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1 – Resumo 

A obrigatoriedade da indústria dos pneumáticos destinar ecologicamente seus 

produtos fez-se possível o desenvolvimento de todos os processos que envolvem a 

logística reversa. 

Estes processos envolvem diversos agentes, que em cada instancia 

processam os itens possibilitando ao final que ele se torne uma nova fonte de 

energia ou matéria secundária que possibilita novas cadeias produtivas. 

Para que se consiga este resultado os pneus primeiro são localizados em 

diversos lugares como rios, de baixo de viadutos ou simplesmente entregue aos eco 

pontos para serem selecionados e encaminhados para seus destinos. 

O destino principal e de menor custo são os fornos de cimenteiras por todo 

país, transformando o pneu sem vida útil em energia necessária para seus 

proce3ssos produtivos. 

O segundo destino são as trituradoras que processaram o pneu 

transformando-o em matéria secundária para itens de diversos segmentos como 

pavimentação de vias, solados de sapato, tapetes de carro e outros. 

Em 2013 a indústria evitou que 404 mil toneladas fossem despejadas em 

lixões e aterros ilegais, diminuindo a proliferação de doenças e permitindo que este 

material seja inserido em uma nova cadeia produtiva proporcionando itens de 

qualidade e de responsabilidade social e ambiental. 

2 - Introdução 

 Todos os anos são produzidos milhões de pneus para atender a demanda de 

venda e manutenção de carros de passeio, transporte público, caminhões e outros. 

Após sua utilização estes itens são remanufaturados, reciclados e descartados. 

 Como diminuir o impacto causado ao meio ambiente e a sociedade com 

toneladas e toneladas que são despejadas em aterros ilegais, eco pontos, em baixo 

de viadutos e córregos? 
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 Em 2013, a Reciclanip1 (empresa sem fins lucrativos fomentada pela ANIP2) 

coletou mais de 404 mil toneladas de pneus no Brasil, esta coleta foi possível por 

conta de parcerias que foram firmadas com os municípios, estes pneus foram 

localizados e entregues aos eco pontos, após sua coleta foram reciclados ou 

descartados corretamente. 

 Segundo ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos), foram 

produzidos 68,8 milhões de pneus apenas no Brasil, a quantidade comercializada é 

ainda maior, pois, o Brasil ainda importa pneus de outros países. As vendas 

atingiram no mesmo período 72,6 milhões de unidades e foram exportados 11,3 

milhões de pneus, conforme demonstrado na tabela 1.1 pode se observar que a 

produção de pneus tem crescido a cada isso, isso significa que a quantidade de 

pneus que devem ser descartados também. 

PERIODO PRODUÇÃO VENDAS EXPORTAÇÃO 

2007 57,3 63,1 19,8 

2008 59,7 64,3 17,8 

2009 54,1 60,2 14,5 

2010 67,3 73 18,1 

2011 66,9 72,9 17,4 

2012 62,7 67,9 13,2 

2013 68,8 72,6 11,3 

Fonte ANIP - 2013 

                                                           
1Reciclanip –surgiu em 2007 após o sucesso do Programa Nacional de Coleta e 
Destinação de Pneus Inservíveis implantado pela Anip, considerada uma das 
maiores iniciativas da indústria brasileira na área de responsabilidade pós-consumo, 
seu trabalho prioriza a coleta e destinação de pneus inservíveis destinando para fins 
ecologicamente corretos. 

 
2ANIP - fundada em 1960, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos  
congrega todos os fabricantes de pneumáticos e câmaras de ar no território 
nacional, atuando sempre na defesa dos interesses do setor e do País, em todas as 
esferas, no Brasil e no Exterior.  
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 As possibilidades de transformação de pneus são diversas entre solados de 

sapato, tapete para carros e até mesmo para o recapeamento de vias públicas, 

porém, 61% dos pneus recolhidos são destinados à alimentação de fornos de 

cimenteiras. 

 Nesta pesquisa será possível compreender o quanto é impactante o custo 

que é necessário para implantação dos processos reversos e o que a resolução da 

Lei 12.305, 2010 - PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e o Decreto 

7.404,2010 traça de diretrizes para este setor. 

3 - Objetivo 

O objetivo desta pesquisa é compreender quais são os processos 

necessários para que ocorra a Logística Reversa (LR) dos pneumáticos, 

descartando-os corretamente, inserindo-os em uma nova cadeia produtiva como 

matéria básica e os custos que envolvem estes processos. 

