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O presente projeto de lei objetiva dar um destino ecológico aos pneus inutilizados 
na Cidade de São Paulo, assim como promover a acessibilidade e a permeabilidade 
dos passeios; preliminarmente, os de responsabilidade da administração direta e 
indireta, com a promoção da “Calçada Ecológica” construída com 100% da borracha 
de pneu reciclado.  
Um problema corriqueiro, enfrentado tanto pelas administrações públicas como 
pelos moradores das médias e grandes cidades é a conservação das calçadas. O 
piso, geralmente feito de concreto, não resiste à raiz das arvores e, no final, quem 
perde essa luta é a planta, que acaba sendo cortada, prejudicando a qualidade de 
vida da comunidade.  
Nos últimos anos, a saída tem sido substituir as árvores por espécies de menor 
porte, numa tentativa de evitar que as raízes danifiquem o passeio prejudicando a 
acessibilidade. O problema é que são justamente as grandes árvores que oferecem 
melhor conforto térmico.  
Nos Estados Unidos, por outro lado, encontrou-se uma solução engenhosa e 
sustentável; Lá desenvolveram a “calçada ecológica”, ou seja, placas para calçadas 
feitas com borracha de pneus reciclados.  
Com efeito, segundo informações extraídas do blog de Carol Daemon, o Brasil 
descarta anualmente, em média, 30 milhões de pneus usados que, além de serem 
fabricados a partir da borracha (polímero oriundo de prospecção de petróleo), 
deixam um passivo ambiental caro, eis que demoram 600 anos para decompor.  
Além de reaproveitar um insumo abundante de pneus, a calçada de borracha torna 
o pavimento mais aderente, reduz as vibrações (ruídos) e é confortável ao 
caminhar. Além disso, o processo de encaixe entre uma placa e outra deixa 
pequenos espaços por onde a água pode escoar para o solo, permitindo que a 
planta ‘respire’ e se desenvolva, além de evitar a completa impermeabilização dos 
centros urbanos. Nesse prisma, caso a raiz cresça e levante a placa, é só retirá-la 
ou até mesmo cortá-la, o que permite, inclusive, cortar parte das raízes sem matar 
a árvore e, depois, é só recolar a placa.  
Outrossim, por se encontrar nos limites de iniciativa e competência do Poder 
Legislativo, e diante do nítido interesse público abrangido pela questão, mister se 
faz à aprovação da propositura em tela.  
 


