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RESUMO 

 

Conforme a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n° 

416/09, no Brasil, os fabricantes e importadores de pneus têm que coletar e destinar 

cem por cento dos pneus vendidos no mercado de reposição. O presente trabalho 

tem por objetivo apresentar à logística reversa de pneus automotivos no Brasil. Na 

pesquisa foi possível destacar a abrangência da logística reversa, a legislação e a 

realização de comparação de dados entre o Brasil e a comunidade européia, além 

disso, uma descrição das principais formas de destinação do pneu. Foi escolhido o 

método de revisão bibliográfica em livros, teses, artigos acadêmicos e levantamento 

de dados junto às associações responsáveis pelo setor. Os resultados revelaram a 

necessidade de maior integração dos agentes envolvidos no processo de logística 

reversa para melhor eficiência do sistema. O investimento em ações para a 

conscientização da população com relação ao descarte inadequado é fundamental. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade, em todas as partes do globo, tem se preocupado cada vez mais com os 

diversos aspectos do equilíbrio ecológico. Muitas pesquisas de opinião pública têm 

sido elaboradas para comprovar essa maior conscientização e inúmeros são os 

exemplos que evidenciam o aumento da sensibilidade ecológica na sociedade atual, 

com ênfase nos países de maior desenvolvimento econômico social (LEITE, 2009). 

Assim a logística reversa, mais especificamente a logística reversa de pós-consumo, 

tem como função exercer um maior reaproveitamento e a revalorização de produtos 

em fim de vida útil, para que se encaminhem para canais reversos de reuso, 

desmanche, reciclagem até a sua disposição final. 

O descarte inadequado de pneus inservíveis constitui, atualmente, um dos mais 

graves problemas ambientais e de saúde pública no contexto urbano. No Brasil, 

estima-se que 100 milhões de pneus velhos estão espalhados em aterros, terrenos 

baldios, rios e lagos, e a cada ano, dezenas de milhões de pneus novos são fabricados 

no país (ANIP, 2017). 

Os fabricantes nacionais de pneus destinaram de forma ambientalmente correta 458 

mil toneladas de pneus inservíveis das 1.076.801,84 toneladas de pneus fabricadas 

no mercado em 2017. (IBAMA, 2018) 

No Brasil, desde 2002, os fabricantes e importadores são os responsáveis pela coleta 

e destinação dos pneus inservíveis. A partir da revisão da Resolução CONAMA Nº 

258/99 e aprovação da Resolução CONAMA N° 416/09, houve um crescimento no 

número de pontos de coleta, empresas de pré-tratamento e valorização energética de 

pneus no Brasil. (MMA,2009) 

Com a aprovação da Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 

mediante ao retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

para os seguintes resíduos pós-consumo: pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, 

seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio 

e luz mista; produtos eletroeletrônicos e seus componentes (PNRS). 
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Também será abordado a comunidade européia ( União econômica e política de 28 

Estados-membros independentes situados principalmente da Europa), em termos 

comparativos com o Brasil para a análise referentes a logística reversa de pneus. 

Os pneus possuem lenta degradação no meio ambiente, não havendo determinação 

de tempo para que esta decomposição ocorra. Considerando que o pneu é um 

material termorrígido, ao ser disposto na natureza, pode levar mais de 600 anos para 

se degradar (VELOSO, 2010). 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo realizar uma abordagem referente ao 

tema: “Caracterização da logística reversa de pneus automotivos no Brasil”, 

apresentando uma visão geral sobre gestão da cadeia de suprimentos, logística e 

logística reversa, seus conceitos e aplicaçõe, com o propósito de disseminar a 

importância da logística reversa. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Visto que os recursos do planeta são finitos, o aumento do consumo e a geração de 

resíduos se tornaram inevitáveis. Então se levanta as seguintes questões: Quais são 

as formas de descarte ambientalmente correta dos pneus? Quais ações podem ser 

tomadas para melhorar a logística reversa de pneus no Brasil? 

 
 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo se justifica por mostrar a real necessidade do descarte ambientalmente 

adequado do pneu, evidenciando o sistema de gestão da logística reversa na Europa 

bem como apresentar soluções para melhor desempenho da logística reversa no 

Brasil. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 



15  

Estudar a logística reversa do pneu automotivo e avaliar os modelos utilizados na 

Europa e identificar diferenças com o sistema implementado no Brasil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar levantamento da legislação demonstrando a problemática 

ambiental ocasionada pela disposição incorreta deste resíduo no meio 

ambiente 

 Comparar a logística reversa do Brasil com a Comunidade européia 

 Identificar destinações possíveis de maneira ambientalmente correta para 

pneus automotivos 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do presente trabalho será utilizado o método de revisão 

bibliográfica através de artigos acadêmicos e teses. A Resolução CONAMA  nº 416 

de 2009, Lei 12.305/10 que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), Relatórios de Pneumáticos-IBAMA e a base de dados apresentada pela 

ANIP, Reciclanip e a Associação Européia dos Produtores de Pneus e Borrachas 

(ETRMA) serão fontes de informação indispensáveis para a construção do trabalho. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

 

A cadeia de suprimentos é definida por Schimi-Levi e Kaminsky (2010) como a 

integração entre fornecedores, fabricantes, depósitos e pontos comerciais. Segundo 

o autor, precisa-se considerar desde os fornecedores dos fornecedores até os clientes 

dos clientes de modo que a sua gestão é extremamente complexa como mostra a 

figura 01 abaixo. 

 

Figura 01 - Cadeia de suprimentos 

 

Fonte: (https://ibid.com.br/blog/gestao-da-cadeia-de-suprimentos-7-desafios-e-como-supera-los/) 

 

 

Segundo Croom et al. (2000), a gestão da cadeia de suprimentos envolve 

características de pesquisa como atividades logísticas, integração ao longo da cadeia, 

compartilhamento de informações, sustentabilidade, entre outras. 

