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RESUMO 

 

O crescimento sócio-econômico gerado pela construção das usinas hidrelétricas de Jirau e 

Santo Antônio desde 2009, ocasionou o crescimento da frota de veículos em Porto Velho. 

Com isso, ascendeu-se repentinamente o descarte de pneus usados em locais inapropriados, 

causando riscos à saúde da população e ao meio ambiente. Quando dispostos em cursos 

d’água, os pneus acarretam assoreamento e em áreas urbanas, podem obstruir canais de 

drenagem de águas pluviais, agravando casos alagamentos. Em terrenos baldios, ficam 

sujeitos à queima, onde são liberados óleos, gases, toxinas e metais pesados, contaminando 

solos, cursos d’água e gerando doenças, diretas e indiretas, à população. Apesar disso, o 

principal efeito gerado pelo descarte inadequado de pneus, está na sua capacidade de torna-se 

criadouro para micro e macro vetores. Dentre eles, o Aedes aegypti, transmissor da dengue e 

febre amarela, responsável pela notificação de 2.263 casos de dengue em Porto Velho no ano 

de 2009. Ainda assim, o pneu deve ter o gerenciamento diferenciado de outros resíduos 

sólidos pois seu descarte em aterros sanitários é inviável, por ter baixa compressibilidade e 

degradabilidade lenta. Ainda que passem por tratamento prévio de trituração, podem absorver 

gases gerados pela decomposição dos resíduos sólidos, inchando e podendo até estourar, 

prejudicando a cobertura dos aterros e expondo-os à vetores e à fauna. Por tais motivos, 

objetivou-se conhecer de que forma os pneus são descartados em Porto Velho, bem como 

identificar às ações da Prefeitura do município nesse gerenciamento. Além disso, identificar 

possíveis alternativas de reciclagem que visem o reaproveitamento direto ou indireto do pneu. 

Para tanto, a presente pesquisa abrangeu 30 estabelecimentos, divididos entre oficinas 

mecânicas, revendedoras e reformadoras de pneus, além da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. Para aquisição dos dados, foram utilizados questionários e entrevistas, aplicados 

entre Agosto e Setembro de 2011.  Para análise e tabulação dos dados foi utilizado o 

programa Excel
®
. Não foi identificada nenhuma alternativa de reciclagem no município. A 

Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretária Municipal de Meio Ambiente, mantêm um 

ecoponto para armazenamento de pneus inservíveis, de onde são levados pela Reciclanip para 

planta da Votorantim, onde são aproveitados energeticamente através da queima. Em 60% dos 

estabelecimentos pesquisados, os pneus são destinados para o ecoponto. Em 16,67% são 

levados por populares. Em 10% vão para depósitos particulares, mantidos pelos responsáveis 

pelos estabelecimentos, e de onde são levados à São Paulo para serem utilizados na fabricação 

do asfalto borracha. Os 6,66% restantes, são divididos entre àqueles que voltam às fábricas e 

àqueles que vão para o lixão. 

 

 

Palavras-chave: resíduo sólido, poluição, saúde, descarte, ecoponto.    
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ABSTRACT 

 

The socio-economic growth generated by the construction of Jirau and San Antonio’s 

hydroelectric power station since 2009, cause the growth of the fleet of vehicles in Porto 

Velho. With this, suddenly rose to dispose of used tires in the wrong places, causing risk to 

public health and the environment. When placed in water, the tires cause siltation and urban 

areas, can clog drainage channels rainwater aggravate flooding cases. In waste ground, are 

subject to burning, which are released oils, gases, toxins and heavy metals, contaminating 

soil, waterways and causing disease, direct and indirect, to the public. Although, the main 

effect generated by the improper disposal of tires, is in its ability to become breeding sites for 

micro and macro arrays. Among them, the Aedes aegypti bug, which transmits dengue and 

yellow fever, responsible for notification of 2,263 cases of dengue in Porto Velho in 2009. 

Still, the tire must have differentiated management of other solid waste disposal in landfills 

because their health is not feasible, because of its low compressibility and slow degradability. 

While passing through pretreatment of grinding, can absorb gases generated by 

decomposition of solid waste, swelling and may even burst, damaging the landfill cover and 

exposing them to the vectors and fauna. For these reasons, it was aimed to know how the tires 

are discarded in Porto Velho, and identify the actions of management in the Municipality. In 

addition, identify recycling alternatives aimed at direct or indirect reuse of the tire. To this 

end, this study covered 30 establishments, divided between workshops, dealers and tire 

retreading, and the Municipal Environment. For data acquisition, was used questionnaires and 

interviews, between August and September 2011. For analysis and tabulation of data was 

performed using the Excel ®. Was not identified any alternative recycling in the city. The city 

of Porto Velho, through the Municipal Secretary of Environment, maintain an ecopoint for 

storage of waste tires, to be picked by the Votorantim Reciclanip to plant, where energy is 

recovered by burning. In 60% of the establishments surveyed, the tires are intended for the 

echo point. In 17% are taken by the local populace. In 10% go to private deposits, held by 

institutions responsible for, and where they are brought to St. Paul for use in the manufacture 

of asphalt rubber. The remaining 7% are divided between those who return to their factories 

and those who go to the dump. 

 

 

Keywords: solid waste, pollution, health, discard, ecopoint.  
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INTRODUÇÃO 

 

A produção de resíduos sólidos é consequência direta da existência humana, pois está 

intimamente relacionada à obtenção de alimentos e confecção de materiais necessários à 

sobrevivência. A partir do momento em que o homem fixou-se em um local e as comunidades 

começaram a ser formadas, os costumes foram modificados e o modo como os resíduos eram 

tratados também mudou. Malheiros (et. al., 1997), afirma que no início da civilização, o homem 

exercia pouca influência no seu ambiente, porem ao passo que a população foi aumentando, houve 

a necessidade de procurar outras formas para a obtenção de alimentos. De preferência, àquelas 

que oferecessem maior quantidade e de forma mais rápida do que ofereciam a caça e a pesca. 

Daí em diante o crescimento populacional associado ao acúmulo de riquezas, motivaram 

à ações que culminaram na revolução industrial. Iniciada na Inglaterra em meados do século 

XVIII e espalhando-se pelo planeta no século XIX, tendo como princípio básico a exploração 

dos recursos naturais (DEZORDI, 2008).  

Dentre esses recursos destacou-se a borracha natural, um produto sólido obtido pela 

coagulação de látices de determinados vegetais, sendo o principal a Hevea brasiliensis, 

conhecida vulgarmente como seringueira (SANTOS et. al., 2007). Porém por não apresentar 

boa resistência ao desgaste, incentivou o estudo de diversos cientistas que passaram a investir 

em pesquisas visando tornar o produto mais maleável e resistente (SANTOS et. al., 2007). 

Após o desenvolvimento de diversos artefatos de borracha, foi descoberto 

acidentalmente por Goodyear o processo de vulcanização em 1840, que possibilitou quatro 

anos depois, a criação do primeiro pneumático (SANTOS et. al., 2007). 

  A evolução do mercado associada ao crescimento da população e descoberta de 

novas tecnologias, levaram à expansão do mercado automobílistico e consequentemente ao 

crescimento da indústria de pneumáticos. 

O crescimento da frota de veículos nas ultimas duas décadas, trouxe consigo 

problemas ambientais e de saúde pública relacionados ao descarte inadequado de pneus. O 
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acúmulo de pneus em locais inapropriados, sujeitos às ações das intempéries, propicia o 

acúmulo de água das chuvas e fica exposto à luz do sol, criando um ambiente propicio à 

proliferação de micro e macro vetores, como os ratos, transmissores da leptospirose e o 

mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e febre amarela (MELO, 1998). 

Além disso, quando descartados inadequadamente ficam sujeitos a queima, 

provocada ou acidental, onde de acordo com Rodrigues Jorge (et. al., 2004), “são liberados 10 

litros de óleo por pneu médio, que podem percolar, contaminando o solo e o lençol freático. 

Ademais, liberam gases como carbono, dioxinas, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e 

outras substâncias também tóxicas e cancerígenas”. Ribeiro (2005) destaca ainda, que em 

casos de queima são liberados metais como cádmio, chumbo, níquel e zinco que segundo 

Santos (2006) podem comprometer os importantes processos biológicos realizados pelos 

microrganismos do solo. 

Porém, o descarte de pneus não é vedado apenas aos terrenos báldios. Mesmo nos 

aterros sanitários que são locais definidos para destinação de resíduos sólidos, o descarte do 

pneu é inviável devido a baixa degradabilidade do material, e constante absorção de gases 

produzidos no processo de decomposição, podendo provocar estouros e prejudicar a cobertura 

dos aterros (MOTTA, 2008). Descarta-lós em cursos d’água, pode assoreá-los (RODRIGUES, 

2008) e em áreas urbanas, comprometer sistemas de drenagem, contribuindo para o 

alagamento de vias e agravo de enchentes. 

Em Porto Velho, o desenvolvimento gerado pela construção das usinas hidrelétricas 

de Jirau e Santo Antônio desde meados de 2009, teve como principal consequência o 

crescimento da população, que desde então passou a investir mais em bens duráveis, dentre 

eles, os veículos. Essa atitude veio como reflexo do aumento do poder aquisitivo da 

população local, provocado pela oferta de empregos e associado à determinação do governo 

federal de redução do IPI – Imposto sobre Produto Industrializado – como forma de estimular 

as vendas e amortizar os efeitos da crise financeira mundial que atingiu as economias no ano 

de 2008.  

Com isso, a frota de veículos automotores na Capital de Rondônia aumentou 

consideravelmente. Dados do DETRAN (2011) apontam que entre março de 2009 e 2011 

houve um acréscimo de aproximadamente 25% de veículos automotores na Capital de 

Rondônia, enquanto que o crescimento nacional para o mesmo período foi de 16% segundo o 

DENATRAN (2011).  
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Vale salientar que a porcentagem de crescimento divulgada pelo DETRAN (2011) 

exclui os veículos emplacados em outros municípios. Portanto estima-se que esse crescimento 

tenha sido ainda maior.   

Talvez os altos índices constatados nos registros de dengue durante os anos de 2008 

e 2009 tenham sido reflexo da falta de coleta desse material associado ao crescimento da frota 

de veículos, apesar do descarte de pneus não representar a única fonte dos focos de dengue.  

Consonantemente, a mídia local passou a divulgar as constantes queimadas 

provocadas em pilhas de pneus, que pode apontar para a falta de local público à destinação 

desse material, ou mesmo inexistência de serviço de coleta para esse tipo de resíduo.  

Contudo, cabe ainda refletir que pode existir um gerenciamento para o descarte de 

pneus, mas este não está funcionando a contento, apresentando desordem e falta de 

planejamento.  

Desde o ano de 2002, quando entrou em vigor a Resolução CONAMA nº 258, as 

empresas fabricantes, bem como as importadoras de pneumáticos são obrigadas a coletar e dar 

destinação final ambientalmente adequada aos pneus que não podem mais ser recuperados, 

chamados de inservíveis. De forma que os distribuidores, revendedores, reformadores e 

consumidores finais também são co-responsáveis pela coleta dos pneus usados. Segundo essa 

medida, para cada quatro pneus novos fabricados no país ou importados, as empresas 

fabricantes e/ou importadoras deveriam dar destinação final a cinco pneus inservíveis.  

Em março de 2003, essa resolução foi alterada pela Resolução CONAMA n.º 301, 

que estendeu a obrigação de oferecer destinação ambientalmente adequada também aos pneus 

reformados importados, que na realidade acabam sendo muito mais perigosos, por já entrarem 

no País com sua vida útil reduzida. 

Atualmente, está em vigor a Resolução CONAMA nº 416 de 2009, estabelecendo 

que para cada pneu novo produzido, deve ser dada destinação ambientalmente adequada a 01 

pneu inservível. 

Por todo o exposto, entende-se necessária a existência de um gerenciamento por 

parte das empresas que trabalham diretamente com o pneu ou por parte dos órgãos 

governamentais, para que estas resoluções sejam atendidas e a população não sofra com 

prejuízo à saúde e ao meio ambiente.  

