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RESUMO: O presente estudo objetiva contextualizar o aproveitamento da borracha de
pneus inservíveis como material ligante de asfalto-borracha. Para tanto, apresenta a
legislação associada e os números do setor, sobretudo no que tange à produção e à
destinação. O papel do poder público e as oportunidades que a ele se colocam também
são discutidos, bem como os riscos que a destinação inadequada pode levar à saúde
pública e ao meio ambiente. Com isso, estabelece-se um cenário amplo, mas resumido,
para suporte à discussão do assunto.
I – INTRODUÇÃO
A opção pela incorporação da borracha de pneus inservíveis como material
ligante de asfalto-borracha tem potencial para a melhoria de aspectos como a segurança
das vias, a economia de recursos ambientais e de custos de produção. De acordo com a
Resolução nº 416/2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), um
pneu inservível é aquele “pneu usado que apresente danos irreparáveis em sua estrutura,
não se prestando mais à rodagem ou à reforma”.
Conforme estudo intitulado “Elementos sobre a destinação ambientalmente
adequada de pneumáticos inservíveis” (2008), realizado pela Reciclanip, entidade
formada por seis fabricantes de pneus e voltada exclusivamente para as estratégias de
pós-consumo (coleta e destinação) no Brasil, um pneu novo é um produto complexo que
precisa atender a diversas especificações técnicas, de modo a alcançar níveis
predeterminados de performance e segurança. Por esse motivo, ainda não pode ser
fabricado a partir de pneus inservíveis, pois há propriedades necessárias à composição
da borracha nova que só são atingidas quando de sua vulcanização, processo cuja
reversão ainda não está totalmente dominada. Assim, a questão que se coloca frente à
crescente disponibilização de pneus no mercado é: o que fazer com o pneu inservível?
II – LEGISLAÇÃO PERTINENTE
A legislação brasileira vem estimulando a racionalização do uso dos recursos
naturais. O artigo 4º, inciso IV, da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), estabelece como um dos
objetivos o “desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o
uso racional de recursos ambientais”. No seu artigo 13, inciso I, a PNMA incumbe o
poder executivo do incentivo ao desenvolvimento de pesquisas e processos tecnológicos
destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental.
Mais recentemente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída
pela Lei Federal nº 12.305 de 2010, estabelece diretrizes para a gestão integrada e para o
gerenciamento de resíduos sólidos. Esta lei define a reciclagem como um processo que
envolve a alteração das propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas de um
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resíduo com vistas a sua transformação em insumos ou novos produtos. Também é
estabelecido como princípio “o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e
reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e
promotor de cidadania”. Essa ideia reforça um dos objetivos da referida política, o
“incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas
e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados”.
A PNRS incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos
resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios. O artigo 30 inclui os titulares dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos no rol de atores
com responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o qual, segundo
definição na própria lei, envolve “o desenvolvimento do produto, a obtenção de
matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final”.
Pneus constam da lista de resíduos (PNRS, artigo 33, inciso III) para os quais
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes “são obrigados a estruturar e
implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso
pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de
manejo dos resíduos sólidos”.
A Lei Municipal nº 4.969 de 2008, que versa sobre a gestão integrada de
resíduos sólidos no Município do Rio de Janeiro, consagra, no artigo 4º, os planos de
gestão integrada de resíduos sólidos, os inventários de resíduos sólidos, a análise e a
avaliação do ciclo de vida do produto e a logística reversa como importantes
instrumentos de gestão integrada de resíduos sólidos. A lei determina que o Poder
Público Municipal elabore o seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Em
seu artigo 29, determina que “os fabricantes e os importadores de pneumáticos deverão
efetuar a destinação final, de forma ambientalmente adequada, dos pneus inservíveis de
sua responsabilidade (...)”. Já o artigo 31 imputa ao poder público, em articulação com
os fabricantes, os importadores, os distribuidores, os revendedores e os consumidores
finais de pneus, o dever de colaborar na “adoção de procedimentos visando implementar
a coleta dos pneus inservíveis existentes na cidade”. Esta ideia tem ressonância na Lei
Municipal nº 5.986, sancionada recentemente (outubro de 2015) pelo Prefeito do
Município do Rio de Janeiro, a qual cria o “Programa de Incentivo à Coleta de Pneus
Inservíveis” e lista uma série de providências a serem adotadas pelo Poder Executivo no
estímulo a essa prática.

III – PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Elaborado em atendimento à Lei Municipal nº 4.969/2008, o Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade do Rio de Janeiro (PMGIRS), com
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vigência para o quinquênio 2012-2016, apresenta o diagnóstico da situação dos resíduos
sólidos na cidade do Rio de Janeiro, com balanço quantitativo e qualitativo referenciado
em dezembro de 2011. Até aquele ano, o sistema público municipal recebia 10.815
toneladas de resíduos por dia (t/dia), incluídos aí os resíduos de grandes geradores e das
atividades de construção civil.
O PMGIRS cita o Decreto Municipal nº 34.873/2011, que estabeleceu a
obrigatoriedade de utilização de misturas asfálticas contendo borracha de pneus
inservíveis na pavimentação das vias expressas e rodovias no município, salvo exceções
citadas no texto do ato normativo. O decreto, contudo, não estabelece expressamente
fração ou percentual de adição de borracha, mas utiliza como referência a norma nº
111/2009-EM, do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes (DNIT),
que quantifica como 15 a 20% o percentual de borracha moída da massa do ligante. A
Secretaria Municipal de Obras declara vir, desde então, reaproveitando, mensalmente,
15.600 pneus inservíveis, conforme o PMGIRS, o que equivale a 78 toneladas de
borracha, 15% das 520 toneladas de asfalto-borracha produzidas. O plano ainda cita que
a Prefeitura do Rio tem consumido cerca de 520 toneladas de asfalto-borracha, cuja
composição contém 15% de borracha de pneus inservíveis.
De acordo com a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), a
produção brasileira de pneus atingiu o total de 68,8 milhões de unidades em 2014,
divididas em oito categorias (carga, camioneta, passeio, moto, agrícola, OTR/off-road,
industrial e avião). As vendas no mesmo ano atingiram um total de 74,9 milhões de
unidades.
IV – RESOLUÇÃO CONAMA Nº 416/2009
A Resolução CONAMA nº 416/2009 considera a necessidade da disposição do
passivo ambiental o mais próximo possível do local de geração, elencando a reciclagem
como uma forma de destinação ambientalmente adequada e preferível a outras formas
menos nobres, como a disposição em terra.
O artigo 1º da resolução, combinado com o artigo 3º, impõe aos fabricantes ou
importadores de pneus a coleta e destinação adequada de um pneu inservível para cada
pneu novo comercializado, considerando um fator de desgaste de 30% em peso do pneu
novo, o que deve ser abatido do peso total. O artigo 8º, §1º, determina que os
fabricantes e importadores implantem pelo menos um ponto de coleta de pneus
inservíveis em cidades com mais de 100 mil habitantes, e o artigo 9º, §2º, estabelece
que pontos de comercialização de pneus novos também poderão ser pontos de coleta de
inservíveis. Ademais, faculta a esses pontos a celebração de convênios com municípios.
A resolução nº 416 ainda define destinação ambientalmente adequada de pneus
inservíveis como “procedimentos técnicos em que os pneus são descaracterizados de
sua forma inicial, e que seus elementos constituintes são reaproveitados, reciclados ou
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processados por outra(s) técnica(s) admitida(s) pelos órgãos ambientais competentes,
observando a legislação vigente e normas operacionais específicas, de modo a evitar
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos”.
V – RELATÓRIO DE PNEUMÁTICOS 2014
O Relatório de Pneumáticos 2014, previsto no artigo 16 da Resolução
CONAMA 419/2009 como de consolidação obrigatória por parte do IBAMA, apresenta
as quantidades destinadas por fabricantes, importadores e unidades da federação para
aquele ano. Cada empresa destinadora de pneumáticos deve informar anualmente ao
IBAMA, através do Cadastro Técnico Federal (CTF), as quantidades (em kg) e os tipos
de tecnologia de destinação empregada, além do CNPJ de cada empresa beneficiada
(fabricante ou importadora). Ao cruzar esses dados com os informes de fabricação e/ou
importação, o IBAMA faz o balanço de massa por empresa, informação que embasa
suas diligências para auditagem e fiscalização.
O Gráfico 1 apresenta o resultado das destinações nacionais para o ano de 2013.

Fonte: CTF/IBAMA, extraído do Relatório de Pneumáticos – 2014.

Conforme o Relatório de Pneumáticos – 2014, são consideradas destinações
ambientalmente adequadas:




Coprocessamento: utilização dos pneus inservíveis em fornos de clínquer
como substituto parcial de combustíveis e como fonte de elementos
metálicos;
Laminação: processo de fabricação de artefatos de borracha;
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Granulação: processo industrial de fabricação de borracha moída, em
diferente granulometria, com separação e aproveitamento do aço;
Industrialização do xisto: processo industrial de coprocessamento do
pneumático inservível juntamente com o xisto betuminoso, como substituto
parcial de combustíveis;
Regeneração da borracha: processo industrial de desvulcanização da
borracha;
Pirólise: processo de decomposição térmica da borracha, conduzido na
ausência de oxigênio ou em condições em que a concentração de oxigênio é
suficientemente baixa para não causar combustão, com geração de óleos, aço
e negro de fumo.

Em 2013, as destinações nacionais foram distribuídas conforme a Tabela 1.
Tabela 1. Tecnologias e quantidades de destinação final de pneus inservíveis
destinados em 2013.

Fonte: CTF/IBAMA, extraído do Relatório de Pneumáticos – 2014.