Cambra-Fierro e Ruiz-Benítez (2011) argumentam que todas as áreas específicas 

devem ser devidamente gerenciadas em prol de um objetivo comum a toda cadeia e 

que deverá gerar maior valor aos clientes e stakeholders em geral. Está bem 

https://ibid.com.br/blog/gestao-da-cadeia-de-suprimentos-7-desafios-e-como-supera-los/
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estabelecido que a gestão da cadeia de suprimentos consiste em um fator importante 

para o sucesso dos negócios envolvidos. 

De acordo com Kotzab et al. (2011), em seu trabalho para o desenvolvimento de um 

modelo conceitual de Supply Chain Management ou Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos (SCM), há evidências de que a execução eficaz de SCM pode resultar 

em melhorias no desempenho das empresas, e isso ocorre principalmente devido à 

maior integração de processos de negócios internos e externos. 

 

3.2 LOGÍSTICA 

 

“Logística é a parte dos processos da cadeia de suprimentos (SC) que planeja, 

implementa e controla o efetivo fluxo e estocagem de bens, serviços e informações 

correlatas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender 

as necessidades dos clientes. ” (Council of Logistics Management, 2012). 

A Logística é uma ciência que, mesmo não sendo estudada na antiguidade, está 

presente em nosso meio desde a época dos nômades, que precisavam se deslocar 

para buscar alimentos. Também foi muito utilizada durante as guerras mundiais, onde 

os generais necessitavam gerenciar os suprimentos para atender aos seus soldados. 

Há algumas décadas no ambiente empresarial, a logística não apresentava muita 

importância. Porém, essa concepção tem mudado, e cada vez mais ela demonstra o 

seu papel estratégico fundamental para as empresas que querem se destacar no 

mercado competitivo (TROMBINI, 2017). 

Para tanto, um dos conceitos que tem a fundamental responsabilidade de auxiliar as 

empresas neste processo de mudança é a logística empresarial, que, embora muito 

antiga, somente nas últimas décadas tem sido mais enfatizada como forma de melhor 

gerenciar o fluxo de matérias-primas, processos e informações da cadeia produtiva 

(SILVA; SILVA; XIMENES, 2013) 

Nestes termos, o conceito de logística foi criado, contudo ocorreram processos de 

evolução deste. Nas épocas de guerra, o conceito focava na busca pela vitória. 

Atualmente, as preocupações são outras, como a satisfação do cliente, minimização 

dos custos e maximização dos lucros. Conclui-se então que o conceito de logística 

evolui a partir das exigências de mercado (BULLER, 2012). 
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3.3 LOGÍSTICA REVERSA 

 

A logística reversa, segundo Dias (2005), procura encontrar um meio eficiente de 

trazer do ponto de consumo, os bens e materiais que foram vendidos, até o ponto de 

origem. 

Malvar (2013, p. 18) conceitua Logística Reversa como sendo “os processos e etapas 

pelos quais uma parcela de produtos, com pouco uso após a venda, ou após atingirem 

o fim de suas vidas úteis, retorna ao ciclo de negócios e/ou produtivo, podendo 

readiquirir valor” 

Do ponto de vista de Valle e Souza (2014, p. 9), a logística reversa, em especial: 

contempla importantes etapas do ciclo de vida, como reparo e reuso, reciclagem de 

materiais e componentes, recuperação e destinação final. É, portanto, uma ferramenta 

que pode proporcionar importantes ganhos ambientais, sociais e econômicos, 

possuindo um papel muito relevante na gestão do ciclo de vida. 

A logística reversa é dividida em duas áreas distintas: área do pós-venda e a área do 

pós-consumo. A primeira área tem seu fluxo inverso do comprador, consumidor, 

usuário final ao atacadista, varejista ou fabricante por apresentar defeitos, não 

conformidades ou erros de emissão de pedidos. (PEREIRA et al, 2012). 

A Logística reversa do pós-consumo engloba todos aqueles produtos que passaram 

pelo primeiro consumidor e que em alguns casos pode ser destinados ao mercado de 

segunda mão, como por exemplo, eletrodomésticos, vestuário, produtos de 

informática, entre outros. (LEITE, 2009a), como mostra na figura 02 abaixo: 

 

Figura 02- Demonstrações dos canais de distribuição diretos e reversos: 
 

                                              Fonte: Leite,2003 p. 5. 
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A logística reversa pós-venda tem como objetivo estratégico agregar valor a um 

produto logístico devolvido por razões comerciais, como: erros no processamento dos 

pedidos, garantia pelo fabricante, defeitos ou falhas de funcionamento, avaria no 

transporte, entre outros motivos (LEITE, 2003). Assim, os produtos retornam aos 

diferentes pontos da cadeia de distribuição não por terem sido consumidos, mas por 

problemas como defeitos de fabricação, expedição incorretas de produtos e, ainda, 

validade de produtos ou problemas identificados apenas no pós-venda. 

O objetivo econômico da implantação da logística reversa de pós-consumo pode ser 

entendido como a motivação para a obtenção de resultados financeiros por meio de 

economias obtidas nas operações industriais, principalmente pelo aproveitamento de 

matérias-primas secundárias, provenientes dos canais reversos de reciclagem, ou de 

revalorizações mercadológicas e nos canais reversos de reuso e de remanufatura 

(LEITE, 2003), além dos benefícios de economia de energia para a produção e o 

menor investimento em fábricas. 

