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DIAGNÓSTICO AVALIATIVO E QUANTITATIVO DO DESCARTE E DESTINAÇÃO 

REGULAR DOS PNEUMÁTICOS DE GUARULHOS 

 
Resumo 

 

Muitos foram os avanços em relação às políticas públicas de resíduos sólidos. 

Porém quando falamos de pneumáticos, são poucos ou quase nenhum os dados 

referentes à logística reversa ou a coleta e reciclagem em âmbito municipal. 

Objetivo deste projeto é coletar dados para um diagnóstico panorâmico sobre o 

descarte e destinação de pneumáticos no município de Guarulhos. Muito pouco 

se tem de dados concretos e há muitos pneus descartados de forma irregular no 

município de Guarulhos. Um estudo sobre o assunto se faz necessário. 

 

Introdução 
 

A cidade de Guarulhos embora seja a 2° maior economia do estado e a 9° 

maior do país ainda enfrenta problemas com seu “lixo”, ou seja, seu Plano Diretor de 

Resíduos Sólidos somente foi consolidado somente em julho de 2011, após várias 

discussões por toda a cidade. Neste documento são levantadas políticas públicas já 

implantadas no município que se focam em: 

• Ponto de Entrega Voluntário (PEV), de responsabilidade do município, 

onde vários tipos de resíduos, com exceção dos perigosos, podem ser 

entregues pela população, onde são recolhidos e encaminhados a 

locais apropriados para destinação;  

• Cooperativa de materiais recicláveis (Coop Reciclável), que realiza o 

programa de coleta seletiva solidária;  

• Serraria Ecológica, onde arvores tombada ou cortada e restos de 

podas são recicladas, evitando que cerca de 10 toneladas /mês sejam 

mandadas para o aterro sanitário;  

• Aterro Sanitário Quitaúna, onde são enviados os resíduos domiciliares 

coletados na cidade;  

• Recicladora de Entulhos de Construção Civil, de responsabilidade da 

Proguaru, autarquia municipal; 



• Oficinas de capacitação para funcionários públicos, profissionais das 

áreas da saúde e ambiental e população em geral (Prefeitura 

Municipal de Guarulhos, 2011). 

Embora existam todas essas ações, não há uma política pública específica, 

um inventário de dados ou qualquer outro documento que contenha informações 

sobre o destino dos pneumáticos, sendo tratados como resíduo especial, seguindo 

apenas a legislação federal, que institui que a coleta e destinação ambientalmente 

correta são de responsabilidade dos fabricantes e revendedores (Prefeitura 

Municipal de Guarulhos, 2011). 

Em estudos realizados por Lagarinhos e Tenório (2009), é evidenciada a 

necessidade de um controle municipal e/ou estadual dessa logística reversa, 

abordando questões como geração, disposição, reciclagem e numa nova discussão: 

a importação desses pneus e a sua disposição final. 

Somente no período de janeiro a março e 2013, a Reciclanip coletou e 

destinou de forma ambientalmente correta mais de 90 mil toneladas de pneus 

inservíveis em todo o país, equivalente a 18 milhões de pneus de carros de passeio. 

(Reciclanip, 2013). 

 

Objetivos 
Avaliar, quantificar e identificar os locais de descarte regular de pneus inservíveis 

para uso ordinário no município de Guarulhos, com foco nos pneus de 

automóveis, no período de seis a oito meses. 

Objetivo específico 
• Realizar inventário das empresas e instituições públicas que destinam 

adequadamente seus pneus inservíveis; 

• Identificar os locais de descarte regular e as formas de reciclagem dos pneus 

inservíveis; 

 

Metodologia  

Na primeira etapa do projeto foi realizada uma revisão bibliográfica em trabalhos 

já realizados e sites governamentais sobre o tema, sobre políticas públicas 

existentes, reciclagem, logística reversa e dados quantitativos relacionados a 

pneumáticos inservíveis e sua destinação. 



A segunda fase do projeto está relacionada à pesquisa de campo, na qual será 

formulado um questionário a ser aplicado durante as visitas. Será feito também um 

levantamento dos locais envolvidos com produção, coleta e descarte de 

pneumáticos. 

 

Desenvolvimento 

Realizar pesquisas junto aos órgãos municipais, secretarias e autarquias 

envolvidas na coleta de resíduos sólidos para levantamento de dados sobre os 

pneumáticos recolhidos durante o serviço de limpeza das vias públicas e seu 

encaminhamento. 

Visita à empresa responsável pela coleta de resíduos no município, no caso 

Quitaúna. 

Avaliação da logística reversa oriunda dos fabricantes de pneus da cidade de 

Guarulhos, por meio de entrevistas e relatórios, sabendo que até o momento a 

cidade conta com Levorin, Maggion Indústria de Pneus e NSA Pneus. 

Visitar as empresas de ônibus coletivo e cooperativas, ligadas ao transporte 

público, como Empresa de Ônibus Vila Galvão, Guarulhos Transportes e Empresa 

Campos dos Ouros, sabendo até o momento que apenas as duas primeiras cuidam 

pessoalmente da logística reversa, tendo posse de certificação ISO. 

Verificar via telefone os pontos de coleta indicados pela Reciclanip e IBAMA e 

seu percentual de pneus inservíveis coletados na cidade. 

Pesquisa junto às concessionárias e borracheiros existente na cidade ou uma 

amostra por região. 

 

Resultados Preliminares 
Nesse primeiro contato, alguns dados já foram encaminhados pela Secretaria 

de Serviços Públicos e uma visita que estava agendada na Usina Trituradora para 

acompanhamento do processo de produção de reciclagem dos pneus, foi cancelada 

e ao contatar outras entidades públicas e privadas municipais, está sendo possível 

observar a falta de informações sobre os pneus inservíveis, o que deve alterar os 

resultados esperados e fornecer um novo resultado, como a inexistência de políticas 

públicas e fiscalização do descarte e logística reversa no município de Guarulhos.  
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