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O IMPACTO SÓCIO-AMBIENTAL NO DESCARTE DE PNEUS  

 

RESUMO 

 
Este trabalho consiste em pesquisa descritiva à qual abordando os conceitos da 

logística reversa de pneus no campo empresarial, mediante um estudo de caso 

examina-se com uma empresa do ramo de reciclagem verifica-se o processo do 

reaproveitamento de pneus e o seu descarte correto. Ressalta-se a necessidade de 

se preservar o meio ambiente sobre os efeitos de resíduos dos produtos fabricados, 

caso específico dos pneus. Nesta pesquisa evidencia-se se os fabricantes de pneus 

oferecem soluções para que o descarte seja feito de modo adequado, contribuindo 

com a redução de pneus liberados no meio ambiente sem nenhum controle, além de 

demonstrar a importância  da conscientização do consumidor final, para que os 

usuários de pneus usados descartem nos postos de coleta ambientalmente corretos. 

 

Palavras-chave: Impacto ambiental. Responsabilidade Sócio-ambiental. Pneus 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Logística Reversa são todas as atividades de recolher, desmontar e recuperar 

produtos usados parte de produtos e/ou materiais para garantir uma recuperação 

sustentável. 

Segundo Leite (2009) na operação de logística reversa é necessário estabelecer 

pontos de coleta para que o usuário final descarte os materiais usados, assim 

contribuindo com a diminuição do lixo no meio ambiente e para redistribuí-los é 

necessário usar regras de gerenciamento para aproveitar ao máximo os itens da sua 

vida útil original. Quando ocorre o descarte dos pneus de forma irregular 
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principalmente em terrenos baldios, acumula água, agride o meio ambiente e 

promove a reprodução do mosquito da dengue. 

Os fabricantes de pneus precisam oferecer soluções para que o descarte seja feito 

de modo adequado e que não ofereça risco ao meio ambiente. Criar medidas que 

incentivem o consumidor a devolver seu pneu usado pode contribuir com o meio 

ambiente. Eventualmente, as empresas de fabricantes de pneus nem sempre se 

sentem responsáveis por seus produtos depois de usado pelos clientes. A grande 

maioria destes produtos são descartados de forma irregular causando danos muitas 

vezes irreversíveis para o meio ambiente. 

Não existe um incentivo ao consumidor (cliente final), para que este retorne os 

pneus usados para os fabricantes de pneus. O que pode ser feito para conscientizar 

o consumidor (cliente final) a devolver os pneus não mais utilizados? 

A logística reversa esta sendo cada vez mais explorada pelas empresas, onde se 

pode oferecer uma maior adaptação às exigências de mercado, pode ser usada 

como vantagem competitiva, atraindo mais recursos e mantendo o cliente fiel a 

empresa. 

O tema escolhido ressalta a necessidade de se preservar o meio ambiente sobre os 

efeitos de resíduos dos produtos fabricados, caso específico dos pneus. Contribuir 

com a diminuição de pneus jogados ao meio ambiente. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Esse estudo teve como objetivo geral, levantar e detalhar os pontos positivos de se 

usar a logística reversa e sua aplicação em empresas fabricantes de pneus para 

aprofundar o conhecimento na área especificada. 

Por ter uma característica sócio-ambiental, o trabalho visa também, transmitir e fixar 

a ideia de que a logística reversa não é só de responsabilidade das empresas, que 

devem monitorar o ciclo de vida de seus produtos, mas também dos consumidores, 

que devem ter a consciência do devido descarte de cada material e de serem 

exigentes ao escolher empresas que pratiquem o processo de logística reversa. 
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

De acordo com Richardson (1999) em um sentido mais amplo pode-se afirmar que 

existem dois tipos de pesquisa: o quantitativo e o qualitativo. O primeiro caracteriza-

se pela quantificação na coleta e tratamento das informações, por meio de técnicas 

estatísticas, tendo como objetivo garantir a precisão dos resultados. Sob outro 

contexto, a metodologia qualitativa fundamenta-se na análise do conteúdo dos 

dados obtidos. 

Esta pesquisa se fundamenta no método qualitativo utilizando-se de análise e 

interpretação das informações coletadas à recuperação e reaproveitamento de 

pneus no âmbito da logística reversa pós-consumo. Para sua execução, tem-se 

como taxonomia de pesquisa aquela adotada por Vergara (2010) que a classifica por 

dois critérios: finalidade da pesquisa e meios usados para evidenciá-la.  

