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RESUMO 

Este projeto buscou apresentar dados, informações e soluções sobre os problemas 

gerados pelo descarte irregular de pneus em cidades que possuem menos de 100 mil 

habitantes, tendo como base o cumprimento da Lei 12.305/10, que institucionalizou a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil e regulamentou atribuições a própria 

Federação, Distrito Federal, Estados e Municípios. O Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos adjudicou responsabilidades a todos os municípios, no 

tratamento do saneamento básico e resíduos sólidos de suas cidades, incluindo os 

descartes regulares dos pneus inservíveis, tema de nosso trabalho. Serão 

apresentadas situações da atual realidade de Uruguaiana/RS e Bento Gonçalves/RS, 

cidades que fazem parte dos 3,63% dos municípios do estado que possuem mais de 

100 mil habitantes, onde há a exigibilidade de instalação de um Ecoponto de 

recolhimento de pneus inservíveis, a cargo da ANIP (Associação Nacional da Industria 

de Pneumáticos), conforme resoluções 25/99 e 301/02 do CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente), e de Alegrete/RS e Santana do Livramento/RS, 

representando o restante dos municípios com menos de 100 mil habitantes, a quase 

totalidade do estado, onde a obrigatoriedade legal fica a cargo da Prefeitura Municipal. 

 

Palavras-chave: descarte irregular, Ecoponto, pneus inservíveis.  
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ABSTRACT 

This project sought to present data, information and solutions on the problems 

generated by the irregular disposal of tires in cities with less than 100 thousand 

inhabitants, based on compliance with Law 12,305 / 10, which institutionalized the 

National Solid Waste Policy in Brazil and regulated powers to the Federation, Federal 

District, States and Municipalities. The Municipal Solid Waste Management Plan has 

assigned responsibilities to all municipalities in the treatment of basic sanitation and 

solid waste in their cities, including the regular discards of waste tires, the subject of 

our work. It will present situations of the current reality of Uruguaiana / RS and Bento 

Gonçalves / RS, cities that are part of the 3.63% of the municipalities of the state that 

have more than 100 thousand inhabitants, where there is the exigibility of installing a 

tire collecting Eco-spot (National Association of Pneumatic Industries), in accordance 

with resolutions 25/99 and 301/02 of CONAMA (National Environment Council); and 

Alegrete / RS and Santana do Livramento / RS representing the rest of the 

municipalities with less than 100 thousand inhabitants, almost totally, where the legal 

obligation is in charge of the City Hall.  

 

Key Words: irregular disposal,. Ecoponto, unusable tires.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar os atuais procedimentos e 

criar alternativas futuras para as prefeituras municipais do Rio Grande do Sul, 

com menos de 100 mil habitantes, que representam 96,37% dos municípios do 

Estado, onde parte considerável destes, enfrentam situações similares na 

destinação dos pneus inservíveis. Estas situações serão analisadas, no 

transcorrer desse trabalho, com foco nos problemas ambientais e dificuldades 

enfrentadas na coleta, armazenamento e destinação dos pneus inservíveis, 

tendo por base as políticas e os procedimentos aplicados nas prefeituras de 

quatro cidades, dentre as quais, duas possuem populações acima de 100 mil 

habitantes e as outras duas abaixo. Também será estudada a proposta de 

consórcios intermunicipais, que realizariam a coleta, para posterior destinação 

ao órgão competente, que efetuará a transformação destes em insumos, e sua 

reinserção na cadeia de suprimentos, na forma de um novo produto ou 

componente de outro, em acordo com a legislação que regulamenta a 

destinação e tratamento de resíduos sólidos.   

  

1.2 Problema 

 

 O problema de pesquisa é o descarte irregular de pneus inservíveis nas 

prefeituras do RS com menos de 100 mil habitantes. 

 

1.3 Justificativa 

 

 A justificativa da escolha do problema consiste em dar alternativas viáveis 

às prefeituras municipais, de cidades com menos de 100 mil habitantes, para o 

descarte de pneus inservíveis, sem que haja grande oneração e 

comprometimento de seus orçamentos, e que estejam em conformidade com 

as exigências legais, ambientais e sociais. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 Definir uma metodologia que seja capaz de atender as prefeituras do Rio 

Grande do Sul, com população até 100 mil habitantes, para a conscientização 

do descarte regular dos pneus inservíveis, sem causar danos ao meio ambiente 

e atendendo à legislação em vigor. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Apresentar os meios corretos de destinação e/ou outras formas do reuso 

dos pneus inservíveis, de acordo com as práticas previstas na Lei 12.305-10 e 

as rotinas apropriadas. 

 Evidenciar os benefícios de adotar a política em constituir consórcio entre 

os municípios para a padronização do sistema de recebimento dos pneus 

inservíveis.  

 Listar as consequências do descarte irresponsável no meio ambiente e a 

saúde pública. 

 Padronizar o sistema de recebimento dos pneus inservíveis dos municípios 

do Estado do Rio Grande do Sul, para cidades com menos de 100 mil 

habitantes. 

 Propor criação de consórcio intermunicipal para modelar a logística 

reversa dos pneus inservíveis e sua retirada do meio ambiente. 

 

 

1.5 Relevância 

 

 Esse projeto busca contribuir para o correto descarte dos pneus 

inservíveis, que são muitas vezes jogados aleatoriamente na natureza, sem o 

devido respeito para com a mesma e muitas outras, prejudicando a qualidade 

da saúde pública dos munícipes, ou depositados em borracharias, sem a coleta 
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devidamente protocolada. 

 Em contrapartida, criando uma política de consórcio entre munícipios, 

conseguiríamos adotar processos iguais para todos os 478 munícipios com 

menos de 100.000 habitantes do estado do Rio Grande do Sul, o que facilitaria 

a implementação e o controle dos processos. 

Pretendemos, com este projeto, disseminar a informação e proporcionar 

uma igualdade, em âmbito estadual, na performance na coleta dos pneus 

inservíveis, uma vez que, havendo um local adequado para a coleta dos pneus 

inservíveis, estaremos contribuindo com a saúde pública e o bem-estar das 

pessoas que residem no estado do Rio Grande do Sul. 

 

2 METODOLOGIA 

  

 Para atingir os objetivos propostos neste artigo foi necessário traçar e 

definir uma metodologia de pesquisa considerando os diferentes cenários.  Para 

Lakatos e Marconi (2009. p.17) “[...] a escolha da metodologia dependerá dos 

vários fatores relacionados com a pesquisa [...]”, abaixo relacionados em 

diferentes tópicos. 

 Para Gil, (1991, p.45) a metodologia da pesquisa é caracterizada como 

exploratória, pois “[...] estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”, que se resume em 

explorar e balizar os aspectos que são relativos ao tema escolhido, com objetivo 

de expandir o que se conhece sobre ele. 

 Ao mesmo tempo, já que se pretende estudar a situação em que se 

encontram a maioria das cidades do estado do Rio Grande do Sul, requeresse 

uma metodologia descritiva, neste caso Gil (1991, p. 46) cita que “[...] as 

pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”.  

 Algumas pesquisas não conseguem enquadra-se em um único tipo, em 

função das características especificas. Para este caso, foi necessário, 

primeiramente, uma pesquisa bibliográfica que trate do tema em questão. Para 

Lakatos e Marconi (2009, p.57), “A pesquisa bibliográfica, ou de fontes 

secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema 
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de estudo [...]”. 

 Neste trabalho utilizou-se o método de estudo de caso, com investigação 

do problema especifico e as variáveis que influenciam os diferentes cenários 

das Prefeituras Municipais no estado do Rio Grande do Sul. 

 

Referencial: 

 

 As referências fundamentadas na aplicação deste estudo foram 

entrevistas presenciais diretamente com as pessoas responsáveis de cada um 

dos municípios estudados, nominadas a seguir: 

 

Município de Alegrete – RS Sra. Gabriela Segabinazzi; 

Município de Bento Gonçalves – RS Sra. Simone Dalla Costa Lemos; 

Município de Santana do Livramento – RS Sra. Ana Yebra 

Município de Uruguaiana – RS Sra. Márcia Fumagalli  

 

3. REALIDADE ATUAL NOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS 

 

 Tendo como referência as cidades estudadas, resolvemos destacar 

quatros delas , sendo duas acima de 100 mil habitantes, como: Bento 

Gonçalves/RS e Uruguaiana/RS e, duas abaixo, como  Alegrete/RS e Santana 

do Livramento/RS, que representam, de forma clara, as disparidades das 

políticas públicas instituídas, tanto no que se refere às estruturas disponíveis, 

quanto à forma de convênios ou de consórcios públicos e parcerias privadas, 

no que se refere ao trato dos resíduos sólidos, em especial aos pneus 

inservíveis e seus descartes.    

 

3.1 Alegrete – RS 

 

A população do Município de Alegrete é de 80 mil habitantes. A Secretaria 

de Meio Ambiente Licenciamento e Fiscalização Ambiental tem a 

responsabilidade de coordenar e fiscalizar o recolhimento dos pneus inservíveis 

e a entrega dos mesmos no eco ponto, local destinado ao armazenamento dos 

pneus inservíveis.  
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Segundo a Secretária de Meio Ambiente Srª. Gabriela Segabinazzi, “O 

município quer resolver o problema dos pneus e, para a cadeia funcionar 

corretamente, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP, 

deveria retirar os pneus, regularmente, em Alegrete”. 

Os 1.100 pneus/mês recolhidos, semanalmente, e armazenados no Ponto 

de Recolhimento Temporário, são transformados em matéria prima para 

diversos fins, como:  pisos, solados, tapetes de carro, vasos para flores entre 

outras finalidades.  

Uma das maiores dificuldades para o recolhimento dos pneus inservíveis 

são as próprias empresas que adquirem pneus novos e não dão destino correto 

aos pneus inservíveis, não cumprindo a legislação existente. A Prefeitura 

através dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente tem multado as empresas, 

para que as mesmas cumpram a legislação. 

 

3.2 Bento Gonçalves – RS 

 

Segundo a Secretária da Prefeitura, Sra. Simone Dalla Costa Lemos, que 

também é bióloga do setor da educação ambiental, a prefeitura pode, apenas, 

fazer a parte logística entre o cidadão comum de consumo dos pneus, bem 

como, das borracharias e das empresas revendedoras de pneus novos até o 

destino descriminado pela RECICLANIP. 

A ANIP coleta os pneus por sua própria conta, sendo que este convênio 

existe há 10 anos e se encaixa no projeto “recicle com a gente”. A entrega dos 

pneus inservíveis deve ser voluntária à SMMAM – Secretaria de Meio Ambiente 

de Bento Gonçalves - que é o local de transbordo de todo lixo da cidade. 

