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RESUMO 

 

O gerenciamento adequado de resíduos sólidos implica na proposição de 

tecnologias ambientalmente adequadas de reciclagem ou disposição final. 

Mundialmente, no caso de pneus inservíveis, a principal forma de destino final é a 

estocagem ou a queima para recuperação de energia. A estocagem pode gerar problemas 

ambientais como o risco de incêndios e a proliferação de animais ou insetos vetores de 

doenças. Embora venha crescendo o estudo de tecnologias para reciclagem e ou 

reutilização de pneus inservíveis, o total efetivamente reciclado é pequeno, mesmo em 

países que priorizam estas ações. O alto custo operacional e tecnológico inviabiliza uma 

maior abrangência na adoção de destas técnicas. Por outro lado, tecnologias de baixo 

desembolso de capital apresentam pequena demanda por pneus descartados. A 

tecnologia estudada reúne características de baixo custo operacional, em comparação às 

demais formas de reciclagem e a vantagem de propiciar controle indireto ao mosquito 

vetor da dengue, além de recuperar áreas degradadas por erosão e incrementar os 

reflorestamentos com espécies nativas. Ela consiste em enterrar pneus inservíveis em 

grandes erosões (voçorocas) ou com eles construir barreiras de assoreamento como parte 

da estratégia de recuperação da paisagem erodida que será posteriormente revegetada. 

Resultados dos testes de respirometria e liberação de zinco não demonstraram 

interferências negativas com a microbiota ou a liberação excesssiva de zinco na solução 



 xi

do solo ou no  seu lixiviado. O potencial operacional de adoção da técnica foi 

demonstrado ser viável para todo o Estado de São Paulo, excluindo-se, eventualmente, a 

sua região metropolitana. 



 

ENVIRONMENTAL RECLAMATION OF ERODED AREAS AS A FINAL 
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SUMMARY 

 

The appropriate solid waste management implies on the proposal of clean 

technologies for recycling as well as disposal of wastes widely generated by industrial 

processess. Regarding scraped tyres, stockpilling and energy recovery are the main 

practises adopted. Generation of urban pragues and pollution from uncontroled fire are 

large environmental problemas associated to the management of wasted tyre. Although 

tyre recycling technologies have been increasing the cost effectiveness associated to 

these technologies still being worthless, even in developed countries. On the other hand, 

low cost technologies demand a small amount of scraped tyre. The technology studied 

has a relative high demand for scraped tyre and also seems to be suitable for tyre 

disposal, dengue fever control as well as an improvement on degradated land restoration 

and reforesting. Results from biological test (soil respirometry) and zinc release from 

soil solution and leachates showed no interference with soil microbes, neither soil nor 

water contamination. Information generated from geoprocessing came across to a huge 

number of erosions in São Paulo State where the technique should be applied. 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais 

Um dos grandes desafios da Ciência e Tecnologia (C&T) em escala 

global, principalmente após o início dos anos 90, tem sido o estabelecimento de 

tecnologias limpas na reutilização de resíduos sólidos industriais ou domésticos. 

Adhikari et al. (2000), citam que um dos maiores problemas no início do Século 21 é o 

gerenciamento de rejeitos, entre eles os polímeros, por não se decomporem facilmente. 

Entre as diferentes categorias de resíduos sólidos, a reciclagem ou a disposição final do 

pneu inservível vem ganhando destaque na agenda de debates técnico-científico ou 

político mundial e nacional. No Brasil a resolução Conama 258/99 (Brasil, 2004), a qual 

instituiu o termo “pneus inservíveis” para todos os pneumáticos sem condições técnicas 

de reuso, proíbe a deposição de pneus em aterros sanitários desde dezembro de 1999. 

Além disso, as empresas fabricantes ou importadoras de pneus devem, a partir de 2002, 

proporcionar disposição final ambientalmente adequada em escala proporcional à 

quantidade produzida ou importada. A disposição inadequada de pneus é considerada 

como um dos principais fatores para a reprodução do mosquito Aedes aegypti (Melo, 

1998). 

Embora exista um amplo campo de possibilidades para a reciclagem de 

pneus (pavimentação asfáltica, recuperação da borracha e outros componentes), a 

queima em termelétricas e a disposição em depósitos representam as formas 

preponderantes de destinação final de pneus usados em países desenvolvidos (Menning, 

1998). Alternativamente, o uso de pneus inservíveis no controle de grandes erosões, 

como parte integrante de um conjunto de medidas para reconstrução da paisagem, cria a 

oportunidade de agregar importância (econômica, ecológica, social ou ambiental) pela 

necessidade de recuperação dessas áreas erodidas. Na maioria dos casos, o alto custo e a 

difícil percepção real do problema, por parte do agricultor ou pelos gestores públicos 
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acaba por inviabilizar a execução de projetos de recuperação de áreas degradadas por 

erosões. Os municípios, principalmente os de pequeno e médio porte, muitas vezes 

convivem com o alto índice de infestação por mosquitos causadores de dengue, áreas 

erodidas e baixos índices de áreas florestadas. A destinação final ambientalmente 

adequada dos pneus inservíveis pode servir para captar recursos para o equacionamento 

conjunto destes problemas, como foi demonstrado por Sparovek et al. (2001). A 

captação de recursos visando a reciclagem ou o destino final de pneus já é comum em 

outros contextos, como na queima em instalações industriais ou na recuperação de seus 

constituintes. 

Diante da necessidade de destinação adequada, em função dos problemas 

de saúde pública vinculados ao descarte inadequado de pneus e do alto custo das 

alternativas de reciclagem, o presente trabalho de pesquisa objetivou estudar a 

viabilidade técnica e os impactos ambientais decorrentes do enterrio de pneus inservíveis 

na recuperação de áreas erodidas. 

 

1.2 Hipótese e objetivos 

Partindo-se da formulação conceitual  sugerida por Sparovek et al. (2001) 

de que pneus inservíveis podem ser usados como parte de uma técnica de recuperação 

ambiental de grandes erosões e admitindo-se as hipóteses: 

 

a)  que os pneus inservíveis podem contaminar os solos e águas subterrâneas, 

principalmente por zinco; 

b)  que pode haver interferências com a microbiota dos solos submetidos à 

técnica proposta; 

c)  existe um número suficiente de erosões de grande porte no Estado de São 

Paulo para a aplicação da técnica, pretende-se: 

 

1) Avaliar a possível liberação de compostos inorgânicos, em especial o 

zinco, quantificando seus valores. 
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2) Diagnosticar interferências na atividade microbiana do solo e ciclo do 

carbono. 

3)  Levantar a potencialidade da técnica de recuperação de áreas erodidas, em 

função da quantificação das erosões de grande porte ocorrentes no Estado 

de São Paulo e para Piracicaba. 

 

Os resultados deverão auxiliar no dimensionamento operacional à 

formulação inicial e avalição de seus impactos ambientais, caracterizando a tecnologia 

como limpa ou não, passível de ser certificada e recomendada oficialmente como 

promotora do destino final a pneus inservíveis, no âmbito da Resolução Conama 258/99 

(Brasil, 2004). 



 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A qualidade ambiental em áreas erodidas 

A análise e a quantificação dos impactos ambientais diretos ou indiretos 

de uma paisagem degradada por processos erosivos não é tarefa elementar. As diferentes 

formas de percepção do problema entre agricultores, cientistas e sociedade conduzem a 

uma dificuldade de se estabelecer, consensualmente,  medidas mitigadoras conforme 

relatam Sparovek & De Maria (2001). Posto de outra forma, existem tecnologias 

consolidadas para o controle de erosão para áreas rurais e urbanas além de programas 

oficiais (Programa Nacional de Bacias Hidrográficas e Conservação de Solos na 

Agricultura, Comitês de Bacias Hidrográficas). O problema principal consiste na 

sensibilização dos agentes envolvidos na adoção dessas tecnologias ou proporcionar 

abrangência aos programas oficiais. Faltam, aparentemente, motivos que convençam os 

agentes envolvidos sobre as vantagens das práticas já existentes. 

Quanto ao aspecto legal a Lei 6.225 de 14 de julho de 1975, ainda em 

vigor, estabelece a obrigatoriedade para algumas regiões do país de elaborar planos de 

proteção do solo e combate à erosão (Brasil, 2004). A Constituição do Estado de São 

Paulo também dedica um artigo específico ao controle de erosão. “Art. 209 - O Estado 

adotará medidas para controle da erosão, estabelecendo-se normas de conservação do 

solo em áreas agrícolas e urbanas (São Paulo, 2004).” 

Alguns problemas advindos da erosão (contaminação da água por 

nutrientes, pesticidas, sedimentos, eutrofização de lagos, entre outros) estão mais 

presentes nas agendas de debates da sociedade civil organizada do que a erosão em si 

(Sparovek & De Maria, 2001). Na mesma linha de raciocínio, custos dos problemas 

ambientais ocasionados pela erosão como a inviabilização do uso de certos mananciais 

ou mesmo o encarecimento do tratamento de água são muitas vezes pulverizados e 
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repassados aos consumidores sem que haja uma preocupação estratégica de preservação 

dos recursos naturais como fontes produtoras de água. 

Os impactos decorrentes da erosão do solo, principalmente os 

indiretamente ligados à depauperação dos recursos hídricos e dispersão de poluentes não 

sensibilizam suficientemente os produtores agrícolas ou legisladores para o seu 

equacionamento satisfatório, apesar da disponibilidade tecnológica. Neste caso, há 

necessidade de maior eficiência na conscientização em relação ao problema ou, como é 

mais usual, criar estímulos para a adoção de práticas conservacionistas. Estes estímulos 

são mais eficientes se remunerarem aqueles dispostos a uma atitude corretiva do que 

punitivas aos que persistem no erro (geralmente adotada na legislação sobre o tema). A 

tecnologia  proposta por Sparovek et al. (2001) tem como base a criação destes 

estímulos compensatórios através da possibilidade de financiamento externo (via 

cobrança pelo destino final dos pneus inservíveis) para a recuperação ambiental de áreas 

erodidas. 

 

2.2 Composição  química e danos ambientais associados ao pneu como resíduo 

sólido 

Mesmo havendo um grande número de fabricantes de pneus, sua 

composição é bastante similar, já que essas manufaturas devem atender a rígidas 

especificações de segurança. A composição média dos pneus para veículos leves ou 

pesados encontra-se descrita na Tabela 1. 
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Tabela 1. Composição média de pneumáticos (Basel Convention Series, 1999) 

Material Veículos leves Veículos pesados 

Borracha/ elastômeros 47% 45% 

Carbon black 21% 22% 

Metais 17% 25% 

Têxteis 6% --- 

Óxido de zinco 1% 2% 

Enxofre 1% 1% 

Aditivos 7,5% 5% 

 

Encapsulados à matriz da borracha podem ser encontrados inúmeros 

materiais os quais, na legislação européia, têm sua concentração máxima definida, 

segundo os dados da Tabela 2. 