Assim, esta pesquisa classifica-se quanto à finalidade, em pesquisa descritiva onde 

não há interferência do pesquisador, que procura descobrir a frequência com que 

um fenômeno ocorre, sua natureza, característica, causas, relações e conexões com 

outros fenômenos.  

Quanto ao meio de investigação, este trabalho científico adota estudos documentais 

e bibliográficos, como também se utiliza de pesquisa de campo. Para esta última os 

dados foram coletados diretamente no local em que ocorrem os fenômenos 

(BARROS; LEHFELD, 2007).  

 

3.2  Plano Amostral 

Dados obtidos mediante pesquisas bibliográfica e documental decorrente de livros, 

sites e artigos científicos relacionados ao tema abordado e também por meio de 

pesquisa de campo refletindo estudo de caso em uma empresa que implanta a 

recuperação de pneus.  

 

3.3  Coleta de Dados  

Na pesquisa de campo utilizam-se técnicas como: observação, participante ou não 

participante, entrevistas, questionários, coleta de depoimentos, estudos de caso 

(BARROS; LEHFELD, op. cit.).  
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Neste estudo é utilizada a técnica investigativa de estudo de caso, uma pesquisa 

que se concentra no estudo de caso particular, considerado representativo no 

cenário brasileiro (SEVERINO, 2007).  E a coleta de dados obtida mediante 

aplicação de questionário aberto por meio de Survey por entrevista (BABBIE, 1999).  

Segundo Babbie o princípio fundamental da pesquisa de Survey é que deve ser 

voluntária. Assim sendo, “uma pesquisa de Survey nunca deve prejudicar os 

entrevistados que se voluntariaram a cooperar” (BABBIE, op. cit., p. 450). Visando a 

proteção do interesse do respondente, este Survey caracteriza-se em um Survey 

confidencial, mantendo em sigilo sua identidade. (BABBIE, op. cit.).  

 

3.4  Tratamento de Dados  

O tratamento das informações obtidas é realizado mediante análise de conteúdo, 

utilizando-se da técnica proposta por Bardin (2004), compondo-se basicamente das 

fases de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. 

Na pré-análise, os documentos havidos são avaliados para a composição e 

fundamentação do objeto de estudo. Na segunda fase é feita a exploração do 

material apurado, essencialmente agrupando-a em categorias principais e 

representativas para o tema sob pesquisa e, por último, realiza-se o tratamento e a 

interpretação dos resultados desse material, tendo como base os objetivos definidos 

no início do trabalho, comparando-se aspectos e informações obtidas com a teoria 

estudada e apresentada como base conceitual. (BARDIN, op. cit.). 

 

4. LOGÍSTICA REVERSA 

Usualmente pensa-se em logística como o gerenciamento do fluxo de matérias do 

ponto de aquisição até o seu ponto de consumo. Contudo, é de extrema importância 

viabilizarmos que este material retorne ao seu ponto de origem para o correto 

descarte ou reaproveitamento. 

Fleury (2000) nos afirma a respeito do aumento de consciência ecológica dos 

consumidores, os quais esperam que as empresas reduzam os impactos negativos 

de suas atividades ao meio ambiente. Através disso, as empresas procuram 

transmitir aos seus clientes, uma imagem institucional “ecologicamente correta”. 

Entende-se a logística reversa como a área da logística empresarial que planeja, 

opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos 

bens de pós-vendas e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, 
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por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas 

naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre 

outros. 

Segundo Leite (op.cit), a logística reversa ocupa um espaço importante na operação 

logística das empresas, quer pelo seu potencial econômico, quer pela sua 

importância para a preservação de recursos e do meio ambiente. Cada vez mais 

rigorosas quanto ao descarte de embalagens e inservíveis, as leis fazem com que as 

empresas tenham de desenvolver estratégias reversas que deem destinação 

adequada para embalagens, insumos e até mesmo parte de seus produtos, como 

baterias, pneus, pilhas e outros. 

Portanto, a logística reversa, por meio de sistemas operacionais diferentes em cada 

categoria de fluxo reverso, objetiva tornar possível o retorno dos bens ou de seus 

materiais constituintes ao ciclo produtivo ou de negócios. Agrega valor econômico, 

ecológico, legal e de localização ao planejar as redes reversas e as respectivas 

informações e ao operacionalizar o fluxo desde a coleta dos bens de pós-consumo 

ou de pós-venda, por meio dos processamentos logísticos de consolidação, 

separação e seleção, até a reintegração ao ciclo. 