A Informação da secretaria é de que a prefeitura não pode ter apenas um 

local exclusivo para o descarte de pneus inservíveis, este também deveria servir 

para o descarte de todo o tipo de materiais sólidos, inclusive a falta deste, 

poderia ser apontada como uma irregularidade pelo tribunal de contas da união. 

A Secretária destaca que o serviço de recolhimento do pneu inservível é 

realizado sistematicamente pela Reciclanip, que apanha os pneus no local de 

descarte localizado na estrada da vindima sem número. Este local é todo 

cercado, com portão fechado durante o dia e a noite, apresentando pavilhão de 

alvenaria com cobertura e a cada 7 dias faz o recolhimento de cerca de 300 
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pneus inservíveis com cerca de 12 mil Kg. 

A secretária informa também que a prefeitura municipal de Bento 

Gonçalves possui mais um ponto de coleta para, apenas, pneus inservíveis de 

automóveis localizado na Avenida Osvaldo Aranha, 1075. 

Para manter um controle do descarte é necessário ter uma autorização da 

Secretaria, preenchida pelos depositários, para a entrega de pneus em qualquer 

um dos pontos de transbordo. Em média são expedidas em torno de 14 

autorizações por mês e as empresas que mais descartam os pneus inservíveis, 

de forma regular, nos pontos de recolhimento oficiais da prefeitura são a 

Transportes Bertolini Ltda, a Borracharia Bochi Ltda e a Rede Pneu Recapadora 

de Pneus Ltda. Pouquíssimos proprietários de automóveis entregam 

diretamente no local de transbordo.  

Ao chegar quantidade mínima ou suficiente de pneus inservíveis para 

completar uma carga, no local de transbordo, a prefeitura envia ofício a 

Reciclanip autorizando a retirada dos pneus, que é feita por meio de uma 

transportadora indicada e contratada pela mesma, a qual transporta os pneus 

para a empresa CBL em Nova Santa Rita/RS, sem qualquer custo ao município 

de Bento Gonçalves/RS. 

A Secretaria faz campanha de conscientização do descarte correto dos 

pneus inservíveis, visitando as borracharias e empresas que revendem pneus 

novos, para que solicitem o licenciamento destas empresas perante à prefeitura 

de Bento Gonçalves. 

A título de curiosidade, nos informou a Secretária de que os municípios 

vizinhos de Bento Gonçalves, como por exemplo os municípios de Garibaldi, 

Carlos Barbosa, Veranópolis, Vila Flores e Nova Prata, gostariam utilizar os 

locais de recolhimento temporário de pneus inservíveis existentes no município 

de Bento Gonçalves – RS, face à eficiência de funcionamento do mesmo, como 

uma forma de otimizar os pontos de recolhimentos já existentes na região. 

Após esse interesse dos municípios vizinhos em se manifestar sobre 

descartar os pneus inservíveis em Bento Gonçalves, criou-se, por meio entre os 

municípios da região nordeste do RS, o CISGA – Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha - que é a união de vários 

municípios em prol de política pública para o recolhimento de pneus inservíveis. 

Ponto de controvérsia surgiu quando a Sra. Inês Tristacci, do setor de 
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resíduos, nos informou que quando o pneu é triturado e misturado com pedras 

de brita, para serem drenados com o liquido que o material dissolve, cria-se uma 

mistura liquida, que não poderia ser utilizado para a base asfáltica, pois pode 

contaminar o solo pela penetração residual do mesmo. 

 

3.3 Santana do Livramento – RS 

 

Em Santana do Livramento existe o Departamento Municipal do Meio 

Ambiente – DEMA, criado em 2010, que atua nos Licenciamentos, Educação e 

Fiscalização ambientais. Sua equipe é muito pequena e, por isso, atua, 

principalmente, em denúncias de crimes ambientais.  

Em um projeto especifico chamado “Bota Fora”, a prefeitura municipal 

realiza ações conjuntas, por meio de seu “Comitê de Combate à Dengue”, 

composto por algumas secretarias estratégicas, como a Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Obras, Secretarias de Serviços Urbanos e o próprio DEMA, que 

realizam ações conjuntas de recolhimentos com o objetivo de eliminar os focos 

do mosquito da Dengue, dando destino adequado aos resíduos não domésticos, 

denominados lixo branco, quais sejam: eletrônicos, pneus inservíveis e artefatos 

de madeira. 

O lixo branco e os eletrônicos são entregues à empresa “Natusomos”, de 

Horizontina, conforme parceria firmada com esta empresa. Os pneus inservíveis 

são recolhidos a um   Ponto de Recolhimento Temporário, de 300m2 de área, 

cedido pela Prefeitura Municipal a terceiros, localizado na Subida da Serra BR 

293, km 05, no sentido Santana do Livramento/RS à Quarai/RS, para que a 

COOLIVRA, Cooperativa local, realize o armazenamento temporário dos 

mesmos, até sua destinação a outra empresa que dará fim aos pneus 

inservíveis.     

Só em dois dias da campanha “Bota Fora”, iniciada em 01 de Julho de 

2011, recolheram mais de 500 pneus, em 13 pontos estratégicos da cidade, e o 

material foi encaminhado a COOLIVRA. Nos demais dias do ano, o recebimento 

é feito mediante agendamento prévio, uma vez que a COOLIVRA não possui 

funcionários e a prefeitura municipal não disponibiliza servidores públicos que 

façam esta tarefa diária de recolhimento dos pneus inservíveis. Mesmo assim, 

a COOLIVRA, desde 01/01/18 até 24/04/18, acolheu mais de 285 toneladas de 
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pneus, oriundos das campanhas e do cumprimento de Lei Municipal que 

determina que as borracharias e demais empresas que concentram pneus 

inservíveis para descarte, devem, compulsoriamente, levar estes aos Pontos de 

Recolhimentos Temporários, muitas vezes chamados, erroneamente, de 

“Ecopontos”, pois esta terminologia é usada apenas em nível federal, onde 

existe uma rigorosa legislação.      

A população não quer arcar com os custos do carregamento de seus 

pneus até o Ecoponto, inclusive foi realizada uma audiência pública na Câmara 

de Vereadores com representantes das borracharias da cidade para tentar 

resolver esse problema, mas somente um compareceu. O principal problema é 

a falta de uma consciência ambiental, pois há um local adequado que realize o 

recolhimento.  

A única intervenção da Prefeitura Municipal neste processo é a 

disponibilização de agentes de saúde para o tratamento químico dos pneus 

depositados na COOLIVRA, eliminando os possíveis criadouros de mosquitos 

transmissores da dengue e evitando que os materiais sejam expostos ao meio 

ambiente, sem tratamento, visto que estes são depositados a céu aberto.  

Posteriormente, a RECICLANIP, que atende todo o Estado do Rio Grande 

do Sul, faz a coleta mensal dos pneus inservíveis nos Pontos de Recolhimentos 

Temporários, para destinar às indústrias do Estado, onde este material é 

transformado em matéria prima para diversos fins, como: pisos, solados, tapetes 

de carro, vasos para flores entre outras finalidades. 

 

 

3.4 Uruguaiana – RS 

 

Neste município encontramos um pavilhão de alvenaria coberto com telhas 

de zinco, com manutenção precária, com portão de acesso totalmente quebrado 

e uma parede com abertura causada pelo manuseio indevido de uma máquina 

de carregar pneus. No pátio dos arredores do pavilhão, com poucos cuidados, 

de difícil acesso e estrada de terra, o pátio se encontrava sem pavimento. O 

pavilhão, que possui metragem de 25 x 9 m, com pé direito de 6,5 m, 

estabelecido à rua Santos Dumont, S/N, Bairro União das Vilas, município de 

Uruguaiana, no RS. 
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Este local existe desde 2003 e, antes dele, existia, a poucos metros, um 

depósito, praticamente, ao ar livre e em razão disso houve incêndio (a princípio 

criminoso), no antigo depósito que fica a 400 metros do atual. 

O depósito atual foi criado para atender à Lei 12.305 que trata do descarte 

de pneus inservíveis. A lei atenta que o dever de entregar no depósito é do 

consumidor final, bem como, da empresa que revende o pneu novo, e engloba 

também o poder público. Segundo a pesquisa, ouvimos da Secretaria Sra. 

Marcia Fumagalli: “Todo pneu após a chegada ao depósito é retirado pela 

empresa Reciclanip, que contrata uma transportadora para o recolhimento a 

cada 15 dias”. 

Este estabelecimento não possui PPCI - Plano de Prevenção de Combate 

a Incêndios, pois o local não se enquadra na norma legal. Para o correto 

armazenamento dos pneus inservíveis no pavilhão deveria se obedecer a uma 

distância de 1,5m das paredes laterais, porém não foi isso que constatamos ao 

inspecionar o ambiente de descarte. 

A coleta deve ser autorizada pela prefeitura através de ofício no qual deve 

constar o início e o destino dos pneus inservíveis. Foi identificado um 

responsável pelo controle do estabelecimento, que organiza os pneus por 

tamanho e modelo, para fazer o armazenamento correto e posterior 

direcionamento para os devidos fins conforme o tipologia dos pneus. 

A capacidade de coleta/transporte é de, em média, 360 pneus de 

caminhões e em torno de 750 pneus de automóveis. Estes são colocados em 

formato de trama, para o perfeito encaixe, e assim proporcionar maior segurança 

e por consequência alocar um número maior de pneus. Câmaras de ar e 

manchões somente são coletados com sacos especiais, sendo necessário ter 

saco plástico para empacotar os mesmos. A Secretária da Prefeitura relata que 

um dos problemas na coleta dos pedaços de pneus é, justamente, a falta destas 

embalagens para acondicioná-los. 

Ainda, existem outros tamanhos utilizados na região. Os pneus de trator 

requerem uma logística diferente de envio para os eco pontos, por serem de 

tamanho superior aos demais. O destino dos pneus coletados pela 

transportadora depende de seu tamanho. As principais empresas de reciclagem 

de borrachas destinatárias são: CBL na cidade de Nova Santa Rita – RS e 

Comércio de Borracha XIBIU na cidade de Araucária – PR. 
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4. PRINCIPAIS STAKEHOLDERS CONSTATADOS 

 

Os principais stakeholders levantados nas pesquisas são a sociedade, as 

Prefeituras Municipais, por meio de suas Secretarias Ambientais, Secretaria de 

Serviços Urbanos, Secretaria da Saúde, os transportadores, os Administradores 

dos Pontos de Recolhimentos Temporários e as empresas que dão destinação 

final aos insumos derivados dos pneus inservíveis. 

Ao estudar a realidade das estruturas municipais, nos deparamos com 

alguns aspectos importantes, desde falta de pessoal, equipamentos e locais 

apropriados para o recolhimento, até o descarte e armazenamento dos pneus 

inservíveis. 

