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Resumo: O presente trabalho busca analisar a viabilidade técnica de substituir manilhas de concreto por 

pneus inservíveis, utilizando-se do método dos elementos finitos a fim de realizar simulações em software 

para observar o comportamento dos pneus sob as ações compressivas advindas do solo de aterro sobre eles e 

assim prever possíveis deslocamentos ou mesmo fechamentos destes, buscando alternativas para os pneus 

descartados ao passo que promove benefícios sociais e econômicos. O questionamento da possibilidade da 

utilização segura dessa prática levou a esse estudo, comprovando por meio de pesquisas bibliográficas que 

existem diversas aplicabilidades para os pneus inservíveis, inclusive na construção civil. Através de 

simulações, observou-se que essa seria uma alternativa viável com resultados satisfatórios do ponto de vista 

técnico analisado, resistência às solicitações das tensões efetivas e de sobrecarga, com deslocamentos 

mínimos que não interferem no seu funcionamento nem põem em risco a sua estabilidade, tais resultados 

atrelados à durabilidade e disponibilidade tornam os pneus uma boa saída para quem dispõe de poucos 

recursos e deseja construir uma passagem pluvial.  
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1. INTRODUÇÃO  

No âmbito da construção civil, um dos principais desafios enfrentados recai na adequação dos projetos de 

engenharia às condições naturais, tais como: tipos de solo, climas e relevo. Por vezes faz-se necessário, para 

tanto, o uso de artifícios técnicos, como os sistemas de drenagem, construções de pontes e passagens molhadas. 

Para o caso específico da construção de estradas, que por serem obras extensas, passam por várias das condições 

já citadas. Uma das soluções quando uma rodovia tem de cruzar um riacho de baixa vazão, é a utilização de 

manilhas de concreto, formando uma tubulação por onde a água deve passar, possibilitando que a estrada 

permaneça estável.  

Os pneus são objetos de importância econômica e são feitos para serem praticamente indestrutíveis. Logo, 

ao passo em que servem aos propósitos para o qual foram criados, apresentam difícil descarte após o fim de sua 

vida útil. De acordo com a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), o pneu que não pode mais 

ser usado em sua forma original nem reformado (recauchutado), é classificado como inservível e precisa de uma 

destinação correta para minimizar seus efeitos poluentes. A reciclagem seria uma alternativa viável do ponto de 

vista técnico, econômico e ambiental, com várias aplicações já estudadas, como por exemplo, na confecção de 

sandálias ou mesmo a utilização de partes destes na fabricação de tubos semelhantes às manilhas utilizadas na 

construção civil [1]. 

Porém essas formas de reciclagem já mencionadas envolvem despesas agregadas, o que muitas vezes faz 

com que seja necessário certo “espírito” empreendedor e capital para investir e colocar em prática projetos de 

transformação dos pneus inservíveis em matéria prima para objetos com nova utilidade.  Um dos objetivos do 

presente estudo é analisar a viabilidade técnica de uma forma de “reciclagem” dos pneus que não necessite de 

um processamento industrial, presente na maioria dos métodos já citados, onde poder-se-ia utilizar os mesmos 

em sua forma “natural” sem gastos ou investimentos, o que facilitaria tal prática. 

Uma ideia que reúne características favoráveis, tanto do ponto de vista econômico quanto ecológico, seria 

a utilização de pneus velhos inservíveis como substitutos destas manilhas de escoamento, possibilitando uma 

utilidade para estes objetos que seriam descartados e proporcionando uma economia significativa de recursos, ao 

não necessitar da compra do material convencionalmente utilizado. Porém, para que este método seja utilizado 

em estradas, surge o questionamento quanto à capacidade dos pneus em suportarem as cargas que lhes serão 

atribuídas e se os mesmos terão capacidade de manter a estabilidade da estrutura com o uso contínuo. 

Essa análise técnica será realizada a partir de software de simulação que utiliza o método dos elementos 

finitos (MEF), tendo como sua principal característica discretizar (dividir em partes menores e menos 

complexas) problemas que seriam difíceis de analisar de forma inteira, por apresentarem um grau de 

complexidade matemática elevado em sua forma contínua ou real. Adicionalmente, será feito uma breve revisão 

acerca do método em si, a fim de facilitar o entendimento do procedimento utilizado e expor a matemática 

envolvida. 
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2. HISTÓRICO 

 

2.1 Descoberta do pneu e suas principais propriedades  

 

Questões ambientais vêm cada vez mais ganhando força e relevância à medida que a produção de lixo 

supera a capacidade do solo de absorver resíduos, desde a revolução industrial que a produção em alta escala de 

vários produtos tem tomado proporções assustadoras para suprir as necessidades da crescente e cada vez mais 

consumista população mundial.  

Um exemplo claro de produto que teve um aumento de sua produção é o pneu, que desde sua invenção no 

século XIX sofreu diversas evoluções tecnológicas, dentre elas destaca-se a descoberta da borracha vulcanizada. 

A partir de experimentos realizados por Charles Goodyear foi comprovado que a borracha depois de submetida 

à altas temperaturas na presença de enxofre adquiria a capacidade de manter suas propriedades elásticas 

independentemente da temperatura em que se encontra, e sua utilização na confecção dos novos pneus trouxe 

uma gama de novos horizontes para esse produto, bem como melhorou suas características de aderência e 

resistência [2]. 

De forma geral cada pneu é feito pensando nas características que o mesmo deve adquirir para atender da 

melhor forma possível suas solicitações de uso diário. A exemplo disso tem-se pneus de carros de passeio que 

usam mais borracha sintética por suas características elásticas mais flexíveis, enquanto que nos pneus de 

caminhões de carga, como as carretas, utiliza-se mais borracha natural devido a sua maior resistência. Todavia, 

os pneus em suma são feitos para serem praticamente indestrutíveis, uma vez que são feitos para rodar em todos 

os tipos de terrenos, que vão desde o calor escaldante até o frio extremo, sendo utilizados materiais como 

cordames, lonas de aço e nylon e por vezes até mesmo kevlar (polímero sintético formado por cadeias longas de 

anéis de benzeno que possui resistência a impactos sete vezes maior que a do aço e resiste bem a altas 

temperaturas), para conferi-lhe maior resistência [3]. 

