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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar o consumo e o destino de pneus inservíveis, descartados no munícipio 

de Xanxerê e demostrar toda sua cadeia logística reversa. Justifica-se pela relevância da logística reversa de 

pneus para que os mesmo não se tornem passivos ambientais pela sua nocividade ao meio ambiente. 

Apresenta-se abordagem de pesquisa quantitativa e qualitativa, aplicando-se entrevista estruturada aos gestores 

das empresas do ramo de comércio de pneus novos de Xanxerê enquadradas no ramo de atividade de comércio 

e varejo de pneumáticos e câmaras de ar. Constatou-se que mesmo diante de problemas com armazenagem e 

transporte devido ao volume, o sistema de logística reversa é eficiente, porém algumas ações podem ser 

implantadas para que as pessoas sejam informadas e conscientizadas do grande problema ambiental que pode 

ocorrer com a destinação incorreta dos pneus inservíveis. Neste contexto, uma ação muito benéfica seria criar 

uma associação das empresas do ramo de comércio de pneus de Xanxerê responsável por criar canais de 

informação com o público bem como coletar e armazenar, criar parcerias com empresas de processamento e 

dar destino correto aos pneus inservíveis. 
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INTRODUÇÃO 

      Os problemas gerados pela destinação incorreta de resíduos atinge a humanidade desde o século XVII 

quando teve inicio a Revolução Industrial. No entanto, todo o impacto sofrido pelo meio ambiente começou a 

ser reconhecido somente no final do século XX. 

     Quando os pneus tornam-se inservíveis e não são corretamente recolhidos, transportados e reutilizados, 

causam graves danos ao meio ambiente devido a sua lenta degradação. Ainda não se sabe exatamente o tempo 

de degradação do pneu, é considerado por várias bibliografias como tempo indeterminado. 

Seu descarte em locais inadequados, como rios e cursos d’água em geral, provoca a obstrução da passagem da 

água aumentando o risco de enchentes nas cidades. Em terrenos baldios os pneus podem constituir ambiente 

propicio à procriação de insetos transmissor de doença, principalmente a dengue, colocando em risco a saúde 

pública (GAMEIRO et al., 2011). 

      A logística reversa é um dos principais processos da cadeia de reciclagem e é responsável pela viabilização 

econômica de toda a cadeia de reutilização de produtos pós-consumo. No caso dos pneus, as maiores 

dificuldades são a coleta e transporte, devido ao acesso à coleta e o volume para o transporte, que muitas vezes 

torna o processo inviável. 

      Neste contexto, esse cenário levou ao questionamento que direcionou o trabalho: qual o destino dado aos 

pneus inservíveis descartados pelas empresas do ramo de comércio de pneus novos do município de Xanxerê? 

Diante disso, este estudo teve como objetivo geral analisar o consumo e destino de pneus inservíveis 

descartados no munícipio de Xanxerê e demonstrar toda sua cadeia logística reversa. 
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METODOLOGIA 

      A pesquisa foi aplicada nas sete empresas que atuam no comércio de pneus novos no munícipio de 

Xanxerê, empresas que se enquadram no ramo de comércio e varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. Essas 

empresas foram delimitadas a partir da consulta na Prefeitura Municipal de Xanxerê, porém das quatorze 

empresas registradas, apenas sete estão em funcionamento. A entrevista foi realizada com o gestor de cada 

empresa e feito contato por telefone e consulta pela internet com as empresas de processamento de pneus 

inservíveis. 

      Os dados obtidos foram tabulados, e para análise e interpretação dos mesmos foi usado método estatístico 

através da utilização do Excel, com a produção e apresentação de gráficos dos resultados quantitativos obtidos, 

além da comparação com bibliografia e ilustração da cadeia logística reversa de pneus inservíveis, que foi 

produzido, pelo Núcleo de Design da Unoesc Xanxerê. 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

      Xanxerê é um município da região Oeste do Estado de Santa Catarina, com população de 44.128 mil 

habitantes (IBGE, 2010).  

      A frota de veículos, principalmente de passeio e motocicletas, vem crescendo no município de Xanxerê, 

como em todo território nacional.  De acordo com dados do Denatran do ano de 2013, a frota do munícipio é 

de 31.656 veículos. 

