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RESUMO 

 

A Logística reversa de maneira geral significa todas as operações relacionadas com a 

reutilização de produtos e materiais. Essa área tem crescido no Brasil pelo fato de haver uma 

crescente no acumulo de resíduos gerados incluindo-se os pneus inservíveis, sendo necessário 

providencias para que a situação não se agrave, fazendo assim com que o uso da logística 

reversa se torne um diferencial perante concorrentes e por haver leis que regulamentam o 

retorno dos materiais (insumos e resíduos) como a Lei nº. 12.305/10, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que define os princípios, objetivos e instrumentos, 

bem como diretrizes, relativos à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os 

perigosos, em âmbito nacional. Com isso muitas empresas têm feito da logística reversa uma 

grande estratégia em seu planejamento de negócio. O artigo vem apresentar oportunidades em 

redução de custos, sustentabilidade, os principais conceitos sobre logística reversa e mostrar 

um estudo de caso realizado no município de Votuporanga com o objetivo apresentar os 

benefícios que a logística reversa dos pneus inservíveis proporciona ao setor empresarial, 

ambiente e toda a população. 
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1. INTRODUÇÃO                                                               

 

A utilização da logística reversa vem crescendo nos últimos anos, seu impacto no 

desempenho organizacional se destaca, sua alteração nos custos e sua aplicação na geração de 

renda faz com que as organizações queiram cada vez mais investir na sua implantação. Tendo 

um efeito competitivo no mercado a logística reversa vem mudando o comportamento de 
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consumo e consequentemente o comportamento das organizações. 

A logística reversa é uma versão contrária da logística tradicional, pois, ambas tratam 

do nível de serviço, objetivando satisfazer as necessidades do consumidor e fazer com que o 

produto final cumpra seu objetivo, ela deve ser vista como um novo recurso para a 

lucratividade (MUELLER, 2005). 

A vantagem competitiva que a logística proporciona não é só de caráter ambiental ou 

sustentável é também de ordem financeira e econômica, gerando economia no processo 

produtivo, visto que os resíduos voltam para a cadeia produtiva, reduzindo o consumo e os 

custos de matérias primas, dessa forma fortalecendo a imagem da empresa para com seus 

consumidores.  

Há muito tempo houve-se falar sobre poluição, meio ambiente, tempo de 

decomposição de determinados materiais, e o pneu é um desses materiais, com isso 

identificada à proporção dos impactos ambientais gerados pelos pneumáticos no ambiente, foi 

aprovada em 1999 a resolução n.º 258/99 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), que transfere aos fabricantes e importadores de pneus novos a destinação de 

pneus inservíveis. 

Sendo assim o objetivo do estudo é investigar a logística reversa, seus impactos nas 

organizações, sua aplicação, descrever a aplicação da logística reversa nos pneus inservíveis, 

seus benefícios e identificar a criação de novos produtos a partir do reaproveitamento do 

descarte. 

A metodologia baseou-se numa pesquisa bibliográfica, desenvolvida através dos 

principais referenciais teóricos existentes (livros, revistas especializadas e científicas), bem 

como um estudo de caso realizado numa empresa de coleta de Votuporanga. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Logística Reversa 

 

Descreve Novaes (2007) que na sua origem, o conceito de logística estava 

essencialmente ligado às operações militares. Ao decidir avançar suas tropas seguindo uma 

determinada estratégia militar, os generais precisavam ter, sobre sua ordem, uma equipe que 

providenciasse o deslocamento, na hora certa, de munição, viveres, equipamentos e socorros 

médicos para o campo de batalha. Pois o mesmo conceito foi adaptado para as empresas, 
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sendo que as empresas precisam também de ser transportados seus produtos da fábrica para os 

depósitos ou para as lojas de seus clientes além de providenciar armazenamento para manter a 

produção funcionando. Assim baseados nos conceitos do council of supply chain management 

professionals (conselho de profissionais de gestão da cadeia de suprimentos) norte americano: 

o autor diz que a logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira 

eficiente os fluxos e a armazenagem de produtos e serviços associados, desde o ponto de 

origem até o ponto de consumo com o objetivo de atender os consumidores. 