 

2.2 Problemas ambientais e de saúde pública causada pelo descarte inadequado de pneus 

inservíveis 

Na época do pós-guerra, com a economia a todo vapor e os mercados aquecidos, faz surgir por volta da 

década de 1960 alguma preocupação com o meio ambiente, gerando as primeiras discussões, estudos e 

consequentes publicações acerca do tema. Entretanto, até a década de 1970, as preocupações estavam voltadas 

somente para o fato dos recursos serem finitos, deixando os estudiosos da época preocupados com o futuro da 

economia e não necessariamente com o planeta em si e os danos que a extração desordenada e o descarte 

indevido do lixo causariam ao mesmo [4]. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou em 1972 uma série de conferências internacionais para 

tratar das questões ambientais e formular conceitos como o de desenvolvimento sustentável, buscando fechar 

acordos com o maior número possível de nações, mostrando-lhes as possíveis consequências de ignorar tais 

preocupações. No geral a ONU realizou ao longo da história algumas conferências. A de Estocolmo (1972), onde 

nesse encontro o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente foram postos como 

necessidades, para que não fossem prejudicadas as gerações presentes e futuras nem fosse necessário frear o 

desenvolvimento social e econômico. Rio de Janeiro em 1992 (RIO 92), sendo o principal marco desse encontro 

o estabelecimento da agenda 21, que teve como objetivo mobilizar o maior número possível de países 

independentemente de seu desenvolvimento econômico. Joanesburgo na África do Sul em 2002 (RIO+10), Rio 

de Janeiro novamente em 2012 (RIO+20) e por último em setembro de 2015 na própria sede da ONU em Nova 

York ocorreu o encontro denominado de cúpula do desenvolvimento sustentável, onde estabeleceram novos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) [5]. 

Os resíduos são classificados como sólidos, líquidos ou gasosos, o atual estudo está focado nos pneus, 

portanto mais precisamente nos resíduos sólidos industriais, que segundo a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), são todos aqueles sólidos ou semissólidos provenientes de atividades industriais, bem como 

lodos e alguns líquidos, que sejam inviáveis de se descartar na rede de esgotos. De acordo com a NBR 

10.004/04, os resíduos sólidos industriais são classificados da seguinte forma: Resíduos perigosos apresentam 

riscos à saúde pública devido às suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade ou toxidade; 

Resíduos não inertes, não apresentam perigo iminente, porém podem ser inflamáveis ou solúveis, lixo 

doméstico, por exemplo; Resíduos inertes, são aqueles que não apresentam solubilidade possibilitando que 

mesmo em contato direto com estes, a água permaneça potável, de forma que os mesmos não se decompõem 

nem se degradam em contato com o solo ou se degradam muito lentamente, e é justamente nessa classificação 

que se enquadram os pneus [6]. 

Ao serem classificados como inertes pode-se pensar que não representariam perigos ao meio ambiente 

nem aos serem humanos, porém justamente por sua característica de não reagir nem se degradar facilmente, 

levando em média 600 anos para serem reintegrados à natureza, sua presença e consequente acúmulo é um fato 

problemático, a menos que lhes sejam dados uma destinação correta. Se forem levados para lixões, estes 

permanecerão por centenas de anos servindo como criadouros de mosquitos vetores de doenças como a dengue, 

zika, chikungunya, febre amarela entre outras. Por outro lado, se forem incinerados, sua queima provoca a 
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liberação de uma considerável quantidade de gases (monóxido de carbono, ácido benzeno, óxido de enxofre, 

óxidos de metais pesados) que são nocivos tanto ao meio ambiente quanto aos serem humanos, e se forem 

descartados em qualquer lugar, além da proliferação de mosquitos já citada, podem servir de abrigo para ratos, 

que também são vetores de doenças como a leptospirose. Adicionalmente, os pneus são objetos pesados e que 

ocupam certo espaço, dificultando seu armazenamento e se tornando um transtorno, quando em desuso, tanto do 

ponto de vista social quanto ambiental [4]. 

 

2.3 Legislação e algumas iniciativas para o descarte correto dos pneus inservíveis 

 De acordo com informações divulgadas pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), 

verifica-se que no primeiro semestre do ano de 2014 o Brasil bateu recorde na reciclagem de pneus inservíveis, 

com números que chegam a casa dos 45 milhões de pneus ou em termos de massa de matéria prima representa 

cerca de 223 mil toneladas e, em 2016, esse dado chegou à 457.533 toneladas, ou seja, mais que dobrou em 2 

anos. Porém esses números apenas foram possíveis graças à Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), 

uma tentativa de mudar o cenário nacional perante a disposição ambiental e tecnológica através do 

desenvolvimento sustentável, provocando profundas mudanças no Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) no que diz respeito ao tratamento dos resíduos de diversos produtos como pneus e baterias. A 

Política Nacional de Meio Ambiente através da Lei nº 6.038/81 confere ao CONAMA a responsabilidade de 

gerir as normas e resoluções que tratam da disposição dos resíduos sólidos pneumáticos no país, bem como 

fiscalizar e fazer cumprir as mesmas punindo os descumpridores [7]. 

Posteriores resoluções do Conama estabeleciam as diretrizes a serem seguidas e especificavam as 

responsabilidades, porém tanto sua resolução nº 258/99 e nº 301/02 que responsabilizavam os fabricantes e 

importadores pela coleta e correta destinação dos pneumáticos inservíveis, foram revogadas pela resolução nº 

416 de 2009, que agora estabeleciam distribuidores, reformadores, revendedores e consumidores finais como 

corresponsáveis pela correta destinação dos mesmos. Algumas grandes empresas de fabricação de pneus novos, 

como Bridgestone, Goodyear, Michelin e Pirelli se uniram e formaram uma instituição conjunta de reciclagem, a 

Reciclanip, que em 2015 já contava com 824 ecopontos espalhados pelo país [7].  

