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      RESUMO  

 O tema Gestão Ambiental tem, cada vez mais, ocupado lugar de destaque na 

gestão. Sendo assim, o presente trabalho tem por finalidade demonstrar, através da 

Contabilidade Ambiental, como uma indústria de pequeno porte, que atua no 

segmento de artefatos de borracha, faz a gestão dos resíduos por ela gerados 

durante suas atividades produtivas, tendo como visão não só o lucro, mas também 

uma prática de gestão ecológica. Trata-se de um estudo de caso, no qual se 

descreve como uma empresa lida com seus resíduos e como a mesma ajuda a 

retirar da natureza os pneus inservíveis, que são abandonados no meio ambiente. 

Ao final do estudo, conclui-se que por meio da Contabilidade Ambiental e uma 

eficiente gestão de resíduos, a empresa não está somente tratando de questões 

financeiras, mas também mostrando uma análise de gestão com a utilização da 

contabilidade, através de seus controles. Desse modo, fica claro que se trata de uma 

ferramenta de informação formal e estruturada que pode ser utilizada como apoio  

na tomada de decisão, identificando as diferentes áreas da instituição e qual o seu 

desempenho, não só perante ao fisco mas também, para sociedade.  

Palavras-chave: Contabilidade, Gestão Ambiental, Resíduos; 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem por finalidade, demonstrar através da contabilidade 

Ambiental como uma indústria de artefatos de borracha, faz a gestão dos resíduos 

por ela gerada durante suas atividades produtivas, trazendo para empresa uma 

mentalidade, não só de visão de lucro, mas também uma nova visão ecológica.  

 O grande problema encontrado pelas indústrias de artefatos de borracha, 

mesmo sendo de pequeno porte é o descarte de seus resíduos gerados pela sua 

produção, pois sabemos por meio de pesquisas, que tanto um artefato de borracha 

como seus resíduos levam mais ou menos seiscentos anos para sua decomposição 

(Andrietta, 2002).. 

 O descarte final do pneu inservível e resíduos da indústria de artefatos de 

borracha pode trazer sérios prejuízos à cidade, seja na forma inadequada do 

descarte ou armazenamento gerando depósito de água que pode ser foco para 
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doenças, ou na eliminação através de queima a céu aberto que contamina o solo e o 

ar, por isso precisamos compreender a importância se conhecer mais 

profundamente as formas viáveis tanto ecologicamente como economicamente, de 

aproveitamento dos pneus inservíveis, como maneira de diminuir o descarte 

inadequado dos mesmos. 

Neste trabalho, serão  elaboradas alternativas para responder, a seguinte 

questão: Como é feita a gestão de resíduos em uma empresa de pequeno porte? 

 Ainda nesta linha de raciocínio, busca-se demonstrar como uma indústria de 

artefatos de borracha de pequeno porte, faz sua gestão de resíduos gerados pela 

sua produção, sendo estes resíduos reaproveitados dentro de seus próprios 

compostos identificando quais os benefícios e os malefícios gerados por um 

descarte no meio ambiente. Assim, buscou-se: construir uma base sólida de 

conhecimentos para que possa mostrar a importância do reaproveitamento e 

norteando este trabalho tanto como uma base de informação, mas também para 

conscientização do descarte correto de artefatos de borracha. Deste modo, tem-se 

como objetivos específicos: Realizar pesquisa teórica, desmembrando o tema de 

forma a facilitar a compreensão real das informações; Apresentar os aspectos que 

estão envolvidos nos resíduos de artefatos de borracha em formulações com o 

reaproveitamento do mesmo, e realizar um estudo de caso para se chegar, a uma 

resposta sobre o questionamento apresentado. 

 Justifica-se a escolha do tema deste trabalho devido à relevância do mesmo, 

visto que a contabilidade social vem adquirindo uma importância muito grande, tanto 

para as empresas, como para sociedade conscientizando-se que através de uma 

gestão de resíduos gerados por uma empresa de artefatos de borracha de pequeno 

porte, podemos contribuir não só para a empresa gerar lucros, mas também com o 

meio ambiente, pois reaproveitando tanto estes resíduos, gerados pela mesma 

podendo diminuir os descartes destes produtos no meio ambiente. 

 Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso, realizado em uma indústria de 

artefatos de borracha de pequeno porte que mostra como uma empresa lida com os 

resíduos por ela gerados e ainda como ela ajuda a retirar da natureza, pneus 

inservíveis que são abandonados no meio ambiente. Quanto a sua abordagem, 

trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa, já à sua natureza, trata-se de uma 
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pesquisa explicativa, que através de informações fornecidas procuraremos mostrar o 

quanto é vantajoso os métodos sugeridos.  

 

PRODUÇÃO DO PÓ PNEU 

 Para darmos continuidade a este trabalho, falaremos agora sobre o pó de 

pneu, que através de transformações que os pneus inservíveis sofrem 

transformados em pó e agregado ao composto de borracha além de reforçar os 

compostos ajudamos com a retirada do meio ambiente estes pneus que poluem e 

podem trazer doenças para população.  

 A produção do pó de pneu usado no composto de borracha se obtém da 

seguinte maneira: recolhe-se todos os pneus inservíveis coloca-se este pneu em 

uma máquina que tem um ferro em forma de gancho que arranca todas as ferragens 

do pneu, onde está ferragem volta para as fundições, onde são derretidas e volta 

para o mercado em forma de ferragens para pneus ou outros sub produtos de metal. 

Em seguida estes pneus e os resíduos, gerados pela indústria como rebarbas dos 

produtos, produtos com defeito quando prensados, produtos devolvidos por falhas, 

são encaminhados para o setor onde serão cortados em pedaços. Logo após os 

cortes, são colocadas em moinhos onde tudo isso é triturado, apos passar pelo 

processo de trituração, obtendo-se os retalhos de pneus já triturados, podendo ser 

adicionado ao composto. 

 Dando continuidade ao processo estes retalhos são novamente levados a um 

triturador tipo um cilindro aberto com rolo dentado, após passar pelos processos 

anteriores, já demonstrados retorna-se com estes retalhos ao cilindro dentado, por 

várias vezes depois passa- se os resíduos por uma série de peneiras até se obter o 

produto final que é o pó de pneu. Este produto final o pó de pneu já está separado 

em três granulométrica cada uma tem seu aspecto apropriado para cada compostos 

de borracha. 

 

DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
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 Após a realização de pesquisas, também cálculos contábeis e ambientais 

iremos demonstrar como a empresa utiliza estas informações, no seu dia a dia a 

pesquisa foi realizada na empresa Afonso Industria de Artefatos de Borracha Ltda. 

EPP,  voltada para fabricação de peças de artefatos de borracha voltadas à área 

automobilísticas para o mercado de caminhões de pequeno e grande porte. 

 Primeiramente, será descrito sobre formulação de um composto de borracha e 

o que ocorre com o meio ambiente, com a matéria prima retirada da natureza e o 

que ocorre com a mesma se ocorrer um descarte inadequado. Na sequência, será 

realizada a análise. 

   FORMULAÇÃO DE UM COMPOSTO DE BORRACHA 

 Para podermos realizar a formulação de um composto de borracha 

(Elastômero) são necessários os seguintes produtos: SBR 1502 Estireno e 

Butadieno (ARLENXEO BRASIL S/A), GEB-1 Hevea brasiliensis (COLITEX 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA), Negro de fumo (SATEX 

COLUMBIA S/A), Óleo ou plastificante aromático (PETROBRAS  S/A), Caulim ( 

MINERADORA  JORDÃO LTDA), Oxido de Zinco (VOTOTANTIM ZINCO S/A ), 

Estearina Dupla (SIM ESTEARINA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA), TMTD 

Acelerador de vulcanização (HUANGYAN ZHEDONG RUBBER), MBT vulcanização 

lenta Vulkacit Mercapto/ c onu 3077-III-9 ( LANXESS DEUTSCHLAND GMBH), CBS 

Vulkacit DM/c onu 3077-III-9 ( LANXESS DEUTSCHLAND GMBH).  

