
TECNOLOGIA 

Pneus como fonte 
de energia industrial 

T
ransformar pneus ve
lhos e abandonados 
em fonte de energia. 
Essa é a proposta de 
um projeto desenvol-

vido por pesquisadores da Faculdade 
de Engenharia Civil, com apoio da 
área de planejamento energético da 
Faculdade de Engenharia Mecânica 
da Universidade Estadual de Campi
nas (Unicamp ). Eles montaram um 
equipamento que gera três subpro
dutos nobres- negro-de-fumo, ma
téria-prima usada na produção de 
pneu, gás metano e óleo combustível 
usado em caldeiras e fornos indus
triais. Assim, esperam contribuir pa
ra a solução de um dos grandes pro
blemas ambientais da atualidade: o 
destino de pneus usados. 

Quando não serve mais aos diver
sos tipos de veículos, grande parte 
dos pneus é jogada em lixões, em ter
renos baldios e no fundo de rios e de 
córregos. Um pequeno número é 
queimado em caldeiras indus-

dos mais diversos nesse período. O 
principal também se referia a uma 
questão ambiental. "O processo re
sultava em uma cortina de fumaça 
negra na atmosfera sem nenhum tra
tamento", recorda. A escolha, na épo
ca, recaiu sobre o pneu porque ele é 
um produto energético alternativo 
com custo próximo do zero. 

Cada pneu contém energia equi
valente a 9,4 litros de petróleo, se
gundo o Compromisso Empresarial 
para Reciclagem (Cempre), entidade 
mantida por 15 grandes empresas 
como Ambev, Coca-Cola, Mercedes
Bem, Paraibuna Embalagens e Gessy 
Lever. Calcula-se que existam, no 
Brasil, cerca de 500 mil pneus, por 
mês, disponíveis para uso como 
combustível. Esse número seria equi
valente à economia de 4, 7 milhões de 
litros de óleo cru. 

O Brasil des-
carta, por ano, 
cerca de 20 

triais como fonte de energia. 
Além de serem poluidores de 
grande porte, pelo tamanho e 
pelo fato de não se degradarem 
- isso demoraria centenas de 
anos -, eles acumulam água e 
servem de nascedouro para 
mosquitos transmissores de 
doenças como a dengue. 

Mariotoni: produção 
de óleo combustível 

A idéia de transformar 
pneus em energ1a surgm ongl
nalmente na década de 70 com 
a primeira crise global de com
bustíveis. "Quando ocorreu o 
primeiro choque do petróleo, 
chegamos a testar a utilização 
da energia do pneu em uma 
pequena indústria que recicla
va ferro", lembra o professor 
Carlos Alberto Mariotoni, 
coordenador do projeto. Ele 
conta que enfrentou problemas 
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milhões de pneus. Cerca de 70%, 
principalmente na área de transporte 
de carga e passageiros, seguem para a 
recauchutagem. Nos Estados Unidos, 
são 242 milhões de pneus descarta
dos por ano, 25 milhões no Reino 
Unido e 10 milhões na Austrália. 
Nesses países, grande parte dos 
pneus é fragmentada e colocada em 
aterros sanitários e o restante é mis
turado ao asfalto ou usado em fornos 
para a queima de cimento. 

Destino obrigatório- Outro fator que 
evidencia maior importância e atua
lidade ao trabalho da equipe do 
professor Mariotoni é a entrada em 
vigor, em janeiro de 2002, da obriga
toriedade de os fabricantes, vendedo
res ou importadores de pneus reco
lherem as unidades usadas para 
reciclagem. No início, para cada qua
tro pneus novos fabricados aqui ou 
importados, a empresa deverá dar 
destinação a um pneu usado. A partir 
de 2003, para cada quatro pneus fa
bricados, dois usados serão recolhi
dos e, em 2005, para cada quatro fa
bricados, cinco serão recolhidos. 

Hoje, existem poucas empresas 
que fazem a reciclagem de pneus. A 
tecnologia usada é a trituração e a 
desvulcanização com produtos quí
micos que resulta em uma pasta uti
lizada na fabricação de tapetes de au
tomóvel, solado de sapato e pisos 
industriais. O objetivo de Mariotoni, 
que retomou a pesquisa em 1997, 

mais de 20 anos após as primeiras 
iniciativas, foi recuperar maté
rias-primas para a fabricação 
de pneus novos e a obtenção de 
produtos mais nobres que te
nham qualidade energética. 

"Começamos a trabalhar 
em cima de um novo projeto e 
a montar um equipamento 
que fosse adequado à atual rea
lidade ambiental", conta ele. 
Hoje, o projeto está pronto e 
passa por estudos de dimen
sionamento para ser usado em 
escala industrial. O aparelho 
possui um reator que recebe, 
antes dos fragmentos de bor-



Terreno na cidade de Mauá, na Grande São Paulo: área alugada para depósito de pneus e depois abandonada 

racha, ar comprimido em alta pres
são e uma camada de alumina, um 
inerte particulado ( trióxido de dialu
mínio), que serve como meio para o 
processo. O ar comprimido força a 
expansão da alumina de uma espes
sura de 40 centímetros para 1,5 me
tro e ela é revolvida enquanto a tem
peratura interna do reatar chega a 
700°C. Depois injeta-se gás liquefeito 
de petróleo (GLP) e a temperatura 
atinge 1000°C. "O material se trans
forma numa grande massa incandes
cente", diz Mariotoni. Aí, é hora de 
introduzir no reatar os pneus frag
mentados, que dessa forma absor
vem mais rapidamente o calor. 

Quando a borracha chega nesse 
ambiente entra em decomposição. 
Nessa fase, surgem várias moléculas 
originais da borracha e uma série de 
compostos. Esses compostos se divi
dem e formam partículas cada vez 
menores. No final, sobram compo
nentes líquidos, gasosos e sólidos. 

A separação do gás do líquido 
acontece no condensador. "Ele força 
o gás a passar por um conjunto de 
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serpentinas (com várias camadas e 
água)", afirma Mariotoni. Esse gás 
passa de 350° para 32°. Nessa queda 
de temperatura, muito do que era va
por torna-se líquido novamente e é 
separado num recipiente. No final 
obtêm-se três subprodutos (em tor
no de 30% cada um): cinzas carbôni
cas conhecidas como negro-de-fumo, 
o óleo e o gás metano, sendo que os 
dois últimos apresentam qualidades 
energéticas. "Se um equipamento 
desse fosse instalado junto à planta 
de uma pequena ou média indústria, 

seria possível usar na produção os 
combustíveis resultantes do proces
so", afirma Mariotoni. 

O sistema desenvolvido pelos pes
quisadores utiliza o método da piró
lise. Ou seja, tudo é feito sem a pre
sença de oxigênio. Assim, prioriza-se 
a formação da parte líquida (óleo). 
"Vários processos foram testados e 
nesse não existe a ocorrência de pro
blemas como a fumaça", afirma Edu
ardo Antônio Goulart, que prepara 
tese de doutorado sobre o tema na 
Área de Planejamento de Sistemas 
Energéticos, na Unicamp. 

Alternativa energética - "O problema 
dos pneus usados tem dimensões 
preocupantes, assim serão necessári
as várias iniciativas para resolvê-lo", 
diz Goulart. Para ele, o projeto é uma 
das soluções, pois sozinho não resol
ve a questão. "Na década de 70, nos
so principal objetivo era encontrar 
uma alternativa energética. Hoje não 
é possível falar de energia sem levar 
em consideração a questão do ambi
ente", afirma o professor Mariotoni. ~ 
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