A Reciclanip é responsável pelo transporte dos pneus inservíveis desde seus pontos de coleta (Ecopontos) 

até as empresas que desenvolvem o processo de trituração. Após esse processo a matéria prima decorrente, 

borracha, aço, nylon entre outros, vão para as mais diversas aplicações como fabricação de solados de sapatos, 

borrachas de vedação, dutos pluviais, tapetes para automóveis, pisos para quadras poliesportivas, componentes 

para a fabricação de manta asfáltica e cintas para sofá. Entretanto, a destinação mais comum ainda é a utilização 

desse material como combustível nos fornos de produção do clínquer (mistura de calcário, argila e minério de 

ferro, todos fundidos) para a produção de cimento, no caso predominantemente dos pneus radiais [8]. 

Outra forma de reaproveitamento dos pneus inservíveis é através do processo de Petrosix, realizado pelo 

Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRAS) que processa xisto betuminoso para obter petróleo bruto, como também 

pode ser utilizado para obtenção de energia através da queima ou extração de óleos e gases a partir dos pneus [9]. 

 No geral pneus inservíveis podem ter grande utilidade em diversas áreas como as que já foram citadas, 

porém em todas essas aplicações são envolvidos processos dispendiosos, e como foi determinado na resolução 

de nº 416 de 2009 que a responsabilidade pelo correto descarte é dividida entre todas as partes envolvidas, logo 

fica evidente a necessidade de usos alternativos que facilitem a atribuição de uma nova utilidade para os 

mesmos. Alguns pequenos produtores rurais, já utilizam os pneus inservíveis para a confecção de “Tinas” ou 

“Cocheiras” que nada mais é do que uma espécie de bacia feita de pneus, usadas para armazenar água e servir 

ração para os animais. Esse tipo de reuso é importante, pois evita o descarte indevido de uma forma que não 

necessita de processamento industrial do material. 

 

2.4 Algunas formas de reutilização dos pneus já empregadas na construção civil 
Usos alternativos são importantes não só pelo fato de dar uma destinação aos materiais que seriam 

descartados, mas também por servirem como forma prática de educar a população no tocante à importância de 

não deixar os objetos jogados na natureza, mostrando as vantagens tanto econômicas quanto ambientais que se 

tem fazendo um reaproveitamento de artefatos que seriam tratados como lixo. Mantendo daqui em diante o foco 

na construção civil, serão apresentadas inúmeras aplicações dos pneus inservíveis que podem não só dar uma 

destinação aos mesmos, como também reduzir custos em obras de importância social.   

Alguns municípios pelo Brasil têm desenvolvido técnicas interessantes para aplicações dos pneus 

inservíveis, a exemplo de Araçoiaba da Serra - SP, onde a Secretaria Municipal de Obras e Meio ambiente criou 

um meio de utilizar as cintas metálicas dos pneus como substitutos aos tubos de concreto comumente utilizado, 

para a construção de uma galeria de águas pluviais com oitocentos metros de extensão e com um custo estimado 

no projeto de aproximadamente 72 mil reais, caso fosse realizada de forma convencional, porém fazendo uso dos 

pneus inservíveis o mesmo projeto pôde ser executado a um custo de 18 mil reais gerando assim uma economia 

de 54 mil reais para um resultado semelhante e com benefícios ambientais atrelados, recolhendo e reutilizando 

materiais que seriam descartados. 

Segundo a descrição da proposta, a mesma consiste na união das cintas de aço dos pneus de caminhão em 

seções com 1 metro de comprimento, unidas por pressão. Ainda segundo o secretário de Obras, Agricultura e 
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Meio Ambiente, testes foram realizados que comprovam a resistência do material quando submetido ao aterro e 

a pavimentação da Avenida Juscelino Kubitschek onde o mecanismo construtivo foi empregado.  Em um 

município próximo, Pinheirinho – SP, os pneus foram utilizados como contenção das margens de riachos que 

passam por dentro da cidade [10]. 

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DEAR) do Rio Grande do Sul tem desenvolvido 

um trabalho de utilização de asfalto-borracha na pavimentação das estradas no estado, com objetivo de diminuir 

os custos com manutenção assim como a preservação das estradas e contribuir para a preservação ambiental. 

Esse asfalto-borracha como o próprio nome sugere é composto, além dos componentes convencionais, por uma 

porção de borracha provinda dos pneus inservíveis. 

Nas regiões montanhosas e frias do Chile algumas pessoas têm encontrado uma forma inteligente, barata, 

eficiente e pouco convencional de construir casas com bom isolamento térmico utilizando pneus no lugar de 

tijolos, madeiras com função estrutural, pedras locais facilmente encontradas e uma quantidade mínima de 

cimento. O procedimento é bem simples, os pneus são empilhados uns sobre os outros e enchidos com barro 

(solo argiloso) sendo compactado até que os mesmos comecem a se deformar, constituindo assim uma estrutura 

firme e estável, se for utilizado algum mecanismo de ventilação, o resultado será uma residência confortável e 

com um custo muito baixo em comparação com os métodos construtivos tradicionalmente utilizados [10]. 

Pesquisas realizadas pela Escola de Engenharia de Lorena da USP pelo químico Clodoaldo Saron do 

departamento de engenharia dos materiais da universidade vêm analisando a implantação de partículas de pneus 

como agregados para a produção de um concreto mais flexível, contendo uma porção de 15% de borracha. Como 

as propriedades da borracha e dos demais agregados, assim como o aglomerante do concreto não se encaixavam, 

uma vez que eram orgânicas e inorgânicas respectivamente, foi necessária uma intervenção com outros produtos 

como anidridos e epóxidos que são altamente reativos e capazes de firmar ligações estáveis, para efetuar as 

devidas correções de tal forma a permitir uma boa coesão entre as partículas do material final, melhorando sua 

compatibilidade. Segundo o pesquisador responsável, esse material poderia ser muito útil, uma vez que reduz o 

risco de lesões, visto que reduz os impactos. A mesma também poderia ser de grande valia em regiões mais 

arborizadas, já que por ser mais flexível não sofreria rachaduras pelo efeito das raízes das árvores, apresentando 

boa empregabilidade em regiões sujeitas a altas vibrações por absorver melhor esse tipo de ataque físico [11]. 