      As vendas de pneus novos no município de Xanxerê foram de 25.400 unidades, uma média de 0,80 pneus 

por veículos em circulação em 2013. Média inferior em comparação ao consumo nacional, que foram vendidos 

72.600.000 (ANIP, 2014), representando a média de 0,89 pneus novos vendidos por veículo no ano de 2013.  

      Inicialmente os pneus inservíveis são depositados nas dependências de cada empresa, em local próprio para 

armazenar pneus e submetido às normas e exigências da vigilância sanitária que fiscaliza periodicamente para 

que esses locais não se transformem em vetor de transmissão de doenças, principalmente do mosquito da 

dengue. 

      Em média, os pneus inservíveis ficam armazenados na própria empresa por uma semana devido ao grande 

volume e a dificuldade de logística dos pneus. Após o armazenamento temporário na própria empresa, quatro 

delas enviam, semanalmente, com dia agendado, ao depósito municipal de pneus, localizado no Parque de 

Exposições Rovilho Bortoluzzi (Expo Femi). Por se tratar de uma estrutura ociosa, utilizada somente por um 

curto período a cada dois anos, quando é realizada a feira, este local é cedido sem custo às empresas pela 

Prefeitura Municipal de Xanxerê, atendendo a todas as normas e exigências impostas pela vigilância sanitária. 

      Esses pneus depositados no parque são coletados semanalmente pela empresa Xibiu, localizada no 

munícipio de Araucária – PR. A Xibiu atua no segmento de reciclagem de pneus desde o ano de 2003 e 

processa mais de 5.000 tn/mês de pneus coletados em toda região Sul do Brasil. Os principais destinos, após a 

trituração, são para coprocessamento como combustível alternativo em fornos de cimenteiras, para adição a 

massa asfáltica de pó de borracha, para laminação, onde os pneus são cortados em lâminas para fabricação de 

percintas (borracha acento de sofás), solas de calçados e dutos de águas pluviais, e para fabricação de artefatos 
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de borracha como tapetes para automóveis, pisos industriais, artigos para jardinagem, pisos para quadras poli-

esportivas. 

      Uma das empresas envia semanalmente seus pneus inservíveis para sua matriz, localizada no município de 

Joinville – SC. Os pneus são transportados por veículo próprio até o depósito da matriz e posteriormente são 

coletados para processamento na empresa Xibiu. 

      A sexta empresa doa seus pneus inservíveis para uma empresa de Ouro Verde – SC com destinação para 

construção de muros de contenção. 

      A sétima empresa entrega seus pneus inservíveis, quinzenalmente, para a empresa AM Pneus, localizada no 

município de Coronel Freitas – SC. A AM Pneus destina a maior parte dos pneus recolhidos para a construção 

de muros de contenção em municípios da região. Outra parte é enviada para o município de Júlio de Castilho – 

RS, onde os pneus são laminados para a produção de percintas e dutos de águas pluviais. 

Essa grande demanda de pneus para construção de muros de arrimo para contenção de encostas se justifica 

principalmente pelo baixo custo operacional, Segundo Cappi, 2004, a reutilização do pneu na recuperação 

ambiental de áreas erodidas apresenta custo operacional reduzido, pois dispensa o processamento de matéria-

prima além da alta demanda de pneus requerida no preenchimento das erosões, ainda, conforme Medeiros et al 

(2000), a utilização de pneus em obras de Engenharia Civil como, por exemplo, na contensão de taludes, 

associa eficiência mecânica e baixo custo de matéria-prima.  

      A estrutura construída com pneus é de 58,60 m³ e de concreto 15,75 m³, sendo que a segunda tem 27% da 

área construída em relação à primeira. O custo total do muro de pneus é de R$ 3.625,54, e o custo do muro de 

concreto é de R$ 21.236,88, ou seja, 5,86 vezes mais barato para se construir um muro utilizando pneus 

inservíveis, que além da economia é uma solução ambiental. 

Depois de realizadas todas as entrevistas e obtido os dados necessários foi possível desenhar toda a cadeia 

logística inversa dos pneus inservíveis desde a marca dos pneus vendidos, passando pelos depósitos 

temporários sejam eles privados ou públicos, coleta pelas empresas de processamento até a destinação final, ou 

seja, qual a finalidade é dada ou o que é produzido.  