Apesar da existência de normas que visam o descarte ambientalmente adequado do 

pneu, até o presente momento não há trabalhos científicos com esta abordagem no município 

de Porto Velho que comprovem a conduta das empresas do setor de pneumáticos em obedecer 

àquilo que exige a lei.  
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Ademais, um estudo científico nessa área pode despertar interesses de investimentos 

no setor de reciclagem de pneus, bem como servir de base para estudos futuros na área de 

resíduos sólidos em Porto Velho. 

Dessa forma, a presente pesquisa teve o intuito de identificar a existência e 

funcionamento da destinação dos pneus inservíveis em Porto Velho, e entender o papel da 

Prefeitura nesse gerenciamento, sem deixar de averiguar a existência de tecnologias 

adequadas à reciclagem de pneus no município. 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A produção de resíduos sólidos está relacionada à obtenção de alimentos e confecção 

de materiais necessários à sobrevivência. Com a evolução, o homem passou a cultivar o solo, 

dando origem a agricultura. Dentro desta perspectiva, a forma mais fácil e eficaz de obter campos 

agricultáveis foi a utilização do fogo como forma de destruir a vegetação natural de cobertura 

dando início ao desequilíbrio ambiental (MALHEIROS et. al., 1997). 

A partir do momento que há concentração de pessoas em um determinado local, 

existe também o acúmulo de resíduos sólidos, que devem então ser gerenciados. No caso, esse 

gerenciamento costuma ser apenas o afastamento dos resíduos sólidos para longe dos olhos da 

sociedade (SANTOS, 2009), como inclusive ainda é feito na maioria dos municípios, através 

dos lixões. Segundo Mucelin (et. al., 2008), a geração de lixo é inevitável devido a cultura do 

consumo passada por gerações, de forma que solucionar esta problemática torna-se cada vez 

mais difícil devido a falta de ações proativas, como a segregação direto na fonte. 

É importante salientar que logo no início da formação das comunidades, os resíduos 

sólidos tratavam-se apenas de recursos naturais, diferentemente dos industrializados de hoje. 

Prontamente a natureza degradava àqueles resíduos e regenerava-se de forma equilibrada, 

principalmente considerando que a quantidade de pessoas era muito baixa comparada a 

população mundial de hoje.  

A diversificação de atividades e industrialização trouxe componentes que 

dificultaram a decomposição e reintegração de elementos dos resíduos sólidos à natureza 

(RODRIGUES, 2008). Além disso, os resíduos sólidos passaram a ocupar grandes áreas, 

contribuindo para o desenvolvimento das primeiras políticas ambientais em alguns países da 

Europa e no Japão (PINTO, 1999).  
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A NBR 10.004/2004 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – define 

resíduos sólidos como  

[...] resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades 

de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 

seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 

soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível. 

Segundo esta norma, os resíduos podem ser classificados em resíduos de classe I – 

perigosos e resíduos de classe II – não perigosos. Esse ainda é subdivido em resíduos classe II 

A – não inertes, e resíduos classe II B – inertes.   

Os resíduos perigosos são aqueles que apresentam alguma periculosidade, podendo 

apresentar riscos à saúde e ao meio ambiente, ou características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade.  

Já os resíduos não perigosos, são aqueles que não se encaixam na definição de 

resíduos perigosos e podem ser subdivididos em inertes e não inertes. São considerados 

inertes, os resíduos que submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 

desionizada, à temperatura ambiente, conforme norma ABNT/10006, não têm nenhum de 

seus constituintes solubilizados à concentrações superiores aos padrões de potabilidade da 

água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.  Já os não inertes, são aqueles que 

não possuem características de resíduos perigosos, nem de resíduos inertes e podem ter 

propriedades tais como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

O pneu é classificado segundo a norma da ABNT - NBR:10004/2004, como resíduo 

não perigoso. E no tocante a inércia do pneu, Nohara (et. al., 2005) e Motta (2008) expõem 

que se trata de resíduo inerte por não ser solúvel em água. Porém segundo estudo de Bertollo 

(et. al., 2002), ensaios de solubilização realizados em amostras de borracha apresentaram 

teores de metais (zinco e manganês) no extrato solubilizado superiores aos padrões 

estabelecidos pela NBR 10004, classificando esse resíduo como sendo Classe II (não inerte).  

Rodrigues (2008) corrobora com a classificação de Bertollo (et.al., 2002) ao afirmar 

que o pneu se enquadra em resíduos sólidos não inertes, “considerando que apresentam 

problemas ambientais em função de sua débil degradabilidade e sua alta combustibilidade, 

tornando-se um material de difícil controle ao ser submetido ao fogo”. 
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1.2 PROBLEMAS GERADOS PELO DESCARTE INADEQUADO DE PNEUS 

USADOS 

 

Os pneus usados podem ser divididos em dois grupos, reformados e inservíveis. Os 

reformados são pneus que passam por um processo industrial com intuito de aumentar sua 

vida útil para serem reutilizados na rodagem. Já os inservíveis, são pneus que pelo estado de 

conservação em que se encontram não podem ser reformados e, portanto, devem ter uma 

destinação final adequada. 

A questão do descarte de pneus usados é cada dia mais preocupante devido ao grande 

passivo ambiental associado a esse tipo de material, em uma época onde a preservação do 

meio ambiente é primordial para conservação de condições que assegurem a vida às futuras 

gerações. 

Além do aproveitamento energético desse tipo de material, dar uma destinação 

adequada ao pneu usado contribui para o controle de doenças, bem como para a qualidade de 

vida da população.  

Segundo Oda (et. al., 2001), o pneu tem baixa compressibilidade, o que contribui 

com a redução da vida útil dos aterros. Além disso, levam muito tempo para se decompor. 

Logo, destinar o pneu inservível para aterros é inviável, mesmo que o pneu passe por um 

processo prévio de trituração.  

Motta (2008) afirma que “os pneus absorvem os gases que são liberados pela 

decomposição dos outros resíduos, inchando e podendo até estourar, o que prejudica a 

cobertura dos aterros”, além de expô-los a micro e macro vetores e à fauna (RODRIGUES, 

2008).  

Quando dispostos em cursos d’água, acarretam assoreamento de rios e lagos 

(RODRIGUES, 2008) e nas cidades, obstroem canais de drenagem de águas pluviais, gerando 

alagamentos e transtornos à população.  

Porém, o maior problema ligado ao descarte inadequado do pneu usado acontece 

quando o mesmo é disposto em terrenos baldios. Nesse caso, os pneus ficam sujeitos à 

intempéries, ao acumulo de água das chuvas, e à exposição da luz do sol, criando um 

ambiente propicio à proliferação de micro e macro vetores como ratos, transmissores da 

leptospirose, e insetos como o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre 

amarela (MELO, 1998).  

De 1999 a 2008, os casos de dengue notificados na Capital de Rondônia, 

apresentaram grande variação em intervalos aproximados de dois anos. Essa variação pode 
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indicar que as ações do governo não estavam tendo continuidade adequada. Ou seja, os 

programas de combate podem estar sendo intensificados apenas durante os surto da doença, 

perdendo força assim que os índices de dengue diminuem. Outra justificativa para a variação 

encontrada pode ser a falta de credibilidade da população no sistema de saúde municipal, 

preferindo se auto medicar e consequentemente deixando de registrar os casos da doença. Os 

registros podem ser observados na Figura 1: 

 
Figura 1 - Casos notificados de dengue em Porto Velho, de 1999 a 2008. 
Fonte: SEMUSA, 2009. 

Além desses registros, dados da SESAU (2010) apontam que no ano de 2009 foram 

notificados 2.263 casos de dengue em Porto Velho, apenas 194 abaixo do registrado em 2008.  

Juntamente com a contribuição para a incidência de dengue, os pneus quando 

abandonados em local inapropriado, ficam sujeitos a queima, provocada ou acidental, onde, 

de acordo com Rodrigues Jorge (et. al., 2004), “são liberados 10 litros de óleo por pneu 

médio, que podem percolar e contaminar o solo e o lençol freático. Não obstante a isso, 

durante a queima são liberados gases como carbono, dioxinas, hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos e outras substâncias também tóxicas e cancerígenas”. 

De acordo com Ribeiro (2005), não se tem dados exatos das emissões e respectivas 

concentrações da queima dos pneus, pois elas são diferentes. Entretanto, os maiores riscos da 

queima de pneus são efetivamente as cinzas e o óleo. Sobre isso, Ribeiro (2005) destaca ainda 

que são formadas pequenas moléculas de naftalenos, antracenos, benzenos, tiazóis, aminas, 

etilbenzeno, tolueno e outros hidrocarbonetos, e também que são liberados metais como 

cádmio, chumbo, níquel e zinco.  

Os metais, dependendo da concentração e da forma como se apresentam, podem 

comprometer os importantes processos biológicos realizados pelos microrganismos do solo 
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(SANTOS, 2006). Quando percolados, atingem os sistemas aquáticos e podem afetar tanto o 

ciclo geoquímico dos elementos, quando a qualidade do ambiente (GUILHERME et. al., 

2005). 

 

1.3 BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DA BORRACHA SINTÉTICA E DO 

PNEU 

 

A borracha natural já era conhecida pelos índios no século XVI, porém foi através de 

ingleses que começou a ser difundia na Europa, sendo utilizada a princípio como apagador, 

passando anos depois a ser empregada na fabricação de calçados (SANTOS et. al. 2007), 

porém não era muito resistente por desgastar-se rapidamente. 

Em 1826, Faraday inventou a fórmula empírica da borracha sintética, C5H8 

(RODRIGUES, 2008). Embora a estrutura exata da borracha natural tenha sido alvo de muitas 

controvérsias, o trabalho de Faraday auxiliou todos os cientistas que a partir daquela data 

tentaram obter um produto com propriedades semelhantes ou melhores que às da borracha 

natural (PEREIRA, 2007).  

No ano de 1841 Charles Goodyear descobriu o processo de vulcanização, utilizado 

até hoje na produção do pneu, pelo o qual a borracha é infundida com o enxofre sob pressão e 

calor tornando a borracha muito mais suscetível a moldagem e resistente ao desgaste 

(QUALIFICAÇÃO..., 2009). 

Quatro anos depois, o primeiro pneu foi patenteado por Thomson. E mais tarde, em 

1860, Greville Willians isolou o isopreno por destilação seca da borracha natural 

(RODRIGUES, 2008).  

O isopreno é um composto orgânico tóxico, utilizado como monômero na fabricação 

do polímero da borracha. Aproveitando-se da descoberta de Greville, Bouchar Dat, em 1879, 

aqueceu o isopreno com ácido clorídrico em tubo selado, obtendo assim uma massa 

semelhante à borracha natural (RODRIGUES, 2008).  

Em 1891, o pneu de um ciclista francês furou, mas ele não conseguiu consertar, visto 

que o pneu estava permanentemente preso à roda do pneu. Então pediu ajuda à Édouard 

Michelin, que acabou desenvolvendo um pneu que poderia ser removido da roda para ser 

facilmente consertado. Logo esse pneu tornou-se um sucesso, sendo instalados também em 

carruagens de Paris (QUALIFICAÇÃO..., 2009). 

No ano de 1897, Euler conseguiu iniciar e completar a síntese da borracha ao obter 

sinteticamente o isopreno (RODRIGUES, 2008).  
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Dentro do contexto dessas descobertas, pode-se afirmar que Rondônia teve grande 

participação nos primórdios do processo de industrialização da borracha, pois com a 

descoberta da vulcanização, a Amazônia sofreu forte aquecimento em seu processo de 

ocupação devido a procura pela borracha, que é obtida a partir do látex da Hevea brasiliensis, 

conhecida vulgarmente por seringueira.  

Nesta época, meados do século XIX, o nordeste passava por uma grande seca, o que 

incentivou a migração dos nordestinos para a Amazônia em busca de emprego e melhores 

condições de vida. Somado a isso, houve também uma intensa propaganda do governo 

brasileiro, que atraiu com prêmios e facilidades os migrantes para a região. Nessa época, 

Rondônia recebeu mais de oito mil homens que adentraram as matas e se estabeleceram nos 

seringais (FIERO, 2003). 