 

A logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e 

armazenagem, que facilita o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da 

matéria prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação 

que coloca os produtos em movimentos, com o propósito de providenciar níveis de 

serviços adequados aos clientes ao custo razoável (BALLOU, 2011). 

 

A logística reversa segundo o SINIR (Sistema Nacional de Informações Sobre a 

Gestão dos Resíduos Sólidos) implantada pela lei nº. 12.305/10 é definida como "instrumento 

de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 

setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou 

outra destinação final ambientalmente adequada". 

“A logística reversa cuida dos fluxos de materiais que se iniciam nos pontos de 

consumos dos produtos e terminam nos pontos de origem com o objetivo de recuperar o valor 

ou disposição final” (NOVAES, 2007) 

 De acordo com Trevisan (2016) a logística reversa pode atuar em vários ramos 

diferentes como pneus, óleos lubrificantes, baterias automotivas, embalagens de agrotóxicos, 

eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, medicamentos vencidos, construção civil, vidros e 

e-commerce. 

Na visão de Leite (2009) os canais reversos da logística podem ser divididos em: pós-

venda e pós-consumo. 

Para o autor, logística reversa de pós-venda constitui de bens comercializados por 

meio dos diversos canais de distribuição mercadológicos como e-commerce, lojas de varejos 

entre outras e que são devolvidos sem uso ou pouco uso, seu objetivo estratégico é agregar 

valor a um produto logístico devolvido por razões comerciais, erros no processamento dos 

pedidos, garantia dada pelo fabricante, defeitos ou falhas de funcionamento do produto, 

avarias no transporte, entre outros. 
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Como descrito por Leite (2009) a logística reversa de pós-consumo se inicia após o 

termino de sua vida útil que pode ser entendido como o tempo decorrido desde sua produção 

original até o momento em que o primeiro possuidor se desembaraça dele, sendo enviados a 

destino finais tradicionais. 

 

2.2 Logística reversa e seu impacto na organização 

 

Para Cardoso (2006) o foco econômico financeiro visa recuperar custos de produção 

por meio do retorno de produtos pós-consumo para a cadeia de abastecimento, em virtude da 

escassez e ou encarecimento de matérias-primas. Em alguns países, isso já é prática bastante 

difundida e o resultado obtido com a logística reversa são expressivos. Especialistas têm 

enfatizado a importância das operações de logística reversa na cadeia de suprimentos como 

forma de agregar valor aos seus produtos, a sua marca e, principalmente na redução dos 

custos diretos. 

 

Preços menores de matérias primas secundárias ou recicladas reintegradas ao ciclo 

produtivo, reduções no consumo de insumos energéticos de processo e de 

diferenciais de investimentos normalmente exigidos nas operações que são 

utilizadas matérias primas secundárias em relação às primárias permitem que as 

empresas e os setores correspondentes obtenham economias suficientes para garantir 

rentabilidade satisfatória aos agentes comercias e indústrias em todas as etapas dos 

canais reversos (LEITE, 2009). 

 

As empresas estão atentas a esse setor devido a legislações ambientais cada vez mais 

rígidas como: 

 Decreto Nº 7.404/2010: Regulamenta a Lei 12.305/2010 que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Lei Nº 9.605/1998: Lei de Crimes Ambientais. 

 Lei Nº 12.300/2006: Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define 

princípios e diretrizes 

De acordo com Luiz (2011) há tempos percebemos que o planeta está em constante 

transformação e com o crescimento acelerado e desordenado da população mundial, pode 

acelerar ainda mais as modificações ambientais. Esse crescimento da sensibilidade ecológica 

tem sido acompanhado por ações de empresas e governo que cada vez mais tem a 

preocupação com o meio ambiente e isso se tornou um diferencial entre as empresas, porque 

pode determinar a sua sobrevivência no mercado empresarial com relação à concorrência, 



                    ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUCAÇÃO E 

TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA 

      

ficam muito mais fortalecidas as empresas que obedecem as normas de certificação. 