   

3. MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS (MEF) 
Com o desenvolvimento da tecnologia e crescente demanda por soluções cada vez mais práticas e rápidas, 

a programação e o desenvolvimento de softwares que resolvam problemas que manualmente seriam muito 

laboriosos e demandariam demasiado tempo para serem solucionados, tem ganhado espaço em vários ramos de 

atuação, a exemplo das engenharias. No entanto para que haja algum progresso no ramo da programação, é 

necessário além de conhecimento em informática, certo conhecimento de matemática avançada e métodos de 

resolução de problemas bem como maneiras de programar tais métodos em um computador. É ai que entra o 

cálculo numérico, que é uma área da matemática que se dedica a desenvolver métodos estratégicos de resolver 

problemas de forma que seja condizente com a linguagem computacional.  

Quando o projeto exige conhecimentos de varias áreas para ser solucionado a exemplo de determinados 

problemas, como na análise de estruturas sujeitas a carregamentos advindos de interações com fluidos ou 

estruturas sujeitas a algum tipo de efeito dinâmico, seja ela parte do seu funcionamento, como pontes basculantes 

ou de carregamentos acidentais como abalos sísmicos, faz com que cada vez mais seja necessária maior 

capacidade computacional, uma vez que a complexidade e dimensão dos problemas tem crescido. Apesar de 

fazer parte da grade curricular desde a década de setenta, só a partir dos anos noventa com o surgimento do 

computador pessoal (PC), este por sua vez com certa capacidade de processamento, fez com que hoje em dia 

tenha-se um uso extensivo destes por parte dos profissionais de engenharia [12].   

 

3.1 O que é o Método dos elementos finitos 

O método dos elementos finitos (MEF) ou finite element method (FEM), termo em inglês como é mais 

conhecido, consiste em um método numérico de resolução de problemas matemáticos de difícil resolução pelas 

formas analíticas tradicionais. Os primeiros estudos foram realizados buscando solucionar problemas recorrentes 

em resistência dos materiais, como a determinação de deslocamentos de estruturas complexas, e em estudos 

aprofundados dos estados de tensão e deformação cuja teoria da elasticidade não era efetiva, portanto com o 

grande número de estudos relacionados a esta área, o método dos elementos finitos foi e ainda é atrelado a 

problemas de estruturas nas engenharias civil e mecânica [12].   

 Este método teve início no final do século XVIII, quando Gauss estudava e propunha a utilização de 

polinômios de aproximação para descrever o comportamento de funções mais elaboradas, e este 

desenvolvimento se estendeu de forma lenta com as pesquisas de vários matemáticos que estabeleceram leis e 

formas analíticas de se operar este método, sendo limitadas por mais de um século pela falta da capacidade de 

processamento de expressões algébricas de maior dificuldade. Situação que só começou a mudar a partir da 

década de 1950 com a computação, a partir de então seu desenvolvimento se deu de forma acelerada [13]. 

 

 



___________________________________________________________________________ 

  
P. 5 

 
  

3.2 Como funciona o Método dos elementos finitos 

 Esse método consiste em dividir o domínio de uma função que descreva o problema, em pequenos 

intervalos de tal forma que facilite a sua análise em pontos distintos chamados nós, a partir dessa análise 

individual (nodal), pode-se descrever com considerável precisão o comportamento do corpo ou da função que o 

representa, essa aproximação somente é possível devido aos métodos de interpolação e eliminação de Gauss, 

uma vez que estes são métodos numéricos que encontram um polinômio que descreva a trajetória de uma função 

sem a necessidade de conhecê-la e resolve sistemas de equações respectivamente. 

Logo, o método dos elementos finitos discretiza problemas contínuos, representados por equações 

diferenciais, mantendo suas propriedades originais de forma a facilitar sua trabalhabilidade e resolução através 

do auxílio computacional, possibilitando a produção de softwares que ajudam no que diz respeito a problemas 

práticos do dia a dia de profissionais das mais diversas áreas, não só de engenharias, já que há o 

desenvolvimento de pesquisas com o uso de simulações em áreas como ortodontia e odontologia, possibilitando 

avanços importantes e melhores condições para análises, como afirma Lotti et al. (2006) “(...) possui a 

capacidade de modelar matematicamente estruturas complexas com geometrias irregulares de tecidos naturais e 

artificiais, como os dentes e os diversos biomateriais usados em Ortodontia (...)” tornando-o uma alternativa 

viável com custos reduzidos e resultados aproximados para problemas heterogêneos e diversos [13].  

 

Figura 01: Subdivisão do domínio de uma função. Fonte: GIACCHINI, Breno Loureiro (2012, p.04). 

 

A Figura 01 mostra como ocorre à subdivisão do domínio de uma função em um número finito de 

subintervalos menores, e como é possível aproximar uma curva por seções retas em um curto intervalo, uma vez 

que quanto menor for o intervalo consequentemente maior será o número de pontos tomados para descrever o 

trajeto, denominados nós, e maior a precisão da aproximação. A expressão matemática gerada após essa 

discretização do problema é chamada de forma fraca e é a partir dela que se trabalha para encontrar a solução do 

problema original, denominado de forma forte [14]. 

 

3.3 Aplicabilidade e relevância do método dos elementos finitos no presente trabalho 

Para a execução de uma obra são necessárias diversas etapas, dentre elas está o planejamento e possíveis 

ensaios para verificar o comportamento de alguns componentes ou da obra como um todo em pleno uso, porém 

muitas vezes esses experimentos em escala reduzida podem ser demasiados dispendiosos ou mesmo inviáveis, 

seja pelo porte ou pelas condições e recursos que seriam necessários para tal. Nesse contexto surge o advento da 

simulação gráfica, que pode representar de forma fiel o comportamento de obras após sua finalização, 

possibilitando a correção de algum possível problema ainda na fase de projeto, sem correr o risco destes só 

serem detectados quando já for tarde para corrigi-los. Muitos softwares de simulação utilizam o método dos 

elementos finitos como base para a resolução de problemas como a análise de deslocamentos, tensões e 

deformações sofridas por componentes isolados e por obras inteiras [12].  