A intensa procura por novas áreas para extração da borracha, fez com que brasileiros 

ocupassem o território da Bolívia, gerando um grande conflito na época, que foi solucionado 

com a incorporação do Estado do Acre pelo Brasil, e ainda pagamento de 2 milhões de libras, 

bem como o compromisso da construção de uma estrada de ferro que ligasse a Bolívia ao 

Oceano Atlântico. Após inúmeros conflitos com os indígenas da região e muitas mortes 

provocadas por doenças endêmicas da Amazônia, como a malária, a estrada de ferro foi 

concluída em 1912, ligando o município de Guajará-mirim a Porto Velho. Porém, o interesse 

pela borracha brasileira logo foi perdido devido ao cultivo da Hevea brasiliensis na Malásia. 

Os seringais plantados pelos ingleses na Malásia, com sementes contrabandeadas da Floresta 

Amazônica, passaram a produzir a borracha com maior eficiência e produtividade, assumindo 

o controle do comércio mundial do produto (OLIVEIRA, 2007). 

No século XX, começaram a ser descobertos novos materiais que tornaram a 

borracha sintética mais próxima da natural e na década de 30 surgiram os polissulfetos, o 

nelprene e as borrachas de nitrila (RODRIGUES, 2008).  

Ainda nessa época, surgiram o raiom, náilon e poliéster, que substituíram os 

materiais mais frágeis de algodão e borracha natural (QUALIFICAÇÃO..., 2009). 

Após a segunda guerra mundial foram surgindo outros tipos de borracha sintética, 

visando sempre aumentar sua trabalhabilidade e resistência.  

 

1.3.1 Composição do pneu 

 

Os pneus atualmente podem ser divididos entre aqueles com câmara de ar ou sem 

câmara de ar, de estrutura radial ou diagonal.  
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Os pneus com câmara de ar utilizam-na dentro de sua carcaça, por isso o ar escapa 

instantaneamente quando um objeto pontiagudo perfura-o. Já àqueles sem câmara apresentam 

na parte interna da carcaça uma camada adicional de borracha. Os pneus sem câmara são 

considerados mais vantajosos por serem mais fáceis de desmontar e montar e por eliminarem 

o ar mais lentamente quando perfurados, ou seja, mesmo que um objeto pontiagudo perfure o 

pneu, a camada de borracha se fecha em torno do objeto, impedindo a saída do ar.  

Quanto à estrutura, os pneus podem ser classificados em radial ou diagonal. A 

principal diferença entre eles está na carcaça. O pneu diagonal (convencional) possui uma 

carcaça constituída de lonas têxteis cruzadas umas em relação às outras, e a carcaça do pneu 

radial, por sua vez, constitui-se de uma ou mais lonas com cordonéis em paralelo e no sentido 

radial. As cintas de aço sob a banda de rodagem possibilitam a estabilidade dessa estrutura.  

O pneu radial tem por vantagens maior durabilidade, melhor aderência, maior 

eficiência nas freadas e acelerações e economia de combustível.  

A anatomia de um pneu varia de acordo com sua categoria de uso e finalidade, 

porém a estrutura que constitui um pneu é basicamente a mesma e pode ser observada na 

Figura 2: 

 

Figura 2 – Estrutura do pneu.  
Fonte: Pneus Goodyear, 2011. 

Os pneus são constituídos das seguintes partes: 

01) Banda de rodagem: Segundo a fabricante de pneus Michelin
®

 

(2011), é a parte do pneu que entra em contato direto com o solo, conferindo ao pneu 

propriedades como suportar a carga, assegurar a transmissão da potência automotriz, 

garantir dirigibilidade e respostas eficientes nas frenagens e aceleração, otimizar a 

aderência do veículo aos diversos tipos de solo.   
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A fabricante Bridgestone
®
 (2011) acrescenta que os desenhos na banda de 

rodagem devem proporcionar frenagem e tração, e o composto de borracha deve 

resistir à abrasão e ruptura. 

Lund (1993), em seu estudo, divulgou que a banda de rodagem possui em sua 

composição química (TABELA 1): 

Tabela 1 – Composição química da banda de rodagem de um pneu.  

Composição química Porcentagem 

Carbono 83% 

Hidrogênio  7% 

Oxigênio 2,5% 

Enxofre 0,3% 

Cinzas  6% 
Fonte: Lund, 1993. 

02) Carcaça: Segundo a fabricante de pneus Goodyear
®
 (2011), a carcaça é 

feita de poliéster, suporta a carga e pressão interna do pneu, além de receber e 

transmitir a força propulsora do motor do veículo ao solo.    

03) Lonas (também chamadas de cintas): Estão dispostas no pneu uma sobre 

as outras, possuem estrutura metálica (MICHELIN
®
, 2011) e são responsáveis por 

estabilizarem a forma, permitindo um melhor contato entre o pneu e o piso, além de 

protegerem a carcaça contra impactos, cortes e perfurações (GOODYEAR
®
, 2011). 

04) Talões: De acordo com a Goodyear
®
 (2011), eles ancoram o pneu ao aro 

e evitam seu deslizamento longitudinal.  

A fabricante Bridgestone
®
 (2011), complementa afirmando que constituem-se 

de cabos de aço revestidos de cobre, o que evita sua oxidação. Além disso, são 

isolados individualmente por compostos de borracha para evitar atrito e são revestidos 

de tecido tratado. No mais, devem ter alta resistência à ruptura. 

05) Parede lateral ou costado: Segundo a Bridgestone
®
 (2011), é a parte da 

carcaça que vai dar rodagem ao talão, sendo revestida por um composto de borracha 

com alta resistência à fadiga por flexão. Além disso, amortece lateralmente os 

impactos sofridos pela banda de rodagem e protege a carcaça contra impactos e 

fricções (GOODYEAR
®
, 2011). 

Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos - ANIP (2011), a 

fabricação do pneu utiliza matérias-primas como borracha natural, borracha sintética, 

derivados de petróleo como o negro de fumo, cabos de aço, cordonéis de aço ou náilon e 

produtos químicos como enxofre, sendo a porcentagem de utilização desses componentes 

variável a depender do uso que será dado ao pneu. Por exemplo, para pneus de carros de 

passeio, a maior parte da borracha empregada é sintética. Já para nos pneus de caminhões de 
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carga, predomina a borracha natural, por ser mais resistente a cortes e lacerações. Como 

expõe Kamiura (2002), a borracha natural fornece as propriedades elásticas, enquanto que a 

sintética proporciona a estabilidade térmica do pneumático.  

Na Tabela 2, podem ser observadas mais características da borracha natural (NR) e 

do estireno-butadieno (SBR), um dos tipos de borracha sintética. 

Tabela 2 – Características importantes e aplicações típicas dos elastômeros NR e SBR. 

Nome 

comercial 

Tipo 

químico 

Principais características de aplicação Aplicação química 

Borracha 

natural (NR) 

Poli-isopreno 

natural 

Excelentes propriedades físicas; boa 

resistência ao corte ao entalhe e à abrasão; 
baixa resistência ao calor, ao ozônio e ao 

óleo; boas propriedades elétricas. 

 

 
Pneus e tubos; 

biqueiras e solas; 

juntas e gaxetas SBR Copolímero 
Estireno-

butadieno 

Boas propriedades físicas; excelente 
resistência à abrasão; não possui resistência 

a óleo, ozônio ou ao tempo; boas 

propriedades elétricas. 
Fonte: Callister, 2002. 

De um modo geral, a borracha representa a maior parte de um pneu e compõe cerca 

de 40% do peso total do mesmo.  

Os outros elementos empregados na composição do pneu têm por finalidade 

melhorar as propriedades do mesmo, de modo que a porcentagem de cada elemento, irá 

depender do uso que será dado ao produto final. Na Tabela 3, podem ser observados os 

componentes usados em um pneu médio de automóvel e em um pneu de caminhão. 

Tabela 3 – Composição média do pneu 

 Automóvel Caminhão 

Material Porcentagem Porcentagem 

Borracha / Elastômero  48% 45% 

Negro fumo 22% 22% 

Aço 15% 25% 

Tecido de nylon 5% - 

Óxido de zinco 1% 2% 

Enxofre 1% 1% 

Aditivos 8% 5% 
Fonte: Andrietta, 2002. 

O negro fumo, também chamado de carbono amorfo, negro de carbono ou “Carbon 

Black”, caracteriza-se por ter partículas de reduzidas dimensões (10 – 500nm), o que o torna 

um pó extremamente fino. Ele é fundamental em todos os compostos de borracha, o que 

confere a imprescindível resistência à abrasão e deixa o pneu preto (ANIP, 2011). 

Atualmente, o negro fumo vem sendo substituído pela sílica, cujas propriedades físicas 

reduzem o atrito do pneu com o solo e contribuem para a redução do consumo de combustível 

e consequentemente diminui a emissão de gases poluentes no ambiente (GOMES FILHO, 

2007).  Dados da empresa Carbon Black Group
®
, divulgados em um Parecer técnico do 
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Ministério da Fazenda (2011), dão conta de que 72% do negro fumo produzido é consumido 

pela indústria de pneus.  

Outro importante componente na produção do pneu é o enxofre. Apesar de ser 

empregado em pequena quantidade no processo de fabricação, é o grande responsável pela 

maleabilidade necessária à produção, pois está presente no mais importante processo de 

fabricação do pneu, a vulcanização da borracha. Esse processo surgiu da procura de um 

método que impedisse a borracha de perder elasticidade ao ser aquecida. Segundo Souza 

(1994), consiste em promover ligações químicas intermoleculares, ou seja, ligações cruzadas 

entre as moléculas poliméricas da borracha, de uma forma tridimensional, permitindo assim, 

grandes transformações nas propriedades da borracha, que concedem ao produto acabado 

melhores propriedades.  

Ainda de acordo com Souza (1994), durante o processo de vulcanização são 

utilizadas substâncias com funções específicas, com o objetivo de promover qualidades 

desejadas ao produto acabado, como aceleradores e ativadores de vulcanização, antioxidantes, 

pigmentos, plastificantes, odorantes, desmoldantes, agentes ignífugos, etc.. Dentre eles, 

destaca-se o óxido de zinco, utilizado como catalisador no processo.  

Na Tabela 4 podem ser identificados os compostos químicos existentes no pneu.  

Tabela 4 – Composição química média de um pneu 

Elemento Composto 

Carbono 70% 

Hidrogênio 7% 

Óxido de zinco 1,2% 

Enxofre 1,3% 

Ferro 15% 

Outros 5,5% 
Fonte: Andrietta, 2002. 

 

1.3.2 Fabricação do pneu 

 

A fabricação de um pneu começa na produção da borracha sintética, que são 

polímeros resistentes à temperatura, aos quais se juntam aditivos com as mais variadas 

funções. Esses polímeros são formados por unidades simples (monômeros) de borracha 

natural, poliisopreno sintético, polibutadieno e butadieno-estireno (RIBEIRO, 2005).   

Na produção de um pneu do tipo radial, mais utilizado em carros de passeio, uma 

grande extensão de cabos metálicos e sintéticos é igualmente utilizada. Segundo a empresa 

fabricante de pneus Michelin
®
 (2011), a fabricação de um pneu segue as seguintes etapas: 
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Efetua-se sobre um tambor, que é um cilindro rotativo com uma parte central 

flexível, que permite aproximar os extremos. O primeiro elemento aplicado sobre ele é uma 

lâmina de borracha sintética, impermeável ao ar. Esta capa substitui a câmara de ar nos pneus 

atuais. Na etapa seguinte, coloca-se uma lona de cabos têxteis embutidos em borracha. Esta 

rede de cabos forma uma armadura que envolve todo o pneu, chamada de carcaça radial.  

Apoiados em bandas de borrachas perfiladas, são colocados dois aros metálicos de 

alta resistência, com a finalidade de manter o pneu sobre o solo. Em seguida, a lona carcaça é 

dobrada por cima do aro. Outros elementos são colocados por cima com a finalidade de 

manter o aro firme. Logo depois são colocados os flancos nas extremidades.  

Após essa etapa, a parte central do cilindro é insuflada, dando forma ao pneu. Em 

seguida, são colocadas duas lonas na parte superior do pneu. Estas são constituídas de fios 

metálicos, dispostos obliquamente, formando triângulos com a lona carcaça para limitar as 

deformações do pneu. Após, a bandada de rodagem é colocada.  