 

Tabela 2. Materiais constituintes ou impurezas na matriz da borracha de pneumáticos, 

(Basel Convention Series, 1999) 

Constituintes Função Concentração 

Compostos de cobre Componentes da cinta metálica 0,02% 

Compostos de zinco Óxido de zinco, como catalisador 1% 

Cádmio 
Como impurezas no óxido de 

zinco 
máx. 0,001% 

Chumbo 
Como impurezas no óxido de 

zinco 
máx. 0,005% 

Soluções ácidas ou ácidos em 

forma sólida 
Ácido esteárico aprox. 0,3% 

Compostos orgânicos 

halogenados 

“Halogen butyl rubber” 

uso em decréscimo 
conc. máx. em halogênios 0,1% 
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Embora o pneu esteja classificado como um resíduo inerte 

(ABNT, 1987a), a disposição inadequada destes no ambiente pode causar sérios 

problemas como já verificados em outros países, em destaque, a queima acidental ou 

incidental de depósitos liberando poluentes para o ar, solo e águas superficiais ou 

subterrâneas. 

Países com histórico de preocupação ambiental como os que integram a 

União Européia adotaram determinações específicas para o gerenciamento de pneus 

descartados, reunidos em uma publicação intitulada “Technical Guidelines On 

Hazardous Wastes: Identification and Management of Used Tyres” (Basel Convention 

Series, 1999). Esse documento informa que soluções ácidas (pH 3,7) usadas nos testes 

de lixiviação promoveram liberação de metais como zinco, cádmio, chumbo e titânio, 

dos pneus, enquanto o mesmo teste, porém conduzido com aplicação de soluções neutras 

ou alcalinas, não evidenciou qualquer liberação desses metais. Os testes também não 

revelaram a liberação de compostos orgânicos segundo os métodos utilizados. 

Resultados negativos também foram obtidos com os testes ecotoxicológicos. Gronevelt 

& Grunthal (1998) obtiveram resultados aceitáveis quanto à liberação de compostos 

orgânicos voláteis, os VOCs (Volatile Organic Compounds). Também para metais, 

através do BNA (Basic Neutral Acidic) Tests, os resultados obtidos estiveram dentro dos 

limites estabelecidos pela legislação ambiental canadense. 

Al-Tabbaa et al. (1997), investigando o uso de pneu misturado a solos 

para aplicações em engenharia obtiveram altas concentrações de metais pesados no 

lixiviado através de TCLP test (Total Concentration of Leachates Protocol). Porém os 

autores sugeriram testes menos severos que o TCLP antes de conclusões negativas sobre 

o uso pretendido. 

Com relação aos compostos orgânicos presentes no pneu, 

Suwanchaichinda et al. (2002) apontam o benzothiazol (BZT), além de seus derivados, 

como o principal composto presente no lixiviado. Segundo os autores, o benzothiazol 

age na indução do citocromo P450s e torna, resistente à inseticidas, as larvas do 

mosquito Aedes albopticus, que vem se tornado um dos principais vetores da dengue em 

vários continentes. 
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2.3 Alcance da reciclagem de pneus e alternativas tecnológicas 

Mesmo com toda a tecnologia disponível para reciclagem, países como 

EUA e Canadá reciclam somente 20% do total de pneus descartados (Cecich, 1996; 

Groenevelt, 1998). Grande montante do total descartado é utilizado como fonte 

energética, misturado ao carvão mineral (Nishimura, 1993; Cecich, 1996; Ferrer, 1997). 

Apesar da queima a altas temperaturas, quando tecnicamente conduzida, resultar em 

valores aceitáveis de liberação de poluentes atmosféricos, Doss et al. (1995) relatam um 

incremento de zinco em tecido foliar de plantas próximas a usinas terméletricas, as quais 

queimam pneus picados misturados ao carvão mineral. No entanto os valores obtidos 

não foram considerados fitotóxicos. O incremento em zinco, inversamente proporcional 

à distância, foi de 70 microgramas por grama a 300 metros, decaindo para 25 

microgramas a 900 metros de distância da usina térmica. No entanto, 

Mastral et al. (1999), obtiveram altas concentrações de PAH (Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbon) quando o pneu foi queimado nas mesmas condições que o 

carvão mineral, ou seja, utilizando-se a lavagem de gases como técnica de contenção de 

emissões. 

A queima de pneus em indústrias de cimento é apontada por 

Sharma et al. (2000) como a alternativa mais apropriada pela alta capacidade de 

consumo, menor liberaçao de poluentes não oxidados e o reaproveitamento de óxidos 

presentes no pneu como matéria prima para o cimento. Outra forma de reciclagem 

bastante difundida nos EUA é a utilização do pneu como substitutivo de material 

asfáltico (Gawel & Slusaski, 1998; Caponero, 2000). Ainda na engenharia civil, o pneu 

pode ser utilizado como barreiras de proteção em estradas, contenção de encostas em 

estruturas alveolares, etc (Long, 1985; Wastewatch, 2001). 

No manejo agroambiental, os pneus descartados podem ser utilizados 

como refúgio para a criação de peixes e crustáceos em recifes artificiais (Sinis et al., 

2000), no controle de erosões costeiras (Youdeowei & Abam, 1997) ou em áreas 

agrícolas (Sparovek et al., 2001) e ainda na composição de estruturas de drenagem 

subterrânea (Thomas et al., 1998) ou para redução de compactação (Malmgren et al., 

1994). 
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Possibilidades de uso como barreiras de contenção para a remediação de 

áreas contaminadas por poluentes orgânicos, como os óleos combustíveis, são apontadas 

como promissoras pela alta capacidade de sorção desses elementos conforme descrito 

por Smith et al. (2001). 

Meng et al. (1998) apontam para a possibilidade de uso de borracha 

proveniente de pneus usados como um meio adsorvente de mercúrio(II) no tratamento 

de solos contaminados por esse metal. Além do mercúrio o cromio hexavalente, Cr(VI), 

agente cancerígeno, pode ser removido em sistemas de tratamento utilizando-se um 

adsorvente produzido pela pirólise de pneus usados em substituição ao carvão ativado 

comercial, material que encarece a eliminação do cromio (Hamadi et al., 2001). 

No tratamento e aproveitamento da vinhaça para produção de biogás, 

Borja et al. (1996) obtiveram melhoria das condições de anaerobiose utilizando pedaços 

de pneus como substrato para microrganismos metanogênicos em biodigestor. 

Por último, técnicas biotecnológicas vem sendo estudadas como 

alternativas de reciclagem da borracha de pneumáticos. Entre elas a dessulfurização 

microbiana, ou seja, a utilização de microorganismos capazes de oxidar o enxofre e 

assim desvulcanizar a borracha (Holst et al., 1998). As diferentes técnicas reciclagem ou 

destino final de pneumáticos foram sintetizadas e analisadas criticamente por Caponero 

et al. (2000). A Tabela 3 apresenta esta análise. 

Apesar de Caponero et al. (2000) classificar a demanda pela utilização 

agrícola de pneus como desprezível, o presente trabalho evidenciará que tal afirmativa 

não é correta, em função da tecnologia proposta, de seu baixo risco ambiental e da 

necessidade de recuperação de grandes erosões. 
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Tabela 3. Comparação das tecnologias de destinação final de pneus 

Técnica 
Demanda por 

pneus 
Principais vantagens Principais desvantagens 

Aterro/ pilhas Ilimitada 
Baixo investimento de 
capital 

Formato pneu 
Perigo de incêndio 
Proliferação de insetos e roedores 

Co-processamento 
em cimenteiras 

Muito alta 

Diminuição do nível de 
emissão de poluentes 
Não gera resíduos 
Não necessita de controle 
extra para as emissões 

Suprimento da demanda 
Adaptação dos fornos 

Co-processamento 
em indústrias de 

papel 
Média 

Diminuição do nível de 
emissão de poluentes 

Valor dos produtos pouco 
competitivos frente aos 
combustíveis tradicionais 
Necessidade de pré tratamento 

Co-processamento 
em termelétricas 

Baixa 
Combustão completa dos 
pneus 

Suprimento da demanda 
Alto investimento de capital 

Pirólise 
Atualmente 

é desprezível 

Diminuição do nível de 
emissão de poluentes gasosos
Geração de produtos mais 
valorizados 
Alto potencial mercadológico 
do produto 

Falta de normalização dos 
produtos 
Recuperação entre 75-82% da 
energia 

Agricultura Desprezível 
Tratamento de grandes pneus 
Sem efeitos adversos ao 
ambiente 

Baixa demanda 

Artesanatos/ Recifes/ 
Quebra Ondas/ 

Barreiras 
Muito baixa 

Sem efeitos adversos ao 
ambiente 

Alto custo de disposição por pneu

Indústria civil Muito alta 

Melhora das propriedades do 
asfalto, 
Sem efeitos adversos ao 
ambiente 

Suprimento da demanda 
Necessidade de pré-tratamento 
Não se provou viável até o 
momento 

Desvulcanização Baixa 

Recuperação parcial das 
propriedades da borracha, 
Sem efeitos adversos ao 
ambiente 

Pior propriedade dos produtos 
Alto investimento de capital, 
Falta normalização aos produtos 

Fonte: Caponero et al. (2000) 
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2.4 Zinco liberado no solo ou água 

Entre outras alternativas de reuso, a técnica de “mulching” ou cobertura 

do solo em cultivos com hortaliças utilizando-se pneus picados (Krewer et al., 1996) 

resultou num aumento de zinco no solo, porém o mesmo não foi observado quanto aos 

teores foliares do elemento. Os autores concluíram não haver sinais visíveis de 

fitotoxidade para o zinco. 

No entanto, Handreck (1997) observou sintomas severos de fitotoxidade 

no cultivo hidropônico de variedades floríferas dos gêneros Petunia e Impatiens tendo o 

pneu picado como substrato. O autor desaconselhou o uso deste material como substrato, 

mesmo em misturas com outros materiais. 

Usando pneus picados em sistema de drenagem agrícola, Thomas (1998) 

determinou as concentrações de ferro e zinco na água de drenagem. Somente o ferro 

excedeu os limites de potabilidade. O zinco excedeu os limites permitidos, no estado da 

Geórgia, para águas superficiais. 

 

2.5 O problema: pneus inservíveis no Brasil 

Estimativas apontam para algo superior a 100 milhões o número de pneus 

abandonados em todo o território nacional (Sato, citado por Bertollo et al., 2000). 

A produção anual brasileira de pneus é da ordem de 38 milhões de 

unidades (IRSG, 2002). O Estado de São Paulo consome aproximadamente 50% da 

produção nacional e descarta seis milhões de unidades o que corresponde a uma geração 

anual “per capita” de 0,15 pneu/ habitante (Bertollo et al., 2000). Na cidade do Rio de 

Janeiro, pneus e artefatos de borracha correspondem a 0,5% de todo o lixo urbano 

gerado (Cempre, 1999). 

Pneus descartados são considerados um dos mais eficazes ambientes para 

a reprodução de Aedes aegypti, uma vez que este oferece condições favoráveis para a 

ovopositura e sobrevivência de ovos e larvas, tais como: superfície áspera, baixa 

variação de temperatura, manutenção da umidade e coloração preta o que confere 

proteção contra predadores (Melo, 1998). Rodhain (1996) relata que o comércio 

internacional de pneus para reuso culminou com a introdução de Aedes albopictus nos 
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continentes africano, americano e europeu. Esse novo vetor da dengue, arboviroses e 

protozoários adaptou-se perfeitamente bem no Brasil. 