Algumas secretarias, geralmente, fazem mutirões, em ações conjuntas 

para retirada de materiais poluentes, inclusive pneus, em locais específicos, 

como: rios, terrenos baldios, praças, etc. O Projeto Bota Fora, em Santana do 

Livramento/RS, que reuniu Secretarias específicas, em ações na forma de 

mutirões, onde, em horários específicos, um caminhão fazia a coleta em pontos 

estratégicos, para a coleta de materiais eletroeletrônicos e outros materiais 

descartáveis. Mas, infelizmente, não existe uma ação mais efetiva e frequente 

em todas as cidades estudadas. 

Os cidadãos proprietários de veículos leves e de médio porte têm 

consciência da necessidade de cuidados especiais com o descarte dos pneus 

inservíveis, mas muitos os descartam no momento da troca por novos, pois não 

há esse hábito, devido aos riscos decorrentes de usar pneus recapados ou 

recauchutados. Em função das velocidades, geralmente, imprimidas por estes 

tipos de veículos, os pneus geralmente são descartados ao chegar ao limite 

mínimo de 3mm, em seus sulcos.        

Para os transportadores, em função do crescimento econômico da cadeia 

do agronegócio, com exportações de grãos para a China, ocorrido a partir de 

2003 na economia brasileira, os investimentos repercutiram, também, no 

transporte, na forma de aquisição e renovação da frota. Com isso, o governo 

brasileiro abriu inúmeras linhas de créditos para aquisição de veículos para o 

transporte de cargas, via BNDES, com taxas de juros subsidiados e bons prazos 

para pagamento. Isso fez com que as empresas transportadoras e de pessoas 

comprassem veículos novos, aumentando, sensivelmente, a quantidade de 
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veículos novos no mercado, com pouco planejamento em ações positivas para 

absorver a demanda por pneus usados. 

Conforme Bielschowsky (2013), contribuiu para isso o seguinte fato: 

    

“A economia brasileira, a partir de 2003, apresentou um ciclo expansivo 

em decorrência dos fatores internos e externos. Internamente, 

ressalta-se o crescimento do mercado interno, a evolução do crédito e 

os investimentos públicos e privados, que resultaram em uma onda de 

inversões centrada na expansão, diversificação e inovação. 

Externamente, merecem destaque a liquidez financeira mundial, a taxa 

de juros baixa no mundo, os investimentos externos diretos, sobretudo 

no setor de serviços, e a elevada demanda mundial por produtos 

agroalimentares e minerais”.  

 

A tabela 1, a seguir, em que são vistos os Financiamentos do FINAME para 

Caminhões, demonstra o crescimento das políticas públicas em investimentos 

governamentais no seguimento de transportes desde 2003 até 2007.  

TABELA 1: LIBERAÇÃO PRÓ-CAMINHONEIRO BNDES X CAMINHÕES 

 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 

Milhões R$ 2.844 3.306 4.346 4.506 8.140 

% Crescimento 0% 86% 76% 96% 55% 

Fonte: Revista do BNDES, Rio de Janeiro, V. 14, N. 29, P. 35-60, jun. 2008 

 

Este aquecimento da economia no quesito caminhões e cargas 

transportadas, em todo o Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, e, em 

especial nas cidades estudadas, causou o agravamento da problemática do 

consumo dos pneus e seus descartes irregulares. As cidades gaúchas se 

defrontaram com esta crescente realidade, qual seja a de como dar destino a 

essa nova demanda de pneus descartados nas zonas urbanas. Além de 

causarem um passivo ambiental, com o descarte irregular, tem-se o 

agravamento do problema sanitário considerado, com a explosão das doenças 

transmitidas por mosquitos vetores.  
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5. SÍNTESE DAS PERCEPÇÕES E FATOS  

 

O Brasil tem uma frota crescente de veículos, leves e pesados, e de 

importações, a cada ano, onde existe uma peça de extrema importância 

ambiental, o pneu. Existe uma legislação que não é cumprida pelos municípios 

brasileiros, ocasionando descarte em locais inadequados, como rios, terrenos 

baldios e beira da estradas. Os pneus, quando largados no meio ambiente, 

podem constituir meio propício à procriação de insetos transmissores de 

doenças, principalmente, a dengue, a chikungunya e a zika, colocando em risco 

a saúde pública e causando danos ambientais irreparáveis. Quanto mais nos 

desenvolvemos tecnologicamente menos pensamos em aperfeiçoar as normas, 

para sabermos, corretamente, o que fazer com o pneu inservível, quando o 

mesmo não tem o retorno direto ao fabricante.  

Leite (2003), salienta que: 

 

“O desenvolvimento e competitividade do mercado globalizado fizeram 

surgir uma maior quantidade e variedade de produtos com preços 

reduzidos, obsolescência acelerada e, desta forma, com ciclo de vida 

menor. Isso aliado a fatores como modismo, status e o avanço 

tecnológico, fez crescer consideravelmente o número de produtos 

descartados, aumentando as áreas destinadas a lixões e aterros 

sanitários e um consequente questionamentos da população sobre os 

problemas deles decorrentes”.  

 

Estamos iniciando um caminho longo, com a conscientização de 

compradores de pneus, sobre a logística reversa e os Ecopontos, por enquanto, 

não existe uma estrutura organizada, suficiente, para garantir, de forma eficiente, 

que todos os resíduos, embalagens, e produtos gerados pela cadeia de 

distribuição direta, tenham o processo bem definido. Segundo Chaves e Martins 

(2005), foi nos anos 90 que surgiram novas preocupações sobre o assunto, com 

o aumento das incertezas com as questões ambientais, envolvendo o descarte, 

por meio da logística reversa, começando a aparecer as regras sobre o que fazer 

quando o  pneu chega no fim de sua vida útil e se torna “inservível”, onde deve 

ser corretamente descartado, para que este descarte ocorra de forma correta, O 

crescente número de descartes irregulares do pneus inservíveis fez com que a 
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questão fosse objeto de regulamentação específica, envolvendo a indústria de 

pneumáticos.  

O problema das cidades estudadas é mais grave, mas não distante da 

realidade brasileira, pois as outras cidades enfrentam o mesmo problema da 

maioria das cidades gaúchas, que, além de não possuírem um ecoponto 

legalizado, conforme a Lei que os regulamentam, e registrados pelo IBAMA, suas 

instalações e infraestruturas são bastantes deficitárias, onde a maioria dos 

pneus são depositados ao léu, com coberturas mínimas, expostos a chuvas e, 

consequentemente, favorecendo o acúmulo de água, e, ainda, se tornando 

factível à proliferação de mosquitos. Além disso, as coletas não são diárias, pelo 

fato do grande distanciamento geográfico das cidades com Pontos de 

Recolhimentos Temporários, e o único ponto de trituração, separação e 

processamento é em Nova Santa Rita/RS. Depois disso, seguem para a 

destinação final nas usinas que utilizam os pneus como várias formas de 

insumos e matérias primas. 

Apesar das cidades estudadas não possuírem recursos e nem agentes 

suficientes para atender a todas as demandas, vêm conseguindo diminuir muito 

o descarte irregular dos pneus inservíveis. Mesmo que seja extremamente difícil 

de fiscalizar toda a cadeia, pois a sua atuação fica restrita, apenas, às denúncias 

recebidas, quando confirmadas, o recolhimento dos pneus descartados de forma 

irregular é realizado mediante ação conjunta das outras secretarias, pois não 

contam com equipes próprias para atender todas estas demandas. 

Constatamos que um dos principais problemas levantados é a falta de uma 

conscientização dos cidadãos e dos empresários, transparecendo que, por não 

haver uma fiscalização eficiente e uma conscientização individualizada, são 

totalmente irresponsáveis, quando inseridos em grupos sociais, pois concordam 

com os argumentos apelativos para o descarte regular:  conscientizam-se, mas 

não colocam em prática, devido ao trabalho que se tem em recolher e levar a um 

Ponto de Recolhimento Temporário, que geralmente ficam afastados dos centros 

urbanos, onde os serviços de recolhimento regular não fazem as coletas, 

compondo assim o segundo principal problema, que enfim, dificultam o descarte 

irregular dos pneus inservíveis no meio ambiente.   
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6. BASES CONCEITUAIS  

 

Para uma melhor compreensão do tema abordado neste trabalho, traremos 

alguns conceitos importantes no que tange à sustentabilidade, desenvolvimento 

sustentável, tratamento de resíduos sólidos, logística reversa, descarte irregular 

de pneus inservíveis e seus pontos de coleta, legislação vigente no Brasil sobre 

as responsabilidades dos fabricantes, importadores de pneus novos pós 

consumo e, também, às responsabilidades dos municípios brasileiros.  

6.1 Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável  

No passar dos anos, o mundo se tornou cada vez mais industrializado, 

produzindo excessivamente, resultando no consumo demasiado e descarte 

indiscriminado. Com esta corrida à tecnologia, a sociedade começou a refletir 

sobre as questões ambientais e isso levou ao conceito de desenvolvimento 

sustentável.  

O termo sustentabilidade foi adotado, inicialmente, pelo movimento 

ecológico, para atender aos recursos renováveis, conceito esse que se refere à 

existência de condições ecológicas para dar suporte à vida humana.  

A adoção de princípios de sustentabilidade pelas empresas gera um 

modelo de gestão sustentável que está ligado aos pilares do desenvolvimento 

sustentável, ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável 

(Elkington, 2001). Por esse motivo é que as empresas precisam alinhar os 

processos sustentáveis, principalmente no que diz respeito à redução dos 

resíduos por meio da busca da eficiência produtiva. Esta eficiência é fundamental 

para gerar competitividade, com a integração das áreas funcionais das 

empresas. 

 

6.2 Tratamento de Resíduos   

As indústrias, por meio de suas atividades produtivas poluentes, produzem 

rejeitos nocivos ao meio ambiente. O resíduo sólido pode ser definido como: 

“todo o material sólido ou semissólido indesejável e necessita ser removido por 
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ter sido considerado inútil por quem o descarta, em qualquer recipiente destinado 

a este ato” (IBAMA, 2007, p. 25).  

De acordo com a Lei Nº12.305/10 (BRASIL, 2010), que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, “resíduo classifica-se como material, substância, 

objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade”. 

Essa lei responsabiliza o poder público, as empresas (os fabricantes, 

importadores, comerciantes e distribuidores) e a coletividade pela observância e 

a aplicabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio de ações 

que vão da não geração de resíduos, sua redução, reutilização, reciclagem e 

tratamento, até a disposição final, ambientalmente adequada, dos rejeitos 

produzidos no processo, por meio de um sistema de logística reversa. Este 

compromisso é gerado com os municípios, de acordo com as ações preventivas 

previstas nos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. 

 

6.3 Legislação Vigente  

6.3.1 CONAMA  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA é o órgão consultivo 

e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, e foi instituído 

pela Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

regulamentada pelo Decreto 99.274/90.       