De acordo com Lacerda (2002), existem três principais causas que justificam o 

aumento da aplicabilidade da logística reversa nas empresas: questões ambientais, 

concorrência (diferenciação do produto) e redução de custo. No que diz respeito às 

questões ambientais, o autor explica que existe uma grande tendência que a 

legislação ambiental venha tornar as empresas cada vez mais responsáveis pelo ciclo 

de vida de seus produtos, ou seja, serem responsáveis pelo produto depois de 

consumido, como o impacto que seu descarte possa causar ao meio ambiente. 

 

3.3.1 Logística Reversa do Pneu 

 

3.3.1.1 O Ciclo do Pneu no Brasil 

 

O pneu sai da fábrica e vai para um ponto de venda ou revenda, onde é vendido ao 

consumidor que deve ser orientado pelo revendedor sobre o descarte ambientalmente 

correto dos pneus inservíveis, ao longo do tempo, o pneu se desgasta e pode impactar 

na segurança de todos. Por isso, é importante manter a revisão dos pneus sempre em 

dia. Quando o pneu não tem mais condições de uso, torna-se inservível e deve ser 

levado a um ponto de coleta mais próximo do consumidor ou da revenda. A Reciclanip 
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retira o pneu do ponto de coleta e encaminha para a destinação. (RECICLANIP, 

2019) 

O programa é desenvolvido por meio de parceiros, na maioria dos casos com 

prefeituras, que cede um terreno dentro de normas específicas de segurança e 

higiene. Este local é usado para recolher e armazenar o material vindo de origens 

diversas, como borracharias, revendedoras e dos próprios cidadãos. 

O responsável pelo ponto de coleta comunica a Reciclanip sobre a necessidade de 

retirada do material quando atinge a quantidade de 2000 pneus de passeio ou 300 

pneus de caminhões. A partir daí, a Reciclanip programa a retirada do material com 

os transportadores conveniados. 

É importante que a área do ponto de coleta seja coberta e protegida, a fim de se evitar 

o acúmulo de água ou mesmo a entrada de pessoas não autorizadas. (CVS, 2019). 

O material do pneu inservível é reaproveitado e passa a ser utilizado como fonte de 

energia e matéria-prima para a indústria. 
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Como esta demonstrado no fluxograma abaixo: 

PROCESSO DE LOGÍSTICA REVERSA DOS PNEUS 

 

Fonte:  Elaborado pelos autores
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A logística reversa apresenta um papel de destaque voltado à redução de resíduos 

sólidos através do adequado gerenciamento. Conforme os dados da Reciclanip 

(Associação que representa os fabricantes de pneus no Brasil e braço sustentável 

da ANIP), a logística reversa corresponde a 65% da produção de pneus novos no 

país. (RECICLANIP, 2016).l 

De 1999 a 2017 foram recolhidos e destinados adequadamente 4,5 milhões de 

toneladas de pneus inservíveis, o equivalente a 916 milhões de pneus de passeio. A 

meta de logística reversa de pneus exigida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) é em nível nacional. Então o número 

de pneus descartados é mapeado pelo número de pneus vendidos para reposição. 

(Reciclanip, 2017) 

No gráfico 01 é possível visualizar a evolução da coleta de pneus inservíveis entre os 

anos de 2000 e 2017. 

 

Gráfico 01- Número de pneus coletados e destinados no Brasil entre 2000 e 2017 

 

 
Fonte: Reciclanip (2017) 
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3.3.2 Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

 

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é 

bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário 

ao País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 

decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Prevê a prevenção e a 

redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de 

consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da 

reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e 

pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos 

rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado). (MMA, 2019). 

Com esse mesmo intuito, porém mais especificamente de diminuir a quantidade de 

pneus inservíveis, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), determina em 

sua resolução nº 258 de 26 de agosto de 1999 que as empresas que fabricam e 

importam pneumáticos, são obrigadas a dar destinação final ambientalmente 

adequada aos pneus inservíveis (CONAMA, 2012). 

Para que fique comprovada a destinação final do produto de forma ambientalmente 

adequada, as empresas fabricantes deverão comprovar junto ao IBAMA, anualmente 

a destinação adequada desse passivo ambiental (CONAMA, 2012). 

Antes da aprovação da legislação brasileira, somente 10% dos pneus eram reciclados. 

Após a aprovação da legislação, o número de empresas cadastradas para recolher e 

destruir os pneus inservíveis passou de quatro para 65 empresas. Com o contínuo 

aumento da frota de veículos no Brasil, existe uma tendência ao aumento da 

quantidade de pneus inservíveis descartados nos próximos anos (LAGARINHOS, 

2013). 

Segundo Martins, gerente da Reciclanip, a entidade é a maior iniciativa de destinação 

de pneus inservíveis entre os países da América Latina e conta com mais de mil 

pontos de coleta em todo o território nacional. “Além da indústria, é fundamental que 

a população como um todo se conscientize sobre a importância da reciclagem de 

pneus”. Em 2007, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) criou a 

Reciclanip, voltada à coleta e destinação de pneus inservíveis no país. Originária do 

Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis, ativo desde 1999, 
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a Reciclanip é considerada uma das principais iniciativas na área de logística 

reversa da indústria brasileira. 
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4 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

  

Dentro do assunto, será apresentado como é a logística reversa de pneus automotivos 

no Brasil, como a legislação atua, uma breve comparação de logística reversa com a 

comunidade européia e formas de reuso. 

 

4.1 LEGISLAÇÃO NO BRASIL 

 

Diante do crescimento populacional e aumento do consumo, surgiu a necessidade do 

descarte com destinação adequada mediante os prejuizos causados a saúde humana 

e o meio ambiente. Em detrimento disto, para reduzir o impacto dos resíduos sólidos 

no meio ambiente foi publicada a Lei 12.305/10, a qual instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que define diretrizes que devem ser seguidas em âmbito nacional 

para o tratamento dado a resíduos sólidos. 