Os riscos de uma epidemia de dengue estão entre as constantes 

preocupações de legisladores, tanto que se instituiu, para o município de São Paulo, uma 

lei que especifica multas para pessoas físicas e jurídicas que mantiverem focos de 

criação de mosquitos Aedes  aegypti e Aedes albopictus nas residências, comércios ou 

indústrias. Trata-se da Lei 13.264 que estabelece o Programa de Prevenção e Combate à 

Dengue em São Paulo (PM de São Paulo, 2002). 

 

2.6 Contribuição para a solução integrada dos problemas ambientais: erosão, 

disseminação de dengue e descarte inadequado de pneus 

A análise da bibliografia levantada indica que a maioria das alternativas 

tecnológicas para a reciclagem e o reaproveitamento da borracha ainda se apresentam 

pouco viáveis em função do alto custo envolvido. Já para a recuperação ambiental de 

áreas erodidas o custo operacional é relativamente menor porque dispensa o 

processamento da matéria prima (picagem, separação de componentes, etc). O estudo de 

caso desenvolvido por Sparovek et al. (2001), para o município de Piracicaba, utilizou 

aproximadamente 130 mil pneus como material de preenchimento de uma única erosão. 

Esta quantidade de pneus inservíveis é produzida no município num período de 

aproximadamente 4 anos, considerando-se o índice de 0,15 pneus/habitante/ano 

(Bertollo et al., 2000) e uma população atual de 345.000 habitantes (SEADE, 2004). 

Nesse estudo foram utilizadas duas técnicas distintas: a construção de 

diques de contenção para sedimentos através de barreira de pneus e o enterrio completo 

de pneus no fundo de voçoroca, conforme ilustrado nas Figuras 1 e 2. No segundo caso 

o consumo de pneus foi maior e o restabelecimento da paisagem após o enterrio foi mais 

rápido. A grande vantagem desta metodologia é a de criar uma opção viável para a 

recuperação de erosões de grande porte desde que se estabeleça uma forma de remunerar 

os municípios envolvidos pela destinação final de um resíduo sólido, como já vem 

acontecendo com as empresas recicladoras no âmbito da Resolução Conama 258/99. 
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Sparovek, 1998 

 
 

Figura 1 - Deposição dos pneus. 

 
Sparovek, 2001 

 
Figura 2 - Enterrio e reafeiçoamento do terreno. 

 

As fotografias representadas nas Figuras 1 e 2 referem-se à mesma área 

vista do mesmo ângulo, durante o enterrio de pneus (1998) e, três anos após com o 

restabelecimento parcial da vegetação (gramíneas) em 2001. 
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2.7 Potencialidade da tecnologia proposta 

Para a determinação da potencialidade da técnica proposta utilizou-se um 

estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), não publicado, no qual foram 

catalogadas 450 erosões de grande porte somente em áreas periurbanas do Estado de São 

Paulo. 

Além de áreas erodidas nas zonas periurbanas e rural, a metodologia 

proposta poderá ser utilizada em projetos de recuperação de áreas de empréstimo, cavas 

abandonadas de mineração etc, aumentando a abrangência da técnica. A exemplo do 

trabalho de pesquisa desenvolvido por Gronevelt & Gruntal (1998) o pneu picado pode 

ser utilizado como condicionador físico do solo em áreas sujeitas à compactação ou 

ainda em sistemas de drenagem (Thomas et al., 1998) o que justifica os estudos prévios 

da interação de componentes do pneu com o solo. 

 

2.8 Testes de lixiviação em resíduos sólidos e algumas recomendações específicas 

para pneus 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da Norma 10005 

(ABNT, 1987b) regulamenta os testes de lixiviação de resíduos sólidos. Tais testes 

classificam os resíduos sólidos em 3 classes: Tóxicos (Classe I), Perigosos (Classe II) e 

Inertes (Classe III) conforme nomenclatura estabelecida pela NBR 10004 (ABNT, 

1987a). Portanto, a NBR 1004 classifica o pneu como um resíduo inerte. Como outros 

parâmetrros para a classificação de resíduos existem as metodolgias preconizadas pela 

agência de proteção ambiental americana, Environment Protection Agency (EPA) e a 

associação para testes de materiais, Association for Standards on Testing Materials 

(ASTM). Apesar de algumas diferenças metodológicas, todas as agências citadas 

preconizam testes de lixiviação de resíduos com diferentes soluções extratoras. 

Os pneus inservíveis ou descartados possuem, nos países integrantes da 

Comunidade Européia, normas regulatórias próprias em função do comércio de pneus 

novos ou semi-novos entre países membros da União Européia. 
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2.9 Técnicas isotópicas em estudos ambientais 

Técnicas de análise do enriquecimento isotópico possuem uma grande 

aplicabilidade em estudos ambientais por acrescentar informações relevantes quanto à 

dinâmica da matéria orgânica no solo ou na água (Bernoux et al., 1998; Matinelli et al., 

1999), funcionar como traçadores de poluentes (Coakley et al. citado por Ferreira, 2002) 

entre outras possibilidades. 

Diferenças naturais na relação isotópica do carbono contido em materiais 

orgânicos ocorrem em função de diferenças na fotossíntese de plantas do ciclo C3 e C4. 

Em síntese, plantas C3 discriminam o carbono “raro” (carbono de massa atômica igual a 

13, ou 13C) durante o ciclo fotossintético, proporcionando uma relação isotópica que 

varia entre -34 e -27‰. Ao contrário, plantas do ciclo fotossintético C4 não discriminam 

o carbono raro obtendo-se assim uma relação isotópica enriquecida em 13C e, entre -14 a 

-11 ‰ (Martinelli et al., 1999). A relação isotópica é  uma relação entre o carbono raro 

(13C) e o carbono abundante (12C), o valor Ramostra,  de uma fonte de carbono de interesse  

e a mesma relação para uma amostra padrão (Rpadrão). O padrão de referência (Ramostra) é 

um fóssil conhecido como “Pee Dee Formation” e equivale a 0,0112372. Atribuí-se a 

notação δ por mil (‰) para facilitar a visualização dos resultados. Quanto maior o valor 

obtido, mais próximo está o material de fontes orgânicas provindas de plantas de ciclo 

C4. A equação que representa esta relação é: 

 

1000*
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⎟
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Derivados de petróleo por serem originários, predominantemente, de 

plantas C3 apresentam relação isotópica próxima a este grupo de plantas. Pneumáticos 

em geral possuem na sua composição até 70% de borracha sintética, a qual é um 

derivado do petróleo. Turcke et al. (1999), estudando a composição isotópica de vários 

materiais, obtiveram, para pneus automotivos, um δ13C de -26,00 ‰. 

Em estudo de degradação de biossólidos, Andrade et al. (2003) obtiveram 

resultados comparáveis à ensaios convencionais de respirometria na quantificação de 
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taxa de degradação, através da análise isotópica do CO2 respirado. Nesse trabalho os 

autores estabeleceram valores relativos de degradação entre as fontes de carbono 

provenientes do biossólido e do solo, utilizando um modelo de mistura isotópica, 

segundo equação adaptada de Cerri (1986): 
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      (2) 

 
Onde: 

fonteC%
 = porcentagem de carbono proveniente do material adicionado ao solo 

amostraCO2
13δ

 = valor de δ13C do CO2 para a amostra analisada 

soloC13δ  = valor médio para o solo 

fonteC13δ
 = valor médio para o material adicionado 

 

 

No presente trabalho determinou-se a relação isotópica expressa em δ13C 

do solo, do pneu e do CO2 respirado, obtidos conforme a Equação (1). Estes dados 

foram aplicados a um modelo de balanço de massas ou mistura isotópica, Equação (2), 

quantificando-se a participação relativa do carbono proveniente do pneu e do solo no 

CO2 liberado (item 4.1.5). 



 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Avaliação de impactos ambientais 

 

3.1.1 Caracterizações físico-química dos solos e da borracha 

As análises físicas e químicas dos solos estabeleceram parâmetros e 

condições para a montagem dos experimentos, principalmente a análise isotópica, pois 

para o cálculo do balanço de massas entre carbono do pneu e do solo necessita-se de 

valores de δ13C distintos entre o solo e o material adicionado (borracha de pneus). A 

determinação dos principais cátions presentes no pneu deu-se pela técnica da 

Fluorescência de Raios X por Dispersão em Energia (EDXRF), no Laboratório de 

Química Analítica do Centro de Energia Nuclear (CENA), Universidade de São Paulo 

(USP). 

Adicionalmente determinou-se o teor de carbono solúvel em água, após 

mistura de subamostras de borracha de pneu picada e água deionizada (relação 1:5, 

respectivamente), agitação por duas horas e filtragem. A determinação analítica do 

carbono foi feita por meio de oxidação com dicromato de potássio em maio ácido e 

posterior titulação com sulfato ferroso amoniacal, tal qual é feito para amostras de solo 

(Walkley & Black, 1934). 

Os teores totais de zinco no solo foram obtidos por meio de 

espectroscopia de emissão atômica por plasma acoplado (ICP-OES) realizada no 

Laboratório de Química Ambiental, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” (ESALQ) /USP. O preparo dos extratos para análise consistiu em digestão 

ácida das amostras em microondas CEM 2000, conforme o recomendado pela 

Environment Protection Agency (EPA). Utilizou-se na digestão: 0,5 g de terra fina seca 

ao ar (TFSA), 3 mL de HNO3, 4 mL de HCl e 5 mL de HF concentrados. 
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A análise do solo para fins de fertilidade foi realizada nos laboratórios do 

Departamento de Solos e Nutrição de Plantas da ESALQ/USP, seguindo os métodos 

recomendados em Raij & Quaggio (1983). 

 

3.1.2 Ensaio de biodegradação (respirometria) 

A degradação de alguma fração orgânica do pneu bem como a 

interferência na atividade microbiana no solo foi avaliada em experimento de 

respirometria, conduzido por 80 dias, a 26ºC e umidade do solo entre 50 a 70 % da 

saturação máxima. 

Foram incubados, em potes de vidro de 2 L (Figura 4), 600g de TFSA do 

solo LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico (LV) misturado a 4 proporções (10, 20, 

30 e 40% p/p) de borracha de pneu proveniente de uma indústria recicladora. Os 

grânulos de pneu mediam entre 3 e 4 mm. 

 

 
Figura 3 - Vista do experimento de respirometria em sala climatizada (Laboratório de 

Microbiologia do Solo, ESALQ/USP) 

 

O CO2 liberado foi determinado por titulação do NaOH (0,5 mol L-1) 

excedente com solução padronizada de HCl (0,5 mol L-1), após precipitação do 

carbonato como BaCO3, mediante adição de excesso de cloreto de bário (BaCl2). 
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O carbonato de bário (BaCO3) precipitado após 10, 20, 30, 60 e 80 dias 

de incubação foi seco em estufa (80°C) e utilizado para determinação do δ13C do CO2 

respirado (CO2 liberado). 