O pneu então é retirado do cilindro e colocado em um molde de cocção, equipamento 

com mesmo princípio de uma panela de pressão. Este, possui todas as futuras marcações e 

desingners de um pneu. O processo de cocção inicia-se quando uma tubulação enche o molde 

de água quente à pressão, empurrando a borracha até o fundo da escultura, gravada no molde. 

A subida da temperatura provoca a vulcanização da borracha. Ou seja, o enxofre incorporado 

às misturas da borracha forma ligações entre as cadeias de polímeros. Assim, a borracha passa 

de um estado plástico ao estado elástico. Ao sair do molde, o pneu já adquiriu a sua forma e 

propriedades definitivas.  

 

1.4 LEGISLAÇÃO 

 

No Brasil, as leis que dispõem sobre o gerenciamento desse resíduo são 

relativamente recentes. Porém, o Brasil foi o primeiro país na América Latina a regulamentar 

a disposição de pneus (LAGARINHOS, et. al., 2009).  Em 1999, surgiu a Resolução 

CONAMA nº 258 que determinou que as empresas fabricantes e as importadoras de 

pneumáticos são obrigadas a coletar e dar destinação final ambientalmente adequada aos 

pneus inservíveis. Os distribuidores, revendedores, reformadores e consumidores finais 

também são co-responsáveis pela coleta dos pneus usados, os quais devem colaborar com a 

coleta.  

No ano de 2000, a portaria 8 da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX proibiu a 

concessão de licenças para a importação de pneus recauchutados (reformados) e usados, como 
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bem de consumo ou matéria-prima, utilizando o argumento de que estes pneus entrariam no 

país com vida útil curta e logo se transformariam em passivo ambiental (MOTTA, 2008). 

Porém essa Portaria foi alterada em 2003, para permitir a importação dos países integrantes do 

Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, sob alegação de que a proibição violaria o acordo de 

livre comércio. Desde então, algumas empresas continuam conseguindo licenças para 

importação por meio de liminares concedidas pela justiça sob alegação de que se é possível 

importar dos países do MERCOSUL, também deve ser possível importar pneus de qualquer 

outra localidade, tendo em vista que se a restrição é visando a preservação do meio ambiente, 

deve ser restritiva à todos os países.   

Em 15 de maio de 2002, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA lançou a Instrução Normativa nº 8 que instituiu os 

procedimentos para o cadastramento de fabricantes, importadores de pneumáticos, 

processadores e destinadores de pneus inservíveis. E em 25 de setembro de 2002 lançou a 

Instrução Normativa nº 21, onde criou-se um mecanismo de compensação para os pneus 

exportados, ou seja, para cada pneu enviado ao exterior, ou o seu equivalente em peso, 

inclusive aqueles que equipam veículos importados, reduzia-se um pneu da cota de 

reciclagem. 

Em 21 de março de 2003, a Resolução nº 258 foi alterada pela Resolução CONAMA 

n.º 301, que estendeu a obrigação de oferecer destinação ambientalmente adequada também 

aos pneus reformados importados. 

No ano de 2006, o IBAMA lançou a Instrução Normativa nº 96, que obrigava 

fabricantes e reformadores de pneumáticos, entre outros, ao registro no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou utilizadoras de Recursos Ambientais, 

instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, bem como 

apresentação de relatório anual de atividades para aqueles que comercializam ou importam 

pneus. Esta foi revogada pela Instrução Normativa nº 31/2009 que visou melhorar o 

enquadramento das atividades nas categorias do Cadastro. Esta então foi revogada pela 

Instrução Normativa de nº 07/2011 que aumentou a lista das atividades potencialmente 

poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais.  

Em 30 de Setembro de 2009 foi instituída a Resolução CONAMA nº 416 que dispõe 

sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada. Segundo consta no Art. 3º: “A partir da entrada em vigor desta 

Resolução, para cada pneu novo comercializado para o mercado de reposição, as empresas 

fabricantes ou importadoras deverão dar destinação adequada a um pneu inservível”. 
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A Resolução nº 416 também exige a elaboração de um Plano de Gerenciamento de 

coleta, armazenamento e destinação de pneus inservíveis (Plano de Gerenciamento de Pneu - 

PGP), que deve conter no mínimo: 

I - Descrição das estratégias para coleta dos pneus inservíveis, acompanhada de cópia 

de eventuais contratos, convênios ou termos de compromisso, para este fim; 

II - indicação das unidades de armazenagem, informando as correspondentes 

localização e capacidade instalada, bem como informando os dados de identificação do 

proprietário, caso não sejam próprias; 

III - descrição das modalidades de destinação dos pneus coletados que serão adotadas 

pelo interessado; 

IV - descrição dos programas educativos a serem desenvolvidos junto aos agentes 

envolvidos e, principalmente, junto aos consumidores; 

V - número das licenças ambientais emitidas pelos órgãos competentes relativas às 

unidades de armazenamento, processamento, reutilização, reciclagem e destinação; e 

VI - descrições de programas pertinentes de auto-monitoramento. 

Os PGPs devem ser disponibilizados anualmente, bem como deverão ser atualizados 

sempre que seus fundamentos sofrerem alguma alteração ou o órgão ambiental licenciador 

assim o exigir. 

Após a entrada desta Resolução em vigor, o IBAMA decretou a Instrução Normativa 

nº 01, de 18 de março de 2010. Nela, são instituidos os procedimentos necessários ao 

cumprimento da Resolução CONAMA nº 416, pelos fabricantes e importadores de pneus 

novos, sobre coleta e destinação final de pneus inservíveis. Desde o fim de março de 2010 as 

empresas importadoras e fabricantes de pneus novos com peso unitário superior a 2 kg têm 

que comprovar, por meio de relatórios específicos no site do IBAMA, a destinação adequada 

de pneus inservíveis. Esses relatórios são preenchidos trimestralmente. 

De acordo com a Instrução Normativa, os casos de importação como, por exemplo, 

admissão temporária, reimportação, retorno de mercadorias e exportação temporária, são 

dispensados da obrigatoriedade. Importações realizadas por pessoa física onde o total 

importado seja igual ou inferior a quatro unidades por ano de pneus novos, e o peso de cada 

pneu não ultrapasse 40kg, também são dispensados da regulamentação. 

A Tabela 5 mostra a evolução da legislação brasileira quanto à quantidade de pneus a 

serem destinados adequadamente por empresas fabricantes e importadoras de pneus novos: 
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Tabela 5 – Quantidade de pneus a ter destinação adequada por fabricantes e importadoras de pneus 

novos, de acordo com a Legislação Brasileira. 

Período de instituição 

da lei 

Pneus novos 

(fabricados ou 

importados) 

Pneus inservíveis Legislação 

Jan/2002 Para cada 04 pneus 

novos 

Deveriam dar 

destinação a 01 
inservível 

Resolução CONAMA 

nº 258/2000 

Jan/2003 Para cada 02 pneus 
novos 

Deveriam dar 
destinação a 01 

inservível 

Resolução CONAMA 
nº 258/2000 

Jan/2004 Para cada 01 pneu 

novo  

Deveriam dar 

destinação a 01 
inservível 

Resolução CONAMA 

nº 258/2000 

Jan/2005 Para cada 04 pneus 

novos 

Deveriam dar 

destinação a 05 

inservíveis 

Resolução CONAMA 

nº 258/2000 

Out/2009 Para cada 01 pneu 

novo 

Deveriam dar 

destinação a 01 

inservível 

Resolução CONAMA 

nº 416/2009 

Fonte: Autoria própria. 

Já na Tabela 6 é possível observar a evolução da legislação brasileira quanto à 

quantidade de pneus a serem destinados adequadamente por empresas que importam pneus 

reformados. 

Tabela 6 – Quantitativo de destinação adequada por empresas importam pneus reformados. 

Período de instituição 

da lei 
Pneus reformados 

importados 

Pneus inservíveis Legislação 

Jan/2004 Para cada 04 pneus 

reformados 

importados 

Deveriam dar 

destinação a 05 

inservíveis 

Resolução 

CONAMA nº 

258/2000 

 

Jan/2005 

Para cada 03 pneus 

reformados 

importados 

Deveriam dar 

destinação a 04 

inservíveis 

Resolução 

CONAMA nº 

258/2000 
Fonte: Autoria própria. 

Em Porto Velho, foi sancionada em 2010 a Lei ordinária nº 1902, que dispõe sobre o 

recolhimento e destinação dos pneus inservíveis no município de Porto Velho. Essa lei obriga 

empresas que trabalham diretamente com o pneu, como distribuidores, revendedores de pneus 

novos, usados e recauchutados, borracharia, prestadores de serviços e demais seguimentos 

que manuseiam pneus inservíveis, a possuir local seguro para acondicionamento desse 

resíduo.  De forma que esses locais devem ser apenas provisórios para facilitar o transporte 

dos pneus até o ecoponto Vila Princesa, local este administrado pela Prefeitura do município e 

destinado ao acondicionamento de pneus inservíveis.  

Ainda segundo a Lei, além de fixar placa avisando a população a respeito do 

potencial poluidor do pneu quando descartado na natureza, ela ainda indica que os locais para 
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armazenamento temporário deva ser compatíveis com o volume e a segurança do material a 

ser armazenado; ser cobertos e fechados de maneira a impedir acúmulo de água; ser 

sinalizado corretamente, alertando para os riscos do material ali armazenado; não podem  

ter sistema de escoamento de água ligado à rede de esgoto ou de águas pluviais; bem como os 

pneus inservíveis serem armazenados no estabelecimento de maneira ordenada e classificados 

de acordo com suas dimensões. Além disso, os estabelecimentos que trabalham com pneus 

devem comprovar a cada 90 dias a destinação ambientalmente adequada dada aos pneus, 

realizada junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, sob pena de sanções 

administrativas.  

 

1.4.1 Polêmica da importação de pneus remoldados 

 

A indústria de pneumáticos no Brasil divide-se em dois setores, o de fabricantes de 

pneus novos e o de reformadores.  O primeiro setor é dominado pelas empresas estrangeiras 

com sede no Brasil, tais como Goodyear
®
, Pirelli

®
 e Bridgestone

®
, que tem seus interesses 

representados pela ANIP. Já as empresas que reformam pneus são duplamente representadas, 

tanto pela Associação Brasileira do Segmento de Reformas de Pneus – ABR, quanto, mais 

recentemente, pela Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remoldados – ABIP. 

Contudo, o setor de reformados no Brasil vem passado por um momento conturbado 

desde que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior brasileiro 

introduziu a Portaria da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) n.º 8 em 25 de setembro de 

2000, que proibia a emissão de licença automática para entrada de pneus remoldados. Antes 

disso, a Portaria DECEX nº 8/91, em seu art. 27, já vedava a importação de bens de consumo 

usados, encontrando fundamento no Decreto 99.244/90, editado em face do art. 237 da 

Constituição Federal de 1988. No ano de 2001, o Poder Executivo brasileiro emitiu o Decreto 

Presidencial n.º 3.919, que previa multa de R$400 (quatrocentos reais) por unidade nos casos 

em que se verifica a importação de pneumáticos usados e reformados, e estabelecia na mesma 

pena quem comercializasse, transportasse, armazenasse, guardasse ou mantesse em depósito, 

pneumáticos usados e reformados, importados. Em 2003, o Decreto Presidencial nº. 4.592 

eximiu pneus remoldados importados dos demais países do MERCOSUL a pagarem esta 

multa, que foi corroborada no ano de 2008 com o Decreto Presidencial nº 6.514. Ainda no ano 

de 2003, a Portaria nº 8 de 2000, foi revogada pela Portaria da SECEX n.º 17, mantendo a 

proibição à importação, mas abrindo exceção para os países integrantes do Mercado Comum 

do Sul – MERCOSUL, segundo o art. 37 da referida Portaria. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/114169/decreto-99244-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.514-2008?OpenDocument
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A decisão de abrir exceção para os países que integram o MERCOSUL foi tomada 

após reclamação do Uruguai, de que o Brasil ao proibir a importação de pneus remoldados 

estaria violando uma série de normativas do acordo comercial com os países do MERCOSUL, 

mais precisamente:  

Decisão nº. 22 de 29 de junho de 2000 do Conselho Mercado Comum, 

que proíbe a adoção de medidas, de qualquer natureza, restritiva do comércio 

recíproco; o Artigo 01 do Tratado de Assunção, que estabelece o objetivo de 

consolidar o processo de integração e cooperação econômica; e Artigos 01 e 10(2) 

do Anexo 1 ao Tratado de Assunção, que proíbe restrições não-tarifárias, além de 

ferir aos princípios gerais de direito internacional (MOROSINI, 2006, p. 16). 