 A regulamentação dos processos referente à destinação final de pneus 

inservíveis é recente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA iniciou 

a estruturação do processo da cadeia logística reversa dos pneus inservíveis, 

envolvendo o IBAMA e instituições criadas pela indústria. 

Com a sociedade sendo conscientizada, inicia-se o desenvolvimento de 

uma legislação adaptada aos modos de produção e consumo sustentáveis, que 

visam minimizar os impactos das atividades produtivas ao meio ambiente.  

A Resolução nº 416 CONAMA, estabelece que às empresas fabricantes e 

importadoras de pneus a obrigação pela coleta e destino final, ambientalmente, 

adequado dos pneus inservíveis, o que obriga este segmento a sustentar 

políticas de logística reversa. A Legislação Ambiental, ao responsabilizar a 

empresa pelo controle do ciclo de vida do produto, responsabiliza, legalmente, a 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=2&numero=99274&ano=1990&texto=
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empresa pelos impactos ambientais causados por seus produtos (TRIGUEIRO, 

2003); as empresas fabricantes ou importadoras deverão dar destinação 

adequada.  Os fabricantes e os importadores de pneus novos deverão implantar 

o Ponto de Coleta nos municípios acima de 100.000 (cem mil) habitantes.  

O pneu, tem as seguintes classificações conforme resolução Conama nº 

416/2009: 

- Pneu ou pneumático: componente de um sistema de rodagem constituído de 

elastômeros, produtos têxteis, aço e outros materiais que, quando montados em 

uma roda de veículo e contendo fluido (s) sobre pressão, transmitem a tração 

dada à aderência ao solo, sustentando elasticamente a carga do veículo e 

resistindo à pressão provocada pela reação do solo; 

- Pneu novo: pneu de qualquer origem, que não sofreu qualquer uso nem foi 

submetido a qualquer tipo de reforma, não apresentando sinais de 

envelhecimento nem deteriorações. Classificado na posição 40.11 da 

Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);  

- Pneu usado: pneu que foi submetido a qualquer tipo de uso e/ou desgaste, 

classificado na posição 40.12 da NCM, englobando os pneus reformados e os 

inservíveis;  

- Pneu inservível: pneu usado que apresente danos irreparáveis em sua 

estrutura, não se prestando mais à rodagem ou reformas. 

 

6.3.2 Lei 12.305 de 02/08/2010 

Foi publicada a Lei Federal nº 12.305, em 03 de agosto de 2010, que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece princípios, objetivos, 

instrumentos e diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, incluídos os perigosos, e define as responsabilidades dos 

geradores e do poder público. A legislação é aplicável aos responsáveis, direta 

ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e para quem desenvolva 

ações relacionadas à sua gestão integrada ou ao seu gerenciamento.  

A logística reversa faz parte a Lei Federal nº12.305, que consiste em um 

conjunto de ações, procedimentos e meios, destinados à 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 
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ambientalmente adequada. O fabricante que disponibiliza o produto ao mercado 

é responsável pelo seu recolhimento após seu uso. Assim, 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, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos, 

embalagens e outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo 

perigoso, pilhas e baterias; pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e 

embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 

mista; produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Essa lei define a logística reversa como: 

 

“Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 

um 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”. 

 

A legislação da logística reversa está em a vigor desde 2014 e deveria estar 

implementada, em todo país, até o ano de 2015, mas existem ainda muitos 

gargalos a serem desvencilhados.  

Em razão da demora dos estados em se organizarem, as indústrias 

começaram a utilizar a logística reversa em função da política de 

responsabilidade ambiental que possuem. 

 

6.3.3 IBAMA 

 

A Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, criou o IBAMA, para preservar 

a natureza em todos os sentidos, cuidando e fiscalizando regiões que estão 

sendo desmatadas, acompanhando focos de incêndio nas florestas nativas, 

ajudando a combater o contrabando de animais silvestres.  

A Coordenação de Controle de Resíduos e Emissões, vinculada à 

Coordenação-Geral de Gestão da Qualidade Ambiental, da Diretoria de 

Qualidade Ambiental, tem a cargo o controle e fiscalização. Em 18 de março de 
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2010, foi publicada a Instrução Normativa nº 01, que estabelece os mecanismos 

de controle das informações a serem prestadas por parte dos fabricantes, 

importadores e destinadores de pneumáticos, por meio do Cadastro Técnico 

Federal. 

 

6.4 Pontos de Coleta 

 

As empresas fabricantes, importadoras e distribuidoras foram obrigadas, 

por força da lei, a dar destino correto aos pneus inservíveis, assim como assumir 

a instalação, em cidades acima de 100 mil habitantes de pontos de coleta, 

conforme Resolução 416/09 da CONAMA, em seu Art. 8º, Inciso 1º. Já os 

Ecopontos são locais disponibilizados por Prefeituras Municipais com menos de 

100 mil habitantes, para onde são levados os pneus recolhidos pelo serviço 

municipal de limpeza pública e, também, diretamente por borracheiros, 

recapadores e empresas que comercializam pneus. Estes pontos de coleta 

possuem normas de segurança e higiene, com cobertura para evitar que os 

pneus fiquem expostos a chuva (RECICLANIP, 2015).  

 

 
7. REALIDADE ORGANIZACIONAL 

 

Assim como as cidades estudadas no Rio Grande do Sul, outras cidades 

de outros Estados passaram pelos mesmos problemas. A dificuldade de 

implementação de uma LR (Logistica Reversa) para a coleta e armazenamento 

de pneus inservíveis, em cidades com menos de 100 mil habitantes, tornava, 

praticamente, impossível fazer este processo de forma individualizada, seja 

pelos custos de transporte ou, seja pela capacidade demandada para um fim 

compensatório da utilização dos pneus inservíveis, no uso pelas industrias 

habilitadas para a sua destinação como matéria de geração de energia ou 

composto para um novo produto.    

Neste contexto a LR dos pneus inservíveis é uma atividade que não agrega 

valor, sendo, por isso, indispensável desenvolver um trabalho de parcerias para 

mitigar as atividades e aumentar a eficiência do processo.    
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No Estado de São Paulo, mais precisamente na Região do Circuito das 

Águas, doze municípios: Águas de Lindóia, Amparo, Itapira, Lindóia, Monte 

Alegre do Sul, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Santo Antonio de Posse, 

Serra Negra, Socorro e Tuiuti, resolveram implementar um plano de ação 

denominado “Cidades Limpas” (2013), tendo como base um Consócio 

Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Aguas 

(CISBRA).  No XXXVI-Encontro Nacional de Engenharia de Produção - 

Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e 

Modernização do Brasil, ocorrido em João Pessoa/PB, em outubro de 2016, foi 

apresentado o mapeamento da LR dos pneus inservíveis no CISBRA, utilizando 

a IDEF-SIM, que é uma técnica de modelagem conceitual que possui a vantagem 

de permitir a elaboração de modelos conceituais com foco na simulação e na 

melhoria dos processos de forma geral. 

Apesar de o consórcio ser formado por doze cidades, a logística reversa de 

pneus inservíveis no CISBRA, foi projetada de modo a dividir em dois grupos as 

cidades, com a finalidade de gerenciamento dos resíduos de forma que 

otimizem-se os recursos.   

O mapeamento realizado no grupo de cidades com ponto de coleta final em 

Amparo está representado na Figura 1. 
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Figura 1: Mapeamento da LR de Pneus Inservíveis no CISBRA

 

Fonte: Mapeamento da Logística Reversa de Pneus Inservíveis em um Consórcio de Cidades 

utilizando o IDEF-SIM (2016) 
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Conforme mostra a figura 1, as quatro entidades de entrada que foram 

consideradas no modelo, são tipos diferentes de pneus: carro, caminhão, moto 

e bicicleta. Elas entram em cinco funções diferentes, que são os pontos de coleta 

de pneus inservíveis localizados nas cidades de Amparo, Morungaba, Monte 

Alegre do Sul, Tuiuti e Santo Antonio da Posse. Ficam armazenados nestes 

pontos de coleta até o momento em que são transportados para o ponto de 

coleta central, localizado em Amparo. Para o transporte, cada ponto de coleta 

necessita de três recursos (transporte, um motorista e um funcionário para 

carregar e descarregar). Quando os pneus estão no ponto de coleta de Amparo, 

a Reciclanip é responsável em coletá-los e dar a destinação ambientalmente 

correta. 

O Quadro 1, identifica os diferentes tipos de pneus, a sua procedência e 

os locais onde sofrerão alguma ação, em relação a Figura 1. A letra ”i”, que varia 

de 1 a 5, representa as cidades integrantes do CISBRA, consideradas neste 

mapeamento. 

 

Quadro 1: Entidades e funções presentes na Figura 1 

 

ENTIDADES NOME 

Ei1 Pneu de carro 

Ei2 Pneu de caminhão 

Ei3 Pneu de moto 

Ei4 Pneu de bicicleta 

FUNÇÕES NOME 

PCi PC de Amparo 

Bi Borracharias 

Pi Prefeitura 

Ti Transportadoras 

PCC PC Central 

 

A função detalhada de cada elemento de composição do processo logístico 

de coleta dos pneus inservíveis até sua destinação final, é descrita abaixo:  
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a) Entidade: corresponde aos itens que serão processados pelo sistema, 

podendo ser matéria prima, produtos, documentos ou pessoas. No presente 

caso, são os pneus inservíveis;  

b) Funções: representam os locais onde a entidade sofrerá alguma ação: 

postos de trabalho, esteiras de movimentação, filas e estoques. As funções 

podem modificar uma entidade, ou mesmo alterar o ritmo desta entidade no 

fluxo, como uma espera. No mapeamento mostrado no quadro 1, as funções são 

as borracharias, prefeituras, transportadoras e PC´s; 

c) Recursos: são os elementos (pessoas ou equipamentos) utilizados para 

executar funções ou movimentar as entidades. Neste caso são os veículos 

utilizados para transporte, motoristas e funcionários que fazem o carregamento 

dos caminhões com os pneus;  

d) Controles: regras utilizadas nas funções, como sequenciamento, regras 

de filas e programações. Não está presente no mapeamento da LR descrito; e 

e) Regras para fluxos paralelos e/ou alternativos: definem qual de dois ou 

mais caminhos, após uma função, podem ser executados juntos (junção E), ou 

de forma alternativa (junção OU), ou permitindo ambas as regras (junção E/OU).  

Como este modelo é o padrão exigido pela CONAMA, ele pode ser copiado 

por outros consórcios que desejem se espelhar neste modelo, neste 

mapeamento. Devido à complexibilidade de ações práticas e conjuntas, ainda 

existem alguns pontos a melhorar e a adaptar a cada realidade regional 

(distanciamento entre cada cidades membros e característica de cada 

município); além disso, o melhoramento pode se dar pela implementação de um 

transporte solidário, em vez de cada cidade ter seus motoristas, carregadores e 

veículos, para entrega no PCC. 