 

3.1.3 Metais disponíveis na solução do solo 

Incubou-se 200 potes de plástico (250 mL) contendo 100 g de TFSA dos 

solos LV e também de um NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico (RQ), 

submetidos aos mesmos tratamentos e condições de incubação usados no ensaio de 

respirometria. Para permitir a trocas gasosas os potes tiveram suas tampas perfuradas. 

Aos 1, 15, 30, 60 e 90 dias de incubação, procedeu-se a desmontagem de 4 repetições de 

cada tratamento, visando a avaliação dos teores disponíveis (extrato de saturação) de Zn, 

Cu, Fe e Mn, além da determinação dos valores de pH e condutividade elétrica (CE) dos 

extratos. Utilizou-se para as referidas determinações, o extrato proveniente da 

preparação de pasta de saturação conforme descrito em Embrapa (1997). A extração da 

solução do solo foi realizada no Laboratório de Química do Núcleo de Pesquisas em 

Geoquímica e Geofísica da Litosfera (NUPEGEL) e sucintamente consistiu na aplicação 

de uma pressão negativa a uma bateria de amostras dispostas em funis de Buchner com 

gradativa recuperação da solução do solo, em Kitassatos acoplados a estes funis. 

Por último determinou-se os teores totais de Zn, Cu, Fe e Mn extraídos 

em água régia e analisados por ICP-OES objetivando-se comparações adicionais da 

dinâmica desses elementos nas diversas fases do solo. As análises foram executadas pela 

FAL Agricultural Research, em Braunschweig, Alemanha. 

 

3.1.4 Ensaio com colunas de lixiviação 

Quarenta colunas de cloreto de polivinil (PVC) com 0,1m de diâmetro e 

0,5m de altura foram preenchidas (anel intermediário da coluna, conforme Figura 4) 

com uma mistura de solo e pneu picado nas proporções: 0, 10, 20, 30 e 40% em massa, 

de pneu. Portanto os cinco tratamentos foram aplicados aos dois solos, LV e RQ, com 

quatro repetições, num experimento inteiramente casualizado. 
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As colunas eram formadas por segmentos de tubos de PVC, unidos por 

fita adesiva. As colunas receberam, em sua base, uma camada de lã de vidro para evitar 

entupimentos no dreno de coleta de solução. As colunas foram previamente testadas 

contra possíveis vazamentos. 

 

 
 

Figura 4. Detalhes da coluna de lixiviação. 

 

O empacotamento das colunas foi executado procurando-se reduzir o 

efeito de segregação de partículas. Para isso utilizou-se, como ferramentas, um funil 

acoplado a um tubo plástico e uma marreta de borracha. O solo foi depositado 

diretamente no fundo da coluna evitando-se lançá-lo a partir do ápice desta. 

Periodicamente as pequenas camadas depositadas sofriam uma vibração com leves 

golpes de marreta, para melhor acomodação das partículas de solo. No anel inferior de 

cada coluna (primeiros 25 cm) aplicou-se uma massa de solo correspondente aos valores 

da densidade dos solos (ρ), conforme Tabela 4. Procurou-se reduzir, dessa forma, 



 21

diferenças na percolação da solução quando da coleta de lixiviados. No anel que recebeu 

a mistura de solo com o pneu não foi utilizada a densidade do solo como referência, uma 

vez que a dose crescente de borracha implicou numa diferença de densidade entre os 

tratamentos. Para esses segmentos da coluna padronizou-se a quantidade de terra para 

cada solo de 2,0 kg para LV e de 2,5 kg para RQ. No total as colunas receberam 4,9 kg 

de solo LV e 5,5 kg de solo RQ. 

O experimento foi montado em casa de vegetação e conduzido por 120 

dias, sendo fornecida água destilada para manter a umidade do solo entre 50 a 70% da 

saturação máxima. 

Assim, do mesmo modo adotado no caso da obtenção da solução do solo 

(item 3.1.3), além do LV, utilizou-se o RQ para comparações adicionais sobre liberação 

de zinco em solos com susceptibilidade e respostas diferentes a processos erosivos. 

Foram feitas coletas de solução lixiviada das colunas (lixiviado) aos 60, 

90 e 120 dias de incubação, sendo a quantidade de água deionizada adicionada em cada 

tratamento, definida em função da coleta de 250 mL de solução. Logo após a coleta, as 

amostras de lixiviado tiveram os valores de pH e CE determinados, sendo 

posteriormente filtradas (papel de filtro faixa azul) e armazenadas em câmara fria a 3oC 

até o momento da análise dos teores de Zn, Cu, Fe e Mn, feita em espectroscopia de 

absorção atômica com curvas padrão em água. 

 

3.1.5 Análise isotópica (δ13C do CO2 respirado) 

Com o objetivo de complementar informações quanto à possibilidade de 

degradação de frações orgânicas do pneu, foram efetuadas análise da variação na 

composição isotópica do CO2 proveniente do ensaio de respirometria (preservado na 

forma de BaCO3) conforme descrito no item 3.1.2. Para essas análises foram utilizadas 

três repetições dos seguintes tratamentos: controle, 20 e 40%. Analisou-se o material 

(BaCO3) coletado nos tempos: 10, 20, 60 e 80 dias de incubação. 

O BaCO3, após secagem em estufa (80°C) foi removido dos frascos de 

vidro e armazenado para posterior pesagem e análise. A pesagem foi realizada em 

balanças de precisão, em média 25 mg do sal, sendo este acondicionado em cápsulas de 
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estanho (tin caps). A determinação do δ13C foi feita em espectrômetro de massas 

Finnegan Delta E, pertencente ao Laboratório de Ecologia Isotópica do CENA/USP. 

 

3.2 Avaliação da potencialidade tecnológica do enterrio de pneus 

Para a avaliação da potencialidade da técnica proposta, foram utilizadas 

técnicas de geoprocessamento e de sensoriamento remoto. O mapa de erosão do Estado 

de São Paulo (IPT, 1997) foi sobreposto a valores de descarte de pneus baseados em 

índices populacionais, considerando-se 0,15 pneu descartado por habitante/ano como um 

valor adequado para o descarte de pneus no Estado de São Paulo (Bertollo et al., 2000). 

Também foi utilizado um banco de dados de erosões periurbanas para 450 municípios do 

Estado de São Paulo fornecido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São 

Paulo). Por último elaborou-se um lenvantamento das principais erosões ocorrentes no 

município de Piracicaba por meio de fotografias aéreas. Os dados foram organizados e 

tratados em um sistema de informações geográficas (SIG) por meio do software 

TNTmips®, versão 6.0. 

Do banco de dados fornecido pelo IPT determinou-se, para cada 

município catalogado, o volume ocupado por erosões, a quantidade e o volume de pneus 

descartados anualmente bem como o correspondente número de anos que as erosões 

atenderiam à geração desse resíduo. Tomando-se como referência o tipo de pneu mais 

comum para veículos leves convencionou-se que 15 pneus ocupam o volume de um 

metro cúbico, transformando-se as unidades de pneus descartados em volume anual do 

resíduo. 

O levantamento das erosões na área rural de Piracicaba teve por base o 

reconhecimento em fotos aéreas digitais coloridas de resolução espacial de 0,8 x 0,8m de 

pixel. Posteriormente houve checagem de campo para obtenção de dados quantitativos  

da área e volume de uma das erosões catalogadas. A cubagem desta erosão de grande 

porte (voçoroca) foi feita por meio da demarcação do limite da área erodida com o 

auxílio de um receptor GPS (Global Positioning System) e cálculo do volume em metros 

cúbicos. 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Avaliação de impactos ambientais 

4.1.1 Caracterização físico-química dos solos e da borracha de pneu 

Antes da montagem dos experimentos foram feitas análises para a 

caracterização da composição química do pneu bem como dos solos a serem utilizados. 

A digestão da amostra de pneu e o preparo do extrato para análise foi feita empregando 

técnicas convencionais como: digestão sulfúrica em sistema aberto, digestão nítrica e em 

água régia (HCl + HNO3), ambas utilizando microondas. Entretanto, nenhuma das 

técnicas se mostrou satisfatória. Alternativamente foi aplicada a técnica de Fluorescência 

de RaioX, que dipensa a etapa de digestão. Essa técnica demonstrou-se viável para a 

caracterização do material, embora o valor obtido para Zn (0,05%) tenha sido inferior à 

concentração média de 1% levantada em literatura. Os resultados para os elementos 

detectados por essa técnica analítica foram: Zn (563,94 mg kg-1); Fe (1,62 mg kg-1); Co 

(0,41 mg kg-1); S (0,10 mg kg-1); Ca (0,07 mg kg-1). O teor total de carbono (analisado 

num spectrometro de massas) correspondeu a 90% com um o sinal isotópico (δ13C ) 

igual a -24,86‰. Este valor para δ13C foi muito próximo ao valor -26,00‰, obtido por 

Turcke et al. (1999). 

A análise isotópica do solo LV utilizado na respirometria revelou um 

valor de δ13C igual a -14,68‰. Este valor de δ13C aproxima-se dos obtidos por Cerri 

(1986), para áreas sob longo cultivo com cana-de-açúcar. O solo RQ não foi utilizado no 

experimento respirométrico por apresentar valor de δ13C (-21,26‰, conforme Tabela 6) 

muito próximo ao do pneu, o que inviabiliza a aplicação do modelo de mistura isotópica 

para cálculo da participação relativa do carbonno do pneu e do solo no total de CO2 

respirado. 
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Algumas características físico-químicas dos solos utilizados nos 

experimentos estão apresentadas nas Tabelas 4, 5 e 6. 

 

Tabela 4. Principais características físicas dos solos utilizados nos experimentos 

Composição Granulométrica 
Solos 

Dens. solo 

(ρ) 

U sat. 

(Us) areia silte argila 

 kg m-3 % --------------------- % ------------------ 

LV 1200 60 26 14 60 

RQ 1540 30 90 4 6 

 

 

Tabela 5. Resultados da análise química dos solos utilizados 

Solos pHH2O M.O(1) K Ca Mg Al H+Al SB T V m 

  g dm-3 --------------------- mmolc kg-1 --------------------- ---- % --- 

RQ 5,2 28 0,6 6 2 6 14 8,6 22,6 38 41 

LV 5,0 8 12,2 31 13 2 39 56,2 95,2 59 3 

(1) Walkley & Black (1934) 

SB= soma de bases V= saturação por bases   m= saturação por Al 

T = capacidade de troca de cátions a pH 7,0  

 

 

Tabela 6. Valores de carbono total, δ13C e teores total e trocável de Zn 

Zn 
Solos C δ13C 

total trocável 

 % ‰ ------------mg kg-1------------ 

LV 1,6 -14,68 39,92 1,3 

RQ 0,5 -21,26 8,06 0,6 
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4.1.2 Ensaio de biodegradação (respirometria) 

Reforçando as constatações citadas na literatura (Basel Convention 

Series, 1999) não houve prejuízos à microbiota do solo com a adição de borracha. 