Sendo assim temos:        

Tabela-1 Composto com Carga reforçam-te Negro de fumo: 

MATÉRIA PRIMA Kg ou LITROS 

SBR-1502 3000 Kg. 

GEB 1 3000 Kg. 

Negro de Fumo 15000 Kg. 

Óleo Aromático 5000 L. 

Caulim 5000 Kg. 

Oxido de Zinco 500 g. 

Estearina 200g. 

Enxofre 180g. 

TMTD 80g. 

MBT 80g. 

CBS 50g. 

TOTAL 32090 kg 
Fonte:  Elaborada pelo autor 
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            A formulação é feita inicialmente em Per Hundred Rubber (PHR) Partes por 

cem, mas para um melhor entendimento, demonstraremos em kg para que, pessoas 

com menos conhecimentos técnicos possam melhor compreender, como se formula 

um composto de borracha. 

           Após a pesagem destes produtos químicos e o corte das borrachas, inicia-se 

o processo colocando, tudo isso em um misturador fechado (BANBURY) em 

temperatura mais ou menos 35° a 45° graus Celsos, em quatro a cinco minutos, tem 

uma mistura aproximadamente de trinta quilos. Esta mistura é transportada, através 

de um carrinho onde passa por processo chamado de laminação em um misturador 

aberto (Cilindro), em temperaturas mais ou menos 25° a 30° Celsos, passando por 

uma transformação e sairá, desta máquina em formas de laminas ou mantas que 

através de movimentações mecânicas serão transferidas para o setor de prensas 

hidráulicas onde serão prensadas em temperaturas de mais ou menos de 200° a 

250° graus Celsos se transformando em um produto final.  

         Na formulação citada acima, podemos afirmar que foi utilizado negro de fumo, 

por ser uma carga, reforçam-te sendo que o composto fabricado com negro de fumo 

é mais resistente a abrasão, as deformidades, as ações de ozônio e também uma 

durabilidade maior ao produto final, sendo por isso que os pneus só levam negro de 

fumo como carga, pois através do seu impacto com o asfalto, gera um abrasão 

muito forte e também a elevação da temperatura do mesmo, através, da banda de 

rodagem em contato com o asfalto.   

 Tabela-2 Composto com carga Mineral ( Caulim ) 

MATÉRIA PRIMA Kg ou LITROS 

SBR- 1502            3000 Kg. 

GEB-1 3000 Kg. 

Caulim 20000Kg. 

Óleo Aromático  8000 L. 

Oxido de  Zinco 600 g. 

Estearina 300 g. 

Enxofre      250 g. 

TMTD 100 g. 

MBT 100 g. 

CBS 100 g. 

Negro de fumo  ( Entra como pigmento ) 
Cor  

600 g. 

TOTAL 36050 Kg. 
Fonte: Elaborada pelo autor 



6 
 

Nesta formulação podemos notar que prevalece o Caulim, uma carga mineral que 

não tem a mesma indicação do Negro de Fumo, pois este composto, não sofrerá os 

impactos que o composto citado acima poderá sofrer, mesmo assim tem suas 

propriedades preservadas e sua qualidade também em acordo com seu destino 

final.    

ADIÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS PELA EMPRESA E O PÓ DE PNEUS EM 

SUA FORMULAÇÃO: 

 A empresa Afonso Industria de Artefatos de Borracha Ltda.  EPP, após a realização 

de vários testes (tanto laboratoriais, como teste práticos e físicos) chegou a algumas 

formulações, reutilizando os resíduos gerados por ela própria, e com adição de pó 

de pneu em sua formulação, onde descobriu-se  um produto final com 99.9% de 

igualdade ao produto original, tanto na durabilidade como atendendo todas as 

regulamentações para a industrialização de artefatos de borracha. 