Por meio de um bom mapeamento é possível que os municípios, que ainda 

não possuam uma LR implementada, tenham uma noção básica dos recursos a 

serem disponibilizados para formação dos consórcios, com o direcionamento 

correto dos investimentos previstos por se tratar de processos mais organizados 

e que lhes permitam tomar decisões focadas e mais assertivas nos pontos 

chaves dos problemas a serem enfrentados.   
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8. ANALISE DO SETOR 

 

O descarte irregular dos pneus inservíveis traz sérios prejuízos ao meio 

ambiente e à sociedade, principalmente em um país continental e com clima 

predominantemente tropical como o Brasil.  

Cada cidadão deve fazer a sua parte, pois as consequências desta 

irresponsabilidade afetam a todos nós. A necessidade de cuidar do ciclo de vida 

dos produtos para o melhoramento da performance ambiental, social e 

econômica, é um dos desafios de nossa sociedade. 

O Governo Federal dentro de suas atribuições legais, sancionou a Lei 

12.303, de 2 de Agosto de 2010, substituindo a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, e dá outras providências, como o PNRS – Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos coloca como alternativa a Responsabilidade Compartilhada, onde todos 

os atores envolvidos ao longo do ciclo de vida dos produtos tem sua parcela de 

responsabilidade, conforme a seguir:   

 

“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 manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos 

sólidos e rejeitados gerados, bem como para reduzir os impactos 

causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 

ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei”. (Lei 12.305/2010) 

 

A maioria das cidades estudadas enfrentam os mesmos problemas de 

acúmulo de pneus inservíveis descartados irregularmente. Na melhor das 

hipóteses estes eram deixados em borracharias, que ainda tenham condições 

de ser revendido ou reformado. 

As Prefeituras Municipais viam-se obrigadas a recolher os pneus aos seus 

pátios, em sua maioria nas Secretarias de Obras, que possuíam áreas amplas, 

mas ao ar livre. Encontravam muitas dificuldades em fazer uma parceria com 

empresas a quem poderiam destinar os pneus recebidos. Os problemas e as 

responsabilidades das prefeituras só aumentavam. As borracharias e as 

empresas de transportes tinham esta como única opção, mas por pouco tempo, 

pois tudo entraria em colapso, simplesmente porque a capacidade de receber 
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pneus era muito limitada. Sem possuir qualquer estrutura mínima necessária, as 

prefeituras, até então, não encontravam uma saída para este tipo de 

armazenamento. 

 Em face a esta situação, caótica e agravante, a Resolução nº 416/2009 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente, estabeleceu a obrigatoriedade de que 

os fabricantes e os importadores de pneus novos passem a implantar Ecopontos, 

em cidades com população acima de 100.000 (cem mil) habitantes; abaixo disso, 

essa obrigatoriedade passa para os municípios, com base na Lei 12.305/2010, 

que trata sobre a Política Nacional de resíduos Sólidos,  na Seção IV, “Dos 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos”, que, em seu Artigo 

18, atribui a estes a obrigação de manter um plano municipal de gestão integrada 

de resíduos sólidos, que atenda desde a limpeza urbana, até o manejo de 

resíduos sólidos, de forma análoga às formas e condições previstas na resolução 

416/09 do Conama, no trato dos descartes dos pneus inservíveis nos municípios. 

Em 2013, atendendo a reivindicação da Associação brasileira de 

Municípios e da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, 

a presidente Dilma Rousef publicou decreto, no dia 14 de março, dando mais 

dois anos às prefeituras a se adequarem e terminarem com os lixões a céu 

aberto, projeto esse muito audacioso, em função do tamanho e da 

complexibilidade do problema, e, desde o início, contestado pela Associação 

Brasileira de Municípios.  

Só no Rio Grande do Sul, conforme a FEPAM (Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental), em 2013 ainda existiam lixões em sete municípios do 

estado, como: Viamão, Uruguaiana, Tupanciretã, São Gabriel, Santa Margarida 

do Sul, Novo Machado e Ipiranga do Sul. Ijuí fazia parte da lista, até começar 

levar seu lixo para uma central em Giruá, situação semelhante à Pelotas, que 

possui um aterro controlado, mas localizado em uma área urbana, que foi 

fechado por práticas irregulares e que passou a levar seu lixo produzido, em 

média de 230 a 260 t/dia, para o aterro sanitário de Candiota, a 120 km. Essa 

situação é muito semelhante à de Santana do Livramento e demais cidades 

estudadas, que hoje depositam seu lixo em São Gabriel.  

Atualmente, existem 16 aterros sanitários em São Gabriel, Uruguaiana e 

Viamão; os lixões ainda funcionam por meio de liminares judiciais. Conforme o 

ex-diretor da FEPAM, Sr. Nilvo Silva, é muito lamentável a evolução lenta nas 
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tratativas de implementação e manutenção dos aterros sanitários nos Municípios 

do Estado do Rio Grande do Sul; em suas palavras: 

 

“Há aterros sanitários que se transformam, gradativamente, em lixões, 

o que podemos comparar a ganhar um dinheiro na loteria, comprar um 

belo apartamento caro e aí não conseguir pagar o condomínio”. SIC. 

Nilo Silva, RBSTV.2016. 

 

Em 2015, a Confederação Nacional dos Municípios divulgou um estudo 

técnico sobre a Gestão Municipal de Resíduos Sólidos, sendo pesquisados mais 

de 75% dos Municípios brasileiros. No estudo foi constatado no Brasil somente 

36,3% dos Municípios elaboraram Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS). A região sul destaca-se com índices superiores à 

média do país na finalização dos PMGIRS e na coleta seletiva de lixo. O 

presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, reclama que, mesmo aqueles que 

concluíram os planos, não tiveram acesso a recursos, o que causa um grande 

descrédito dos Municípios junto à União: 97% dos projetos são contingenciados 

por falta de verbas públicas.   

Segundo Nascimento (2016),  

 

“A destinação inadequada do lixo gera diversos problemas para o meio 

ambiente e para as pessoas, que vão desde a contaminação dos corpos 

d’água dos lençóis freáticos subterrâneos, do próprio solo, até questões de 

melhoria do ar para a população do entorno. Então, a destinação adequada 

é o pressuposto básico para que nós tenhamos uma qualidade de vida 

melhor”.  

 

No mesmo ano (2014), o Governo do Estado do Rio Grande do Sul deu o 

primeiro passo para o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS-RS), com 

audiências públicas nas cidades de Porto Alegre, Osório, Rio Grande, Caxias do 

Sul, Passo Fundo, Frederico Westphalen, Santa Rosa, São Borja, Santa Maria 

e Santana do Livramento. Entre seus objetivos a PERS-RS, estava a gestão 

integrada e a responsabilidade compartilhada, a realização de diagnósticos da 

geração, quantificação e destino final dos resíduos sólidos de todo o Estado, e o 
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planejamento da erradicação e recuperação de áreas degradas pela disposição 

irregular. 

As cidades estudadas mantêm um trabalho semelhante no trato dos pneus 

inservíveis, os quais são tratados de forma separada dos resíduos sólidos 

comuns, resultantes da coleta do “Lixo Urbano”, sendo que estes são recolhidos 

por uma empresa terceirizada, levados a áreas especificas de transbordos e, 

posteriormente levados por caminhões maiores até locais específicos e 

consorciados entre outras prefeituras para o correto recebimento.  

Como as cidades estudadas não possuem Ecoponto, encaminham estes 

aos PRT- Pontos de Recolhimentos Temporários para posterior destinação. 

Essas áreas são, geralmente, cedidas pelos municípios, por meio de 

concessões, onde empresas privadas, ou Cooperativas, têm como obrigação 

estruturar e administrar as áreas cedidas para recepcionar e armazenar, 

temporariamente, os pneus inservíveis ali destinados, sem obrigação de fazer a 

coleta nas empresas e nos locais irregulares onde estes são descartados, o que 

dificulta que o ciclo do processo seja fechado, mesmo que regido pelas leis 

ambientais municipais. Estes não possuem as mínimas condições de fiscalizar 

e propiciar condições para aplicabilidade da lei.  

Estas empresas especializadas e cooperativas mantém outras parcerias 

estratégicas com a RECICLANIP, aproveitando sua cadeia nacional de 

recolhimento de pneus inservíveis. Esta organização, sem fins lucrativos, criada 

pela ANIP, especificamente, para atender a Resolução nº 416 da CONAMA, 

compra todos os pneus inservíveis destas cooperativas alocadas a níveis 

municipais e administradoras destes Pontos de Recolhimentos Temporários.   

A tabela 2, a seguir, indica a representatividade, em termos quantitativos, 

do grupo de cidades com população acima e abaixo de 100 mil hab. quando 

comparadas, respectivamente, as quantidades de veículos no período de 2010, 

último censo populacional do IBGE/RS.  

 

Tabela 2 – QTDE. DE VEÍCULOS X GRUPO CIDADES ABAIXO E ACIMA DE 100 MIL 

HABITANTES.  

 

QUANTIFICAÇÃO TOTAL CIDADES POP. 2010 VEÍCULO 2010 

CIDADES > 100 MIL HAB.  18 5.000.962 2.219.819 



 27  

CIDADES < 100 MIL HAB. 478 5.692.967 2.489.795 

TOTAL UF: RS 496 10.693.929 4.709.614 

 

A Tabela 3, a seguir, indica os dados de crescimento populacional das 

cidades estudadas e do Estado do Rio Grande do Sul, em 2010, e a projeção 

para 2017 (Censo IBGE), relacionadas, respectivamente, ao número de registros 

de Veículos nos anos de 2010 e 2017 (DETRAN/RS). 

 

TABELA 3: DADOS QUANTITATIVOS POPULACIONAL DAS CIDADES ESTUDADAS E ESTADO DO RS X 

VEÍCULOS REGISTRADOS NAS RESPECTIVAS CIDADES E ESTADO. 
  

Cidades 

UF: RS 

Senso 

Pop. 2010 

Veículos         

2010 

          Projeção  

          Pop. 2017 

Veículos 

2017 

Rio Grande do Sul 10.693.929 4.709.614 11.322.895 6.574.700 

Alegrete 77.653 25.323 78.003 36.037 

Bento Gonçalves 107.278 61.600 115.065 72.294 

S. Livramento 82.464 43.513 82.312 61.391 

Uruguaiana 125.435 45.441 129.784 62.914 

Totais Cidades 392.830 175.877 405.164 232.636 

Fonte1 IBGE2010, Fonte 2 DETRAN/RS/2017   
 
OBS.: “O IBGE não possui dados atualizados do Rio Grande do Sul, apenas até 2010, e 
projeções Estatísticas de Crescimento demográficos projetadas para 2017”.      