Houve, inclusive, efeito positivo e crescente na atividade microbiana (taxa de 

respiração) em função das doses de borracha utilizadas (Figura 5). 
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Figura 5 – Valores acumulados de carbono liberado como CO2, durante 80 dias de 

incubação de LV misturadas em diferentes proporções à borracha de pneu 

 

O teor de carbono solúvel em água determinado por oxidação úmida com 

dicromato revelou valor de 0,01%, o que, confrontando com o teor total de carbono 

orgânico (borracha natural e sintética) no pneu, cerca de 60%, parece ser desprezível. 

Porém, considerando as quantidades de borracha de pneu misturadas com o solo, 10, 20, 

30 e 40%, foram aplicados o equivalente a 360, 720, 1080 e 1440 mg kg-1 de carbono 

solúvel, respectivamente, o que seria suficiente para explicar sozinho as diferenças na 

liberação de CO2 (Figura 5). Os resultados de δ13C (item 4.1.5) indicam que, pelo menos 

parcialmente, houve degradação de alguma fração de carbono proveniente do pneu. 

Efeitos indiretos como alterações nos valores de pH da solução do solo e 

melhoria do espaço poroso também poderiam afetar a atividade microbiana. No caso do 

pH, de modo geral, nenhuma alteração ficou evidente em função do aumento da 
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proporção de borracha misturada ao solo ou do tempo de incubação (Tabela 7). É 

reconhecido que a valores de pH do solo próximos à neutralidade há máxima atividade 

microbiana, bem como uma melhoria na porisidade se traduz em maior disponibilidade 

de oxigênio para os processos bioquímicos microbianos edáficos relacionados com a 

degradação aeróbia do carbono orgânico, o qual resulta em liberação CO2 (Tsai et al., 

1992). Smolders & Degryse (2002) citam que a borracha pode promover reações 

alcalinas, porém neste experimento isso não foi constatado para as amostras de solução 

do solo extraídas. 

 

Tabela 7. Variação no pH da solução do solo LV, durante 90 dias de incubação 

e misturado a diferentes proporções de borracha de pneu 
Tempo 

Tratamentos 
1 15 30 60 90 Média

Controle 5,16 ab B 5,95 a A 5,04 a B 4,76 ab B 4,75 b B 5,13 

10% 5,46 a A 5,10 bc AB 5,03 a AB 4,61 ab B 4,78 b B 5,00 

20% 5,30 ab AB 5,64 ab A 4,92 a BC 4,46 b C 5,02 ab BC 5,07 

30% 5,54 a A 5,26 bc A 5,17 a A 5,09 a A 5,41 a A 5,30 

40% 4,86 b B 5,05 c AB 4,91 a B 4,97 ab AB 5,52 a A 5,06 

Média 5,27 5,40 5,01 4,78 5,10  

CV%= 5,69%   ;   Média de 4 repetições 

Letras iguais minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente (Tukey, p ≤ 

0,05). 

 

Aumentos do espaço poroso do solo e, conseqüentemente, melhoria na 

aeração, provavelmente ocorreram em função da aplicação do pneu picado, 

principalmente pelo chamado “efeito mistura”, provocado pela baixa densidade da 

borracha. O efeito mistura pode ser caracterizado quando um material de reduzida 

densidade é misturado a outro com maior densidade, resultando num valor médio, que 

dependerá da proporção entre os componentes da mistura (Melfi & Montes, 2002). 

Desse modo, no presente trabalho, a magnitude de redução da densidade e de aumento 

no espaço poroso do solo deve ter ocorrido proporcionalmente a dose de borracha de 

pneu aplicada. 
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Não se descarta também a possibilidade de outros elementos presentes 

nos pneus, como o cobalto e o boro, mesmo que em baixas concentrações, terem 

proporcionado efeitos estimuladores da taxa de respiração do solo. 

 

4.1.3 Metais disponíveis em solução do solo 

Os teores de Zn na solução do solo LV aumentaram com a dose de 

borracha de pneu adicionada, diferindo do controle em praticamente todos os tempos de 

avaliação até 90 dias (Tabela 8). Na proporção 10% de pneu, os valores foram mais 

próximos dos determinados no controle, porém com diferença estatística a partir dos 30 

dias de incubação. Essa tendência de aumento dos teores de Zn com o tempo de 

incubação foi verificada para todos os tratamentos que receberam borracha de pneu, 

sugerindo que a degradação de fração orgânica não identificada do pneu (item 4.1.5) 

pode ter contribuído para a liberação desse metal. Aos 90 dias de incubação o teor de Zn 

na solução extraída do tratamento 40% de pneu foi cerca de 20 vezes maior que o 

determinado no controle, enquanto que entre o tratamento 10% de pneu e o controle, 

essa diferença foi 13 vezes superior. 

Os teores de Cu na solução do solo (Tabela 8), de modo geral, não foram 

alterados significativamente pela adição de pneu ou tempo de incubação, exceto neste 

último caso aos 15 dias, quando todos os tratamentos com pneu exibiram teores médios 

de Cu superiores aos demais tempos avaliados. 

No solo RQ, os teores de Zn na solução (Tabela 9) somente foram 

diferentes entre os tratamentos a partir dos 60 dias de incubação, evidenciando uma 

tendência de aumento dos teores do metal com a proporção de pneu adicionada ao solo. 

Aos 90 dias, somente o tratamento 40% diferiu dos demais, apresentando o maior teor 

de Zn. Os teores de Cu, independente do tempo, foram levemente superiores com a 

adição de 40% de pneu, não diferindo entre os demais tratamentos testados (Tabela 9). 
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Tabela 8. Valores médios de Zn e Cu na solução extraída de amostras de LV 

incubadas durante 90 dias em mistura com diferentes proporções de 

borracha de pneu 

Tempo 
Tratamentos 

1 15 30 60 90 Média 

 Zn 

Controle 0,12 c A 0,22 c A 0,15 c A 0,31 c A 0,15 c A 0,15 

10% 0,30 bc C 0,36 c C 0,96 b B 1,00 b B 1,91 b A 1,91 

20% 0,48 bc D 0,62 bc D 1,44 a C 1,95 a B 2,83 a A 2,83 

30% 0,67 b C 1,02 ab C 1,82 a B 2,09 a B 2,94 a A 2,94 

40% 1,13 a C 1,10 a C 1,45 a BC 1,76 a B 3,21 a A 3,21 

Média 0,54 0,66 1,16 1,42 2,21 2,21 
CV (%)(1) = 17,91 
 Cu 

Controle 0,013 a B 0,020 a A 0,013 c B 0,053 a B 0,000 a B 0,056 

10% 0,033 a B 0,143 a A 0,025 bc B 0,050 a B 0,000 a B 0,050 

20% 0,028 a B 0,143 a A 0,020 bc B 0,055 a B 0,003 a B 0,050 

30% 0,020 a B 0,178 a A 0,080 ab B 0,068 a B 0,025 a B 0,074 

40% 0,015 a C 0,193 a A 0,128 a B 0,038 a C 0,055 a C 0,085 

Média 0,022 0,172 0,053 0,053 0,017 - 
CV (%)(1) = 49,23 
(1) coeficiente de variação para tratamentos; 

Letras iguais minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente (Tukey, 

p ≤ 0,05) 

Média de 4 repetições 
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Tabela 9. Valores médios de Zn e Cu na solução extraída de amostras de RQ incubadas 

durante 90 dias em mistura com diferentes proporções de borracha de pneu 

Tempo 
Tratamentos 

1 15 30 60 90 Média 

 Zn 

Controle 0,15 a A 0,17 a A 0,15 a A 0,11 c A 0,19 b A 0,15 

10% 0,22 a A 0,31 a A 0,29 a A 0,28 c A 0,36 b A 0,29 

20% 0,44 a A 0,34 a A 0,42 a A 0,42 bc A 0,49 b A 0,42 

30% 0,50 a A 0,41 a A 0,54 a A 0,85 b A 0,75 b A 0,61 

40% 0,57 a B 0,61 a B 0,69 a B 1,58 a A 1,64 a A 1,02 

Média 0,38 0,37 0,42 0,65 0,66 - 
CV (%)(1) = 57,42 
 Cu 

Controle 0,043 0,015 0,055 0,005 0,018 0,027 b 

10% 0,033 0,015 0,073 0,013 0,015 0,030 b 

20% 0,035 0,018 0,073 0,020 0,018 0,033 b 

30% 0,040 0,018 0,075 0,038 0,018 0,038 ab 

40% 0,043 0,025 0,120 0,048 0,025 0,052 a 

Média 0,039 B 0,018 C 0,079 A 0,025 BC 0,019 C - 
CV (%)(1) = 47,62 
(1) coeficiente de variação para tratamentos; 

Letras iguais minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente 

(Tukey, p ≤ 0,05) 

Média de 4 repetições 

 

Os teores de Fe e Mn na solução do solo LV (Tabela 10) e RQ (Tabela 

11) não evidenciaram nenhum efeito da borracha de pneu, bem como, para o Fe, 

nenhuma tendência nítida de comportamento com o tempo de incubação. Tais resultados 

podem ser parcialmente explicados em função do processo de obtenção da solução, cuja 

extração envolve uma etapa de pré-incubação (24 horas) da amostra saturada com água, 

criando condições de oxi-redução para a passagem de Fe+3 para Fe+2. No caso do Mn, 

houve diminuição dos teores do metal com o tempo de incubação dos tratamentos 20%, 

30% e 40% de pneu, no solo RQ, e em todos os tratamentos no solo LV. Considerando 

que o Mn não encontra-se presente na matriz da borracha de pneu, essa variação 
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temporal verificada em alguns tratamentos com pneu deve ter ocorrido em função de 

efeitos indiretos, como alteração na composição iônica do meio, variação de pH e 

presença de compostos orgânicos liberados a partir da borracha. 