A aprovação da Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), após longos vinte e um anos de discussões no Congresso Nacional marcou 

o início de uma forte articulação institucional envolvendo os três entes federados – 

União, Estados e Municípios, o setor produtivo e a sociedade civil na busca de 

soluções para os graves problemas causados pelos resíduos, que vem 

comprometendo a qualidade de vida dos brasileiros. (MMA, 2011) 

Atrelada a esta lei, temos pontos pertinentes ao estudo sendo a logística reversa que 

é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto 

de ações, procedimentos e meios para coletar e devolver os resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo de vida ou em outros ciclos 

produtivos e a responsabilidade compartilhada que faz dos fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos responsáveis pelo ciclo de vida dos 

produtos. A lei visa melhorar a gestão dos resíduos sólidos com base na divisão das 

responsabilidades entre a sociedade, o poder público e a iniciativa privada. Todos têm 

responsabilidades segundo a Política Nacional de Resíduos Sólido. 

Como ferramenta da PNRS, a logistica reversa é um dos processos importantes 

para destinação adequada dos resíduos sólidos tomando como base o artigo 33 da 
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Lei nº 12.305/10. 

Segundo o artigo 33º os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 

pneu dentre outros resíduos, 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. (PNRS, 2010) 

 

4.1.1 Da legislação de Pneumáticos 

 

As regulamentações iniciais no Brasil acerca do pneu deram-se na década de 90, 

direcionando instruções normativas para advertir a geração de resíduos de pneus. Em 

1999, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabeleceu a primeira 

resolução, Nº258 de 26 de agosto de 1999, que fica proibida a destinação final 

inadequada de pneumáticos inservíveis, tais como a disposição em aterros sanitários, 

mar, rios, lagos ou riachos, terrenos baldios ou alagadiços e queima a céu aberto, 

determinando que as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam 

obrigadas a coletar e dar destinação final ambientalmente adequada (destinação 

final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do 

Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos) aos pneus inservíveis. 

(PNRS, 2010) 

Após alguns anos na busca de melhoria da lei, surgiu a Resolução Nº 416 de 30 de 

setembro de 2009 (CONAMA) que altera a forma de calculo para reciclagem de pneus 

produzidos para a venda no mercado de reposição. O mercado de reposição de pneus 

é o resultante de a fórmula a seguir: 

MR = (P + I) – (E + EO), na qual: 

 

MR = Mercado de Reposição de pneus; 
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P = total de pneus produzidos;  

I = total de pneus importados; 

E = total de pneus exportados; e 

EO = total de pneus que equipam veículos novos. 

 

Com base no artigo 1° e 3º da resolução do CONAMA 416/09, os fabricantes e os 

importadores de pneus novos, com peso unitário superior a 2,0 kg (dois quilos), ficam 

obrigados a coletar e dar destinação adequada aos pneus inservíveis existentes no 

território nacional e para cada pneu novo comercializado para o mercado de 

reposição, as empresas fabricantes ou importadoras deverão dar destinação 

adequada a um pneu inservível. (CONAMA, 2009) 

Em sequência tem se a Normativo Nº 1 de 18 de março de 2010 (IBAMA) que regula 

o procedimento a ser seguido por fabricantes e importadores para registro, cálculo de 

metas e comprovante de destino. Além disso, a frequência de envio de informações 

de reciclagem de pneus, que mudou para trimestral em 2010 e novamente para 

anualmente a partir de 2011. 

Art. 4º As empresas fabricantes de pneus deverão declarar, individualmente, em 

relatório específico disponível no Cadastro Técnico Federal – CTF 

§ 3º O sistema irá calcular automaticamente a meta de destinação de pneus 

inservíveis da empresa, em peso, conforme cálculo estabelecido no art. 3º da 

Resolução CONAMA nº 416/09, por meio da seguinte fórmula: meta =[(peso a – peso 

b – peso d)*0.70] (IBAMA, 2010). 

A reforma de pneus no Brasil é regulamentada pela portaria n° 554 de 29 de outubro 

de 2015, para o serviço de reformas de pneus para automóveis, camionetas, 

caminhonetes, veículos comerciais, comerciais leves e seu rebocados. No artigo 1º 

diz - Aprovar o Regulamento Técnico da Qualidade para Reforma de Pneus, inserto 

no Anexo I desta Portaria, que aperfeiçoa os requisitos, de cumprimento obrigatório, 

referentes à segurança do produto e o artigo 7º declara - Determinar que não será 

deferida licença para importação de pneumáticos recauchutados e usados, seja 

como bem de consumo, seja como matéria-prima, classificados na totalidade da 

posição 4012 da Nomenclatura Comum Mercosul - NCM, conforme disposto no art. 
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59 da Portaria Secex nº 23/2011. Ficando claro a proibição da importação de 

pneumáticos recauchutados e usados. 

 

 

4.2 LEGISLAÇÃO NA EUROPA 

 

Através de directivas e resoluções, a União Europeia solicitou aos seus Estados- 

Membros uma gestão responsável desses resíduos, a começar pela sua minimização 

e prevenção dos mesmos. Estabelece-se também que os Estados-Membros devem 

adotar a melhor forma de planejamento e gestão para a escolha de tratamento e 

eliminação desses resíduos, para que o ambiente ou a saúde humana não possam 

ser prejudicados. 

DIRECTIVA 1999/31/CE DO CONSELHO de 26 de Abril de 1999 relativas à deposição 

de resíduos em aterros. Os Estados-membros tomarão medidas para que não sejam 

aceitos em aterros os seguintes resíduos: pneus usados inteiros e pneus 

fragmentados. 