 

Para uma melhor análise a Tabela 4 complementa a Tabela 3, uma vez que 

compara, em percentuais, o crescimento populacional versus a quantidade de 

veículos por cidade, estado e respectivas médias. 

 

TABELA 4: DADOS PERCENTUAIS POPULACIONAL DAS CIDADES ESTUDADAS E ESTADO DO RS X 

VEÍCULOS REGISTRADOS NAS RESPECTIVAS CIDADES E ESTADO. 
  

Analise 

População 

2010/2017 

Veículos 

2010/2017 

DIF. 

TENDENCIAS 

Rio Grande do Sul           5,55% 28,37% 22,81% 

Alegrete 0,45% 29,73% 29,28% 

Bento Gonçalves 6,77% 14,79% 8,02% 

S. Livramento -0,18% 29,12% 29,31% 

Uruguaiana 3,35% 27,77% 24,42% 

MÉDIA DAS 4 

CIDADES 
3,04% 24,40% 21,35% 
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Ao analisar os dados levantados pelos órgãos oficiais: IBGE, senso 2010 e 

projeção estatística de crescimento populacional de 2017, observamos que a 

população das 4 cidades estudadas, em nível estadual, mantém duas tendências 

distintas: “A cidade de Bento Gonçalves/RS tem uma projeção de crescimento 

demográfico de 6,77% (Fonte IBGE2010), o que pode justificar um índice de 

mesma tendência positiva de crescimento do número de registros de automóveis 

de 14,79 % (Fonte DETRAN/RS/2017);  no entanto, Santana do Livramento/RS, 

tem uma projeção de crescimento populacional negativa, de aproximadamente -

0,18% (Fonte IBGE2010), o que é antagônico às tendências, pois houve um 

crescimento de 29,12% (Fonte DETRAN/RS/2017) no número de registros de 

automóveis, no mesmo período estudado.    

Em nosso entendimento a cidade de Santana do Livramento, por tratar-se 

de uma cidade fronteiriça e com muitos uruguaios, com dupla cidadania, ainda 

residentes em Rivera no Uruguai, e que fogem das estatísticas dos censos 

realizados, mas que adquirem veículos brasileiros, as vezes em seus próprios 

nomes ou em nomes de santanenses e, por esta especificidade há considerável 

aumento do número de carros nesta cidade, sem ter havido aumento 

populacional; pelo contrário, houve uma diminuição deste, seguindo a mesma 

tendência em valores nominais do PIB per capta, onde Santana do Livramento, 

em 2010 era de R$ 10.590,67 por hab./ano e passou para R$ 22.915,10 por 

hab./ano, e Bento Gonçalves/RS detinha uma renda per capta de R$ 32.680,96 

hab./ano, em 2010 e passou para R$ 46.377,70 hab./ano, em 2015. Apesar de 

um aumento de 53,78% da renda per capta por hab./ano, contra o aumento de 

29,53% do PIB per capta de Bento Gonçalves/RS, em Santana do 

Livramento/RS cresceu, incrivelmente, a quantidade de veículos, quando 

comparada a cidade de Bento Gonçalves/RS, um verdadeiro fenômeno, 

justificado pela característica de “cidades gêmeas” (Cidades que ficam uma ao 

lado da outra, constituindo adensamentos populacionais), unindo as duas como 

se fossem uma só, neste caso com Rivera - Uruguai.    

A Tabela 5, a seguir, classifica o aumento da frota, por tipo de veículo 

automotor e pelo crescimento de registros de veículos em circulação, junto ao 

DETRAN/RS, no período de 2010 a 2017. 

    



 29  

TABELA 5: DADOS FROTA DE VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL 

POR TIPO DE VEÍCULOS NO PERÍODO 2010 A 2017. 

 

Tipo de Veículo 2010 2017 AUMENTO % 

Automóvel 2.898.284 4.028.444 72% 

Motocicleta, motoneta e ciclomotor 929.824 1.142.793 81% 

Caminhão e Caminhão Trator 221.179 281.048 79% 

Reboques 157.643 244.670 64% 

Ônibus e Micro-ônibus 44.521 57.714 77% 

Tratores 5.113 7.735 66% 

Utilitários, Caminhonetes e Camionetas 448.341 806.015 56% 

Outros 4.709 6.281 75% 

Total 4.709.614 6.574.700 72% 

Fonte DETRAN/RS 2018 

 
9. MODELO CONCEITUAL 

  

O processo de logística reversa gera impactos, pois muitos materiais são 

reaproveitados e retornam ao processo tradicional de suprimento, produção e 

distribuição. Este processo é composto por um conjunto de atividades que uma 

empresa realiza para coletar, separar, embalar e expedir itens usados, 

danificados ou obsoletos, dos pontos de consumo até os locais de 

reprocessamento, revenda ou descarte. 

Vários são os tipos de reprocessamento que os materiais podem ter, 

dependendo das condições que estes entram no sistema de logística reversa. 

Os materiais retornam ao fornecedor quando houver este acordo. Podem ser 

revendidos se ainda estiverem em condições adequadas de comercialização. 

Podem ser reciclados se não houver possibilidade de recuperação. Todas estas 

alternativas geram materiais reaproveitados, que entram de novo no sistema 

logístico direto. Em último caso, o destino pode ser a seu descarte final. 

A estruturação das empresas, no sentido de melhorar o atendimento aos 

clientes, é de grande importância. A implantação de tecnologias de informação 

na logística reversa, nos centros de distribuição, faz com que as empresas 

obtenham enormes economias pela redução de perdas e pela possibilidade de 

redistribuição.  

A redução crescente da diferenciação entre produtos concorrentes faz com 

que a decisão de compra, por parte do cliente, fique influenciada não só pela 



 30  

relação entre o valor percebido do produto e seu preço, mas, também, pela 

comparação entre o valor do serviço oferecido e seu custo ao cliente. A 

satisfação que um produto proporciona não está relacionada, apenas, ao produto 

em si, mas, também, ao pacote de serviços que o acompanha, e manter um bom 

relacionamento com os clientes é, hoje em dia, um fundamento básico no mundo 

dos negócios. 

A logística reversa de pneus usados trata de procedimentos técnicos em 

que eles  são  descaracterizados  de  sua  forma  inicial,  e  que  seus  elementos  

constituintes  são  reaproveitados, reciclados  ou  processados  por  outras  

técnicas  admitidas  pelos  órgãos ambientais competentes, observando a 

legislação vigente e normas operacionais  específicas, de modo a evitar danos 

ou riscos à saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos  ambientais 

adversos (CONAMA  –  Resolução 416/2009).   

 

Com base nas entrevistas e pesquisas realizadas, propõe-se um modelo 

conceitual para a logística reversa do pneu irreversível de acordo com suas 

particularidades, considerando os três elementos mais observados: o 

revendedor de pneus, a empresa de manutenção e o sucateiro. O pneu usado 

existente no gerador deve ser encaminhado a um depósito, que pode estar 

localizado junto ao gerador, à unidade de reciclagem, ao usuário final, ou em um 

local estratégico separado dos demais elementos da cadeia. 

Nesse depósito deve-se realizar uma triagem dos pneus, separando-os em: 

em condições de uso, em condições de remanufatura e inservíveis, que devem 

ser encaminhados para o mercado secundário, a indústria de remanufatura e a 

unidade de reciclagem, respectivamente. Tal triagem tem por objetivo evitar que 

os pneus que ainda possuam condições de rodagem sejam destinados a 

reciclagem. 

Segundo Lagarinhos e Tenório (2008), quando os consumidores deixam os 

pneus nos distribuidores e revendedores, após a troca, ou nos pontos de coleta, 

após o término da vida útil, é realizada uma triagem na qual os pneus são 

classificados como servíveis ou inservíveis. É neste momento que se inicia a 

logística reversa de um pneu inservível, que, devido ao estado da carcaça e da 

banda de rodagem, não pode mais ser reformado, sendo então encaminhado 

para o processo de pré-tratamento, que envolve: a separação da borracha, a 
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separação do aço e a separação das fibras têxteis. Os pneus considerados 

servíveis podem ser vendidos no comércio de pneus usados, como pneus meia-

vida, ou podem ser reformados, através dos processos de recapagem, 

recauchutagem ou remoldagem. 

Assim, quando um pneu chega ao fim de sua vida útil, deve ser 

encaminhado para uma revenda de pneus, uma borracharia, ou diretamente 

para um Ponto de Coleta de pneus da Prefeitura Municipal. Os Pontos de Coleta 

de Pneus (ou também chamados Eco Pontos, nos casos das cidades que 

possuem convênio de cooperação com a Reciclanip) funcionam como centros 

de recepção de pneus usados, disponibilizados e administrados pelas 

Prefeituras Municipais, para onde são levados os pneus recolhidos pelo serviço 

de Limpeza Pública, ou, diretamente, pelos borracheiros, munícipes, revendas 

de pneus, entre outros (RECICLANIP, 2009). Esta etapa corresponde, portanto, 

a uma iniciativa da Prefeitura municipal, e os custos envolvidos dizem respeito à 

disponibilização e ao gerenciamento do local de armazenamento de pneus 

(Ponto de Coleta). 

 

9.1 Consórcios públicos 

 

A Constituição Federal de 1988 redesenhou o federalismo brasileiro, 

reconhecendo o município como ente federado. Esse processo foi acompanhado 

por intensa descentralização de políticas públicas, pelo fortalecimento do poder 

local e por mecanismos pouco coordenados entre os entes federativos. Ao 

mesmo tempo, a ausência de políticas de desenvolvimento regional acentuou as 

desigualdades locais e regionais observadas historicamente no país. Nesse 

contexto, e buscando superar dificuldades comuns, alguns municípios e estados 

associaram-se e de forma cooperada trataram de desenvolver atividades e 

implementar políticas públicas. 

A figura dos consórcios públicos, como pessoa jurídica formada por dois ou 

mais entes da federação de quaisquer níveis, para a realização de objetivos de 

interesse comum, em qualquer área, surgiu com a Emenda Constitucional, que 

alterou o art. 241 da Constituição da República Federativa do Brasil, dando-lhe 

a seguinte redação: 
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"A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão 

por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação 

entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços 

públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 

serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 

transferidos." 

 

O consórcio torna viável a gestão pública em regiões em que a solução de 

problemas comuns só pode se dar por meio de políticas e ações conjuntas e por 

meio do ganho de escala, possibilitando a melhoria de suas capacidades técnica, 

gerencial e financeira, o que, de fato, é uma necessidade em muitas cidades 

brasileiras.  

Os principais objetivos estão concentrados na melhoria da qualidade de 

vida das populações residentes na área de atuação do consórcio, como a 

aquisição de bens, obras e gestão associadas de serviços públicos em todas as 

áreas, destacando neste caso, as de interesse deste artigo, meio ambiente e 

saneamento básico, planejamento e gestão administrativa, entre outras.  