Esse método tem aplicabilidade não só nas áreas de ciências exatas como as engenharias, mas também em 

ciências biológicas e uma gama de áreas afins. Tendo como ponto de partida a análise em fase de projeto, 

visando à determinação das possíveis situações, bem como formas alternativas de contornar diversos problemas 

insurgentes, a análise de elementos finitos é uma ferramenta que auxilia na programação de software com 

objetivo de representar a realidade e criar um modelo virtual do projeto que se deseja executar. Por se tratar de 

um uso alternativo com pouco estudo a respeito, apesar de já haver registros de localidades isoladas que 

empregam a prática de substituir manilhas por pneus, o MEF torna-se um importante aliado na análise 

comportamental dos pneus sob a ação das tensões do solo e das cargas a que estarão sujeitos.   
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS 

É fato que a construção civil usa uma quantidade considerável de materiais dos mais diversos tipos, desde 

areias, rochas e cimentos até materiais mais elaborados como os porcelanatos, porém com o ritmo cuja extração 

se dá, nem sempre o planeta terá condições de repor as matérias primas extraídas, isso atrelado ao fato dos pneus 

inservíveis serem um problema caso não sejam destinados corretamente, torna-os uma saída para a economia de 

materiais convencionais.  

O presente trabalho baseia-se no fato de que os pneus inservíveis seriam uma alternativa economicamente 

viável para construção de passagens de águas pluviais em estradas das zonas rurais em comunidades carentes, 

que sofrem com a falta de acesso às cidades nas épocas das cheias, quando as estradas carroçáveis são destruídas 

pela força das águas, juntando assim benefícios sociais e ambientais. Visando a implantação desse sistema de 

forma extensiva no município de Rafael Godeiro – RN, e tendo em vista a dificuldade de se obter um 

experimento em escala com resultados aproximados aos reais, decidiu-se por se fazer uma simulação em 

software de um esquema representativo de como seria uma obra dessa espécie, visando analisar o 

comportamento dos pneus sob os efeitos da compressão do solo e tensões efetivas, bem como determinar seu 

deslocamento em decorrência das deformações e a capacidade dos mesmos manterem a estabilidade do sistema. 

Para tal será usada a versão Demonstrativa de um Software chamado Geo5, que trata da execução de 

simulações de obras em terra e se utiliza do método dos elementos finitos para realizar de forma fiel a análise 

nodal do comportamento do sistema como um todo discretizando-o em pequenas porções. Software utilizado por 

profissionais da área para a realização de projetos de engenharia, a análise computacional não deve substituir 

completamente o experimento, sendo que estes se complementam para uma maior representatividade. Porém, 

quando não é possível a realização do experimento em escala ou quando este seria demais laborioso e torna-se 

inviável, a simulação é uma alternativa plausível com a possibilidade de resultados coerentes.   

A simulação será feita para pneus de carreta ARO-22 e um solo específico para o aterro, que foi ensaiado 

visando a determinação das seguintes propriedades físicas: Umidade (h), determinada através do speed test: h= 

3,01%, peso específico natural ( n), determinado pelo ensaio do frasco de areia:   n = 14872,94 N/m³,  e peso 

específico dos sólidos ( s), determinado através do ensaio do picnômetro:   s =22253 N/m³. Outras propriedades 

podem ser determinadas através de correlações entre estas. 

 

 Índices obtidos por correlações: 

Peso específico do solo seco:     
  

   
               

 

Índice de vazios:     
  

  
          

 

Porosidade:    
 

   
              

 

Peso específico do solo saturado:      
      

   
               

 

  

 De posse desses dados e com a utilização de valores recorrentes de módulos de Young e coeficiente de 

Poisson para solos da região, montou-se o Quadro 01 de forma a suprir a demanda de dados referentes aos solos 

para a posterior modelagem. Em decorrência da necessidade de se obter dados dos pneus inservíveis já 

desgastados com o tempo de uso, procederam-se as medições de 15 pneus de carreta efetuando-se o cálculo de 

médias para a obtenção dos dados do Quadro 02. Pelo fato dos pneus serem constituídos em sua maioria de 

borracha vulcanizada e tendo em vista que em caminhões de carga utiliza-se borracha predominantemente de 

origem natural, por apresentar uma maior rigidez e resistência, optou-se por utilizar a borracha vulcanizada de 

Grau Internacional de Dureza da Borracha de 65 listadas no Quadro 03. 
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Quadro 01: Dados dos solos. 

Fonte: Autoria Própria 

Dados do solo 

Camada correspondente Aterro   

Peso específico natural (KN/m³) 14,873 

Peso específico dos sólidos (KN/m³) 22,253 

Peso específico compactado (KN/m³) 19,7181 

Peso específico saturado (KN/m³) 17,876 

Umidade (%) 3,010 

Módulo de Young (Mpa) 40,000 

Coeficiente de Poisson 0,300 

 

Os pneus utilizados são ditos inservíveis, pois suas características atuais de desgaste não permitem que 

sejam recauchutados para um novo ciclo de vida útil, onde dessa forma podem ser facilmente adquiridos em 

borracharias que muitas vezes doam os mesmos, configurando assim o baixo custo dessa prática. Foram 

escolhidos os pneus de caminhão de carga (carretas) de ARO-22, por se tratar de um material mais resistente e 

mais rígido, tendo em vista que foram projetados para suportar grandes esforços, bem como apresentam maior 

raio interno, espaço útil para a passagem de água, o que possibilita uma maior vazão, adequando-se aos objetivos 

do projeto. 