Na sequência, serão  demonstrada as mesmas formulações citadas, com a adição 

dos resíduos gerados pela empresa e também a adição de pó de pneus: 

Tabela -3 Massa que utiliza Negro de Fumo com a adição de pó de pneu e resíduos 

MATÉRIA PRIMA KG OU LITROS 

SBR 1502 2000 kg 

GEB 1 2000 kg 

Negro de fumo 7500 Kg 

Caulim 2500 Kg 

Óleo aromático  4000 L. 

Óxido de zinco 400 g. 

Estearina  100 g. 

Enxofre 100 g. 

TMTD 050 g. 

MBT 050 g. 

CBS 050 g. 

Resíduos  5500 Kg 

Pó de pneu  8000 Kg 

Total 32250 Kg 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Analisando e comparando com a formulação já citada acima, podemos informar que 

a empresa produz 50 (cinquenta) massas destes compostos por dia e o resultado é 

que a empresa deixa de consumir 50 Kg. de SBR 1502, 50 Kg. de GEB 1, 375 Kg. 

de Negro de fumo, 50 Litros de Óleo aromático, 125 Kg. de Caulim, 5 Kg. de Oxido 

de Zinco, 5 Kg. de Estearina, 4 Kg. de Enxofre, 1,5 Kg. TMTD, 1,5 Kg. MBT. 
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            Já o CBS não consegue economizar nada, mas em contra partida a empresa 

deixa de descartar, na natureza 275 Kg. de resíduos gerados por ela, e ainda 

retiramos da natureza, 400 Kg. de pó de pneu sendo que um pneu após a retirada 

de suas ferragens pesa mais ou menos 6 Kg. podemos dizer que retiramos mais ou 

menos 66.67 Pneus inservíveis da natureza por dia.  

           Agora demonstraremos a fórmula do composto, onde sua carga maior 

prevalece o Caulim Carga Mineral. 

           A empresa produz diariamente 30 massas deste composto, então podemos 

dizer que a empresa deixa de consumir: 30 Kg. de SBR 1502, 30 Kg de GEB 1, 150 

Kg. de Caulim, o Óleo aromático não conseguimos economizar, pois para manter o 

ponte de dureza gastamos um pouco mais de óleo, 6 Kg de Oxido de zinco, 4,5 Kg 

de Estearina, 1,5 Kg. de Enxofre, o TMTD e o MBT não conseguimos economizar, 

por ser um composto, com carga mineral, temos que consumir um pouco mais, para 

manter o mesmo tempo de vulcanização. Já com o CBS conseguimos economizar 

1,5 Kg deste produto e gastamos 12 Kg de negro de fumo, pois ele entra neste 

composto como pigmentação (Cor), e também deixamos de descartar na natureza, 

210 Kg de resíduos gerados pela empresa, e retiramos da natureza 300 Kg de pó de 

Pneu pois já dito acima que um pneu depois de retirada suas ferragens, pesa mais 

ou menos 6 Kg. retiramos da natureza mais ou menos 50 Pneus inservíveis por dia 

Tabela -4 Composto com carga mineral 

MATÉRIA PRIMA KG OU LITROS 

SBR 1502 2000 Kg 

GEB 1 2000 Kg 

Caulim  5000Kg 

Óleo Aromático  8000 L. 

Oxido de Zinco  400 g. 

Estearina 150 g. 

Enxofre  200 g. 

TMTD 100 g. 

MBT 100 g. 

CBS 50 g. 