DIRECTIVA 2000/53/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 18 

de 

Setembro de 2000 relativas aos veículos em fim de vida. Dispõe sobre a eliminação 

e redução dos residuos sólidos de veículos em fim de vida, melhorando o aspecto 

ambiental e traçando como meta a reutilização e valorização de todos os veículos em 

fim de vida em 95 %, até 2015. 

Directiva 2005/64/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 

26 de Outubro de 2005, relativa à homologação de veículos a motor, no que diz 

respeito à sua potencial reutilização, reciclagem e valorização e que altera a Directiva 

70/156/CEE do Conselho (Directiva 2005/64/CE). 

DIRECTIVA 2008/98/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 19 

de 

Novembro de 2008 relativas aos resíduos e que revoga certas directivas. Tal diretiva 

apresenta que é necessário elaborar especificações e critérios de estabelecimento do 

fim do estatuto de resíduo para pneus e outros resíduos, bem como utlização para 
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valorização energetica e subprodutos. 

A diretiva apresenta uma gestão hierarquizada referente aos resíduos sólidos: 

prevenção, reciclagem, recuperação e descarte, conforme ilustrado na Figura 03: 

Figura 03- Hierarquia da Gestão de resíduos sólidos na união européia 

 

Fonte: (monografia O DESTINO DOS PNEUS DESCARTADOS: leis vigentes e tecnologias utilizadas no Brasil) 

 

Com base nas diretrizes aprovadas pela Comunidade Européia, três sistemas foram 

desenvolvidos para a coleta, pré-tratamento e descarte de pneus usados. Sendo o 

Sistema de Responsabilidade do Fabricante, Sistema de Taxas e Sistema de mercado 

livre. Cada Estado-Membro da Comunidade Europeia pode escolher o sistema de 

gestão que pode utilizar e mudar de um para o outro. 

 

4.3 COMPARAÇÃO COM A EUROPA 

 

4.3.1 Modelo de gestão no Brasil 

 

No Brasil o sistema implementado é o de Responsabilidade do fabricante e 

importador, que devem coletar e dar destinação final aos pneus inservíveis. Além 

disso, os distribuidores, revendedores, reformadores e consumidores finais são 

corresponsáveis pela coleta de pneus usados. 

Os pontos de Coleta são locais disponibilizados e administrados pelas Prefeituras 

Municipais que recebem e armazenam os pneus recolhidos pelo serviço municipal de 

limpeza pública ou aqueles levados diretamente por borracheiros, recapadores, 

descartados voluntariamente pelos cidadãos, etc. Eles devem cumprir normas de 
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segurança e higiene.Por meio de convênio, a Reciclanip fica responsável por toda 

gestão da logística de retirada dos pneus inservíveis do Ponto de Coleta e pela 

destinação ambientalmente adequada em empresas licenciadas pelos órgãos 

ambientais competentes e homologada pelo IBAMA. (RECICLANIP, 2019) 

Os acordos com as Prefeituras Municipais têm permitido a ampliação do número de 

Pontos de Coleta de pneus em todo País. Isso é comprovado no balanço anual do 

Programa de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis. Em 2018, contamos com 

1.053 pontos de coleta em todo o Brasil, confome mostra o gráfico 02 abaixo. 

Ressaltando que é obrigatoria a existência de pelo menos 1 ponto de coletas em todas 

as cidades com mais de 100.000 (cem mil) habitantes. 

 

Gráfico 02- Crescimento dos pontos de coleta no Brasil entre 2000 e 2017 

 

 

                         Fonte: Reciclanip 

 

A figura 04 demonstra a quantidade de pontos de coletas cadastrados em cada 

estado. Em 2017, foram cadastrados 1.718 pontos de coleta, sendo 925 localizados 

em municípios com população residente acima de 100 mil habitantes, restando 12 

municípios com esta característica sem nenhum ponto de coleta declarado. (IBAMA, 

2018) 
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Figura 04- Pontos de coleta de pneus inservíveis declarados por estado (2017). 

 

                                    Fonte: Relatorio pneumáticos 2018 

 

 

4.3.2 Modelo de Gestão na Europa 

 

As diretivas e regulamentações na Europa tem como prioridade a melhor destinação 

possível para resíduos sólidos, com foco na prevenção e utilização mais eficiente dos 

recursos e sustentabilidade. Baseado nisso existem três sistemas de gestão que 

podem ser implantados por escolha de cada Estado-membro. 

 

a- Sistema de responsabilidade do fabricante 
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É responsabilidade do Estado definir e regular a forma e o gerenciamento de pneus 

usados e obrigar os fabricantes de pneus novos a coletar e descartar os pneus. Em 

2010, esse sistema foi assinalado o mais eficiente em termos de coleta e descarte. 

Ao comprar um pneu novo, o consumidor paga uma taxa que custeia a logística 

reversa da reciclagem de pneus. 

Os consumidores pagam uma taxa para o distribuidor de acordo com a categoria do 

pneu. O distribuidor repassa a taxa para o fabricante, que custeia todo o sistema de 

coleta, seleção, pré-tratamento e destinação dos pneu. A figura 05 demonstra o 

processo. 

 

Figura 05 - Sistema de Responsabilidade do fabricante 

 Fonte: Lagarinhos, 2011 

 

 

b- Sistema de Taxas 

 

O Estado-Membro é responsável pelo destino final dos pneus usados. O 

financiamento do processo é realizado à custa da taxa cobrada sobre a produção de 

pneus, que é transferido para os consumidores. Os produtores pagam as taxas ao 
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estado membro. O Estado-Membro cobra dos fabricantes e importadores e é 

responsável por toda a gestão e pagamento em todas as fases do processo de 

reciclagem. A figura 06 demonstra o processo. 

