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Resumo: Com base no ciclo de vida dos produtos duráveis, o destino final dos mesmos tornou-se, 
atualmente, peça chave pára grandes questionamentos. O descarte de bens automobilísticos vem 
ocasionando incomodo preocupante, tanto para ambientalistas como para as indústrias do meio, 
grande gerador do passivo ambiental e foco desse trabalho, o pneu inservível. Esta pesquisa pode 
servir de subsídio para técnicas de pesquisa operacional que permitam avaliar a atual condição do 
estado do Espírito Santo, propondo alternativas que possam tornar mais atrativa, através da redução 
de custos, a plena utilização deste produto descartado. 
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INTRODUÇÃO 
 

O crescimento econômico no Espírito Santo é 
uma realidade e vem enfrentando um dos maiores 
crescimentos econômicos na sua história. A 
competitividade industrial é um fator normal e 
positivo, onde redução de gastos não sé sinônimo 
de liderança no mercado e questões sócio-
ambientais são tratadas com respeito e seriedade. 
Visto a importância, a falha em qualquer dos 
setores industriais resultará em perda de mercado, 
entre outras conseqüências graves. 

A importância do destino final do 
gerenciamento dos fluxos de retorno, nos processos 
de produção industrial, tem recebido atenção 
crescente na última década. Recentemente a 
atenção vem sendo dada ao meio-ambiente tem 
destacado o reaproveitamento em sua forma mais 
geral. O esforço na redução de desperdícios 
promoveu a idéia de ciclos de material, em 
oposição ao conceito de “economia de mão-única”. 

Sendo assim, incentivadas pela série ISO 
14000, muitas empresas preocupadas com a gestão 
ambiental focaram no reaproveitamento do lixo 
sólido e passaram a reciclar materiais e embalagens 
descartáveis.  Na indústria automobilística, o 
descarte de seus componentes é grande fator 
gerador de passivo ambiental e, dentre estes 
componentes descartados estão os pneus 
inservíveis. A logística é encaixada como principal 
elo entre a indústria e o meio-ambiente.  

Reintroduzido ao ciclo de vida, o pneu 
descartado agregará valores exponenciais. A 
variável lucrativa é fruto da ampla face de 
reaproveitamento material, ambientalmente correta. 
O pneu descartado, fora do seu ciclo de vida, 
apresenta à sociedade risco de vida, propiciando, 
por exemplo, a reprodução do mosquito Aedes 

aegypyti, popularmente chamado de “mosquito da 
dengue”.  

Programas como RECICLANIP, fundado pela 
Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, 
formado por empresas respeitadas no mercado, 
atuando na área de responsabilidade de bens de 
pós-consumo. 

Este trabalho tem como foco destrinchar e 
esclarecer a destinação final apropriada deste 
produto descartado, reproduzindo o seu  aspecto 
ambiental de sustentabilidade, viável sobre o setor 
econômico.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para a ilustração e análise da frota de pneus no 
Espírito Santo, foi consultado o Relatório da Frota 
de Veículos (2008) fornecido pelo Departamento 
Estadual de Transito do Espírito Santo, a partir do 
qual foram elaborados o Mapa 1, representando a 
geração de pneus no Estado, e o Gráfico 1, 
visualizando a frota total dividida em 5 categorias 
por 9 municípios. Tal divisão foi retratada devido 
aos ecopontos existentes no Espírito Santo, bem 
como a sua classificação no controle de 
entrada/saída dos pneus. 

As informações referentes à coleta de dados 
reproduzem as metas estabelecidas pela Associação 
Nacional da Indústria de Pneumáticos vem sendo 
cumpridas aos ecopontos. Resulta positivamente 
em pesquisas e estudos no setor que comprova com 
a reinserção do mesmo no mercado, no ciclo de 
pós-consumo, seu valor visionário e 
economicamente viável, posto em prática as 
Resoluções CONAMA nº 258/99 e 301/02, com 
apoio do ISO 14000 às empresas. 

Os ecopontos visitados, Vila Velha e Vitória, 
demonstraram seriedade na prática de todos os 
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processos e etapas logísticas estabelecidos pela 
parceria com a ANIP.  

 
Mapa 1: Geração de pneus no ES. 

 
A entrevista foi realizada devido a 

dificuldades físicas e geográficas foi realizada aos 
sete ecopontos restantes, em forma de questionário 
com 12 perguntas objetivas, assim resultando numa 
comparativa com o produto gerado pela pesquisa, o 
mapa de Geração de Pneus no estado do Espírito 
Santo, onde é posto uma reflexão referente ao atual 
sistema aplicado aos pontos de coletas existentes no 
Estado, propondo possíveis parcerias entre a 
sociedade os de mais municípios. 

Com respeito do tratamento e a disposição 
final desses resíduos, identificou-se à adoção de 
soluções usuais que visam à geração de energia por 
meio de pneus inservíveis triturados, além de 
encaminhamento desse material para diversos 
segmentos industriai, como matéria-prima na 
confecção de novos produtos, CIMINO (2004). 

Planejamento estratégico da distribuição 
reversa, mais especificamente no que diz respeito 
às questões de localização  de facilidades de coleta 
e de recondicionamento e os respectivos fluxos, de 
ponto de vista econômico quantitativo, concluí 
COSTA (2009).  

Experiências positivas em outros países, EUA 
e Alemanha, por exemplo, comprovam e ratificam a 
importância e versatilidade no pneu inservível 
processado, aplicado em asfalto borracha e no 
concreto. 

Segundo LMP (2006) apud 
MONTENEGRO et al. (2007), a utilização da 
borracha de pneus inservíveis como matéria-prima 
em pavimentação se justifica tecnicamente por 
produzir misturas asfálticas mais duráveis e, 
conseqüentemente, melhores vias. Outro motivo 
seria o benefício ambiental, através de uma 
destinação adequada desses resíduos, bem como a 

minoração de exploração de novas jazidas de 
agregados. Some-se a isso a possível diminuição de 
focos do mosquito da dengue (pela deposição 
inadequada dos pneus inservíveis), reduzindo, 
assim, a incidência de casos. 

É inegável o fato de que a redução do 
consumo passivo ambiental continua sendo uma 
das melhores alternativas para a queda do fator 
poluidor, pois atinge diretamente a produção, sendo 
assim, menores índices de impacto ambiental. Em 
contrapartida a reeducação de hábitos, é tão 
importante quanto, pois o risco causado pelo 
depósito inadequado acarreta riscos à sociedade. A 
realização de amplas campanhas de educação 
ambiental compreendendo temas que possuem 
impacto no aumento do ciclo de vida dos pneus. 
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