O Brasil chegou a argumentar que a decisão foi tomada por entender que pneus 

remoldados, por mais que tenham passado por um processo de industrialização a fim de 

aumentar suas vidas úteis, são bens usados. 

Porém, o Tribunal Arbitral Ad Hoc, constituído para analisar esta reclamação, no dia 

8 de janeiro de 2002, decidiu, por unanimidade, que a Portaria nº. 8/00 era incompatível com 

a normativa do MERCOSUL e ordenou que o Brasil adaptasse sua legislação para conformar 

a decisão do Tribunal (MOROSINI, 2006). O Brasil então eliminou a proibição para 

importação de pneus remoldados oriundos de outros países do MERCOSUL através da 

Portaria SECEX nº. 2, de 8 de março de 2002. 

Após essa decisão, o Ministério Público Federal, baseado no princípio da precaução, 

entrou com uma ação civil pública questionando as medidas tomadas e alegando que os 

argumentos de natureza ambiental e de saúde pública não foram analisados pelo Tribunal Ad 

Hoc.  

No mesmo ano em que saiu a decisão do Tribunal para a questão Brasil/Uruguai, a 

Argentina pôs em vigor a lei n° 25.626, promulgada no dia 8 de agosto de 2002, que estendia 

para todo território argentino a proibição de importação de pneus e câmaras remoldadas. 

Novamente o Uruguai, entrou com uma reclamação no Tribunal Ad Hoc, fazendo a mesma 

alegação que havia feito anos antes sobre o Brasil. Porém a Argentina justificou que a lei 

enquadrava-se na exceção apresentada no artigo 50 do Tratado de Montevidéu de 1980, 

incorporado ao Anexo I ao Tratado de Assunção, que diz que nenhuma disposição do Tratado 

de Montevidéu de 1980 será interpretada como impedimento para adoção e cumprimento de 

medidas destinadas à proteção da vida e saúde das pessoas, dos animais e vegetais. 

A Argentina informou ainda que o debate legislativo recaiu sobre o caráter 

preventivo da lei com relação ao ingresso de resíduos disfarçados de mercadorias com vida 

útil comprometida, assim como os impactos ambientais desse tipo de produto, tendo em conta 

a complexidade e os custos de sua gestão (MOROSINI, 2006). 
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Com isso, o Tribunal Arbitral Ad Hoc, em 25 de outubro de 2005, decidiu que a Lei 

nº. 25.626 era compatível com o disposto no Tratado de Assunção e seu Anexo I, com as 

normas derivadas de tal Tratado, assim como com as disposições de Direito Internacional 

aplicáveis à matéria. 

Ainda assim, o Uruguai recorreu ao Tribunal Permanente de Revisão do 

MERCOSUL, que conclui que o laudo arbitral em revisão possuia evidentes e graves erros 

jurídicos, decidindo então, por maioria, revogar o Laudo do Tribunal Arbitral Ad Hoc e 

determinar que a Lei nº. 25.626 era incompatível com a normativa do MERCOSUL. 

Além do Uruguai, o Brasil também obteve reclamações dos países da Comunidade 

Européia, que até a imposição das restrições vinha sendo um importante mercado para a 

indústria européia de reforma, representando aproximadamente 20% do seu mercado 

exportador (MOROSINI, 2006).  

Ainda de acordo com Morosini (2006), as exportações continuaram depois da 

imposição da restrição, seja por conta de licenças de importação ainda em circulação, seja por 

deficiências no sistema de informação aduaneiro, ou como resultado de ações judiciais 

movidas por importadores em cortes brasileiras. 

Após muitas discussões visando à mudança nas medidas brasileiras, a Comunidade 

Européia em 27 de abril de 2006, apresentou sua primeira petição escrita ao Órgão de solução 

de Controvérsias da OMC – Organização Mundial do Comércio, considerando que as 

medidas brasileiras são incompatíveis com as obrigações brasileiras assumidas perante a 

OMC.  

No dia 12 de Junho de 2007, a OMC divulgou sua decisão de que o Brasil poderia 

manter a proibição de importação de pneus reformados, devendo garantir de maneira eficaz a 

proibição da importação destes produtos. Segundo o Fórum Brasileiro de ONG’s e 

Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (2007), a vitória brasileira 

se baseia no fato de que a OMC reconheceu que a importação de pneus reformados já está 

proibida pela legislação brasileira, e que a mesma está acontecendo apenas baseada em 

liminares motivadas por interesses de importadores brasileiros. Desde então, aguarda-se a 

decisão do Supremo Tribunal Federal que deve julgar a proibição definitiva dessas 

importações, acabando de vez com as liminares executadas até hoje.  

Segundo a ANIP, em 2010 as nove empresas associadas a ela produziram 67,3 

milhões de unidades, com um crescimento de 15% em relação à produção de 2009 (TABELA 

7). 
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Tabela 7 - Produção anual de pneumáticos em unidades por grupo. 

      

Pneumáticos 
Total 2007 

(milhões) 

Total 2008 

(milhões) 

Total 2009 

(milhões) 

Total 2010 

(milhões) 

Participação 

2010 

1 – Carga 7.319 7.367 6.034 7.735 11,50% 

2 – Caminhonetes 6.058 5.842 5.601 7.941 11,80% 

3 – Automóveis 28.791 29.586 27.492 33.813 50,20% 

4 - Motocicletas e 

Motonetas 
13.725 15.250 13.000 15.205 22,60% 

5 – Outros 1.354 1.666 1.684 2.611 3,90% 

6 - Total de 

Pneumáticos 
57.247 59.711 53.811 67.305 100,00% 

Fonte: ANIP, 2011. 
     

Pode-se observar que a indústria de pneumático vem acompanhando as oscilações de 

mercado já que a crise mundial de 2008 foi refletida na queda da produção no ano seguinte. 

Segundo a ANIP, o segmento mais afetado foi o de pneus para tratores agrícolas, com queda 

de 24% na produção em 2009.   

O acréscimo na produção muito acima da média entre os anos de 2009 e 2010 pode 

ser reflexo da incorporação de mais uma fábrica de pneus à Associação de produtores de 

pneumáticos, que passou de oito para nove empresas, sendo elas: 

 Bridgestone
®

 

 Goodyear
®

 

 Levorin
®

 

 Maggion
®

 

 Michelin
®

 

 Pirelli
®

 

 Rinaldi
®

 

 Tortuga
®

 

 Continental
®

 

Desde do ano de 2009, por exigencia da Resolução nº 416 do CONAMA, para cada 

pneus novos produzidos, 01 inservíveis deve ter destinação ambientalmente adequada. 

Segundo a Reciclanip, empresa responsável pela coleta e destinação de pneus inservíveis, 

foram coletados e destinados de forma ambientalmente correta 311.554 toneladas de pneus 

inservíveis em 2010, o equivalente a 62 milhões de unidades de pneus de carros de passeio. 

Ou seja, 5,3 milhões a menos do que obrigada a Resolução. 

Vale salientar que o projeto da Reciclanip teve início no ano de 1999, com o 

Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis implantado pela ANIP. Ao 
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longo dos anos, o Programa foi ampliando sua atuação em todas as regiões do País, levando 

os fabricantes a criar uma entidade voltada exclusivamente para a coleta e destinação de 

pneus no Brasil.  

A parti de 1999, quando começou a coleta dos pneus inservíveis pelos fabricantes, 

mais de 1,3 milhões de toneladas de pneus inservíveis, o equivalente a 270 milhões de pneus 

de passeio, foram coletados e destinados adequadamente. Atualmente, a entidade conta com a 

associação das empresas Bridgestone, Goodyear, Michelin, Pirelli e Continental. 

Segundo a Reciclanip, existem 711 pontos de coleta em parceria com as prefeituras, 

distribuídos nos 26 estados e Distrito federal. A empresa coleta e encaminha os inservíveis 

para trituração ou reaproveitamento. A entidade divulgou ainda que coletou e destinou de 

forma ambientalmente correta 168.148 toneladas de pneus inservíveis nos primeiro semestre 

de 2011, o equivalente a 33,63 milhões de unidades de pneus de carros de passeio.  

 

1.5 DESTINAÇÃO DE PNEUS USADOS 

 

A lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de resíduos sólidos, classifica 

como destinação ambientalmente adequada: “A destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e o aproveitamento energético ou outras 

destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio 

Ambiente), do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária) e do Suasa (Sistema Único 

de Atenção à Sanidade Agropecuária), entre as quais observam as normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 

impactos ambientais adversos”. Dentro desta perspectiva, pode-se afirmar que a alternativa de 

destinação mais utilizada é a recuperação dos pneus por meio da reforma.  

 

1.5.1 Reforma de pneus 

 

Atualmente, o segmento de reforma de pneus é representado por duas entidades: a 

ABR (Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus) e a ABIP (Associação 

Brasileira da Indústria de Pneus Remodelados). Segundo dados da ABR (2011), o Brasil é o 

segundo mercado mundial de reforma de pneus, ficando atrás somente dos Estados Unidos. 

A reforma do pneu pode ser feita através da recapagem, recauchutagem e 

remodelagem. A recapagem trata-se da raspagem da banda de rodagem e adição de uma nova 

camada de borracha. Já na recauchutagem, além da banda de rodagem, a parte da lateral do 
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pneu também é substituída. E por último na remodelagem, todo o componente ganha nova 

cobertura (OLIVEIRA, 2003). 

O processo de reforma pode ser repetido uma única vez para pneus de automóveis de 

passeio, e até três vezes para caminhões de carga (MOTTA, 2008). Porém, não são todos os 

pneus usados que podem passar por esse processo. Seixas (2005) expõe que devido às 

péssimas condições das estradas brasileiras, apenas 1/3 dos pneus novos produzidos possuem 

condições de reforma. As empresas de reforma de pneus sempre alegaram que esse volume 

nunca foi suficiente para atender às solicitações do mercado, fazendo-se necessária a 

importação de pneus usados (RIBEIRO, 2005). 

Além disso, é mais vantajoso importar as carcaças devido à qualidade em que se 

encontram, tendo em vista que as encontradas no Brasil são de péssima qualidade devido às 

condições das estradas do País.   

Entre as principais vantagens da reforma de pneu está a reutilização de um bem dado 

como velho. Com isso gera-se uma economia de 20 litros de petróleo para pneus de passeio e 

de 40 litros para pneus de caminhonete (RIBEIRO, 2005). Além disso, esse material acaba 

tendo um apelo econômico muito forte já que é vendido cerca de 30% mais barato que pneus 

novos (RIBEIRO, 2005).  

 

1.5.2 Reciclagem 

 

A reciclagem do pneu encontra dificuldade devido ao processo de fabricação desse 

material. Como foi visto, o pneu possui uma estrutura complexa na sua produção que envolve 

diversos tipos de materiais, além de ter um elastômero como componente principal, a 

borracha. Esta, depois de pronta em sua forma final torna-se difícil de ser novamente 

moldada, pois quando submetido a calor intenso, degrada antes mesmo de fundir.  

Atualmente existem dezenas de formas para reciclagem do pneu. Aquelas cujos 

processos não alteram as propriedades químicas, são chamadas de reciclagem mecânica e são 

os casos dos pneus usados como barragens. Já quando há modificação das propriedades 

químicas, a reciclagem é chamada de química ou industrial, como é o caso da 

desvulcanização e pirólise (ANDRIETTA, 2002).   

A recauchutagem e a geração de energia pela queima foram às primeiras formas de 

reutilização de pneus. Com o avanço tecnológico surgiram novas aplicações, como a mistura 

com o asfalto, considerada no exterior como uma das principais soluções para a disposição 

dos milhões de pneus descartados anualmente (NOHARA, 2005). 
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De acordo com Lagarinhos (2004), as opções de reciclagem mais utilizadas são:  

 Co-processamento em fornos de cimenteiras;  

 Co-processamento de pneus com a rocha de xisto pirobetuminoso;  

 Pavimentação com asfalto-borracha;  

 Queima de pneus em caldeiras;  

 Utilização na construção civil;  

 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; Tapetes automotivos; Borracha de vedação;  

 Equipamentos de playground;  

 Criadouros de peixes e camarões;  

 Amortecedores para cancelas em fazendas; 

 Leitos de drenagem em aterros. 