4 - Metodologia 

O método adotado para esta iniciação científica é o sistêmico, apresentando 

os processos que envolvem a logística até o final de sua cadeia reversa. 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: 

- Material bibliográfico: se fundamentando em autores que pesquisam sobre o tema 

abordado sendo citados por todo o trabalho; 

- Jurisprudência: consultando e citando as leis que se enquadram aos 

procedimentos que envolvem este segmento; 

- Estatísticas: apresentando o comportamento da economia neste setor e a 

necessidade crescente dos investimentos necessários; 

- Entrevista: citando informações concedidas por questionário respondida via internet 

e de entrevista realizada pessoalmente; 

- Analise de caso: apresentação de dados divulgados dos executores das ações que 

consideraram bons resultados. 
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5 – Logística Reversa: Pneumáticos 

5.1 –Conceitos de Logística Reversa 

Segundo Patricia Guarnieri (2011, pág. 47) “A logística reversa operacionaliza 

o retorno dos resíduos após sua geração, sua revalorização e reinserção 

econômica. Portanto entende-se que a logística reversa é uma parte da logística 

verde. Ambas necessitam, mais do que processos gerenciais, mas também um 

processo de conscientização do consumidor”. Logística Verde é conhecida por “do 

berço a cova”, de acordo com a escritora, onde a responsabilidade do fabricante é 

desde sua produção limpa até seu descarte ecologicamente correto, fazendo assim 

possível a diminuição do impacto causado pelo descarte inadequado dos itens. 

De acordo com Paulo Roberto Leite (2009) em sua apresentação “A logística 

reversa em sua visão atual preocupa-se com o projeto do produto visando ao seu 

reaproveitamento sob diferentes formas, com as legislações ambientais restritivas ao 

retorno dos produtos do mercado, o relacionamento dos players das cadeias direta e 

reversa, o desenvolvimento de condições mais adequadas à melhor agregação de 

valor de diversas naturezas, o destina final dos produtos, dentre várias 

características que envolvem outras áreas e ambientes empresarias.” A 

preocupação com a LR vem crescendo dentro das empresas desde a 

regulamentação de da PNRS e decreto como o n° 7.404 ,2010 que regulamenta a 

implantação de sistemas de LR. 

"A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar 

a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada", informa o artigo 13 do decreto 7.404, de 23 de 

dezembro de 2010. 

5.2 – Impacto Ambiental   

Para Nalini (2001, pag. 08) “A terra está indefesa e não consegue oferecer 

resistência às alterações causadas pelo ser humano. Essa resistência é o grau de 

estabilidade do sistema. Cada sistema possui a sua resiliência ambiental, grau de 

tolerância do meio ás mudanças impostas, sem a ocorrência de alteração profunda 
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no conjunto do sistema". Com esta afirmação o autor deixa claras as mudanças 

pelas quais o ambiente é submetido e a impossibilidade de mudança por ele mesmo. 

O ser humano precisa se conscientizar dos resultados causados pela falta de 

assimilação das informações que recebem dia a dia por meio de mídias ou até 

mesmo por pessoas que fazem parte de sua comunidade. 

Periodicamente são encontrados pneus descartados ilegalmente em terrenos 

abandonados. Em 30/01/2014 a ANIP informou em seu site que foi publicado pelo 

Jornal Acontece em 21/01/2014 que a prefeitura de Caeté/MG localizou em um 

terreno mais de 2000 pneus abandonados e que estes permaneceram no local por 

anos, em parceria da RECIPLANIP com o município traçou um plano para sua 

retirada na semana seguinte. Este tipo de comportamento submete à comunidade 

local a proliferação da dengue, mas, a conscientização da população pode mudar 

este quadro para resultados muito positivos. 

A prefeitura de Caeté preocupada com o impacto causado pelo descarte 

incorreto de diversos itens organiza mutirões de limpeza como o que ocorreu no 1º 

semestre de 2013 que retirou 50 caminhos de resíduos sólidos, os casos 

confirmados de dengue para cidade neste período foram 6 enquanto Belo Horizonte 

confirmava 87 casos por dia, segundo informações cedidas em seu site. 

5.3 – Política Governamental 

Em 2 de agosto de 2010 é sancionada a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) sob a lei nº 12.305, como intuito de traçar diretrizes ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, informando a obrigatoriedade da 

responsabilidade da destinação dos itens sem vida útil. 

