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Resumo 
 

O descarte irregular de pneumáticos em todo o mundo é uma problemática que 

assombra a sociedade atual. Em alguns países ao longo do mundo há inúmeros 

depósitos clandestinos, onde pilhas e pilhas de pneus inservíveis se acumulam 

ano a ano, causando diversos danos não somente ao meio ambiente como a 

saúde humana, além de locais de via pública onde esses materiais são 

descartados ou ainda locais ermos, onde não há fiscalização ou qualquer outro 

tipo de controle ou identificação, causando um grande problema de saúde 

pública. 

A identificação desses locais de descarte irregular e a contabilização desses 

materiais são essenciais pra instaurar um plano de ação municipal eficaz e este 

projeto visa além de dar continuidade a projeto anteriormente apresentado e 

complementar as informações e resultados já alcançados, realizar essa 

amostragem no município, através da contagem e rastreamento desses pneus, 

esperando que o resultado seja a quantificação e  qualificação do material 

descartado, identificação dos locais de descarte ainda não mapeados pela 

Prefeitura e das consequências para a saúde da população. 

 
1. Introdução 

1.1. Resíduos sólidos 

Resíduos podem ser sólidos ou semi sólidos, resultantes de atividades de 

origens diversas como: industrial, doméstica, comercial, agrícola, hospitalar, de 

varrição e serviços, incluindo os lodos provenientes de sistemas de tratamento 

de água e equipamentos e instalações de controle de poluição e determinados 

líquidos (ABNT, 2004). 

1.2. Pneus e pneumáticos 

Todo artefato inflável, constituído basicamente por borracha e materiais de 

reforço utilizado para rodagem em veículos automotores e bicicletas (CONAMA, 

2003). 

1.2.1. Pneu inservível 

O Conama determina que seja aquele que não mais se presta a processo de 

reforma que permita condição de rodagem adicional (CONAMA, 2003). 

 

 



2. Objetivo 

Realizar uma amostragem do descarte irregular de pneus inservíveis para uso 

ordinário no município de Guarulhos, com base nos pontos já identificados pela 

Prefeitura Municipal de Guarulhos e nos locais onde será realizada a 

amostragem no período de 6 a 8 meses. 

  
3. Metodologia  

Primeira etapa - Revisão bibliográfica dos trabalhos já realizados em relação ao 

assunto e ao Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

municipal, através de: 

 Verificação dos locais de descarte irregular rastreados pela Prefeitura 

Municipal de Guarulhos, através de consulta a Secretaria de Serviços 

Públicos (SSP) e ao Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PGIRS) municipal. 

Segunda etapa - Trabalho de campo e sistematização dos dados. 

A segunda etapa foi subdividida em três fases: 

 Fase 1 - Março à Maio de 2014 –  contabilização e identificação dos 

pneumáticos descartados nos locais escolhidos. 

 Fase 2 - Julho a setembro de 2014 – retorno aos locais e nova 

contabilização e identificação dos pneumáticos. 

 Fase 3 - Reunir todos os dados e contabilizar os números coletados entre 

março e setembro de 2014, de modo que a amostragem tenha efeito de 

ordem científica e de ordem pública, além de mostrar um panorama dos 

problemas sócio-ambientais causados por esses pontos de descarte 

irregular. 

4. Desenvolvimento 
 
Etapa 1. Coleta de dados e Revisão Bibliográfica 
 
Para início dos trabalhos de pesquisa, foi realizada a consulta a Secretaria 

de Serviços Públicos (SSP) municipal, através da Gerência de Fiscalização, 

Departamento de Limpeza Urbana,  com dados atualizados até a data de 

julho de 2013, sobre os pontos de descarte irregular de resíduos sólidos, de 

modo generalizado, ou seja, incluindo todo tipo de resíduo, além de 

pneumáticos. 



 

Etapa 2. Pesquisa de campo e sistematização dos dados. 
 

Dada a questão dos resíduos sólidos no Brasil, sua legislação conta com vários 

segmentos intrinsicamente interligados, já que não se pode falar de resíduos 

sólidos e descarte irregular, sem mencionar as questões ambientais e de saúde 

pública. Tendo como referência a atual Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), instituida pela Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, e que veio alterar a 

Lei 9.605, de 12 de feverreiro de 1998, de Crimes Ambientais, e dar outras 

providências. 

 
5. Resultados preliminares 

 
De acordo com os dados coletados até o momento, a cidade de Guarulhos 

contabilizou até julho de 2014, 109 pontos de descarte irregular de resíduos 

sólidos de acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, destes entre janeiro 

de 2013 à abril de 2014, foram contabilizados um total de 515 unidade de 

pneus inservíveis em todo o município, que serão encaminhados a 

RECICLANIP. 

Na pesquisa de campo, até o momento, foram contabilizados um total de 116 

pneus inservíveis de carro/utilitários, 14 pneus de motos, 19 pneus não foram 

identificados as marcas/tipo, 6 pneus que se enquadram na categoria outros 

e 14 pneus de caminhões, num total de 269 pneus, desses 39 pneus 

identificados são da marca/fabricante Pirelli, de carros/utilitários, esta foi a 

marca que apresentou maior incidência de descarte irregular nesta pesquisa, 

seguida pela Firestone com 15 pneus de automóveis.  
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