 

Quadro 02: Dimensões dos Pneus 

Utilizados. Fonte: Autoria Própria 

 
Dados dos Pneus ARO-22 

Largura do pneu (m) 0,250 

Altura da Seção lateral (m) 0,220 

Diâmetro Interno (m) 0,560 

Diâmetro Externo (m) 1,00 

Banda de Rodagem (m) 0,210 

Circunferência de Rolamento (m) 3,142 

 

É necessário o conhecimento das propriedades mecânicas dos pneus, como os mesmos são constituídos 

de diversos materiais, mas predominantemente de borracha vulcanizada, serão tomadas como referência as 

propriedades da borracha de classificação 65 do Grau Internacional de Dureza da Borracha- GIDB, dispostas no 

Quadro 03. 

Quadro 03: Propriedades mecânicas das borrachas 

Vulcanizadas. Fonte: (CAETANO, 2014) [15]. 

  

Propriedades mecânicas nas borrachas usadas para a 

confecção de pneus 

Dureza 

GIDB* 

Módulo 

de 

Young, 

E0, MPa 

Módulo 

ao 

corte, 

G, MPa 

Módulo de 

compressibilidade, 

E∞, MPa 

30 0,920 0,300 1000 

35 1,180 0,370 1000 

40 1,500 0,450 1000 

45 1,800 0,540 1000 

50 2,200 0,640 1030 

55 3,250 0,810 1090 

60 4,450 1,060 1150 

65 5,850 1,970 1210 

70 7,350 1,730 1270 

75 9,400 2,220 1330 

*GIDB = Graus Internacionais de Dureza da Borracha 
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Para a realização bem-sucedida de uma simulação são necessários alguns passos, como a determinação da 

topologia do problema com toda a geometria definida, o conhecimento das propriedades dos solos e demais 

materiais envolvidos (pneus). De posse desses dados procedem-se cálculos prévios para posterior confronto com 

os resultados obtidos na simulação, seguido pela determinação das etapas construtivas, onde cada etapa da 

simulação está relacionada a uma etapa na obra real e estas são adicionadas de maneira lógica e ordenadas.  

 

4.1 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DOS PNEUS SOB COMPRESSÃO  

O estado natural de qualquer corpo sob determinada solicitação mecânica é deformar-se, e assim chegar a 

uma condição dita de equilíbrio. Essa característica é tão importante que na engenharia há diversas disciplinas 

voltadas para a questão da resistência dos materiais, bem como as relações existentes entre a tensão aplicada e a 

deformação sofrida pelos corpos. E para tal são analisadas características mecânicas, como módulo de 

elasticidade, densidade, resiliência, coeficiente de dilatação térmica e de Poisson, entre outros. Essas relações são 

geralmente estabelecidas para materiais considerados isotrópicos e homogêneos, de forma que suas propriedades 

sejam as mesmas em qualquer direção e ao longo de toda sua extensão, porém, quando se trata de obras em terra, 

sejam elas de fundação de edificações, construção de barragens ou estradas, certas considerações nem sempre se 

aplicam, uma vez que os solos são predominantemente heterogêneos e com características mecânicas variadas.  

Assim sendo a análise das tensões nos solos se dá na forma de camadas que tenham características 

aproximadamente iguais, como o peso específico natural, que nesse estudo será uma das caraterísticas mais 

importantes. Todavia considerações precisam ser feitas para tornar possível algumas análises, como considerar 

os solos como elásticos.   

Como é natural que os corpos, mesmo ditos como rígidos, se deformem é de se esperar que os pneus se 

deformem mais quando sujeitos a esforços compressivos advindos das tensões efetivas do aterro sobre eles, 

provocando o assentamento do próprio solo e consequentemente das manilhas de pneus, uma vez que são 

constituídos em sua maioria por borracha. Mas são apenas hipóteses, pois os resultados só serão possíveis após a 

realização da simulação e interpretação dos dados. 

  

4.1.2 Análise nodal feita a partir de Software 

O processo de modelagem envolve certa minúcia, conforme deseja-se obter resultados o mais próximos 

possíveis do real, com o método dos elementos finitos isso não é diferente, é necessário muita atenção e o 

desenvolvimento de um raciocínio lógico apurado para a criação de estratégias que possibilitem a tarefa. O 

Programa Geo5-MEF é uma ferramenta que possibilita a interpretação e solução de uma série de problemas 

geotécnicos, para o desenvolvimento da modelagem do problema objeto de estudo nesse trabalho, primeiramente 

foi definida a topologia do local (Figura 02) através da opção de interface, onde limita-se a área a ser analisada 

pela malha de elementos finitos (malha triangular, bidimensional com 3 graus de liberdade por nó), que de início 

é representado por um aterro com 3 metros de altura, sendo 1 m referente ao diâmetro dos pneus e 2 m de 

camada de aterro sobre os mesmos. A partir daí é indispensável a determinação da geometria dos objetos a serem 

analisados, nesse caso os pneus representados em duas dimensões, todavia o programa faz análises 

bidimensionais considerando um corpo com profundidade de um metro. Com a correta realização desses passos, 

o software somente permitirá que o usuário avance para a próxima etapa construtiva após a geração da malha de 

elementos finitos, que por sua vez só será gerada se não houver interseções das linhas do desenho.  

Podendo-se então proceder com as etapas construtivas, na primeira foram determinados os tipos de solo 

do aterro (Quadro 01), bem como do sub-leito onde o mesmo repousa, e foi considerado como tendo as 

características físicas do aterro compactado. Os materiais constituintes dos pneus em si (Quadro 03), que nessa 

simulação foram representados por duas estruturas em formato circular, nas extremidades e constituídas de 

borracha vulcanizada com GIDB de 65, sendo a primeira em formato retangular com dimensões de 0,02 m x 

1,00 m representando a banda de rodagem e a segunda em estacas de prancha com área de seção transversal: A = 

1,56 x 10
-2

 m² e momento de inércia: I = 2,21 x 10 
-4

 m
4
, com formato aproximado ao da seção transversal de um 

pneu, visando representar as partes laterais bem como a área que comporta a câmara. Na região central foi 

colocada uma viga de aço circular com área de seção transversal: A = 1,26 x 10
-3 

m² e momento de inércia I = 

1,25 x 10
-7

 m
4
, com módulo de elasticidade: E = 210 GPa e módulo de resistência ao cisalhamento: G = 81 GPa 

para representar o talão dos pneus (parte de aço que prende-os à roda). Ainda sem a aplicação de nenhum 

carregamento preenche-se com solo de aterro os pneus para conferir-lhe melhor capacidade de suporte e rigidez, 

gera-se uma análise para verificação das tenções efetivas e dos assentamentos provenientes do peso próprio do 

solo. Constatando-se que o mesmo não gera deformações nas manilhas e que as tensões efetivas crescem com a 

profundidade proporcionalmente ao peso específico do solo, uma vez que ainda não foi definido o nível do 

lençol freático.   