Negro de fumo 1000 Kg 

Resíduos  7000 Kg 

Pó de Pneu  10000 Kg 

Total 36000 Kg 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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          Após a comparação entre a formulação original e a formulação com adição de 

resíduos e pó de pneu, podemos afirmar que empresa deixa de consumir em 

quantidade  diariamente os insumos relacionados na tabela abaixo: 

Tabela -5 Insumos que a empresa deixa de gastar diariamente 

MATÉRIA PRIMA KG/ LITROS DIA KG/ LITROS MÊS  KG/LITROS ANO 

SBR 1502 80 Kg 1.760 Kg 21.120 Kg 

GEB 1 80Kg 1.760 Kg 21.120 Kg 

Caulim 575 Kg 12.650 Kg 151.800 Kg 

Óleo Aromático  50 L. 1.100 L 13.200 L 

Oxido de Zinco 11 Kg. 242 Kg 2.904 Kg 

Estearina 9.5 Kg 209 Kg 2.508 Kg 

Enxofre  5.5 Kg. 121 Kg 1.452 Kg 

TMTD 1.5 Kg 33 Kg 396 Kg 

MBT 1.5 Kg. 33 Kg 396 Kg 

CBS 1.5 Kg. 33 Kg 396 Kg 

Negro de fumo 375 Kg. 8.250 Kg 99.000 Kg 

TOTAL 1.190.50 Kg 26.191 Kg 314.292. Kg 
Fonte: Elaborado pelo autor 

           Conforme destacado na tabela acima, podemos dizer que a empresa deixa 

de consumir por dia 1.190,50 Kg de matéria prima. Sendo assim, 26,191 Kg por mês 

e 314.292 Kg por ano, gerando tanto financeira uma economia como também 

deixando de agredir o meio ambiente, pois com essa economia deixa-se de retirar 

mais insumos da natureza como também deixamos de descartar no mesmo meio 

ambiente, em forma de resíduos 485 Kg por dia, sendo 10.670 Kg por mês e 

2.816.880 Kg de resíduos por ano. E também retiramos da natureza em forma de pó 

de pneu a quantidade de 700 Kg por dia já por mês retiramos 15.400 Kg, e por ano 

retiramos 4.065.600 KG traduzindo retiramos da natureza 122 pneus inservíveis da 

natureza por dia sendo 2.684 pneus por mês 708.576 pneus por ano. 

           Vale destacar aqui que a empresa também mantém um programa de logística 

reversa, no qual os caminhões trocam suas peças que cada vez que a empresa 

entrega uma nova remessa de peças ela retira destes entrepostos as peças usadas 

trazendo-as novamente para fábrica, onde são moídas e retornam ao composto 

como já dito anteriormente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se que a utilização da Contabilidade Ambiental e uma gestão de 

resíduos  eficiente pode levar a organização a focar além das questões financeiras. 

A  análise de gestão com a utilização da contabilidade se mostra fundamental como 

ferramenta de informação formal e estruturada, servindo, assim de apoio na tomada 

de decisão, identificando as diferentes áreas da instituição e qual o seu 

desempenho, não só perante ao fisco mas também, para sociedade. 

          A Afonso Industria de Artefatos de Borracha Ltda. EPP, por entendimento que 

reaproveitando seus resíduos gerados por meio de sua produção, ela não tem só um 

retorno financeiro, mas também se destaca pela preocupação com o meio ambiente, 

já que, além de reaproveitar seus resíduos, retira da natureza pneus inservíveis que 

poluem o meio ambiente. 

          Assim, a pesquisa demonstrou que a empresa consegue, com o 

reaproveitamento fabricar um composto que chega a 99,9% de igualdade ao 

composto original, mostrado por análises laboratoriais, sendo assim a empresa 

deixa de consumir uma grande quantidade de insumos, desta forma menos 

consumo, menos extração de produtos da natureza e sem descarte gerando menos 

poluição. Também será demonstrado pela pesquisa, que a empresa, não só se torna 

menos poluente, mas possui vantagens econômicas, pois com menos gastos e 

despesas para a indústria no segmento de artefatos de borracha, tendo uma 

vantagem comercial, por produzir um composto com qualidade e com menos 

consumo de matéria prima, podendo obter um valor comercial Maior. Sendo assim, 

não podemos afirmar que esta atitude possa resolver os problemas de todas as 

indústrias de artefatos de borracha sustentável e menos poluente. 
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