 

Tabela 10. Valores médios de Fe e Mn na solução extraída de amostras de LV incubadas 

durante 90 dias em mistura com diferentes proporções de borracha de pneu 

Tempo 
Tratamentos 

1 15 30 60 90 Média 

 Fe 

Controle 0,11 a B 0,37 a A 0,13 a B 0,08 bc B 0,06 ab B 0,15 

10% 0,15 a C 0,35 a C 0,19 a BC 0,28 a AB 0,17 a BC 0,23 

20% 0,12 a BC 0,33 ab A 0,20 a AB 0,18 ab B 0,04 b C 0,17 

30% 0,06 a B 0,21 b A 0,11 a AB 0,02 c B 0,11 ab AB 0,10 

40% 0,08 a BC 0,26 ab A 0,16 a ABC 0,03 c C 0,17 a AB 0,14 

Média 0,10 0,30 0,16 0,12 0,11 - 
CV (%)(1) = 39,75 

 Mn 

Controle 1,38 bc A 1,27 a AB 0,98 ab BC 0,82 a C 0,29 a D 0,95 

10% 1,28 c A 1,11 a AB 1,30 a A 0,84 a B 0,22 a C 0,95 

20% 1,56 abc A 1,19 a B 0,99 ab B 0,43 b C 0,16 a C 0,86 

30% 1,65 ab A 1,18 a B 0,93 b B 0,44 b C 0,15 a C 0,87 

40% 1,75 a A 0,98 a B 0,68 b BC 0,36 b CD 0,21 a D 0,80 

Média 1,52 1,15 0,98 0,58 0,20  
CV (%)(1) = 19,91 

(1) coeficiente de variação para tratamentos; 

Letras iguais minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente (Tukey, 

p ≤ 0,05) 

Média de 4 repetições 
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Tabela 11. Valores médios de Fe e Mn na solução extraída de amostras de RQ incubadas 

durante 90 dias em mistura com diferentes proporções de borracha de pneu 

Tempo 
Tratamentos 

1 15 30 60 90 Média 

 Fe 

Controle 3,77 a A 0,07 a B 3,08 a AB 0,13 b B 0,14 a B 1,43 

10% 1,42 ab A 0,21 a A 2,44 a A 3,23 ab A 0,21 a A 1,50 

20% 0,46 b B 0,27 a B 2,94 a AB 3,76 a A 0,27 a B 1,54 

30% 1,15 ab B 0,72 a B 2,65 a AB 4,31 a A 0,47 a B 1,86 

40% 0,76 ab BC 0,36 a C 4,09 a A 3,73 a AB 0,36 a C 1,86 

Média 1,51 0,32  3,04 3,03 0,29 - 
CV (%)(1) = 96,66 
 Mn 

Controle 0,11 d AB 0,04 b B 0,12 a AB 0,24 a A 0,22 a A 0,14 

10% 0,28 cd A 0,26 a A 0,20 a AB 0,05 b B 0,26 a A 0,21 

20% 0,60 a A 0,21 ab BC 0,24 a B 0,05 b C 0,21 a BC 0,26 

30% 0,50 ab A 0,20 ab B 0,25 a B 0,12 ab B 0,21 a B 0,26 

40% 0,38 bc A 0,31 a AB 0,23 a AB 0,19 ab B 0,31 a AB 0,29 

Média 0,37 0,20 0,21 0,13 0,24 - 
CV (%)(1) = 40,13 

(1) coeficiente de variação para tratamentos; 

Letras iguais minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente 

(Tukey, p ≤ 0,05) 

Média de 4 repetições 
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4.1.4 Ensaio com colunas de lixiviação 

Os resultados dos teores de Zn e Cu no lixiviado coletado a partir das 

incubações de solo e borracha de pneu, em colunas de lixiviação de 0,5 m de altura, são 

mostrados nas Tabelas 12 e 13, para o Latossolo Vermelho (LV) e para o Neossolo 

Quartzarênico (RQ), respectivamente. 

 

Tabela 12. Teores médios de Zn e Cu no lixiviado de LV coletado durante 120 dias de 

incubação em colunas de lixiviação, para diferentes proporções de borracha 

de pneu 

Tempo 
Tratamentos 

60 90 120 Média 

 Zn 

Controle 0,18 a A 0,08 a B 0,03 a B 0,07 

10% 0,17 a A 0,02 a B 0,02 ab B 0,07 

20% 0,17 a A 0,01 a B 0,00 ab B 0,06 

30% 0,18 a A 0,02 a B 0,00 b C 0,07 

40% 0,19 a A 0,01 a B 0,01 ab B 0,07 

Média 0,18 0,01 0,01 - 
CV (%)(1) = 18,63 
 Cu 

Controle 0,005 0,000 0,000 0,002 b 

10% 0,003 0,000 0,000 0,001 b 

20% 0,005 0,000 0,000 0,002 b 

30% 0,003 0,003 0,003 0,003 ab 

40% 0,005 0,008 0,008 0,007 a 

Média 0,004 0,002 0,002 - 
CV (%)(1) = 153,09 
(1) coeficiente de variação para tratamentos; 

Letras iguais minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente 

(Tukey, p ≤ 0,05) 

Média de 4 repetições 
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Tabela 13. Teores médios de Zn e Cu no lixiviado de RQ coletado durante 120 dias de 

incubação, em colunas de lixiviação para diferentes proporções de borracha 

de pneu picada 

Tempo 
Tratamentos 

60 90 120 Média 

 Zn 

Controle 0,20 0,01 0,04 0,08 

10% 0,17 0,01 0,02 0,07 

20% 0,18 0,02 0,03 0,07 

30% 0,18 0,01 0,03 0,07 

40% 2,18 0,02 0,03 0,74 

Média 0,58 0,01 0,03 - 

CV (%)(1) = 499,21 
 Cu 

Controle 0,008 a A 0,005 ab A 0,005 a A 0,006 

10% 0,005 a A 0,003 ab A 0,003 ab A 0,003 

20% 0,003 a A 0,000 b A 0,000 b A 0,001 

30% 0,003 a A 0,010 ab A 0,010 ab A 0,008 

40% 0,000 a B 0,013 a A 0,013 a A 0,008 

Média 0,004 0,006 0,006 - 

CV (%)(1) = 100,98 
(1) coeficiente de variação para tratamentos; 

Letras iguais minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente 

(Tukey, p ≤ 0,05) 

Média de 4 repetições 



 34

Analisando os teores de Zn (Tabelas 12 e 13), observou-se que não houve 

incremento do metal no lixiviado em função da mistura do solo com a borracha de pneu, 

inclusive com diminuição no tratamento 40% de pneu, solo LV, 120 dias após início da 

incubação. Desse modo, a aplicação de borracha de pneu não proporcionou percolação 

adicional de Zn, um dos metais, à principio, de maior preocupação, considerada sua 

relativa mobilidade no solo (Alloway, 1995) e teor no pneu. 

Por outro lado, para Cu no solo LV, houve efeito dos tratamentos no teor 

do metal determinado no lixiviado. Independente da época de coleta, o tratamento com 

40% de pneu exibiu o maior teor médio de Cu no lixiviado, diferindo dos demais 

tratamentos (Tabelas 12). No solo RQ, de modo geral, nenhuma diferença importante foi 

verificada para o Cu (Tabela 13). O cobre é um metal facilmente complexado por 

moléculas orgânicas, apresentando elevado valor de constante de estabilidade (Alloway, 

1995). Sendo assim, uma das possibilidades a ser considerada no presente trabalho é que 

o Cu, complexado por algum composto orgânico liberado ou formado a partir da 

borracha de pneu, tenha percolado com a solução lixiviada. Como não foi feita 

determinação de carbono orgânico nos lixiviados, isso não pode ser confirmado. Porém, 

observando os resultados de pH determinado no lixiviado (Tabela 14), vê-se que estes 

sofreram influência da borracha de pneu aplicada, diminuindo os valores com o aumento 

da dose. Isso é contrastante com os resultados de pH da solução do solo (Tabela 7), 

podendo-se supor que a espécie química responsável pela reação ácida, além de 

proveniente do pneu, é preferencialmente percolada. Suwanchaichinda et al. (2002), em 

estudo com pneus, encontraram como compostos orgânicos predominantes no lixiviado 

o benzothiazol (BZT) e alguns de seus derivados. O BZT apresenta elevada solubilidade 

em água ( > 4.000 mg L-1) e um de seus derivados é um ácido, o BTSA - Benzothiazol 

Sulfonic Acid (Kirouani-Hanari, 2003), o que em princípio poderia explicar os 

resultados de pH no lixiviado. 
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Tabela 14. Valores de pH determinados nas amostras de lixiviado coletado durante 120 

dias de incubação, em colunas de lixiviação preenchidas com LV ou RQ 

misturados a diferentes proporções de borracha de pneu 

Tempo 
Tratamentos 

60 90 120 Média 

 Solo LV 

Controle 7,89 7,89 8,42 8,07 a 

10% 7,42 6,84 8,44 7,56 ab 

20% 7,39 7,06 8,45 7,63 ab 

30% 6,91 6,87 8,35 7,34 b 

40% 6,52 6,14 7,34 6,68 c 

Média 7,22 B 6,93 B 8,20 A - 

CV (%)(1) = 6,67 
 Solo RQ 

Controle 8,29 a A 8,11 a A 8,27 a A 8,22 

10% 7,79 ab B 8,00 a AB 8,41 a A 8,07 

20% 6,89 c B 8,01 a A 8,39 a A 7,76 

30% 7,12 bc B 7,99 a A 8,50 a A 7,87 

40% 7,00 c B 7,72 a A 8,27 a A 7,66 

Média 7,42 7,97 8,37 - 

CV (%)(1) = 4,45 
(1) coeficiente de variação para tratamentos; 

Letras iguais minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente 

(Tukey, p ≤ 0,05) 

Média de 4 repetições 
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Os teores de Fe no lixiviado tenderam a ser maiores com o aumento da 

dose de pneu aplicada, independente do solo (Tabelas 15 e 16), variando também com o 

tempo de incubação, sendo a menor média verificada aos 60 dias. Uma mesma tendência 

foi verificada para o Mn no solo LV (tabela 15), e nenhuma diferença, em função dos 

tratamentos ou tempo, foi verificada no solo RQ (Tabela 16). 

 

Tabela 15. Teores médios de Fe e Mn no lixiviado coletado durante 120 dias de 

incubação, em colunas de lixiviação preenchidas com LV misturado a 

diferentes proporções de borracha de pneu 

Tempo 
Tratamentos 

60 90 120 Média 

 Fe 

Controle 0,01 0,07 0,07 0,05 b 

10% 0,01 0,09 0,08 0,06 b 

20% 0,01 0,11 0,11 0,07 ab 

30% 0,03 0,10 0,10 0,08 ab 

40% 0,02 0,15 0,15 0,11 a 

Média 0,01 B 0,10 A 0,10 A  
CV (%)(1) = 49,98 
 Mn 

Controle 0,07 0,02 0,02 0,03 b 

10% 0,48 0,82 0,72 0,67 a 

20% 0,34 0,63 0,63 0,53 a 

30% 0,23 0,71 0,71 0,55 a 

40% 0,37 0,72 0,72 0,60 a 

Média 0,30 B 0,58 A 0,56 AB - 
CV (%)(1) = 71,93 
(1) coeficiente de variação para tratamentos; 

Letras iguais minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente 

(Tukey, p ≤ 0,05) 

Média de 4 repetições 
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Tabela 16. Teores médios de Fe e Mn no lixiviado coletado durante 120 dias de 

incubação, em colunas de lixiviação preenchidas com RQ misturadas a 

diferentes proporções de borracha de pneu 

Tempo 
Tratamentos 

60 90 120 Média 

 Fe 

Controle 0,00 0,10 0,10 0,07 bc 

10% 0,00 0,05 0,05 0,04 c 

20% 0,00 0,12 0,12 0,08 bc 

30% 0,03 0,22 0,21 0,02 a 

40% 0,01 0,15 0,15 0,10 ab 

Média 0,01 B 0,13 A 0,13 A - 

CV (%)(1) = 54,15 
 Mn 

Controle 0,00 a A 0,01 c A 0,01 c A 0,01 

10% 0,01 a B 0,32 b A 0,32 b A 0.21 

20% 0,07 a B 0,67 a A 0,67 a A 0,47 

30% 0,06 a B 0,46 ab A 0,46 ab A 0,33 

40% 0,06 a B 0,35 b A 0,35 b A 0,25 

Média 0,04 0,36 0,36 - 

CV (%)(1) = 58,65 
(1) coeficiente de variação para tratamentos; 

Letras iguais minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem estatisticamente 

(Tukey, p ≤ 0,05) 

Média de 4 repetições 

 

Comparando-se os valores obtidos para o lixiviado com os limites 

indicadores de qualidade para o solo e águas subterrâneas (CETESB, 2001), percebeu-se 

que os elementos analisados estão abaixo dos índices considerados críticos (limites de 

intervenção), demonstrados na Tabela 17. Mesmo considerando que no ensaio foi 

utilizado o pneu picado fato que aumentou a superfície de contato entre solo e borracha, 

favorecendo a liberação do zinco. Na técnica proposta recomenda-se utilizar  os pneu 



 38

inteiros, o que além de dificultar a liberação de compostos inorgânicos, é uma alternativa 

mais barata e mais simples do ponto de vista operacional. Cuidados adicionais como a 

lavagem dos pneus antes do enterrio poderia ser adotada, uma vez que por se tratar de 

material descartado estes podem vir com contaminantes aderidos aos pneus e não como 

componente destes. Neste caso deve-se pensar em formas de tratar a água de lavagem, 

caso contrário estaria-se somente transferindo o problema para um outro ambiente. 