Seguindo para a segunda etapa, após a definição da estrutura prepara-se o carregamento ao qual estará 

sujeita, para tal verificou-se de acordo com a norma NBR 7188-2013 em seu tópico sobre cargas móveis que em 

estradas vicinais municipais ou particulares de até uma faixa, a carga móvel rodoviária é definida por um veículo 

com 240 KN com seis rodas espaçadas 1,5 m dispostas em dois eixos espaçados 2 m com área de 18 m² e 

abrangendo toda a largura da estrada. Cada pneu suporta 40 KN distribuídos em 0,1 m² de área, portanto cada 

pneu terá um carregamento distribuído de 400 KN/m² inclinados em 45° devido ao movimento descrito pelo 
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veículo com possíveis acelerações e frenagens. Todavia, como o software analisa apenas uma seção de um metro 

de largura, apenas passará por essa seção 1/3 da carga total, no caso os pneus das extremidades de cada eixo. A 

mesma norma determina ainda que seja considerado uma carga distribuída de 4 KN/m² em toda a extensão da 

estrada. Baseado nessas informações foi esquematizado o carregamento sobre o aterro com a opção de 

sobrecarga e plotando os valores obedecendo à normalização. Seguindo com a análise nodal observou-se 

mudanças nas tensões efetivas e o surgimento de deformações nos pneus que estão posicionados no ponto mais 

crítico do bulbo de tensões. Os deslocamentos nesse estágio chegaram a 7,5 mm no orifício interior dos pneus e 

7,7 mm na extremidade superior esquerda [16]. 

  

Figura 2: Topologia com as cargas aplicadas e deformações com locação no bulbo de tensões. 

 Fonte: Autoria própria. 

 Na terceira etapa apenas foi substituído o solo de aterro de dentro dos pneus por solo compactado, com 

maior peso específico e gerou-se análise verificando que as deformações perpendiculares aumentaram 

minimamente, sendo perceptível apenas na parte inferior do orifício central com variações no deslocamento da 

ordem de 0,1 mm variando de 6,1 mm para 6,2 mm permanecendo inalterado na parte superior. 

Na quarta etapa indicou-se o nível do lençol freático, de forma que a água ficasse passando pelo orifício 

central das manilhas com pequena vazão, posto quase ao nível do solo e com isso após rodar mais uma análise 

verificou-se que as deformações perpendiculares diminuíram nos pneus. Prosseguindo para a quinta etapa, plota-

se o nível freático agora quase na parte superior do orifício e observa-se após análise que as deformações foram 

ainda menores. Possivelmente devido à ação da pressão nos poros, que age negativamente à tensão proveniente 

dos grãos do solo. 

 

  

Figura 3: Deformação nos pneus com lençol freático baixo e mais elevado. 

Fonte: Autoria própria. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1 Comportamento sob compressão 

Após a realização de todos os testes descritos logo acima para uma camada de aterro de 2 m de altura, 

iniciou-se o mesmo procedimento para camadas de 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m, 4,5 m 

e 5,0 m com o objetivo de analisar a influência da espessura do aterro nos deslocamentos normais sofridas pelos 

pneus confinados sob o aterro. Bem como a influência das tensões próprias do aterro e das provenientes das 

sobrecargas idealizadas para a passagem de veículos, possibilitando a identificação de restrições para o uso dos 

mesmos ou alguma condição ótima de utilização. Os resultados obtidos estão dispostos no (Quadro 04). 
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Quadro 04: Tensão e deformação em diferentes 

faixas de aterro. Fonte: Autoria própria. 

Comportamento dos pneus em variadas 

espessuras de aterro 

Profundidade 

(m) 

Tensão 

(KPa) 

Deslocamentos 

(mm) 

0,5 125 9,7 

1,0 100 8,9 

1,5 80 8,2 

2,0 70 7,5 

2,5 67,5 6,8 

3,0 75 6,3 

3,5 77,5 5,8 

4,0 100 5,3 

4,5 125 4,9 

5,0 137,5 4,6 

 

Para essa análise foi considerado sempre as tensões que chegavam até a parte superior da borda interior 

dos pneus (orifício central) em seu ponto mais crítico. Essa escolha se deu pelo fato de ser por esse local onde 

haverá o escoamento de água, logo deve-se verificar se as deformações no mesmo seriam suficientes para 

dificultar ou mesmo impedir tal funcionalidade. Para isso foram consideradas as deformações antes da 

identificação do nível freático, pois estas em todas as análises se mostraram maiores. Inicialmente a 0,5 m de 

aterro tem-se uma porção considerável das tensões de sobrecarga sendo aplicadas diretamente sobre as bordas 

superiores das manilhas de pneus, o que provoca tensão inicial de 125 KPa e um deslocamento máximo de 9,7 

mm. Conforme aumenta-se a altura do aterro, tem-se uma diminuição das tenções, bem como dos assentamentos 

normais, esse comportamento é observado até que se atinja uma profundidade de aterro de 2,5 m, daí em diante 

verifica-se um crescimento das tensões, provavelmente atribuído ao fato dessa profundidade está fazendo com 

que os pneus se afastem do bulbo de tensões e consequentemente as tensões de sobrecarga vão perdendo aos 

poucos seus efeitos diretos sobre os mesmos e o que está predominando são as tensões devidas ao peso próprio 

do solo, sendo isso comprovado quando observa-se que os assentamentos continuam a diminuir em módulo de 

maneira mais suave, confirmando o que observou-se anteriormente na primeira etapa construtiva, que a tensão 

proveniente do peso próprio do solo não gera deformações nos pneus. Isso se deve ao fato dos pneus estarem 

confinados e, portanto, sofrendo ações compressivas em todas as direções, quando não houver carregamentos 

externos.  