Dentre as finalidades dos consórcios podem ser elencadas: a cooperação 

entre os entes federados, a disposição de maiores valores nos limites de 

licitação, a assinatura de convênios, contrato e acordos, o recebimento auxílios, 

contribuições ou subvenções, a celebração de concessões, permissões e 

autorizações de serviços públicos, o desenvolvimento de ações integradas, com 

foco no desenvolvimento regional, e a descentralização de recursos técnicos e 

financeiros, entre outras. 

 
10. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

  

Após a análise dos processos descritos e amparados pela pesquisa 

realizada junto a quatro diferentes prefeituras do interior do estado do Rio 

Grande do Sul, as quais abrangem um número considerável de habitantes, 

diagnosticamos, como uma das soluções possíveis para o correto descarte, que 

ora se faz irregular, dos pneus inservíveis, a conscientização dos governantes, 

por meio de suas prefeituras, em aderirem e se organizarem na criação de 

consórcios intermunicipais, unindo os municípios por proximidade, facilitando 
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assim o recolhimento dos pneus inservíveis, bem como, uma melhor e mais 

ordeira comunicação e logística da coleta dos mesmos.  

Para isso, seriam criados, no interior do estado do Rio Grande do Sul, dez 

conglomerados de municípios, cada qual com 47 municípios próximos entre si, 

o que contemplaria os 478 municípios com população abaixo de 100.000 

habitantes. Esses conglomerados estariam assim organizados e aptos, legal e 

fiscalmente, a atender à demanda da legislação referenciada nesse trabalho. 

Uma vez constituídos os conglomerados de municípios, seriam adotadas 

regras para que haja espaço físico suficiente para o armazenamento de pneus 

inservíveis, em pavilhões de alvenaria com cobertura metálica e pátio para 

manobras de veículos pequenos e pesados, tanto para entrega dos pneus 

inservíveis pelos munícipes, como para a coleta da Reciclanip. Essa estrutura se 

chamará Ecoponto e nela, que será um depósito de pneus inservíveis, haverá a 

triagem e acondicionamento, por tamanho, de pneus. Como parte da estrutura 

do Ecoponto haverá um veículo dotado de carroceria, para o recolhimento dos 

pneus inservíveis nas transportadoras e borracharias das cidades abrangidas no 

conglomerado. A coleta por parte da Reciclanip para o deslocamento ao seu 

destino final de reciclagem se dará uma vez por semana, incondicionalmente. 

Em paralelo ao conglomerado de municípios organizados em consórcio 

intermunicipal, propomos a criação de um voucher, doado pela Reciclanip, de 

créditos e/ou de pontos, para ser utilizado na próxima compra de pneu novo na 

rede de lojas das indústrias nacionais de pneumáticos, para cada munícipe que 

entregar diretamente no eco ponto o pneu inservível, assim, estaremos 

motivando e contribuindo para uma mudança de cultura no correto descarte dos 

pneus inservíveis do cidadão comum.  Na indústria, o encaminhamento dos 

pneus inservíveis até os pontos de coleta constitui a primeira etapa do fluxo 

logístico. Neste sentido, os municípios envolvidos, neste processo, devem contar 

com uma infraestrutura mínima para receber os pneus e mantê-los 

armazenados, até que sejam corretamente destinados pela indústria de 

pneumáticos. Apesar de crescente, observa-se que, apenas, 8% dos municípios 

brasileiros possuem convênio de cooperação mútua com a Reciclanip, mantendo 

Ecopontos para armazenamento dos pneus inservíveis em condições pré-

definidas, a partir deste convênio. Certamente, alguns municípios possuem 

iniciativa própria e não precisam estar, necessariamente, conveniados junto à 
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Reciclanip para que exista uma logística de destinação de pneus inservíveis no 

município. Entretanto, dada a representatividade das indústrias de pneumáticos 

associadas à Reciclanip, em relação à produção total de pneus, este quadro 

reflete um cenário muito próximo à realidade. 

É importante destacar que uma série de tecnologias vêm sendo 

desenvolvidas, ou já estão sendo utilizadas, para fins de reutilização, reciclagem 

e valorização energética de pneus. Lagarinhos e Tenório (2008) listam algumas 

destas tecnologias utilizadas no Brasil: “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 em caldeiras; utilização 

na construção civil; regeneração de borracha; desvulcanização; obras de 

contenção de encostas (geotecnia); indústria moveleira; equipamentos 

agrícolas; mineração; tapetes para reposição da indústria; solados de sapato; 

cintas de sofás; borrachas de rodos; pisos esportivos; equipamentos de 

playground; tapetes automotivos; borracha de vedação; confecção de tatames; 

criadouros de peixes e camarões; amortecedores para cancelas em fazendas; 

leitos de drenagem em aterros, entre outras, assim como o aço retirado dos 

pneus antes do processo de trituração, também é reaproveitado pelas indústrias 

siderúrgicas”.  

Alguns dos fatores identificados como sendo críticos e que contribuem 

positivamente para o desempenho do sistema de logística reversa e que deverão 

ser implementados, como parte de nossa proposta, são comentados a seguir: 

 

a) Fazer bons controles de entrada.  

 

É necessário identificar corretamente o estado dos materiais que serão 

reciclados e as causas dos retornos, para planejar o fluxo reverso correto, ou, 

mesmo, impedir a inclusão de materiais que não façam parte do fluxo materiais 

indevidos. Nesse ponto, é importante observar que pneus poderão ser 

revendidos, quais serão recondicionados, e quais terão de ser totalmente 

reciclados. Para isso, nesta etapa do processo, o treinamento dos profissionais 

que realizam a separação dos pneus é uma questão chave para obtenção de 

bons controles de entrada e destinação, posterior, dos pneus inservíveis; 
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b) Tempo de Ciclo reduzidos  

 

Tempo de ciclo se refere ao tempo entre a identificação da necessidade de 

reciclagem, disposição, ou retorno, de produtos e seu efetivo processamento. 

Tempos de ciclos longos adicionam custos desnecessários, porque atrasam a 

geração de caixa (pela venda de sucata, por exemplo) e ocupam espaço, dentre 

outros aspectos. A consideração correta deste item é fator de redução de custos 

e melhoria do nível de serviço; 

 

c) Processos padronizados e mapeados  

 

Uma das maiores dificuldades na logística reversa é que ela é tratada como 

um processo esporádico, contingencial e não como um processo regular. Efetuar 

corretamente o mapeamento do processo e o estabelecimento de procedimentos 

formalizados são condições fundamentais para se obter controle e a melhor 

performance do projeto; 

 

d) Sistemas de informação  

 

A capacidade de rastreamento de retornos, medição dos tempos de ciclo, 

medição do desempenho de fornecedores (avarias nos produtos, por exemplo) 

permite obter informação crucial para negociação, melhoria de desempenho e 

identificação de abusos no retorno de produtos.  

Projetar estes sistemas de informação é um grande desafio, devido a 

inexistência no mercado de sistemas capazes de lidar com o nível de variações 

e flexibilidade exigido pelo processo de logística reversa; 

 

e) Rede Logística Planejada  

 

Ao contrário da logística normal, cuja filosofia é consolidar os fluxos de 

produtos nos centros de distribuição, a logística reversa tem de ampliar a rede 

de coleta e ter capilaridade, porque essa é a sua essência. 



 36  

A implementação de processos logísticos reversos requer a definição de 

uma infraestrutura logística adequada para lidar com os fluxos de entrada de 

materiais usados e fluxos de saída de materiais processados. Instalações de 

processamento e armazenagem e sistemas de transporte devem ser 

desenvolvidos para ligar, de forma eficiente, os pontos de fornecimento, onde os 

materiais a serem reciclados devem ser coletados, até as instalações onde serão 

processados; 

 

f) Relações Colaborativas  

 

Um tópico a ser explorado na fase de projeto de logística reversa é a 

utilização de prestadores de serviço e de estabelecimento de parcerias ou 

alianças com outras organizações envolvidas em programas ambientais e/ou de 

logística reversa. 

Como esta é uma atividade onde a economia de escala é fator relevante e 

onde os volumes do fluxo reverso são normalmente menores, uma opção viável 

dar-se-á através da terceirização e alianças. 

Deste modo, a concepção de um projeto eficiente de Logística Reversa 

deve levar em consideração os seguintes pontos; 

 

g) Viabilidade  

 

Para que se torne viável, o projeto deverá captar linhas de crédito 

específicas para projetos ligados ao meio ambiente, usar como fator de 

competitividade o viés ecológico e identificar e definir os possíveis parceiros ou 

alianças estratégicas; 

 

h) Coleta 

 

Estabelecer as localizações atuais e alternativas dos postos de recepção, 

das centrais de reciclagem, incineradores e recicladores, controlar as 

quantidades de produtos que retornam, identificar e quantificar os retornos de 

materiais não identificados ou desautorizados, promover uma rede consistente 

de coleta e otimizar os fretes; 
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i) Processamento 

 

Desenvolver um sistema de gerenciamento ambiental, processar o material 

coletado, priorizar os aspectos de saúde e higiene no manuseio e transporte dos 

materiais, automatizar os processos de separação dos materiais (secundários e 

de descarte), implementar programas educacionais para os membros da cadeia 

de abastecimento e para as comunidades envolvidas, identificar o ciclo de vida 

dos produtos ou embalagens envolvidas no projeto, definir o nível de reciclagem 

desejado no projeto e enquadrar-se na Legislação Ambiental (classificação do 

material reciclado, disposição de materiais perigosos); 

 

j) Reutilização  

 

Verificar a destinação a ser dada aos materiais gerados no 

reprocessamento, identificar os possíveis mercados consumidores e os canais 

de comercialização, mensurar a divisão das responsabilidades, ganhos e 

investimentos, quanto ao destino dos pneus inservíveis entre governo, 

consumidores e a cadeia produtiva; e 

 

k) Modelo de consórcio. 

 

Aumentar a coleta de pneus inservíveis por meio da criação de um modelo 

de consórcio regional ou aglomeração de pequenos municípios, para esse fim, 

a exemplo do CISGA - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 

Sustentável da Serra Gaúcha.  
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Figura 2: Mapeamento da LR de Pneus Inservíveis Proposta Solução:

 
 

Conforme mostra a figura 2, as seis Fontes de entrada que foram 

consideradas no modelo, são tipos diferentes de origens de pneus comuns a 

maioria das cidades, podendo variar, por isso consideramos a F6, como 

opcional/outros. No Item C, consideramos as Cidades mais próximas, que 

enfrentam o mesmo problema de descarte de pneus inservíveis, elegemos a 

Cidade de São Gabriel, como Ponto Central de Coleta, visto sua posição entre 

as demais cidades consorciadas e também sobre a proximidade da Central da 

Reciclanip. O Recolhimento nas Cidades serão realizados por um caminhão que 

fará a coleta a cada 10 dias, mediante agendamento prévio junto as fontes de 

Recolhimentos, que será custeado sua manutenção e funcionários pelos 

próprios consorciados e a Reciclanip, até o Ponto de Coleta Central na cidade 

de São Gabriel/RS.     