      É notável e indiscutível a preocupação das empresas em atender a legislação vigente enquanto responsáveis 

pelo acondicionamento dos pneus inservíveis, porém, após a entrega ao depósito temporário municipal ou a 

coleta da empresa de processamento não há um grande interesse em acompanhar a logística reversa dos pneus 

descartados, tampouco saber qual é o destino que estão tendo. Isso se quantifica da forma que 71%, ou seja, 

cinco das empresas, não recebem informações ou desconhece o destino final dos pneus inservíveis. Uma 

grande quantidade de pneus inservíveis poderiam estar sendo descartados de forma incorreta, gerando passivo 

ambiental, e as empresas de comércio de pneus novos de Xanxerê seriam co-responsáveis sem mesmo tomar 

conhecimento. 

      Como há displicência por parte dos gestores das empresas do ramo de comércio de pneus novos do 

município de Xanxerê, quanto a obter informações sobre a destinação ambientalmente correta dos pneus 

inservíveis, seus clientes também ficam sem essa valiosa informação, pois a empresa poderia estar mostrando 

uma imagem positiva, que se preocupa e ajuda a preservar o meio ambiente.  
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PROPOSTA DE MELHORIAS 

      A destinação correta de pneus inservíveis é um problema de responsabilidade de âmbito individual, da 

comunidade e dos poderes públicos. A responsabilidade assume dimensão individual na medida em que cada 

cidadão é responsável por depositar ou dar destino correto aos pneus inservíveis em local adequado. 

Saber o destino dos pneus inservíveis, tanto quantitativamente como qualitativamente, é uma ferramenta de 

marketing verde e uma oportunidade que as empresas estão perdendo em mostrar e conscientizar a comunidade 

sobre a preservação do meio ambiente. As pessoas estão preocupadas com a sustentabilidade do planeta e 

tomam suas decisões de compra com base no benefício ambiental oportunizado por produtos que tem 

engajamento com a preservação do meio ambiente. 

      Esse laço entre comunidade e empresas poderia ser ainda mais forte se fosse criada uma associação com o 

objetivo de recolher, depositar temporariamente e dar destino aos pneus inservíveis. Essa sugestão torna-se 

ainda mais forte com a implantação de uma nova empresa no município de Faxinal dos Guedes – Sc que fará o 

processamento de pneus inservíveis para a produção de paver, que são peças pré-moldadas destinadas à 

pavimentação intertravada. Essa associação poderia de imediato criar parceria com essa empresa, que facilita a 

logística por estar a menos de 15 km de distância entre os dois municípios, aproveitando esse grande nicho de 

mercado. 

      Em relato, em uma das entrevistas, foi exposto que muitos clientes preferem levar os pneus para casa, por 

não receberem um valor por eles e pela desconfiança de que sejam reaproveitados. Poderia ser criada a 

“Campanha Verde”, estabelecendo canais de informações que conscientizem a população do passivo ambiental 

que o pneu pode ser se não for corretamente destinado. Esses canais podem ser através da internet, mala direta 

enviada pelo Correio, banners expostos nas empresas, folders e palestras para informar principalmente as 

pessoas que irão disseminar essas informações, ou seja, todos os colaboradores das empresas.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

      O estudo contribuiu para desenhar toda cadeia de logística reversa de pneus inservíveis produzidos no 

munícipio de Xanxerê, que vai desde a venda de um pneu novo até o processamento e reutilização do pneu 

inservível, e poderá ser utilizado como método de informação e conscientização do destino correto que os 

pneus inservíveis estão tendo. 

      A pesquisa limitou seu estudo no município de Xanxerê, nas sete empresas em atividade que 

comercializam pneus novos e estão enquadradas na atividade de comércio e varejo de pneumáticos e câmaras 

de ar, não sendo possível verificar o processo de coleta e descarte de pneus inservíveis em empresas que 

prestam serviço de consertos de pneus.  

      A continuidade deste estudo poderá ocorrer por meio de uma pesquisa nas demais empresas que descartam 

pneus inservíveis, mesmo que em menor quantidade, como borracharias e mecânicas de máquinas agrícolas. 
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