 

4.1 REDUÇÃO DE CUSTOS 

Atualmente, a concorrência entre as empresas é muito grande e se fala mais em 

conceder redução dos custos do que em conseguir repassar um aumento dos 

mesmos. Sendo assim, a otimização dos processos de operação e o aproveitamento 

de todas as possibilidades potenciais de redução nos custos se tornam, para muitas 

empresas, um fator crítico para a sobrevivência.  

Conforme o conhecimento de Fleury (op.cit) as iniciativas relacionadas à logística 

reversa têm trazido consideráveis retornos para as empresas. Economias com a 

utilização de embalagens retornáveis ou com o reaproveitamento de materiais para 

produção têm trazido ganhos que estimulam cada vez mais novas iniciativas.  

Ainda de acordo com Fleury (op.cit) podemos concluir que os esforços em 

desenvolvimento e melhorias no processo de logística reversa podem produzir 

retornos consideráveis, que justificam os investimentos realizados, portanto, além de 

realizar o descarte adequado do material, a logística reversa tem o objetivo de 

recapturar valores. 
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Segundo o autor, existem variantes com relação ao tipo de reprocessamento que os 

materiais podem ter, todos com o objetivo de redução de custo em alguma etapa 

logística, além da não degradação do meio ambiente. 

 

5. IMPACTO AMBIENTAL 

Com relação aos impactos dos produtos sobre o meio ambiente, as sociedades têm 

desenvolvido uma série de legislação e novos conceitos de responsabilidade 

empresarial, de modo a adequar o crescimento econômico às variáveis ambientais. 

O conceito de desenvolvimento sustentavel, cujo objetivo é o crescimento 

econômico minimizando os impactos ambientais, tem sido constantemente utilizados 

nos dias de hoje, baseado na ideia de atender às necessidades do presente sem 

comprometer as gerações futuras. 

A maior parte dos pneus para descarte acaba em depósitos a céu aberto, que 

possibilitando, por exemplo, criadouros para mosquitos transmissores de doenças. 

Os consumidores quando fazem a troca de pneus nas lojas e revendas, levam os 

usados para casa, achando que existe algum valor neles. 

Com isso o estoque inadequado de pneus, em casa ou nos depósitos, oferece 

grande risco de incêndio, pois queimam com muita facilidade, produzindo fumos de 

combustão altamente poluidores pela quantidade de compostos químicos que são 

liberados na queima, poluindo o ar e podendo ainda contaminar a água, pois ao 

serem queimados liberam um material oleoso derivado do petróleo, que pode se 

misturar aos rios e córregos e também aos lençóis freáticos contaminando a água, 

deixando-a imprópria para consumo. 

Um pneu demora cerca de 600 anos para se decompor, enquanto uma folha de 

papel seis meses, uma forma encontrada para amenizar este impacto foi a 

reciclagem e o reaproveitamento. Entre elas a recauchutagem tem sido um 

mecanismo bastante utilizado para conter o descarte de pneus usados. 

Onde a técnica permite adicionar novas camadas de borracha nos pneus velhos, 

aumentando em 100% a vida útil do pneu, e também reduz o consumo de energia e 

o de matéria-prima em 80% em relação à produção de pneus novos. (MAXPRESS, 

2012) 

É destacada na Lei 12.305/10, já sendo conhecida como Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), o resíduo de pneumáticos como uma das prioridades do 

gerenciamento de resíduos sólidos. 
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De acordo com o artigo 33, parágrafo 3, dessa lei, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de pneus, entre outros materiais, são obrigados a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 

 

5.1 OPERAÇÃO: PROCESSAMENTO E UTILIZAÇÃO 

Hoje existem vários pontos de coletas de pneus usados para serem descartados de 

forma correta. As empresas responsáveis por estes pontos de coletas fazem a 

retirada do material e assim começa a destinação correta para os mesmos. 

Primeiro são separados os pneus que ainda podem ser reutilizados, os que sobram 

são os inversíveis que seguem para a reciclagem. 