Neste Ponto de Coleta Central os pneus serão selecionados e separados, 

por tipo, tamanho e modelo de pneus, onde alguns sofrerão procedimentos para 

sua melhor destinação para fins de doação a entidades sociais, Associações de 

Artesanatos e a Central da Reciclanip, que fica estabelecida na cidade de   a km 

da central do Consórcio, será responsável em coletá-los e dar a destinação 

ambientalmente correta. 
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A função detalhada de cada elemento de composição do processo logístico 

de coleta dos pneus inservíveis até sua destinação final, é descrita abaixo:  

a) Fontes (F): Representam os locais onde serão coletados, mediante 

agendamento, os pneus Armazenados pelos fontes dos Pneus inservíveis;  

b) Cidades (C): Representam os próprios munícipes que compõem o grupo 

consorciado; 

c) Tipos (T): Representam os Tipos de pneus geralmente recolhidos; 

d) Destinação (D): Seria a Ação de separação, Classificação, destinação 

aos respectivos locais que darão o fim necessário em acordo com o tipo de pneu 

que melhor atende a sua demanda, podendo este ser utilizado para Artesanato, 

Ações Sociais e industrial, na forma de energia.  

e) Controles: Regras utilizadas nas funções, como sequenciamento, regras 

de filas e programações farão parte de uma central, localizada na cidade São 

Gabriel que fará o agendamento junto as secretarias de cada município, que por 

sua vez levará o controle dos estoques das Fontes de Recolhimento. 

f) Os Recursos: São os elementos (pessoas ou equipamentos) utilizados 

para executar funções ou movimentar as entidades, estes serão financiados 

pelos munícipes consorciados e pela própria Reciclanip, o que reduzirá em muito 

os Custos destes quando compartilhados. 

g) Vaucher – As Fontes de Recolhimento receberão Vaucher de descontos, 

dados pela Reciclanip, que poderão repassar aos proprietários de veículos 

mediante a entrega dos pneus velhos nas Fontes de Recolhimentos.   
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11. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A logística reversa tem se tornado cada vez mais importante para as 

empresas, uma vez que as mercadorias devolvidas oferecem oportunidades 

para recuperação do valor, bem como economias de custo em potencial, além 

de representar um importante fator de competitividade, face ao seu aspecto 

relacionado à sustentabilidade. Certamente, o objetivo estratégico econômico, 

ou de agregação de valor monetário é o mais evidente na implementação da 

logística reversa nas empresas e varia entre os setores empresariais e seus 

diversos segmentos de negócios, tendo, sempre, como fator dominante a 

competitividade e o modelo ecológico. 

O passivo ambiental causado pela disposição incorreta dos pneus 

inservíveis, principalmente em nossa região, que possui o maior reservatório 

submerso de agua potável do pais, o “Aquífero Guarani”, poderia causar a 

lixiviação (neste caso, devido ao carregamento pela água da chuva de materiais 

oriundos dos lençóis freáticos). Além disso os pneus não podem ser depositados 

em aterros sanitários e, pincipalmente, em lixões, pois estes podem absorver 

gases de outros materiais, quando aterrados, e provocar pequenas explosões, 

somando-se a isso a sua baixa compressibilidade (capacidade de ser 

comprimido), o que prejudicaria a cobertura e a longevidade dos aterros 

sanitários.          

Durante a pesquisa pôde-se atentar que a grande dificuldade relacionada 

à reciclagem dos pneus é o custo elevado de implementação das tecnologias, 

uma vez que em poucas empresas estão implementadas e, as que as possuem, 

exigem grande demanda para seu funcionamento, e, por isso o processo 

logístico é fundamental para baratear o custo desta cadeia de logística reversa, 

na reciclagem dos pneus inservíveis.  

As prefeituras municipais estudadas fazem o que está ao seu alcance, mas, 

em sua maioria, não conseguem implementar, em sua plenitude, atendendo à 

Lei 12.305/10, seus Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. Justificando que essa implementação depende do acesso às verbas 

federais que subsidiam esses projetos, por muitas vezes os abandonam, em 

partes ou totalmente, e acabam terceirizando os serviços essenciais, como a 

coleta de lixo, que é levado aos pontos de transbordo e, posteriormente, a aterros 
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sanitários, não havendo qualquer separação para reciclagem, mesmo que haja, 

pontualmente, em pequena escala, a coleta de materiais específicos e com 

melhor remuneração, realizada por cooperativas locais.             

Neste contexto é que os pneus inservíveis são tratados, onde as Prefeituras 

terceirizam suas responsabilidades e, por não conseguirem verbas federais, não 

implementam qualquer projeto significativo que possa contribuir para solução 

dos problemas ocasionados pelo descarte irregular dos pneus inservíveis.    

Em linhas gerais, a diminuição do descarte dos pneus inservíveis exige 

uma grande mudança comportamental, em nível industrial (processos), como, 

também, dos consumidores, vinculadas a um plano de gerenciamento ambiental 

eficiente.   

Ações consorciadas e logisticamente viáveis com outros municípios, no 

trato dos pneus inservíveis, seria uma grande alternativa. A criação de 

Ecopontos intermunicipais, custeados por consórcios, depende de vontade 

política, pois os projetos são de baixos investimentos, visto que poderão ser 

aproveitadas estruturas já existentes, mas que requerem melhorias e ampliação, 

o que diminuiria o custo dos investimentos, considerando que estes serão 

divididos pelos munícipes consorciados.     

Dessa forma, é necessário que os processos logísticos sejam revistos e 

que exista uma parceria entre as empresas, o poder público e as entidades de 

proteção ambientais, em busca de soluções definitivas e de alternativas viáveis 

e aplicáveis a todos, pois todas as ações, hoje, existentes são ineficientes e 

pontuais, desconectadas do todo formado pelas entidades citadas.  

Para a solução do problema do descarte de pneus inservíveis, é necessário 

que haja um direcionamento para solver a falta de controle, de dados 

estatísticos, de incentivos fiscais e de direcionamento dos órgãos responsáveis 

para manutenção de uma política séria e atuante. 

  



 42  

REFERÊNCIAS 

 

AMBIENTE BRASIL. Importação de pneus para remoldagem e reutilização no 

Brasil é discutida no Senado. (S.I.), Maio 2004. Disponível em: 

http://ambientebrasil.com.br/noticias/index.php3?action=ler&id=14765 >. 

Acesso em 02 Jul. 2018. 

 

AMBIENTE BRASIL. Boletin Informativo da Bolsa de Reciclagem. São Paulo, 

2001. Boletim Sistema FIEP: Ano I, N. 3, Jul/Ago. Disponível em: 

http://ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=residuos/index.php3&conte

udo=/residuos/reciclagem/pneus.html Acesso em 10 Jul. 2018. 

 

ANIP – Associação Nacional de Industrias de Pneumáticos. Disponível em 

http://anip.com.br/index.php?cont=detalhes_noticias&area=21&titulo_pagina=F

AQ&id_noticia=401. Acesso em 13 Jun. 2018. 

 

AUTOMOTIVEBUSNESS – Edição dia 01 de Jan. de 2018, Disponível em  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21379/brasil-recicla-89-milhoes-

de-pneus-em-2014. Acesso em 05 de Maio 2018. 

 

BIELSCHOWSKY , R. Estratégia de Desenvolvimento e as Três Frentes de 

Expansão no Brasil: um desenho conceitual. In: Texto para Discussão. n. 1828, 

Brasília: IPEA. abr. 2013. 

 

BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento, Revista do BNDES, Rio de 

Janeiro, V. 14, N. 29, P. 35-60, jun. 2008 Disponível em 

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/925 . Acesso em 25 de Maio 

2018 

 

BRASIL. Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Disponível em:   

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636 

 

http://ambientebrasil.com.br/noticias/index.php3?action=ler&id=14765
http://ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=residuos/index.php3&conteudo=/residuos/reciclagem/pneus.html
http://ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=residuos/index.php3&conteudo=/residuos/reciclagem/pneus.html
http://anip.com.br/index.php?cont=detalhes_noticias&area=21&titulo_pagina=FAQ&id_noticia=401
http://anip.com.br/index.php?cont=detalhes_noticias&area=21&titulo_pagina=FAQ&id_noticia=401
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636


 43  

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA no. 301, 

de 21 de março de 2002.  

Resoluções. Disponível em http://www.mma.gov.br. Acesso em 11 Jul. 2018. 

 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA no. 301, 

de 21 de março de 2002.  

Resoluções. Disponível em http://www.mma.gov.br. Acesso em 12 Jul. 2018. 

 

DETRANS/RS – Departamento Estadual de Transito do Rio Grande do Sul, 

Disponível em http://www.detran.rs.gov.br/conteudo/27453/frota-do-rs Acesso 

em 25 de Julho 2018. 

 

DIAS, Marco Aurélio. Logística, Transporte e Infraestrutura: Armazenagem – 

operador logístico – gestão via TI – São Paulo: Multimodal São Paulo Atlas, 2016 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar Projetos de pesquisa. 1ª Edição. São 

Paulo, Editora Atlas S.A., 1991 

 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais 

Renováveis. Relatório Pneumático 2017. Resolução Conama nr. 416/09, 

Disponível em: 

http://ibama.gov.br/phocadownload/pneus/relatoriopneumaticos/ibama-relatorio-

pneumaticos-2017-nov.pdf Acesso em 06 Maio 2018. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Disponível em 

https://cidades.ibge.gov.br/ Acesso em 25 de Julho 2018. 

 

LEITE, Paulo Roberto. Logistica Reversa: Meio ambiente e competitividade / 

Paulo Roberto Leite. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009 

 

LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa: meio ambiente e competividade. São 

Paulo: Printice Hall, 2003. 

 

 

http://www.mma.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://ibama.gov.br/phocadownload/pneus/relatoriopneumaticos/ibama-relatorio-pneumaticos-2017-nov.pdf
http://ibama.gov.br/phocadownload/pneus/relatoriopneumaticos/ibama-relatorio-pneumaticos-2017-nov.pdf


 44  

RECICLANIP, O Tempo Sustentável do Pneu, Disponível em: 

http://www.reciclanip.com.br Acesso em 02 Jul. 2018. 

 

VALLE, ROGÉRIO E SOUZA, RICARDO GABBAY – Logística Reversa. 

Processo a Processo. Ed. Atlas S.A. - 2014, Aparecida/SP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reciclanip.com.br/