 

Figura 06 - Sistema de Taxas 

      Fonte: Lagarinhos, 2011 

 

 

c- Sistema de mercado livre 

 

A legislação estabelece os objetivos que devem ser alcançados, porém, não decretam 

quais serão os agentes responsáveis pela gestão da cadeia de reciclagem. Os 

responsáveis por destinar os pneus usados são os detentores finais dos mesmos o 

distribuidor negocia diretamente com os recicladores a sua escolha. A figura 07 

demonstra o processo. 
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Figura 07- Sistema de Mercado Livre 

 Fonte: Lagarinhos, 2011 

 

 

A Figura 08, a seguir permite a distinção dos diferentes sistemas de gestão utilizados 

por diferentes países nas Europa com o intuito de eliminar os residuos. (ETRMA, ) 

2015 
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Figura 08- Regime de Gestão Pneus em fim de vida útil (ELT) na Europak 

 

 

                        Fonte: ETRMA, 2015. 

 

 

4.4 CONTRASTANDO DADOS 

 

O uso de pneus inservíveis como matéria-prima ou combustível é parcialmente 

regulamentada no Brasil. Ocorrendo no coprocessamento, granulação, laminação e 

pirólise, pela existência de norma específica para sua utilização. 

Em alguns países da Comunidade Européia existem incentivos para a reciclagem de 

pneus inservíveis e a criação de novos mercados para os produtos reciclados, 

entretanto, no Brasil, não existe nenhum incentivo do governo para a reciclagem dos 

pneus inservíveis. 

A tabela 01 apresenta uma análise comparativa entre as legislações para a reciclagem 

de pneus inservíveis no Brasil e países membros da Comunidade Européia, 
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abordando as regulamentações, taxas, incentivos e a base de cálculo para a 

reciclagem. 

No Brasil, a reutilização não é uma atividade regulamentada. Nos países membros 

da Comunidade Européia a reforma de pneus é considerada como reciclagem e 

recebe incentivos do governo. 

 

Tabela 01- Regulamentações para a destinação final dos pneus usados no Brasil e 
Comunidade Européia. 

 

 

Destinação Final Brasil Comunidade Européia 

Utilização de pneus 
usados como 
combustíveis 
alternativos 

 
 

Parcialmente 
regulamentado 

 
 

 
Regulamentada 

 
 

Aterros 

 
Não aceito 
desde 1999 

Ppneus inteiros até 2003 e 
triturados até 2006. 

Reutilização Não aceito Aceito 

Exportação de pneus 
usados 

Não aceito Aceito 

Reforma 
(recauchutagem, 
recapagem e 
remoldagem) 

 
 

Regulametada 

 
 

Regulamentada 

Taxas e incentivos Não existe Existente em alguns 
países 

Base de cálculo para 
a reciclagem de 

pneus 

Disponibilidade 
efetiva no mercado 

de reposição 

Disponibilidade efetiva no 
mercado de reposição 

% do cumprimento 
das metas de 

reciclagem de pneus 

101,78% 

(fabricantes de 
pneus) / 97,75 % 
(importadores de 
pneus usados) 

(2017) 

95% (2008) 

 
 

Sistema 
implementado 

 
 
Responsabilidade  

do fabricante e 
importador 

Responsabilidade do 
fabricante e importador 
(48,3%) / mercado livre 

/ sistema de taxas 
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                              Fonte: Adaptado de Lagarinhos; Tenório (2009); Reciclanip (2011) 

Estabelecida em 1959, Associação Europeia dos Produtores de Pneus e Borrachas 

(ETRMA), dedica-se a defender os interesses das indústrias de fabricação de pneus 

e borracha junto às instituições da União Européia e outras organizações 

internacionais. É a voz principal dos produtores de pneus e artigos de borracha, assim 

como aqui no Brasil existe a ANIP. (ETRMA, 2017) 

A produção de pneus na Europa permanece estável e alguns novos participantes 

estão entrando nos dez principais fabricantes mundiais para faturamento. 7 deles são 

membros da ETRMA e todos os membros da ETRMA juntos, são responsáveis por 

73% do faturamento global do setor. (ETRMA, 2019) Abaixo o Gráfico 03 mostra a 

produção de pneus na UE. 

 

Gráfico 03 - Produção de Pneus na UE 

 

Fonte: ETRMA (2019) 

 

No ano de 2016 no Brasil foram produzidos 67.870.350 unidades de pneus o 

equivalente a 475.092 toneladas de pneus de passeio adimitindo o peso de 7 kg por 

pneu, conforme tabela 02 abaixo. (ANIP, 2017) 
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Tabela 02- Produção de pneus 

 
 
 

Fonte: ANIP, 2017 

 

 

4.5 COMPARAÇÃO ENTRE A DESTINAÇÃO DOS PNEUS USADOS NO BRASIL E 
PAÍSES MEMBROS DA COMUNIDADE EUROPEIA 

 

Comparando os resultados obtidos no Brasil e países membros da Comunidade 

Européia, pode-se observar a tendência no Brasil do aumento da quantidade de pneus 

inservíveis enviados para valorização energética. Na Europa, uma das tendências 

verificadas foi a destinação dos pneus inservíveis para a reciclagem de materiais, 

conforme a Tabela 03. A atividade de reforma e a reutilização de pneus não entram 

na estatística de reciclagem no Brasil. Nos países membros da Comunidade Europeia, 

os pneus exportados e os reformados entram na estatística de reciclagem. 

(Lagarinhos ,Espinosa,Tenório, 2017) 
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Tabela 03- Comparativo da destinação dos pneus usados no Brasil e países membros 
da Comunidade Europeia. 

. 

