados entre si com corda ou arame e preenchidos com solo
compactado. Funcionam como muros de gravidades e apresentam como vantagens o reuso de
pneus descartados e a flexibilidade. A utilização de pneus em obras geotécnicas apresenta-se
como uma solução que combina a elevada resistência mecânica do material com baixo custo,
comparativamente aos materiais convencionais [9].
Sendo um muro de peso, os muros de solo-pneus são limitados a alturas inferiores a 5m e á
disponibilidade de espaço para a construção de uma base com largura da ordem de 40% a
60% da altura do muro [9].
No entanto, deve-se ressaltar que o muro de solo-pneus é uma estrutura flexível, e, portanto as
deformações horizontais e verticais podem ser superiores às usuais em muros de alvenaria ou
em betão [9].
Assim sendo, não se recomenda a construção de muros de solo-pneus para contenção de obras
civis pouco deformáveis, tais como estruturas de fundações ou ferrovias [9].
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Como elemento de amarração entre pneus, recomenda-se a utilização de cordas de
polipropeno com 6mm de diâmetro. Cordas de náilon ou sisal são facilmente degradáveis e
não devem ser utilizadas. O peso específico do material solo-pneus utilizado em muros
experimental foi determinado a partir de ensaios de densidade de campo (Medeiros et al
1997), e varia na faixa de 15,5kN/m3 (solo com pneus inteiros) a 16,5 kN/m3 (solo com pneus
cortados) [9].
O posicionamento das sucessivas camadas horizontais de pneus deve ser descasado, de forma
a minimizar os espaços vazios entre pneus [9].
A face externa do muro deve ser revestida, para evitar não só carreamento ou erosão do solo
de enchimento dos pneus, como também o vandalismo ou possibilidade de incêndios. O
revestimento da face do muro deverá ser suficientemente resistente e flexível, ter boa
aparência e ser de fácil construção. As principais opções de revestimento do muro são
alvenaria de blocos de betão projectado sobre tela metálica, placas pré-moldadas ou
vegetação. A figura 9 a seguir mostra a aplicação dos pneus em muros de contenção de terra
nas alíneas (a) e (b).

CONCLUSÃO
A temática relativa a sustentabilidade é um dos assuntos que deve preocupar toda sociedade,
pois sabe-se que recursos naturais são esgotáveis, havendo uma enorme necessidade da
racionalização dos recursos naturais, explorando e aplicando-os de forma racional.
Analisando os ciclos de vida dos distintos materiais que se encontram á disposição, há
possibilidade de reutilização ao fim para que primeiramente fora concebido, mas também há
várias opções de utilização após reciclagem, o uso como agregados ou ainda como elemento
de substituição.
Com base na análise do ciclo de vida do pneu foi possível perceber que após seu uso original
esta pode ser reaproveitado para diversos fins, na construção de muros de contenção, na
produção de sandálias, produção de cadeiras entre outras aplicações.
Para além da reutilização ou reaproveitamento deste material para outros fins, percebe-se
claramente que há uma economia ou redução na extração de materiais convencionais a que
está-se acostumado a usar, poluindo cada vez menos o ambiente.
Portanto, o reaproveitamento dos diversos materiais que estão á disposição é uma solução
muito económica, ambientalmente amigável a partir da redução dos impactos negativos.
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(a)

(b)
Fig. 9 - Muro de contenção de terra usando pneus como material de construção alíneas a) e
b) (Souza 2002 [10], Gerscovich [9] respectivamente)
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