Na reciclagem estes pneus são desmontados o máximo possível para serem 

retirados o aço e o cobre que existem dentro dos mesmos e qualquer outro material 

existente que não seja borracha. Depois desta etapa o pneu é cortado em lascas e 

purificado em sistema de peneiras. As lascas são moídas e depois submetidas ao 

vapor d’água e produtos químicos. O produto obtido pode então ser refinado em 

moinhos até a obtenção de uma manta uniforme ou extrusado para a obtenção de 

grânulos de borracha.  

Na figura 1, evidencia-se o fluxograma do processo de reutilização de pneus usados: 

 
INDRUINAS, 2012. Idealizado pelos autores. 

 



8 

 

Este material pode ser usado para cobrir áreas de lazer e quadras esportivas, 

fabricar tapetes para automóveis, passadeiras, saltos e solados para sapatos, colas 

e adesivos, câmara de ar entre outros produtos. MAXPRESS(op.cit)  

O pneu também pode ser utilizado como fonte de energia, mediante o calor 

emanado das raspas quando são aquecidos. Em relação ao carvão, o pneu tem 

melhor resultado e gera 30% de calorias à mais. Apesar do processo de trituração 

de pneus desgastados ser caro, algumas fábricas já utilizam para geração de 

energia. MAXPRESS (op.cit) 

Na engenharia civil, os pneus têm diversas aplicações como em obras de 

contenções nas margens de rios para evitar desmoronamento, na construção de 

quebra-mares, parques e barreiras em acostamentos de estradas. MAXPRESS 

(op.cit) 

 

6.  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

6.1  LOGÍSTICA REVERSA NA EMPRESA “X” 

Conforme Leite (op.cit) a logística reversa é a área da logística que cuida do pós-

consumo, do retorno do material para seu correto descarte ou reaproveitamento, 

agregando valor econômico, ecológico entre outros. 

Tendo este ponto de vista analisa-se a empresa X que atua no ramo de reciclagem 

de pneus a mais de 15 anos, com 20 funcionários operacionais, onde seu principal 

foco é reciclagem de pneus para carros de passeio. 

Todo processo de reciclagem é desenvolvido dentro da empresa com maquinário 

específico para este tipo de prática. O material (pneus usados/carcaças) são 

adquiridos em um grande depósito, também situado na Zona Leste, onde a empresa 

em grande parte, compra lotes fechados com diversas marcas de pneus usados. O 

valor unitário de cada pneu em média 15 reais, variando entre medidas podem 

chegar a 29 reais. 

O transporte desses pneus é feito por frota própria, a matéria-prima para reciclagem 

vem de três fornecedores fixos que entregam o material na empresa, cada pneu 

consome em média de 2 a 3 quilos de borracha variando de acordo com o modelo. 

O estoque é pequeno e controlado de acordo com os pedidos dos clientes. Em 

média são recauchutados de 260 e 280 pneus por semana. O valor de cada pneu 

recauchutado é de 85 reais variando o preço de acordo com o modelo desejado. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No início do processo de logística reversa é preciso identificar corretamente o estado 

dos materiais que retornam para que possam seguir o fluxo correto ou mesmo 

impedir que materiais que não devam entrar no fluxo o façam. Por exemplo, 

identificando produtos que poderão ser revendidos, produtos que poderão ser 

recondicionados ou que terão que ser totalmente reciclados. Os esforços 

apresentados levam a uma redução de custo, tempo e matéria-prima. 

A empresa “X”, utiliza a logística reversa como seu principal foco de negócio, e por 

meio desta prática beneficia o meio ambiente, reciclando pneus que poderiam estar 

sendo lançados em córregos ou simplesmente jogados em lixões, além de gerar 

empregos movimentando a economia. A empresa mostra que é possível obter 

lucratividade com consciência ecológica, mesmo não sendo uma empresa de grande 

porte. 

Os principais problemas encontrados na aplicação da logística reversa de pneus, 

ocorrem na conscientização de clientes e fornecedores da importância de se 

descartar este material em local adequado. 

Evidencia-se então que as empresas aos poucos estão implementando a logística 

reversa de seus produtos, pensando não só economicamente, mas também de 

forma ecológica. Outro ponto são os inúmeros benefícios trazidos por este processo 

somados à conscientização dos consumidores para o correto descarte dos 

materiais. Para o caso de pneus, denota-se a importância sócio-ambiental na 

aplicação da logística reversa. 
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