Conforme 1º capitulo, está lei se aplica “as pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, responsáveis direto ou indiretamente, pela geração de 

resíduos sólidos", deixando claro que a responsabilidade pelo gerenciamento destes 

resíduos está relacionada a todos que fazem parte desta cadeia, desde a produção 

até os consumidores dos produtos. 

O 3º artigo define as principais diretrizes desta lei esclarecendo a priorização 

em implantar a responsabilidade compartilhada firmando acordo setoriais. De acordo 

com o inciso XVIII do mesmo artigo, podemos compreender que “responsabilidade 
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pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições individualizadas e 

encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejodos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 

gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à 

qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos". 

Em palestra esclarecedora na feira Pneu Show em 25/04/2014 Omar Lopes 

dos Santosassessor público da ARESP (Associação das Empresas Reformadoras 

de Pneus do Estado de São Paulo), informa a estrutura do plano que os municípios 

devem formular e apresentar ao governo para que possam receber incentivos 

financeiros para assim, desenvolve-los e dar andamento ao gerenciamento do 

descarte dos resíduos sólidos, conforme abaixo: 

- diagnóstico da situação dos resíduos; 

- identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de 

gerenciamento; 

- implantação do sistema de logística reversa; 

- procedimentos operacionais e especificações mínimas; 

- gerenciamento de resíduos sólidos; 

-indicadores de desempenho operacionale ambiental; 

- definição das responsabilidade; 

- programas e ações de educação ambiental; 

- controle e a fiscalização; 

- metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem; 

- novas cooperativas ou outras formas de associação de catadores; 

- ações preventivas e corretivas praticadas, incluindoseu monitoramento; 

- periodicidade para revisão. 
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A PNRS estabelece 3 prazos: 

23/06/2011 –180 dias para elaboração da proposta preliminar do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos; 

03/08/2012 –2 anos para apresentação de planos de gestão ser condição para 

acesso a recursos da União; 

03/08/2014 –04 anos para implantação da disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. 

Omar Lopes (2014) considera que não serão todos os municípios que 

conseguirão implantar este plano até agosto/2014 e informa que um pouco mais de 

10% dos municípios conseguiram ou estão em fase de implantação. 

O decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 esclarece a estruturação e 

implementação da PNRS, apresentam os incentivos econômicos que podem ser 

pleiteados pelas iniciativas previstas na lei 12.305, de 2010 e multas que serão 

aplicadas pelo não cumprimento as exigências nele dispostas. 

5.4 - Logística Reversa dos Pneumáticos 

Existem 3 principais formas de coletar pneus que não tem mais vida útil: 

Prefeitura - passa recolhendo os pneus que são deixados em vias públicas e 

entrega ao eco ponto mais próximo;  

Borracharia – recebe o pneu algumas vezes já remanufaturado que não pode 

passar mais por esse processo, normalmente é substituído por outro ou é 

descartado e encaminhado ao eco ponto; 

Distribuidora – vende novos pneus aos usuários e fica com o antigo para 

destiná-los ao eco ponto. Existem ainda distribuidores que cobram R$ 1,00 pelo 

serviço de encaminha-los, estes compreendem que o pneu é do consumidor e à ele 

lhe cabia a destinação correta, conforme informado pelo Presidente da ABR 

(Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus) Roberto de Oliveira, em 

entrevista na feira Pneu Show 2014.Na maioria das vezes o distribuidor assume esta 

responsabilidade por cortesia ao cliente. 
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O eco ponto é o lugar central para separar os pneus que são recebidos e 

contata a Reciclanip, este contato acontece quando são armazenadas a quantidade 

mínima de 300 pneus de caminhão ou 2000 pneus de passeio que é o necessário 

para encher um caminhão, segundo informado por Cesar Faccio, Gerente Geral da 

Reciclanip. 

Retirados dos eco pontos pela Reciclanip, são encaminhados as trituradoras 

parceiras que fazem o processamento do pneu, transformando-o em granulado de 

borracha. Após esta etapa, os pneus são encaminhados a industrias que o inserem 

em uma nova cadeia produtiva como matéria secundária. 

Quando a empresa o transforma em outro produto, este é vendido para novos 

distribuidores e consumidores, a fabricante apresenta a nota fiscal que confirma a 

inserção novamente deste material a uma vida útil e a partir deste momento a 

Reciclanip não é mais responsável pelo material, finalizando sua cadeia reversa de 

responsabilidade produtiva informa Cesar Faccio. 