 
Destinação 

Brasil 
 
(2015) 

Comunidade 
Europeia (2014) 

Total coletado e destinado 

(x 103 t) 

 
518,92 

 
2.883 

At   Aterros ou não reportados (A) 5% 

   Exportação – Reutilização (B) 9,9% 

Re     Recuperação de Materiais 39,57 
% 

3% 

Reforma (C) 21,35% 
Valorização Energética 60,43 

% 
49,2% 

Outros  4,3% 
A- No Brasil é proibido o envio de pneus inservíveis para os aterros. 

B- O Brasil não exporta carcaças de pneus para outros países. 
C- A reforma de pneus não é considerada na estatística de reciclagem. 

 

A comunidade europeia tem uma extensão territorial de 4.476.000 Km², enquanto o 

Brasil tem uma extensão territorial de 8.511.000 Km². No Brasil, o modal rodoviário é 

o que possui a maior participação na matriz de transporte, concentrando, 

aproximadamente, 61% da movimentação de mercadorias e 95% da de passageiros. 

O Sistema Nacional de Viação (SNV) relaciona a extensão da malha rodoviária do 

país, por tipo de rodovia, conforme apresentado na Figura 09. Verifica-se que 

apenas 213.453 quilômetros de rodovias são pavimentados, o que corresponde a 

12,4% da extensão total. ( CNT, 2019) 
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Figura 09- Malha rodoviaria brasileira 

 

                 Fonte: CNT 2019. 

 

Os países da comunidade europeia tem muito que ensinar aos paises da América do 

Sul principalente o Brasil. como é o caso da Alemanha e França que tem 100% das 

suas rodovias pavimentadas. É claro que essas nações têm uma extensão territorial 

bem menor que a brasileira, com 625.000 e 1.053.215 quilômetros de extensão 

rodoviária, respectivamente referente ao ano de 2017 e 2011. (CIA, 2019) 

O Plano da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de Transporte e Logística 

2018 estima que seja necessário um investimento no valor de R$ 496,1 bilhões em 

981 projetos para a infraestrutura rodoviária, incluindo intervenções de construção, 

pavimentação, duplicação, recuperação e demais adequações. (CNT 2019) 
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4.6 IDENTIFICAÇÃO DE DESTINAÇÕES POSSÍVEIS PARA PNEUS 
AUTOMOTIVOS 

 

As tecnologias mais utilizadas para a reutilização, reciclagem e a valorização 

energética de pneus usados, servíveis e inservíveis, são: recapagem, recauchutagem 

e remoldagem de pneus; coprocessamento em fornos de cimenteiras; retortagem ou 

coprocessamento de pneus com a rocha de xisto pirobetuminoso; pavimentação com 

asfalto-borracha; queima de pneus inservíveis em caldeiras. (Lagarinhos, 2011) 

 

4.6.1 Reutilização 

 

No Brasil a reutilização de pneus inservíveis não é regulamentada pelo IBAMA como 

uma atividade de destinação final. 

Há muitas alternativas para o processo de reutilização, com produção em menor 

escala, sendo de baixo custo e adaptavéis, como por exemplo: brinquedos, produção 

artesanal, implantação de quebra-mares, em pista de corrida de fórmula 1, etc. 

No Brasil os pneus usados são reaproveitados como estrutura de recifes artificiais no 

mar, visando o aumento da produção pesqueira, mas nenhuma dessas alternativas 

de destinação é reconhecida pelo IBAMA como ambientalmente adequadas. 

(MACEDO, 2008; NAIME e SILVA, 2010) 

 

4.6.2 Reciclagem 

 

4.6.2.1 Pavimentação asfaltica 

 

Adição à massa asfáltica de pó de borracha oriundo da trituração de pneus inservíveis. 

O asfalto-borracha tem uma vida útil maior, além de gerar um nível de ruído menor e 

oferecer maior segurança aos usuários das rodovias. (Reciclanip, 2019) 
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4.6.2.2 Desvulcanização 

 

Desvulcanização de pneus inservíveis submetidos à digestão em vapor d´água e 

produtos químicos: o processo de recuperação e regeneração dos pneus exige a 

separação da borracha vulcanizada de outros componentes (como fibras e aço). Os 

pneus são cortados em lascas e limpos por um sistema de peneiras. As lascas são 

moídas e depois submetidas à digestão em vapor de produtos químicos com álcalis e 

óleos minerais, para desvulcanizá-las. O produto obtido pode ser então refinado em 

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

granulado de borracha. O material regenerado tem várias utilidades, tais como: 

• cobrir áreas de lazer e quadras esportivas; 

•  tapetes para automóveis; 

• passadeiras; 

• saltos e solados de sapatos; 

• colas e adesivos; 

• câmaras de ar (utilizadas em pneus convencionais); 

• rodos domésticos; 

• tiras para indústrias de estofados; 

• buchas para eixos de caminhões e ônibus; 

• utilização na indústria da pavimentação asfáltica e coprocessamento nas 

indústrias de cimento. 

(Lagarinhos, 2004) 

 

4.6.2.3 Recapagem 

 

O processo de recapagem consiste na remoção da banda de rodagem, no reparo 

estrutural da carcaça com cordões de borracha e na utilização de cimento para colar 

a banda de rodagem na carcaça. Os ombros dos pneus não são removidos neste 

processo.
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(Lagarinhos, 2008) 

 

4.6.2.4 Remoldagem 

 

O processo de remoldagem de pneus consiste em remover a borracha das carcaças, 

de talão a talão. Em seguida, o pneu é totalmente reconstruído e vulcanizado, sem 

qualquer emenda, proporcionando balanceamento, apresentação e segurança. 

(Lagarinhos, 2011). 