Os limites definidos na Tabela 17, para águas subterrâneas referem-se a 

situações de simulação de riscos onde o valor de intervenção demanda qualquer tipo de 

ação que vise a sua descontaminação. Portanto, conclusões quanto a possibiliade de 

contaminação foram efetuadas comparando-se os teores encontrados no lixiviado ao 

limite de intervenção estabelecido para águas subterrâneas. Nos valores para a solução 

do solo e para o lixiviado estão representados os teores máximos determinados para os 

tratamentos utilizados e expressos, anteriormente, nas Tabelas 8 a 13, 15 e 16. 

 

Tabela 17. Índices comparativos de qualidade das águas 

DADOS DO EXPERIMENTO  
Solução do solo  Lixiviado  Metal 

LV RQ  LV RQ  

Intervenção 
(CETESB) 

 ---------------------------------------------- mg L-1 ---------------------------------------------- 

Zn 3,21 1,64  0,19 2,18  5,0 (1)

Cu 0,19 0,12  0,008 0,013  2,0 (2)

Fe 0,37 3,77  0,15 0,15  0,3 (1)

Mn 1,75 0,60  0,72 0,67  100,0 (2)

Padrão de potabilidade (Portaria 1.469, Ministério da Saúde) para aceitação de consumo (1) ou critério 

organoléptico e, para substâncias que apresentam risco à saúde.(2)

Adaptado de CETESB (2001) 
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Para um melhor entendimento da dinâmica dos metais estudados foram 

determinados os teores totais de Zn, Cu, Fe e Mn após 90 dias de incubação dos solos 

LV e RQ. Foram analisados somente os tratamentos com 20 e 40% de borracha e os 

resultados foram comparados aos limites orientadores de qualidade do solo e águas 

(CETESB, 2001). Os resultados estão representados nas Tabelas 18 e 19. 

 

Tabela 18. Comparação dos teores médios totais de metais do solo LV com os índices 

orientadores para os solos agrícolas aos 90 dias de incubação 

      

Solo LV Índices de qualidade 
Metal 

controle 20% 40% referência alerta intervenção
 ----------------------------------------mg kg-1---------------------------- 

Zn 26,3 106,6 193,1 60 300 500 

Cu 15,6 14,9 14,8 35 60 100 

Fe (1) 39,10 37,56 37,19 - - - 

Mn 81,9 77,1 74,3 - - - 

Média de 3 repetições  (1) valores multiplicados por mil 

 

Tabela 19. Comparação dos teores médios totais de metais do solo RQ com os índices 

orientadores para os solos agrícolas aos 90 dias de incubação 

      

Solo RQ Índices de qualidade 
Metal 

controle 20% 40% referência alerta intervenção
 ----------------------------------------mg kg-1---------------------------- 

Zn 5,6 154,1 190,5 60 300 500 

Cu 2,5 2,7 2,9 35 60 100 

Fe (1) 4,58 4,82 4,54 - - - 

Mn 81,6 88,0 83,6 - - - 

Média de 3 repetições  (1) valores multiplicados por mil 
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Os limites definidos nas Tabelas 18 e 19 para solos referem-se a três 

situações de riscos ambientais onde os valores de referência são valores médios 

encontrados para solos não contaminados. Já os valores de alerta significam indícios de 

contaminação e os valores de intervenção demandam qualquer tipo de ação que vise a 

descontaminação do solo. Neste caso o valor de intervenção refere-se a um cenário 

agrícola. 

Comparando-se os valores obtidos para zinco em solução com os teores 

do lixiviado, para ambos os solos, percebe-se que quantidades altas (2,10 mg kg-1) de Zn 

em solução não refletiram em maior presença deste no lixiviado. Possivelmente, a 

solubilidade do zinco está sendo controlada por reações de adsorção-desorção entre oxi-

hidróxidos de Fe ou ainda reações de precipitação-nucleação entre Zn e Fe, conforme 

exposto por Agbenin (2003). O coeficiente de correlação (-0,22 conforme Tabela 20) 

obtido para Zn e Fe em solução para o solo LV, solo com alto teor de Fe, reforça esta 

possibilidade. Xiangdong et al. (2001), por meio da extração sequencial de metais 

pesados em solos urbanos e adjacentes a estradas concluíram que há forte presença de 

zinco associado a óxidos de ferro e de manganês. Houve correlação negativa 

significativa  também entre Zn e Mn para a solução do solo LV o que comprova a 

tendência de retenção de zinco na fase sólida do solo. 

A retenção de zinco na fase sólida contribui para reduzir a 

disponibilidade desse metal na fase líquida, impedindo que o zinco proveniente do pneu 

seja liberado no lixiviado. Embora não tenham sido determinados os teores totais dos 

metais para os solos durante todos os tempos, mas somente aos 90 dias , pode-se 

concluir que mesmo os aumentos de concentração na fase sólida para os dois solos 

analisados não causaram maior disponibização desses elementos para a água confirmada 

pela baixa concentração desses elementos no lixiviado. Mesmo para o tratamento com 

40% de borracha os teores de Zn e Cu obtidos ficaram abaixo do valor de alerta 

estabelecido pela CETESB. 

Outras correlações para os elementos na solução dos dois solos 

encontram-se descritas na Tabelas 20 e 21. 
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Tabela 20. Coeficientes de correlação (Pearson) para os elementos na solução do solo 

LV 

 pH CE Zn Cu Fe Mn 

pH - -0,11 -0,12 0,26** 0,18 0,25** 

CE -0,105 - -0,40 -0,19 0,1 0,10 

Zn -0,12 -0,40** - -0,14 -0,22* -0,60** 

Cu 0,26** -0,185 -0,14 - 0,64** 0,21* 

Fe 0,182 0,10 -0,22* 0,64** - 0,20 

Mn 0,25* 0,10 -0,62** 0,21* 0,20 - 

(**) Valores significativos (p ≤ 0,01)  

(*) Valores significativos (p ≤ 0,05) 

 

Tabela 21. Coeficientes de correlação (Pearson) para os elementos na solução do solo 

RQ 

 pH CE Zn Cu Fe Mn 

pH - -0,35** 0,28* 0,37** 0,55** 0,09 

CE -0,35** - -0,02 -0,42** -0,39** 0,01 

Zn 0,28* -0,02 - 0,22 0,17 0,25* 

Cu 0,37** -0,42** 0,22 - 0,42** 0,08 

Fe 0,55** -0,39** 0,17 0,42** - -0,28* 

Mn 0,09 0,01 0,25* 0,08 -0,28* - 

(**) Valores significativos (p ≤ 0,01) 

(*) Valores significativos (p ≤ 0,05) 
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Correlações positivas e significativas, para os dois solos, foram obtidas 

para Cu vs pH  e  Cu vs Fe,  enquanto o Zn correlacionou positivamente com o pH e 

somente para o solo RQ. As demais correlações não seguiram um mesmo padrão para os 

dois solos, obtendo-se valores completamente diferentes em alguns casos. 

 

4.1.5 Análise isotópica (δ13C do CO2 respirado) 

As análises do δ13C do CO2 liberado na respirometria apresentaram 

valores mais próximos ao sinal isotópico do pneu (-24,86‰) aos 10 e 20 dias após 

incubação, aumentando (tornando-se mais enriquecido em 13C) no final do experimento 

(80 dias), conforme verifica-se na Tabela 22. Valores, para o controle, maiores que a 

média de enriquecimento isotópico na respiração do solo (-2,0 ‰) eram esperados dada 

a heterogeneidade das frações que constituem a MOS, uma vez que a medida do δ13C 

representa uma média desses diferentes constituintes. Para o controle (somente 

respiração da MOS) pode-se dizer que houve, no início, uma degradação de frações 

orgânicas com sinal isotópico mais pesado que a média obtida na análise do δ13C do 

solo, resultando em valores menos negativos. Isto ocorreu porque na respiração o ataque 

ao carbono do solo se dá de maneira seletiva pelos microorganismos até mesmo porque 

parte da MOS está no interior de agregados e dessa forma, protegida contra a degradação 

microbiana (Boutton & Yamasaki, 1996). Quando se determina o δ13C de uma amostra 

de solo, esta (finamente moída) é submetida a temperaturas em torno de 1000 oC, com 

transformação de todo carbono da amostra em CO2, ou seja, sem distinção quanto a 

identidade química do composto de carbono ou da acessibilidade à microorganismos. 
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Tabela 22. Valores médios de δ13C para o CO2 nos diferentes períodos da respirometria 

δ13C (‰)  
Tratamentos 

10 dias 20 dias 60 dias 80 dias Média 

Controle -12,54 b B -14,76 b AB -16,96 b A -14,47 b AB -14,68 

20% -22,79 a AB -23,84 a A -23,55 a A -19,72 a B -22,48 

40% -23,69 a A -22,24 a A -21,60 a A -20,94 a A -22,12 

Média -19,67 -20,28 -20,70 -18,37 - 

Média de 3 repetições 

Valores seguidos de letras minúsculas são significativos para tratamentos (p ≤ 0,05) 

Valores seguidos de letras maiúsculas são significativos para tempo (p ≤ 0,05) 

 

A fração solúvel em água de carbono presente na borracha de pneu, 

0,01% ou 100 mg kg-1, ou outra fração qualquer, porém, proveniente do pneu, serviu de 

substrato orgânico para a microbiota edáfica, determinando a magnitude dos valores de 

δ13C do CO2 respirado. Tal afirmativa procede da análise conjunta dos valores 

apresentados na Tabela 22 e da representação gráfica das proporções relativas de 

carbono proveniente do pneu e do solo no total de CO2 respirado em cada tempo de 

avalição (Figura 6). 
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Figura 6 - Contribuição relativa do carbono proveniente do pneu e do solo, no total de  

C-CO2 respirado: 20% de pneu (A) e  40% de pneu (B) 
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Os resultados de δ13C do CO2 respirado (Tabela 22) foram 

estatisticamente distintos entre os dois tratamentos com pneu e o controle, comprovando 

o efeito da adição de borracha na alteração do sinal isotópico do carbono. Pela equação 

de balanço de massas ou mistura istópica, Equação (2), item 2.9 e os valores da Tabela 

22, foram calculadas as contribuições relativas do compostos de carbono provenientes 

do solo e do pneu, no total de carbono respirado nos tempos 10, 20, 60 e 80 dias de 

incubação (Figura 6). Esses resultados confirmam a degradação aeróbia de compostos 

orgânicos do pneu, inclusive com predominância destes em relação ao carbono do solo 

em praticamente todos os tempos de avaliação. Tanto no tratamento 20% de pneu 

(Figura 6A), como no 40% (Figura 6B), houve tendência de redução da participação do 

carbono da borracha no total respirado, à medida tempo de incubação aumentou. Esse 

comportamento leva a supor que o composto orgânico proveniente do pneu e que foi 

utilizado como substrato pelos microrganimos, é relativamente lábil, bem como 

encontra-se em proporção restrita na borracha. Experimentos com período de incubação 

mais longos provavelmente verificariam o retorno do sinal isotópico do CO2 do solo 

com pneu ao valor do controle (somente solo). 