5.5 - Custos Logístico  

Em 2013, 4043 mil toneladas de pneus inservíveis foram destinados pela 

Reciclanip. O custo da logística reversa para cada tonelada destinada em 2013 foi 

de R$ 2234,00 (duzentos e vinte e três reais). 

Investimento 

Todo investimento realizado pela LR do setor é fomentado pela 

404 mil toneladas x R$ 223,00 = R$ 90.092.000,00 

Trituração 

38,3% dos pneus recolhidos são encaminhados para a reciclagem e antes da 

chegada ao seu destino final passam pelo processo de trituração, são 

encaminhados para trituradoras mais próximas ao eco ponto que foram retirados. 

404.000 t x 38,7% = 156.348 t 

                                                           
3
 Fonte – Cesar Faccio -  RECICLANIP 

4
 Fonte -  Omar dos Santos –  ARESP 
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A trituradora recebe por processar o pneu R$ 100,00 por tonelada. 

156.348 t x R$ 100,00 = R$ 17.198.280,00 

 Os outros 61,7% são encaminhados para fornos de cimenteiras que estiverem 

mais próximas aos eco pontos que são retirados e em sua maioria5 não são 

processados e são utilizados inteiros nos fornos diminuindo bastante o custo e o 

definindo mais em relação a prestação de serviços de transporte necessário. 

6 – Resultados 

A regulamentação da PNRS fez com que a indústria dos pneumáticos 

assumisse a responsabilidade pela destinação adequada de seus itens produzidos 

para que assim atendesse as obrigatoriedades dispostas em seus capítulos. 

Este comportamento possibilitou que toneladas de resíduos sólidos que 

ficaram expostos ao meio ambiente e proliferando doenças, pudessem ser 

transformados em novos itens ou servindo como energia de baixo custo necessária.

 

Fonte Reciclanip - 2014  

A sociedade preocupada com a saúde dos indivíduos se preocupam com 

pneus abandonados e exige do município que ações sejam tomadas para coibir este 

descarte ilegal, como o exemplo citado de Caeté/MG que não permitiu a proliferação 

da dengue em seu município traçando planos de ação em parceria com a Reciclanip 

e tendo como resultado poucos casos da doença confirmados neste período. Se 

compararmos Caeté com municípios vizinhos e mais desenvolvidos que não 
                                                           
5
 Em alguns casos é necessário o processamento da matéria. 

33 40
62 72

145 136 123 136
160
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312 320 338

404 417
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conseguiram conter a proliferação da doença apresentavam dezenas de casos 

diariamente. 

As empresas que fazem uso da matéria prima secundária gerada através da 

reciclagem ou substituição energética tem seus custos reduzidos, impactando no 

preço final do produto, seja agregando valor pelo processo de produção verde ou 

por fonte de energia sem nenhum custo. 

7 – Considerações Finais 

O governo identifica a necessidade de compartilhar a responsabilidade do 

descarte adequado dos resíduos sólidos entre todos que fazem parte de sua cadeia 

produtiva e consumo. Regulamenta a lei que estabelece as diretrizes que devem ser 

respeitadas, fiscaliza e autua os que estiverem descumprindo a lei. Executa o 

recolhimento dos pneus que são deixados em vias públicas e córregos, executando 

seu papel de titulação também obedecendo sua parcela de responsabilidade e os 

encaminhando para seu próximo destino o eco ponto. 

A indústria procura meios de atender aos requisitos definidos estruturando um 

processo detalhado que acaba envolvendo diversos usuários e agentes deste setor, 

identificando novas tecnologias e tornando possível a inserção deste material em 

uma nova cadeia produtiva. Ela firma parceria com os municípios se 

responsabilizando em encaminhar todos os pneus recolhidos pela cidade para seu 

novo fluxo produtivo, identificando quais serão destinados para alimentar os fornos 

das cimenteiras e quais poderão passar pelo processamento da trituradora se 

transformando em matéria secundária. 

Educação ambiental incentivada em ações tomadas pelos municípios que 

envolvem a população em campanhas de esclarecimento e de recolhimento dos 

resíduos descartados indevidamente em lugares proibidos. A indústria utiliza 

oportunidade de apresentar seus processos reversos em feiras do setor e também o 

disponibilizam em seu site6, sendo assim, disseminando entre a população as 

informações necessárias para que este processo aconteça e a mesma visualiza a 

                                                           
6
 www.reciclanip.com.br  

   www.anip.com.br  
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seriedade do tema e passa a se responsabilizar pelo descarte consciente se 

envolvendo e servindo de agentes que multiplicarão esta informação. 
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