 

4.6.2.5 Recalchutagem 

 

O processo de recauchutagem consiste na remoção da banda de rodagem e dos 

ombros do pneu. Existem dois processos para recauchutagem dos pneus: o processo 

a frio um método mais eficiente e a recauchutagem a quente, que demanda menos 

espaço e oferece um ganho de produtividade. 

(Lagarinhos, 2008) 

 

4.6.3 Valorização energética 

 

As tecnologias de destinação ambientalmente adequadas praticadas pelas empresas 

destinadoras e declaradas no Relatório de Pneumáticos em 2018 são apresentadas 

a seguir. 

• Coprocessamento: utilização dos pneus inservíveis em fornos de clínquer como 

substituto parcial de combustíveis e como fonte de elementos metálicos; 

• Laminação: processo de fabricação de artefatos de borracha; 

 

• Granulação: processo industrial de fabricação de borracha moída, em diferente 

granulometria, com separação e aproveitamento do aço; 

• Pirólise: processo de decomposição térmica da borracha conduzido na ausência 

de oxigênio ou em condições em que a concentração de oxigênio é suficientemente 



44  

baixa para não causar combustão, com geração de óleos, aço e negro de fumo. 

 

Tabela 04- Tecnologia de destinação final e quantidade total de pneus inservíveis 
destinados (2018). 

 

Tecnologia Destinação (t) Percentual País 

Coprocessamento 326.401,99 57,64% 

Granulação 135.019,54 23,84% 

Laminação 95.596,99 16,88% 

Pirólise 9.305,31 1,64% 

Total 566.323,83 100,00% 

         Fonte: IBAMA 2019. 

 

 

4.6.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Como visto, a comunidade européia dispõe de três sistemas de gestão para a logística 

reversa do pneu inservivel, e aqui no Brasil, somente a de responsabilidade do 

fabricante e importador que ainda assim precisa de uma real integração das partes 

envolvidas nessa cadeia. Observa-se também que as condições de vida útil dos pneus 

na Europa é melhor do que o Brasil, pois as condições de rodagem das estradas é 

bem superior as brasileiras. O Brasil precisa de investimentos pesados na 

infraestrutura em rodovias para evoluir e aumentar o ciclo de vida do pneu. 

No que diz respeito à legislação, os países da comunidade européia podem exportar 

pneus usados o que diminui o passivo ambiental, enquanto no Brasil a exportação de 

pneus usados não é regulamentada, o que impede uma das formas de eliminar esse 

resíduo do país, além disso seria importante do ponto de vista econômico para um 

novo mercado. O uso de pneus inservíveis como combustíveis altenativos é 

parcialmente regido, enquanto na comunidade européia é totalmente regimentado, 

isso se deve principalmente pela capacidade de investimento tecnológico. 

No Brasil não existe incentivo para reciclagem de pneus inservíveis, enquanto em 

alguns países da comunidade européia sim. Através das diretrizes rígidas e pesadas 

estabelecidas nas diretivas impostas na união européia, tem-se alcançado resultados 
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satisfatórios quanto a destinação final desse resíduo. 

Apesar dos dados apresentados a logistica reversa no Brasil teve uma grande 

evolução, principalmente com relação ao cumprimento da meta estabelecidada pelo 

IBAMA, todavia ainda não é suficiente para eliminar os resíduos gerados no país 

referente a pneus inservíveis. Então o que realmente acontece? A resolução do 

CONAMA n°416/09 não fala sobre a retirada dos pneus inservíveis em aterros, 

lixões, ruas, rios, vales, entre outros, para a diminuição de um problema recorrente 

há anos e sim em como lidar com o problema dali em diante, entretanto se os 

fabricantes reciclam mais de 101,78% na coleta e correta destinação de pneus para 

reciclagem e os importadores atingem 92,75% da meta, que fator não esta sendo 

considerado para essa meta seja alcançada? Essa é a questão, e isso evidencia a 

necessidade de uma revisão das metas considerando os fatores externos como, por 

exemplo, as recicladoras, que não estão inseridas no cálculo das metas, sendo ela 

também um agente de peso, que faz parte da cadeia logistica reversa. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os pneus inservíveis que são descartados de forma inadequada estão além de uma 

legislação específica, pois grande quantidade já esta dispersa na natureza os quais 

perderam sua utilidade. A sociedade cresce ano após ano, juntamente com a frota de 

veículos e ações precisam ser tomadas para a conscientização da população quanto 

ao tema em questão. 

A PNRS, lei aprovada, traz progresso para o setor e dentre os pontos positivos são 

notados a logística reversa e a responsabilidade compartilhada, no entanto no Brasil 

não existe nenhum incentivo por parte dos governos federal, estaduais e municipais 

para a utilização de novas tecnologias para a reutilização, reciclagem e valorização 

energética, fazendo-se necessário investimentos em tecnologia de destinação, 

ressaltando que reutilização de pneus inservíveis não é regulamentada pelo ibama 

como uma atividade de destinação final. 

A malha rodoviaria brasileira não é proporcional a extenção territorial no quesito de 

qualidade. Uma das razões da ineficiência da logistica reversa no Brasil é a coleta, 

devido a grande extensão territorial. Como mostrado na figura 04, os grandes centros 

de coletas estão na região sul e suldeste e isso cria um obstáculo para as regiões 

mais distantes. 

Algumas possíveis soluções para melhor desempenho da logística reversa no Brasil 

é dispor de Legislação específica para o transporte de Pneus Inservíveis e seus 

Resíduos estendendo a isenção do ICMS para todos os estados, e o transformando 

de Autorizativo para Impositivo, investimentos em infra-estrura rodoviaria e também 

uma melhor distribuição dos pontos de coleta.    

Fica como sugestão para futuras pesquisas o estudo direcionado para a logistica 

reversa do pneu no ES. 
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