Entre essas, ganha destaque o co-processamento. Iniciado no Brasil na década de 90, 

no Estado de São Paulo, estendeu-se posteriormente para o Rio de Janeiro, Paraná, Rio 

Grande do Sul e Minas Gerais (MARINGOLO, 2001). 

O co-processamento dos pneus nos fornos de clínquer é uma atividade que 

proporciona o aproveitamento térmico dos pneus, reduzindo a queima de combustíveis fósseis 

não renováveis, além disso, incorpora ao clínquer o aço contido nos pneus (LAGARINHO, et. 

al., 2008). Estima-se que cerca de 40% dos pneus usados, são destinados à queima em 

indústrias de cimento (QUINTERO, 2009). 

Segundo Nohara (2005), os pneus descartados são grandes geradores de energia, seu 

poder calorífico é de 12 mil a 16 mil BTUs por quilo, superior ao do carvão.  

Lagarinhos (et. al., 2008) afirma que entre as principais vantagens da obtenção de 

energia através do pneu em fornos de cimenteiras está na geração de menores quantidades de 

SO2 e NOx, quando comparados aos combustíveis tradicionais. Ademais, durante o processo 

produtivo acontece o aumento da capacidade do clínquer de incorporar o aço contido nos 

pneus.  
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Porém Monteiro (et. al., 2008) expõe que apesar de parecer uma técnica simples, a 

queima de pneus pode ser desastrosa, considerando que o processo é realizado em contra 

corrente, ou seja, a carga vai sendo aquecida, progressivamente, antes de chegar à zona de 

combustão. Logo, substâncias voláteis podem ser arrastadas antes de atingirem a temperatura 

necessária à sua destruição, podendo contaminar o cimento, diminuindo assim sua qualidade. 

Santi (2003) afirma que por conta disso, a queima de pneus ou de qualquer outro 

resíduo em fornos de cimento deva seguir alguns critérios estabelecidos pelos órgãos 

ambientais responsáveis, durante o processo de licenciamento das empresas. 

Sobre isso, Monteiro (2008) conclui em seu estudo que tanto a fiscalização vigente 

como a população e os funcionários que trabalham direta ou indiretamente com o cimento em 

fábricas, comércio e construções, devam estar atentos ao lidar com o cimento portland, 

oriundo de unidades que queimam resíduos em fornos de clínquer. Pois podem estar lidando 

com um cimento fora dos padrões de qualidade ambiental esperados, face à possibilidade de 

incorporação dos contaminantes dos resíduos à matriz do cimento, ao considerar a 

incorporação das cinzas dos combustíveis alternativos. Ademais, diz que os fornos de 

cimenteiras não reúnem condições necessárias para regular o processo de incineração de 

resíduos industriais, nem mecanismos eficazes de controle da contaminação que se produz 

durante o processo. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa pode ser caracterizada quanto à natureza, quanto à forma de abordagem 

do problema, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos (SILVA, et. al., 

2001). Do ponto de vista da natureza, essa pesquisa pode ser classificada como básica, pois 

objetivou gerar novos conhecimentos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática 

prevista e envolveu verdades e interesses universais. Já quanto à abordagem do problema, 

pode ser caracterizada como quantitativa, pois visou traduzir em números opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las. Porém também envolveu características de uma 

pesquisa qualitativa, já que passou por etapa de entrevista e questões abertas nos 

questionários. Quanto aos objetivos é descritiva, pois visou descrever as características de 

determinada população e envolveu o uso de técnicas padronizadas para coleta de dados como 

os questionários (GIL, 1991). Também quanto aos objetivos enquadra-se em exploratória, 
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pois envolveu levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado (GIL, 1991). 

A pesquisa assumiu também procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica, pois 

foi elaborada com a participação de materiais já publicados em livros, artigos periódicos, teses 

e revistas científicas. Também enquadra-se em um estudo de caso, pois envolveu o estudo 

profundo de alguns objetivos de maneira que se permitiu o seu amplo conhecimento (GIL, 

1991). 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

Os instrumentos da pesquisa (questionários e entrevistas) foram construídos com 

base nos interesses surgidos após um estudo bibliográfico inicial, o qual auxiliou também os 

objetivos da pesquisa, nos métodos e nas técnicas de coleta de dados, focando a estruturação 

do trabalho no gerenciamento de dados sobre os pneus desde a venda até a sua forma de 

resíduo, passando pela responsabilidade das empresas com o meio ambiente.  

Durante o processo de construção, foram tomados os seguintes cuidados:  

1) Verificar se a pergunta era pertinente à pesquisa (MARCONI, et. al., 1996).  

2) Analisar se existia necessidade de ter mais de uma pergunta sobre o assunto 

(MATTAR,1996).  

3) Verificar se as empresas tinham conhecimento técnico necessário para responder 

as questões (MARCONI, et. al., 1996):  

4) Se a utilização da linguagem era clara e de fácil entendimento para as empresas.  

A escolha da aplicação de questionário, além das entrevistas, aconteceu por ser um 

dos procedimentos mais utilizados para obter informações e também por ser uma técnica de 

custo razoável, podendo inclusive apresentar as mesmas questões para todas as empresas de 

cada categoria, com anonimato e finalidades específicas da pesquisa com elevada 

confiabilidade (MARCONI et. al., 1996).  

Para tanto, foram utilizadas questões abertas, fechadas e de múltiplas escolhas, 

atentando para que as de múltiplas escolhas tivessem opção de resposta aberta do tipo 

“outros”, para evitar que informações deixassem de ser acrescentadas por falta de opção. Os 

questionários foram formatados em tamanho A4 com capa, onde foram mostrados os 

objetivos da pesquisa, bem como sua identificação com o nome da pesquisadora e da 

instituição de ensino (ANEXO A). É importante ressaltar que nos casos em que houve dúvida 

nas respostas abertas, foi entrado em contato com as empresas, a fim de dirimi-las.   
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O primeiro estágio da pesquisa foi realizado junto às empresas que trabalham 

diretamente com o pneu, tanto em seu estágio novo, quanto na sua forma de resíduo, ou seja, 

revendedoras de pneu, reformadoras e oficinas mecânicas. A coleta de dados para essas 

categorias foi realizada de duas formas, através de questionários e entrevistas.  

Os questionários (ANEXO B) foram aplicados aos responsáveis pelas empresas de 

revenda e reforma de pneus do município de Porto Velho, e contavam com perguntas 

discursivas e de múltipla escolha. Para estas categorias preferiu-se aplicar questionário por se 

tratar de público alvo alfabetizado e capacitado para responder aos dois tipos de perguntas. 

Essas categorias apresentam estatisticamente um universo pequeno, tendo em vista que a 

pesquisa restringe-se ao Município de Porto Velho. Dessa forma, foram consideradas para 

efeito de coleta de dados todas as sedes de empresas que realizam essas atividades no 

município, sendo que a relação das empresas foi obtida através da Junta Comercial do Estado 

de Rondônia. O acesso a relação de empresas foi autorizado mediante requerimento 

apresentado pela pesquisadora (ANEXO C). 

Ao todo foram entregues questionários a 06 revendedoras e 03 reformadoras. Destas, 

apenas 01 revendedora não teve interesse em participar da pesquisa.  

O intuito junto às empresas que revendem pneus foi saber se dispunham de algum 

tipo de gerenciamento interno de pneus inservíveis; existência de incentivo para devolução 

dos pneus usados à fábrica; aceitação do pneu velho no caso da compra de um novo, bem 

como consequente destinação; existência de segregação entre os pneus usados; existência de 

fiscalização por parte da Prefeitura; e identificar se a empresa realizava a conscientização de 

seus funcionários através da educação ambiental. 

Para as empresas reformadoras de pneus, o interesse era quantificar os pneus 

reformados; saber o procedimento dado àqueles que não poderiam mais passar por este 

processo, bem como quantificá-los; saber para onde e por quem eram destinados; saber se a 

Prefeitura tinha participação no gerenciamento e fiscalização dos pneus inservíveis, bem 

como conhecer se a empresa reciclava de alguma forma os inservíveis.  

Já para a categoria das oficinas mecânicas, entendeu-se prudente a realização de 

entrevistas (ANEXO D) visando que nem todos os responsáveis por esse tipo de 

empreendimento possuem nível de escolaridade suficiente para responder o questionário.  

Neste tipo de empreendimento, grande parte não possui registro junto aos órgãos de 

fiscalização. Logo, foi aplicado o método de amostragem aleatória simples, utilizando como 

base os bairros de Porto Velho, mesma técnica empregada por Gomes (et. al., 2005). Este  

propõe que na identificação do universo de estabelecimentos existentes, os pesquisadores 
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percorram as regiões, levantando as localizações desses estabelecimentos, por meio de 

observação visual.  

Para a seleção dos bairros, foi utilizado como base o Mapa da Área Urbana do 

Distrito Sede do Município de Porto Velho (2007), atualizado em Julho de 2009, onde foram 

encontrados 69 bairros que fazem parte da Capital de Rondônia. De posse dos bairros, foi 

realizado um sorteio, de onde foram retirados 30% do montante. Ou seja, 20,7 que foi 

arredondado para 21 bairros.  

Além dos bairros sorteados, realizou-se entrevista em 01 bairro por conveniência. A 

visualização de onde foram realizadas as entrevistas nas oficinas mecânicas pode ser feita 

conforme a Figura 3. 

 
Figura 3 – Visualização dos bairros onde foram coletados dados em oficinas mecânicas. 

Com a amostra selecionada, teve início a identificação de 01 oficina mecânica em 

cada bairro através da observação visual.   

Ao todo, foram realizadas entrevistas em 22 oficinas mecânicas com o intuito de 

quantificar os pneus inservíveis que chegavam a elas; a origem mais frequente desses pneus; a 

destinação dada a eles, por quem e de que forma ela era feita; e se existia algum tipo de 

incentivo, fiscalização ou orientação por parte da Prefeitura do município.   
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Na segunda etapa foram coletados os dados a respeito das políticas de gerenciamento 

do pneu usado junto ao órgão ambiental responsável, ou seja, a Secretária de Meio Ambiente 

do Município de Porto Velho – SEMA. A coleta de dados neste caso foi feita através de 

entrevista (ANEXO E), por entender que poderiam surgir novas perguntas ao longo de sua 

realização. 

Em um ultimo momento, foi realizada visita ao local onde está instalado o ecoponto 

do município, onde com auxílio de uma câmera da marca Sony de 7.2 mega pixels, foi 

possível registrar imagens do local.  

 

2.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A tabulação dos dados foi feita eletronicamente, onde algumas questões foram 

recriadas em tabelas no Excel
®
, sendo então elaborados gráficos e tabelas para facilitar a 

análise dos resultados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O crescimento populacional trouxe o aumento na frota de veículos, gerando maior 

descarte de pneus usados em Porto Velho. Entre as 22 oficinas mecânicas pesquisadas, 

estimou-se que esse montante chegue, em média, a 79 pneus /mês /oficina, sendo a grande 

maioria oriunda de carros de passeio. Considerando a pesquisa realizada por Gomes (et. al., 

2005) no município de Vitória/ES no ano de 2005, onde a maioria dos estabelecimentos que 

trabalhavam com pneu descartavam em média 75 pneus/mês e ainda que o município possuía 

uma frota de 105.560 veículos de pequeno porte, 16.880 a mais que Porto Velho no ano de 

2010, pode-se observar que são descartados mais pneus em Porto Velho mesmo tendo uma 

frota menor do que a encontrada em Vitória/ES no ano da pesquisa.  

Furiam (et. al., 2006) concluiu em seu estudo que a educação ambiental proporciona 

hábitos responsáveis no descarte ao lixo desde que feito continuamente, fato que pôde ser 

observado nesta pesquisa, onde todas as empresas que informaram ter programa de educação 

ambiental apresentaram gerenciamento eficaz no descarte ambientalmente adequado dos 

pneus usados. 

Dentre os pneus usados que são encaminhados para reforma, 71% em média são 

reaproveitados, como mostra a tabela 8: 
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Tabela 8 – Média de pneus usados reaproveitados através da reforma. 