Embora os valores de δ13C tenham sido próximos entre os dois 

tratamentos com pneu (Tabela 22), não se deve esquecer que as quantidades acumuladas 

de CO2 respirado foram proporcionais à dose de borracha aplicada (Figura 5). Desse 

modo, quando se diz que 50% do carbono é proveniente de compostos orgânicos do 

pneu, o correspondente em termos de miligramas de carbono por quilo de solo seria 

superior no tratamento 40% de pneu, em relação ao 20% de pneu. 

Observando-se os valores de degradação da MOS, na Figura 7, na qual, 

para as misturas (20 e 40% de borracha) subtraiu-se os valores relativos à participação 

do carbono proveniente do pneu (C total liberado menos o percentual do C do pneu) 

verificando-se um aumento na degradação do C-solo em função do tempo de incubação 

para a mistura solo e 40% de borracha. Esta constatação reforça a hipótese de efeito 

positivo com a maior aeração do solo, descrita anteriormente. Reforça-se, inclusive, a 

observação de um estímulo à degradação do carbono do solo promovido por compostos 
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orgânicos presentes no pneu conforme comprovado pelos dados de δ13C mostrados na 

Tabela 22. 

Degradação relativa da MOS
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Figura 7 – Interferências com a degradação da MOS pela adição de borracha de pneu 

As Figuras 6 e 7 quando analisadas conjuntamente permitem estimar as 

quantidades diárias de carbono liberado. Tomando como exemplo o tempo 80 dias pode-

se obter os seguintes valores aproximados de carbono liberado: controle (8 mg kg -1); 

20%  de borracha (40 mg kg -1); 40% de borracha (65 mg kg-1) 

Os resultados obtidos com a análise isotópica comprovaram que as 

diferentes taxas de liberação de CO2 no ensaio respirométrico, Figura 5, não devem ser 

creditadas somente a efeitos físicos como maior aeração do solo incubado e sim como 

uma interação entre tais fatores e a degradabilidade de alguns compostos orgânicos 

presentes no pneu. Embora tenha sido comprovado a liberação de compostos orgânicos 

presentes no pneu, este não produziu qualquer efeito prejudicial a atividade microbiana, 

confirmando os resultados disponíveis na literatura (Gronevelt & Gruntal, 1998; Basel 

Convention Series, 1999). 
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A utilização da razão isotópica do carbono como traçador natural no 

presente trabalho permite recomendar que se dê seqüência a testes para uso da análise 

isotópica acoplada aos testes convencionais de respirometria, como ferramenta 

complementar no entendimento de fenômenos em estudos ambientais de degradação de 

resíduos diversos, tais como biossólidos, efluente de esgoto tratado e resíduos de 

agroindústrias. Alternativamente a estudos que utilizam cromatografia, de custo muitas 

vezes proibitivo, a análise isotópica mostrou-se satisfatória na confirmação da 

disponibilidade de alguma fração orgânica do pneu para os processos microbianos no 

solo. 

 

4.2 Avaliação da potencialidade tecnológica do enterrio de pneus 

A análise do banco de dados disponibilizado pelo IPT permitiu organizar 

informações de ocorrências erosivas para 168 municípios do Estado de São Paulo, dentre 

os 450 que compunham o banco de dados original. Dados agrupados desses valores 

encontram-se descritos na Tabela 23. Estas informações podem ser visualizadas, 

graficamente, na Figura 6. Atribuindo-se o índice de 0,15 pneu por habitante/ano 

(Bertollo, 2000) e admitindo-se a quantia de 15 pneus por metro cúbico, obteve-se o 

número de anos no qual somente estas erosões pré-existentes atenderiam a toda a 

geração de pneus descartados para os municípios correspondentes. 
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Tabela 23. Erosões urbanas e periurbanas levantadas pelo IPT para alguns municípios do 

Estado de São Paulo 

Intervalo 

(anos) 

Frequência de 

municípios 

Volume Erosões  

(m3*1000) 

Descarte de 

pneus/ano 

(*1000) 

< 1 2 1,6 61 

1 - 5 10 20,6 84 

5 - 10 7 104,3 235,6 

10 - 100 74 1.564,5 475,5 

> 100 75 21.289,5 436,2 
Número total de municípios analisados = 168 

 

Se fossem consideradas somente as erosões periurbanas levantadas pelo 

IPT, teria-se um longo período em anos para o destino final de pneus inservíveis. 

Ao analisar os dados de erosões para o município de Piracicaba 

levantados por meio de imagens aéreas, pode-se perceber que o potencial de uso da 

técnica é maior ainda quando se inclui as erosões em áreas rurais. O município de 

Piracicaba insere-se numa região considerada de baixo a médio potencial erosivo (IPT, 

1997) no entanto levantamentos mais detalhados revelaram um número crescente de 

erosões passíveis de serem recuperadas com a técnica em questão. O total de erosões de 

grande porte visualizadas nas fotos aéreas para todo o município foi de 35 unidades. A 

cubagem de uma única voçoroca resultou num volume de 240.000 m3, a qual poderia 

atender em média uns 70 anos de descarte de pneus para o município. 

Detalhando-se ainda mais a análise das erosões para uma microbacia de 

Piracicaba, a microbacia do córrego do Ceveiro, com 2.200 ha em área, Sparovek & De 

Maria (2001) citam um total de 3.053 erosões. Para essa mesma microbacia a análise das 

fotos aéreas não apontou nenhuma erosão visível nesta escala de trabalho (Figura 8). No 

entanto  um levantamento no local (Montolar-Sparovek et al., 1999) detectaram 25 

voçorocas que podem ser submetidas à técnica proposta. Estas erosões representam 
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aproximadamente 140 anos da geração de pneus descartados em Piracicaba (Figura 8). 

Cada vez que se detalha mais o nível de abordagem (escala de trabalho) há um número 

crescente de erosões com potencial de uso para a técnica de recuperação proposta por 

Sparovek et al. (2001). A Figura 9 permite uma visualização da distribuição espacial, 

áreas de cocentração das erosões de grande porte visíveis no reconhecimento por fotos 

aéreas, além do levantamento detalhado das voçorocas da microbacia do Ceveiro. 

É importante ressaltar que o número total de erosões utilizado no trabalho 

como referência para estabelecer o potencial de abrangência da técnica não deve ser o 

parâmetro principal na tomada de decisão numa fase de projeto executivo e sim uma 

análise mais detalhada de outras variáveis como tipo de solo e nível de manejo das áreas 

adjacentes, formação geológica e outros fatores de geotecnia que garantam estabilidade à 

área recuperada além da necessidade de se reflorestar o local evitando-se o reuso para 

atividades agrícolas ou urbanização. 

Retomando os dados obtidos (Tabela 3) por Caponero et al. (2000), 

sugere-se reescrever as conclusões do autor quanto à utilização de pneus inservíveis na 

agricultura, caso se adote a tecnologia proposta por Sparovek et al. (2001). Os dados de 

potencialidade da técnica obtidos neste trabalho permitem sugerir uma nova abordagem 

para o tópico discutido pelo autor, conforme descrito na Tabela 24. 

 

Tabela 24. Potencialidade da técnica proposta para a aplicação em áreas agrícolas 

Técnica Demanda por 

pneus 

Principais vantagens Principais 

desvantagens 

Agricultura: 

Voçorocas 
Ilimitada 

Tratamento de grandes pneus 

Sem efeitos adversos ao ambiente 

Fácil execução (maquinários e 

equipamentos convencionais) 

Impossibilita a 

recicleagem 

Adaptado de Caponero et al. (2000) 
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Figura 8 - Tempo estimado para o enterrio de pneus inservíveis em função do volume de 

erosões e do descarte anual 
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Figura 9 - Erosões levantadas para o município de Piracicaba-SP 



 

5 CONCLUSÕES 

- Os valores de zinco, tanto em solução do solo quanto no lixiviado, não 

ultrapassaram os limites determinados pela CETESB como padão de qualidade para  

águas subterrâneas. 

- Não houve interferências negativas com a atividade microbiana conforme 

demonstrado pelo ensaio de respirometria. 

- Existe um alto potencial de uso da técnica em termos do número de ocorrências 

erosivas. 

As duas primeiras conclusões indicam que a tecnologia pode ser 

considerada ambientalmente adequada quanto aos aspectos de contaminação do solo e 

água e interferências com a microbiota do solo. A terceira conclusão confirma a 

aplicabilidade operacional da técnica proposta por Sparovek et al. (2001). 

Reforça-se que o ideal para o problema dos pneus inservíveis seria a 

reciclagem ou reaproveitamento dos componentes, sendo a técnica do enterrio em 

erosões empregada depois de esgotadas alternativas disponíveis e viáveis 

economicamente para a reciclagem ou reuso dos pneus ou seus componentes. 

Algumas recomendações para o aperfeiçoamento da tecnologia sugerida, 

principalmente quanto a aspectos do desenvolvimento operacional, seguem listadas para 

os diferentes campos de inserção: 

a) Medidas de amparo legal: inserir e certificar esta técnica nas opções recomendadas 

oficialmente como técnica ambientalmente adequada conforme os preceitos da 

Resolução Conama 258/99 
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b) Medidas de amparo tecnológico e negocial:  

- intensificar tratativas com órgãos de pesquisa tecnológica para que se aprofunde 

estudos  complementares de melhoria na técnica de disposição dos pneus, garantindo 

uma maior estabilidade nas áreas assim recuperadas. 

- buscar parcerias com municípios, entidades de reposição florestal, e outras entidades 

da sociedade civil organizada  para o estabelecimento de novas áreas piloto, em 

outras regiões, bem como estudos complementares em relação aos custos 

operacionais da aplicação da técnica em diferentes cenários. 

c) Medidas de investigação científica: 

− realizar análises de metais pesados como o cádmio e o chumbo, metais geralmente 

associados ao óxido de zinco como impurezas, para avaliar a entrada destes 

elementos nos agroecossistemas a serem recuperados pela técnica proposta. 

− monitorar a área piloto implantada em Piracicaba no ano de 1998 quanto a 

parâmetros de qualidade do solo e água, produzindo-se uma série histórica de dados 

para avaliação da técnica dentro dos preceitos de monitoração ambiental. 
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