 

5.2 Lençol freático e as tensões  

A importância do lençol freático fica evidente na comparação a seguir, onde se compara as tensões 

efetivas no solo após a aplicação das devidas cargas antes e depois de se determinar o nível da água, observa-se 

que as tensões, apesar de manterem seus valores máximos constantes, estão mais distribuídas comprovando 

assim o que constatou Terzaghi: a poropressão age no sentido oposto às tensões do solo e a tensão efetiva é dada 

pela diferença destas. Logo, o surgimento do lençol freático gera um alívio de tensões na área onde encontram-se 

as manilhas. 

 

Figura 4: Comparação entre as tensões efetivas antes e depois do lençol freático. 

Fonte: Autoria própria. 
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5.3 Viabilidade  
Os pneus apresentaram uma deformação sob carregamento padrão aceitável do ponto de vista estrutural já 

que se deslocaram apenas alguns milímetros, no ponto mais crítico, apresentando 9,9 mm. Esse deslocamento 

mínimo está associado ao fato de ser uma estrutura pequena com geometria circular com apenas 56 cm de vão, 

estarem preenchidos com solo e serem constituídos principalmente por borracha natural vulcanizada, o que lhe 

confere alta resistência e boa capacidade de suporte.  

Tendo em vista que os mesmos foram projetados para suportar altas pressões e elevados carregamentos de 

tração, sua constituição e armaduras tiveram de ser reforçadas desde a fabricação, todavia elas foram feitas para 

resistir a esforços de dentro para fora, por isso foi necessário a introdução de solo no interior dos mesmos para 

que houvesse uma distribuição das tensões também em seu interior, obtendo-se bons resultados. 

Por se tratar de um material disponível e barato, sendo facilmente doados por donos de borracharias, o seu 

emprego na construção de passagens de águas pluviais em estradas vicinais torna-se viável e econômico com 

resultados razoáveis em comparação com as manilhas de concreto, amplamente utilizadas.  

  

5.4 Vantagens e desvantagens 

Como vantagens desse uso alternativo têm-se: o baixo custo dos pneus que em sua maioria são 

considerados como um “estorvo” nas borracharias, fazendo com que os mesmos sejam doados a carroceiros ou a 

quem pedir, gerando economias significativas para a execução de obras do gênero, evitando-se a compra de 

manilhas; possibilidade de recuperação de estradas, danificadas nas épocas das chuvas; consciência ambiental, 

uma vez que estaria fazendo uso de objetos que seriam descartados indiscriminadamente na natureza, apesar das 

leis que proíbem tal ato; dar uso a algo considerado inservível, assimilando novamente os resíduos descartados; 

durabilidade, uma vez que os pneus demoram mais a se degradar do que o concreto, principalmente por estar em 

contato direto com o solo e com a água.  

Como desvantagens têm-se: a demora na aplicação em obra, uma vez que seria necessário fazer a 

amarração dos mesmos para que não se desfizesse com as movimentações de terra que se desenvolverão tanto na 

fase de construção do aterro quanto durante o uso pleno da estrada e consequente escoamento pluvial; a 

necessidade de encher os pneus um a um com solo apiloado, buscando melhor capacidade de suporte e também 

evitar o possível acumulo de água parada em seu interior, o que levaria à proliferação de mosquitos vetores de 

doenças. Dessa forma, pode-se observar que essa prática apresentaria mais vantagens que desvantagens 

tornando-a possível com benefícios que compensariam suas dificuldades de execução.  

 

6. CONCLUSÃO 

Tendo em vista o estudo realizado acerca da utilização dos pneus inservíveis como alternativas às 

manilhas de concreto utilizadas no escoamento de águas pluviais em pequenas estradas, desenvolvido com base 

no método dos elementos finitos, pode-se notar que os resultados alcançados foram satisfatórios, mostrando que 

haverá sim deslocamento nas bordas dos pneus, porém estes serão mínimos, não representando obstáculo para o 

seu correto funcionamento. Logo, pode-se dizer que eles serão capazes de manter a estabilidade da estrada em 

funcionamento, sendo uma alternativa viável para aqueles que dispõem de poucos recursos e necessitam de uma 

estrada digna para ter acesso à cidade. No entanto alguns cuidados devem ser tomados na hora de empregar essa 

tática de substituição, como amarrar bem os pneus uns aos outros e proceder com o preenchimento dos mesmos 

com solo a fim de melhorar sua estabilidade e capacidade de suporte. Também sendo necessária uma espessura 

de aterro de no mínimo 1,5 m e no máximo 3,5 m, possibilitando assim que as tensões devido à passagem de 

veículos possam ser dissipadas antes de chegarem ao manilhamento e que as tensões devidas ao peso próprio do 

solo não ultrapassem as tensões de sobrecarga, de forma a manter o equilíbrio reduzindo-se assim os riscos de 

provocar um deslocamento maior e um eventual desmoronamento da estrada do referido ponto.  Porém, por se 

tratar de uma simulação baseada em um método numérico que retorna aproximações, e por ter sido realizada 

uma análise bidimensional do problema abordado, não deve ser descartada a realização de um experimento 

prático, de preferência em escala real, onde seriam analisadas na prática as variáveis envolvidas, como os 

deslocamentos sofridos pelos pneus, seu comportamento com o fluxo variável de águas e de veículos, bem como 

a realização de simulações tridimensionais, ficando essas análises como sugestão para trabalhos futuros, a fim de 

aprofundar os conhecimentos obtidos com este texto e confrontar informações com o uso de experimentação e 

simulação. 
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