Empresas  

 

Pneus usados que chegam às 

Reformadoras/mês 

 

 

Pneus que são reaproveitados através 

da reforma/mês 

 

Reformadora 1 

 

 

 

300 

 

 

 

240 

Reformadora 2  520  494 

Reformadora 3  1220  720 

Total  2040  1454 

De acordo com os valores mostrados na Tabela 8, a maior parte dos pneus tem sua 

vida útil prolongada e voltam para a rodagem, contribuindo para diminuição no uso de 

combustíveis fósseis (RIBEIRO, 2005). Todavia, fazer a segregação do pneu usado é 

extremamente importante para o reaproveitamento desse material. Principalmente os 

responsáveis pelas oficinas mecânicas, pois recebem maior quantidade de pneus usados. Das 

22 oficinas mecânicas entrevistadas, 63% não fazem segregação dos pneus, como mostra a 

Figura 4. 

 
Figura 4 – Segregação de pneus nas oficinas mecânicas de Porto Velho. 

 Sobre estes índices vale salientar que os 37% das oficinas que fazem a separação dos 

pneus usados, o fazem puramente por uma questão econômica. Ressaltando que não há 

nenhuma menção a visão protecionista do meio ambiente pelos responsáveis por estes 

estabelecimentos. Talvez essa falta de orientação ambiental por parte das empresas que 

trabalham diretamente com um material potencialmente poluidor como o pneu, seja reflexo da 

falta de atenção da Prefeitura do Município com a educação e conscientização dessa 

categoria.  

A questão do interesse da Prefeitura em promover a conscientização ambiental foi 

indagada aos responsáveis pelas oficinas, que informaram em 82% dos casos, que a Prefeitura 

apenas exerce o controle e orientação a respeito da dengue, deixando em segundo plano 
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atitudes que estimulam a reutilização do pneu e consequentemente diminuição de resíduo. Os 

18% restantes informaram que nem para o controle da dengue receberam a visita da 

Prefeitura.  

As referidas visitas às oficinas, visando o controle e combate à dengue, são 

realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA - e acontecem periodicamente para 

fiscalizar o modo como os pneus usados estão sendo estocados, bem como orientar os 

responsáveis pelos estabelecimentos a acondicioná-los da forma mais adequada possível, 

livrando o local dos riscos de se tornar criadouro do mosquito da dengue.  

Essas visitas também aconteceram em 80% das revendedoras de pneus e em 66,7% 

das empresas que reformam pneus.  

Um bom exemplo do que deveria ser feito pela Prefeitura de Porto Velho, aconteceu 

na Prefeitura municipal do Rio de Janeiro que criou uma associação para os responsáveis por 

oficinas mecânicas dentro do programa de gerenciamento de pneus inservíveis. Além disso, 

implantou uma estrutura de captação voluntária de pneus inservíveis, composta de 63 

(sessenta e três) pontos, e 02 (duas) centrais para armazenamento temporário de pneus 

inservíveis, sendo uma em Nova Iguaçu e outra em Bangu, e constituiu um grupo técnico para 

análise da viabilidade de reaproveitamento de pneumáticos inservíveis em pavimento 

(CIMINO, et. al., 2005). 

Com relação à destinação dos pneus usados, 67% das reformadoras enviam para o 

ecoponto municipal e 33% enviam para depósitos particulares, conforme ilustra a Figura 5. 

 
Figura 5 – Destinação dada aos pneus inservíveis de reformadoras. 
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Os pneus que saem do depósito particular, têm o mesmo destino que os pneus que 

saem do ecoponto Vila Princesa, pois nos dois casos, a Reciclanip é responsável por essa 

destinação. 

Além destes, foram identificadas 05 (cinco) formas diferentes de destinação dos 

pneus oriundos de oficinas mecânicas. A maior parte deles, 64%, segue o programa da 

Prefeitura municipal e são encaminhados para o ecoponto da Vila Princesa. Porém, em 14% 

das oficinas, o dono do estabelecimento é quem leva os pneus para o ecoponto, mediante 

apresentação da guia. No restante, a Prefeitura recolhe-os. Outra destinação que ganha 

destaque nessa categoria é a coleta de pneus usados por populares, que representa 23% das 

destinações de oficinas. Segundo dados colhidos nesses estabelecimentos, os populares fazem 

uso do pneu de forma artesanal, para serem utilizados na plantação e confecção de canteiros. 

Em 9% dos casos, os pneus são levados por empresas particulares que segundo os 

responsáveis pelas oficinas, fazem uso apenas da borracha encontrada na lateral dos pneus. 

No restante dos estabelecimentos, os pneus são cortados e ensacados em sacolas plásticas, 

como forma de driblar a inspeção dos funcionários da empresa de coleta pública de lixo, 

sendo estes levados para o lixão do município. Os resultados podem ser visualizados na 

Figura 6. 

 
Figura 6 – Destinação dada aos pneus usados pelas oficinas mecânicas do município de 

Porto Velho. 

Já entre as empresas que revendem pneus novos, 40% encaminham os pneus para o 

ecoponto municipal. Outros 40% encaminham para depósitos particulares, de onde são 

enviadas por conta própria para empresas de São Paulo, que os utilizam na fabricação do 
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asfalto borracha. Os 20% restantes, devolvem os pneus à fábrica, conforme representa a 

Figura 7. 

 
Figura 7 – Destinação dada aos pneus usados pelas Revendedoras do município de Porto 

Velho. 

Ao todo, a maioria dos pneus usados no município de Porto Velho são destinados ao 

ecoponto Vila Princesa, seguindo o programa municipal, conforme Figura 8.  

 
Figura 8 – Destinação de pneus usados em Porto Velho. 

 

Por estarem em maior quantidade em Porto Velho, as oficinas mecânicas exercem 

grande influência no gerenciamento de pneus usados. Além disso, são estabelecimentos 

direcionados ao reparo de automóveis. Assim, tendem a lidar mais com pneus usados. 

O ecoponto da Vila Princesa, responsável por 60% da destinação dada aos pneus 

usados em Porto Velho, apresenta na sua estrutura alto risco em potencial. Tão perigoso 

quanto aqueles provocados pelo descarte inadequado dos pneus usados. Justamente o 
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contrário de tudo àquilo que estabelece a lei nº 1902 de 2010, segundo a qual o local 

destinado ao armazenamento de pneus inservíveis deve ser coberto e fechado, de maneira a 

impedir o acúmulo de água.  Esse contrassenso entre a lei e a realidade pode ser observado na 

Figura 9: 

 
Figura 9 – Ecoponto municipal, localizado na Comunidade Vila Princesa, Porto Velho, Rondônia. 

Outubro de 2011. 
Fonte: Autoria própria. 

Outro contraponto encontrado em relação ao que institui a lei nº 1902 de 2010, 

encontra-se no art. 2º, inciso 2º que estabelece: “Os pneus inservíveis deverão ser 

armazenados no estabelecimento de maneira ordenada e classificados de acordo com suas 

dimensões”, fato este que não acontece no ecoponto (FIGURA 9). Ao mesmo tempo, não há 

nenhuma placa indicando a respeito do potencial poluidor do material quando descartado na 

natureza, como pede a lei.  

Rodrigues (2008) expôs que o pneu possui alta combustibilidade. Porém, o ecoponto 

em questão, não possui nenhuma medida preventiva à incêndios, já que não há nenhum 

hidrante nem extintores próximos ao local.  

Ademais no dia da visita, o local estava aberto, de forma que não havia nenhuma 

barreira que impedisse a entrada de animais e macro vetores de doenças, como ratos, 

transmissores da leptospirose, como pode ser observado na Figura 11. 
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Figura 10 – Facilidade do acesso de animais e macro vetores de doenças no ecoponto Vila Princesa, 

Porto Velho, Rondônia. Outubro, 2011. 
Fonte: Autoria própria.  

Na Figura 10 pode ser observado que não há nenhum tipo de cobertura do piso do 

local que, por estar desprotegido da chuva, pode acumular água e provocar a contaminação do 

solo por metais pesados (zinco e manganês), segundo os estudos realizados por Bertollo (et. 

al., 2002) que encontrou em amostras do extrato solubilizado de borrachas de pneus, nível de 

metais pesados acima dos padrões de potabilidade. Não obstante a isso, a Comunidade da Vila 

Princesa está assentada em meio permeável e próxima a um curso d’água, tal como descreveu 

Costa (et. al., 2008) ressaltando os riscos desse local para os moradores da Vila nessas 

condições de funcionamento.   

Outro tipo de destinação que merece atenção é o uso dos pneus por populares, que 

representa 16,67% das destinações. Pois não se sabe de que forma esses pneus estão sendo 

utilizados. Ademais, a população por falta de conhecimento pode estar fazendo uso deste pneu 

de forma inadequada, contribuindo para contaminação de solos e cursos d’água, bem como 

para proliferação da dengue e febre amarela. 

Quanto aos depósitos particulares citados como destinação de pneus usados em Porto 

Velho, pôde-se constatar que são de empresas que trabalham com pneus importados e, 

portanto, apresentam o gerenciamento diferenciado que não conta com a participação da 

Reciclanip.  
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A respeito da destinação dos pneus a partir do ecoponto, o Direto de proteção e 

Conservação Ambiental da Secretaria municipal de Meio Ambiente – SEMA, Sr. Telemaco 

Lins, informou que a Reciclanip envia de duas a três carretas por mês para levar os pneus à 

planta da Votorantim em Goiás, onde proporcionam o aproveitamento energético através da 

queima. Ademais, entre 2009 e início de 2011, estima-se que já tenham sido destinados cerca 

de 1.150 toneladas de pneus em Porto Velho.  

Segundo entrevista com Diretor de proteção e Conservação Ambiental da Secretaria 

municipal de Meio Ambiente – SEMA, Sr. Telemaco Lins, desde 2009 a SEMA observou 

necessidade de iniciar ação para o gerenciamento do pneu, muito incentivada pelo Ministério 

Público, como forma de diminuir os altos índices de dengue no município, que vinham se 

mostrando oscilantes desde 1993 e sempre com variações consideráveis, possivelmente 

reflexo da falta de acompanhamento contínuo. De fato, no ano de 2009, o número de casos 

registrados foi de 2.263, pouco menos do que havia sido registrado no ano de 2008, quando os 

casos chegaram a alarmantes 2.457, que sinalizavam que alguma atitude mais proativa deveria 

ser tomada. Com isso a SEMA desenvolveu um projeto que tinha a priori, idéia de instalar 

uma usina de reciclagem de pneus em Porto Velho. Porém esse projeto foi inviabilizado 

devido ao baixo custo benefício, já que a instalação sairia em cerca de 11 milhões e com o 

tempo, a matéria-prima, no caso o pneu, iria tornar-se escassa.  

A partir de então, foi realizada uma força tarefa da SEMA em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA - e Ministério Público, afim de dar destinação 

adequada aos pneus usados, diminuindo assim os focos de mosquito da dengue.  

O primeiro passo foi entrar em contato com a Reciclanip e em seguida instalar um 

ecoponto no município que acabou por ser locado na Vila Princesa, comunidade onde também 

está instalado o aterro controlado de Porto Velho.   

Concomitantemente a instalação do ecoponto, houve a sanção da Lei ordinária nº 

1902 de 2010, que tornou obrigatório que empresas que trabalham diretamente com o pneu, 

possuam local seguro para acondicionamento temporário desse material, de forma a facilitar o 

transporte até o ecoponto Vila Princesa.  A lei também obriga, entre outros, que as empresas 

devem comprovar a cada 90 dias, a destinação ambientalmente adequada dada aos pneus. 

Para tanto, a SEMA criou a guia de recebimento de pneus. Trata-se de um 

comprovante, onde devem ser descritos a quantidade de pneus destinados ao ecoponto, bem 

como informações adicionais sobre a empresa fornecedora.  

Contudo, durante a pesquisa foi possível observar que apenas 23,34% das empresas 

que trabalham com pneus, seguem essa recomendação da norma. O restante não pega guia da 
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SEMA e consequentemente não comprova a destinação. Na maioria dos casos, as empresas 

que não pegam guia, são aquelas em que o recolhimento do pneu é feito pela própria SEMA e 

são em geral micro empresas.  