Das destinações listadas na Tabela 1, a granulação é a que melhor se encaixa na
modalidade de incorporação da borracha como matéria-prima para a fabricação de
asfalto. De acordo com a Reciclanip, o asfalto-borracha tem três características
essenciais: possui maior vida útil, reduz o nível de ruído no contato com os pneus
veiculares, oferece maior segurança aos usuários das vias de tráfego. Para fazer uso da
borracha triturada, a empresa ou entidade de direito público ou privado é obrigada a ter
licença ambiental, uma vez que a entrada desse tipo de material como insumo em um
novo processo produtivo é destinação de um resíduo de um processo anterior (pósconsumo), conforme legislação pertinente, para o que se faz anualmente um balanço de
massa no CTF/IBAMA.
De acordo com a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, 70% dos
pneus inservíveis recolhidos através da Reciclanip são destinados para cimenteiras, para
aproveitamento energético, uma vez que a borracha de pneu tem alto poder calorífico.
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Já o aproveitamento desse material na produção de asfalto-borracha divide os outros
30% com as demais destinações.
O Estado do Rio de Janeiro apresentava, em 2013, 79 pontos de coleta de pneus
inservíveis, 11 dos quais localizados na cidade do Rio de Janeiro, conforme o Relatório
de Pneumáticos – 2014.
VI – EFEITOS AMBIENTAIS E NA SAÚDE CAUSADOS PELA DESTINAÇÃO
INADEQUADA DE PNEUS INSERVÍVEIS
Pneus são considerados resíduos Classe II na indústria de destinação, o que
significa que, conforme a NBR 10.004/2004, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), são resíduos não perigosos. Muitas empresas os destinam como
resíduos inertes (Classe IIB), por não terem constituintes solubilizáveis em água e não
serem biodegradáveis. Entretanto, um grave problema ambiental que um pneu pode
causar é o da emissão atmosférica de compostos químicos prejudiciais à saúde e à
qualidade do ambiente, quando de sua queima não controlada. Além de material
particulado, a queima emite monóxido de carbono, metais pesados, dioxinas e furanos,
estas últimas, substâncias reconhecidamente cancerígenas. A queima controlada é um
procedimento que minimiza o risco tóxico das emissões, mas requer grandes
investimentos na implantação de equipamentos específicos e tem alto custeio.
O descarte inadequado de pneus ainda pode causar diversos problemas
ambientais. Um deles, por exemplo, é a possibilidade de alterar o regime de escoamento
de corpos d’água, quando do assoreamento das calhas dos rios, o que contribui para a
ampliação dos riscos de enchentes. Ademais, se dispostos inadvertidamente em locais
abertos, sujeitos às chuvas, os pneus podem se tornar criadouros de vetores de doenças
como a dengue e a febre chikungunya, conhecidos riscos à saúde pública.
A opção pela disposição de pneus inservíveis em aterros sanitários também é
problemática, pois potencializa os riscos para a estabilidade geotécnica do maciço de
resíduos. Tal possibilidade deriva da incompressibilidade do pneu (em função do efeito
elástico) e de seu grande volume ocupado por unidade (em função da disponibilidade de
espaços vazios), que desfavorecem o processo de compactação. A opção por este tipo de
destinação, além dos problemas acima citados, contribui ainda para a redução da vida
útil dos aterros, o que, em última instância, amplia as pressões por novas áreas de
disposição final em terra, gerando mais impactos ambientais, econômicos e sociais.
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A priorização das destinações mais nobres para os resíduos é diretriz consagrada
na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Assim, a disposição em terra é a última das
opções de destinação, inclusive porque o Brasil ainda padece com vazadouros a céu
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aberto em boa parte dos municípios. No caso de pneus inservíveis, seu aproveitamento
pode ser feito de diversas formas, seja na incorporação da borracha como matéria-prima
de processos industriais diversos, seja na sua utilização como material combustível
(aproveitamento energético) ou, ainda, sua reutilização em formas distintas do original,
como na fabricação de solados de sapatos e na construção de muros de arrimo ou
conformação e estabilização de taludes.
Com efeito, destaca-se a oportunidade para o barateamento dos custos de
produção de asfalto com a redução da demanda por material virgem. Não raro, empresas
destinadoras cobram pela execução do serviço, ainda que o material a ser destinado
tenha valor comercial como matéria-prima ou fonte de energia. Isso significa que o
impacto nos cofres municipais tem potencial para ser positivo, caso sejam feitas
parcerias com fabricantes e importadores, estes sim obrigados a assumir os custos da
logística reversa enquanto os inservíveis ainda não são aproveitados para produção de
pneus novos, devido a limitações técnicas. A questão da saúde pública ainda é um fator
de estímulo para o reaproveitamento de pneus inservíveis, pois tanto a queima não
controlada quanto o potencial de acumulação de água sujeitam a população a riscos
graves de saúde.
O aproveitamento de pneus inservíveis é uma alternativa para muitos processos
industriais. Entender de suas potencialidades é prerrogativa para melhores escolhas de
destinação.

Nesse sentido, concluiu esta consultoria.
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