Segundo Sr. Telemaco Lins, a SEMA atua na fiscalização das empresas do setor de 

pneumáticos juntamente com a SEMUSA, porém na prática foi observado que a única 

fiscalização que acontece é da SEMUSA e apenas com relação ao acondicionamento dos 

pneus visando o combate à proliferação da dengue. 

Durante a realização da pesquisa, onde 30 empresas foram visitadas, pode-se 

observar o gerenciamento dado ao pneu usado. Em nenhuma delas foi constatado qualquer 

tipo de programa de reciclagem, bem como todas as empresas que participaram da pesquisa 

informaram aceitar o pneu usado no caso de compra ou troca de pneu. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados obtidos, foi possível observar que o foco principal do 

programa de gerenciamento de pneus inservíveis em Porto Velho é o combate à dengue, onde 

a SEMUSA atua de forma muito eficaz através de visitas periódicas às empresas que 

trabalham com pneus. Por outro lado, o programa não contempla a conscientização através da 

educação ambiental, fato de relevância no cumprimento das Leis ambientais em vigor.  

Também foi possível observar que o acúmulo de pneus usados nos estabelecimentos 

pesquisados gera um desconforto aos funcionários das empresas, porém este se dá apenas pelo 

comprometimento do espaço de trabalho e não pelo risco em potencial de um resíduo como o 

pneu.  

É importante salientar que mesmo que o programa não esteja funcionando a 

contento, a iniciativa da Prefeitura de promovê-lo significa muito na busca da eliminação de 

destinações inadequadas deste resíduo.  

Em parte das empresas visitadas, foi possível observar que existia de fato um 

programa de conscientização a respeito dos riscos do descarte inadequado do pneu, porém, 

essas empresas são também as que dispõem de maior recurso financeiro. A impressão que se 

tem nesses casos é de que a conscientização ambiental está sempre em segundo plano, mesmo 

nos setores diretamente ligados a ela. Como se fosse algo supérfluo e não, necessário. 

Outro ponto fundamental para aprimoramento do programa ora atuante em Porto 

Velho deve ser a organização. É demasiadamente necessário que se forme um grupo integrado 

por funcionários de outras secretarias do município, visando identificar a lista completa de 

empresas que trabalham com o pneu e em especial as oficinas mecânicas, pois são nelas que 

acumulam-se a grande maioria dos pneus usados e inservíveis gerados no município. 
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Identificá-las é extremamente importante, pois foi observado que não há uniformidade nas 

ações do programa e nem nas restrições aplicadas. Por exemplo, nem todos os 

estabelecimentos que trabalham com o pneu precisam solicitar guia de recebimento de pneus 

fornecida pela SEMA, assim como nem todas as empresas precisam ir até o ecoponto para 

entregar os pneus usados, já que em alguns casos a SEMA os  recolhe.  

Logo, precisa haver uniformidade e facilidade nas ações do programa, para que o 

desenvolvimento aconteça de forma clara, e os responsáveis pelas empresas se sintam 

estimulados a participar do programa.  

Dentro desse contexto de facilidade, pode-se observar que manter apenas 01 

ecoponto para uma cidade com a atual área urbana e crescente frota de veículos como é o caso 

de Porto Velho, é altamente precário. Inclusive este foi um questionamento muito abordado 

durante a pesquisa, pois se o município quer gerar leis que obriguem as pessoas a 

desempenhar ações de deslocamento, eles devem dar, no mínimo, subsídios a essas pessoas 

para tal realização, inclusive aos consumidores finais de pneus, que mal sabem da existência 

da Resolução CONAMA n° 258/2000, onde também são responsabilizados pela correta 

destinação dos pneus usados, o que dirá então, da existência de um ecoponto localizado na 

Vila Princesa.  

A prefeitura precisa instalar em curto prazo, pelo menos 01 ecoponto em cada região 

do município, bem como estruturá-los de forma adequada a atender tanto as exigências da lei 

municipal nº 1902/2010 quanto aos cuidados para eliminação de qualquer risco à saúde da 

população do entorno desses locais, bem como a própria poluição do solo e cursos d’água. 
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ANEXO A – Capa dos questionários 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida para a Monografia da acadêmica Slany de 

Morais Castro, do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR, de forma que só serão utilizadas as informações pedidas no 

questionário, sendo preservada portanto, o nome e informações adicionais da empresa.  

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Slany de Morais Castro 

Acadêmica do Curso de Engenharia Ambiental 

UNIR/RO 
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ANEXO B - Questionários aplicados às empresas revendedoras e reformados de pneus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

REFORMADORA DE PNEUS 

 

OBS.: AS PERGUNTAS ABERTAS DO QUESTIONÁRIO DEVEM SER RESPONDIDAS 

COM LETRA DE FÔRMA, LEGÍVEL.  

 

1) Quantos pneus são reformados por semana na empresa? 

 

_________________________________________________________________ 

 

2) Em que condições os pneus podem ser reaproveitados? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________ 

_____________________________________________________________________

_ 

 

3) O que é feito com os pneus que não podem ser reformados?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______ 

 

4) Qual a quantidade de pneus que chegam na empresa e que não podem ser 

reformados? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

 

5) Para onde são levados os pneus que não podem ser reformados?   
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

6) Quem faz a coleta desse pneu? 

 

(   ) O responsável pela empresa (   ) SEDAM  (   ) 

Outro:_____________ 

 

(   ) SEMUSA       (   ) SEMA 

 

7) De que forma é feita essa coleta? 

 

(   ) Caminhão  (   ) Carro de Lixo  (   ) Outro:_________ 

 

8) O município tem alguma participação no gerenciamento desse material? 

 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

9) Se sim, de que forma é essa participação? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ 

 

10) Existe algum tipo de fiscalização por parte dos órgãos ambientais para trabalhar 

com esse material (SEMA, SEDAM, IBAMA)? 

 

(   ) Sim     (   )Não 

 

11)  De que forma essa fiscalização é feita? 

 

(   ) Visistas  (   ) Licença     ( )Outro:__________________________ 
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12) A empresa precisou de algum tipo de licença para trabalhar com a reforma pneus? 

Se sim, com que freqüência está licença precisa ser renovadas? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________ 

 

13) Existe algum tipo de orientação por parte dos órgãos da Prefeitura quanto à 

destinação a ser dada a esses pneus? 

 

(   ) Sim     (   ) Não 

 

14) Se sim, de que forma é feita essa orientação? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ 

 

15) A empresa recicla de alguma forma os pneus que perderam sua vida útil? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________ 
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REVENDEDORAS DE PNEUS 

 

OBS.: AS PERGUNTAS ABERTAS DO QUESTIONÁRIO DEVEM SER RESPONDIDAS 

COM LETRA DE FÔRMA, LEGÍVEL.  

 

1) A empresa possui algum tipo de gerenciamento de pneus inservíveis, ou seja, 

aqueles que perderam sua vida útil? 

 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

2) Existe algum incentivo para devolução do pneu usado a fábrica? 

 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

3) Na compra de um pneu novo, a empresa aceita ficar com o pneu velho? 

 

(   ) Sim     (   ) Não 

 

4) Se sim, o que é feito com esse pneu velho? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ 

 

5) Existe algum tipo de segregação entre os pneus que ainda podem ser reformados e 

aqueles que não podem mais? 

 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

6) A empresa possui algum tipo de programa de reciclagem de pneus? 

 

(   ) Sim    (   ) Não 
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7) Há algum tipo de cobrança por parte dos órgãos ambientais (SEMA, SEDAM, 

IBAMA)? 

 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

8) Se sim, de que forma é feita essa cobrança? 

 

(   ) Visitas  (   ) Licença  (   ) 

Outro:____________________________ 

 

9) A empresa promove algum tipo de educação ambiental para com seus 

funcionários? 

 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

10) De que forma essa educação ambiental é feita? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ 
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ANEXO C – Requerimento apresentado a Junta Comercial do Estado de Rondônia. 
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  UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

CAMPUS DE JI-PARANÁ – DEPARTAMENTO  

ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

 

Porto Velho, 06 de Outubro de 2011 

 

 

Ao Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia 

Sr. Gilvan Ramos de Almeida 

 

 

Assunto: Dados cadastrais das unidades de revenda e reforma de pneus, bem como das 

borracharias do município de Porto Velho. 

  

 

 

Prezado Senhor Gilvan Ramos de Almeida: 

 

 

Sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Senhoria a disponibilização de dados cadastrais a 

respeito das unidades de revenda e reforma de pneus, bem como borracharias do município de 

Porto Velho, enquadradas na Classificação Nacional de atividades econômicas seção G, 

divisão 45, referente ao Comércio e Reparação de veículos automotores e motocicletas. 

Esses dados visam à realização de pesquisa acerca da destinação de pneus usados em Porto 

Velho, como pré-requisito para conclusão do curso de Engenharia Ambiental pela 

Universidade Federal de Rondônia. 

Certo de vossa atenção, enviamos nossas cordiais saudações. 

 

 

________________________________ 

Slany de Morais Castro 

Acadêmica de Engenharia Ambiental/UNIR 
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ANEXO D - Roteiro entrevista realizada junto às oficinas mecânicas. 
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OFICINAS MECÂNICAS 

 

OBS.: AS PERGUNTAS ABERTAS DO QUESTIONÁRIO DEVEM SER RESPONDIDAS 

COM LETRA DE FÔRMA, LEGÍVEL.  

 

1) Quantos pneus sem utilidade chegam à oficina por semana? 

 

______________________________________________________________ 

2) Qual a origem mais frequente? 

 

(   ) Carro  (   ) Caminhão   (   ) Moto 

(   ) Ônibus   (   ) Bicicleta   (    ) 

Outro:_____________________ 

 

3) Com que freqüência os pneus sem utilidade são levados da oficina mecânica? 

 

__________________________________________________________________ 

4) Quem os leva? 

 

(   ) O responsável pela oficina  (   ) SEDAM  (   ) Outro: 

_______________ 

(   ) SEMUSA       (   ) SEMA 

 

5) De que forma são levados esse pneus? 

 

(   ) Caminhão  (   ) Carro de Lixo  (   ) Outro:_________ 

 

6) Para onde vão os pneus sem utilidade depois que saem da oficina mecânica? 

 

(   ) Eco-ponto Vila Princesa  (   ) Não sei  (   ) 

Outro:_______________ 

 

7) Existe algum tipo de incentivo para que os pneus sem utilidade sejam levados a algum 

lugar? 
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(   ) Sim      (   ) Não 

 

8) Se sim, através do que esse incentivo é feito? 

 

(   ) Dinheiro  (   ) Materiais  (   ) Isenção de Impostos 

 

(   ) Outro: _________________________________ 

 

9) Existe algum tipo de fiscalização por parte dos órgãos ambientais (SEMA, SEDAM, 

IBAMA)? 

 

(   ) Sim      (   )Não 

 

10) De que forma essa fiscalização é feita? 

 

(   ) Visitas    (   ) Outros:_________________________ 

 

11) Existe algum tipo de orientação quanto à destinação a ser dada a esses pneus? 

_________________________________________________________________ 

 

12) Tem registro? 

(  ) Sim      (  )Não 

 

13) Faz a segregação dos pneus? 

(   ) Sim      (   )Não 
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ANEXO E – Roteiro entrevista realizada junto à Secretaria de Meio Ambiente – SEMA 

do município de Porto Velho. 
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ENTREVISTA SEMA 

 

1) O município possui algum tipo de gerenciamento para pneus que perderam sua 

vida útil? 

 

2) De que forma é feito esse gerenciamento? 

 

3) Há algum encarregado pela coleta dos pneus inservíveis? 

 

4) Para onde são encaminhados os pneus inservíveis? 

 

5) O município atua na conscientização da população para que não joguem pneus ao 

ar livre? 

 

6) Existe algum ponto de coleta no município? Onde? Quantos pneus são coletados 

por dia? Com que freqüência é feita a coleta desse material? 

 

7) Qual a finalidade dada aos pneus quando em seu destino final? 

 

8) Existe algum tipo de reciclagem do pneu inservível? 

 

9) A SEMA/SEDAM é atuante no seu papel de fiscalizar a destinação dada aos pneus 

inservíveis pelas empresas reformadoras e oficinas mecânicas? 

 

10) Como é feito o monitoramento das empresas licenciadas 

 

 

 

 