Ganhos financeiros e logísticos são apenas um dos benefícios que a logística reversa é 

capaz de proporcionar, somam-se também os ganhos à imagem institucional da companhia 

por adotar uma postura ecologicamente correta, atraindo a atenção e preferência não só dos 

clientes, mas dos consumidores finais, afirma Miguel Netto (2004). Mais do que nunca a 

preocupação ambiental se tornou negociável, ou seja, virou uma moeda de troca, esse 

argumento é decisivo na hora de concluir ou fechar um negócio, é um ciclo que envolve desde 

funcionários até acionistas que hoje falam que se sentem mais satisfeitos por estarem 

associados a uma empresa ambientalmente responsável. 

 

2.3 Logística Reversa dos pneumáticos 

 

Um pneu é constituído pelos seguintes componentes de acordo com o site (Valor 

pneu): 

 Capa de borracha sintética muito estanque ao ar. Esta capa encontra-se no 

interior do pneu e funciona como câmara-de-ar. 

 Carcaça, que é constituída por finos cabos de fibras têxteis dispostas em ângulos 

retos e colados na borracha. Estes cabos são um elemento chave da estrutura do pneu e 

permitem-lhe resistir à pressão. Numa carcaça de pneu de automóvel, existem cerca de 1400 

cabos que podem resistir, cada um, a uma força de 15 kg. 

 Talão cuja função é transmitir os binários motor e de travagem da jante à área de 

contacto com o solo. 

 Aros de talão servem para fixar o pneu na jante. Podem suportar até 1800 kg sem 

risco de ruptura. 

 Flancos de borracha macia protegem o pneu contra os choques que poderiam 

causar danos na carcaça, como pequenos choques contra o passeio, buracos, etc. Uma 

borracha dura assegura a ligação entre o pneu e a jante. 

 Lonas de reforço (tela), as quais são feitas com cabos de aço muito finos, mas 

muito resistentes, são cruzadas obliquamente e coladas uma sobre a outra. O cruzamento dos 

seus fios com os da carcaça forma triângulos indeformáveis. 

 Banda de rolamento é disposta sobre as lonas de reforço. Esta parte do pneu, que 

receberá as esculturas, ficará em contacto com a estrada. Na área de contacto com o solo, a 

banda de rolamento tem que resistir a esforços muito importantes. A mistura que a constitui 
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deve ser aderente em todos os tipos de solos, resistir ao desgaste, à abrasão, e aquecer o 

menos possível. 

Segue abaixo alguns dos componentes do pneu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Exemplo de estrutura de pneu 

Fonte: Inspeção (2011). 

 

Com tantos componentes estima-se uma média segundo o site (G1) que o pneu dure 

em torno de 600 anos, já outros autores consideram essa duração por tempo indeterminado. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2009) apresenta a seguinte 

classificação em relação ao estado de conservação do pneu: 

 Pneu novo: pneu de qualquer origem, que não passou por qualquer utilização ou 

reforma, sem apresentar sinais de deterioração;  

 Pneu usado: pneu que passou por alguma utilização ou desgaste, englobando pneus 

inservíveis e reformados; 

 Pneu reformado: pneu usado, cuja vida útil foi aumentada pela recuperação da sua 

carcaça por meio de processos de recapagem, recauchutagem e/ou remoldagem;  

 Pneu inservível: também chamado de irreversível, apresenta danos em sua estrutura 

que não podem ser reparados por processos de reforma, não sendo mais passível de utilização 

para rodagem. 

Quando um pneu chega ao fim de sua vida útil, agora chamado de “inservível” precisa 

ser descartado, o que gera uma preocupação ambiental, devido à quantidade descartada no 

país nos últimos anos, em decorrência do aumento da frota de veículos. De acordo com a 

Associação Nacional da indústria de Pneumáticos (ANIP), em 2016 foram produzidos 67,8 
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milhões de pneus e com dados do Serviço Social do Transporte - Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT) pelo menos 450 mil toneladas de pneus são 

descartadas por ano. Isso equivale a cerca de 90 milhões de unidades utilizadas em carros de 

passeio. 

Descreve Ramos Filho (2005) que os pneus depois de usados se tornam um resíduo, 

devendo assim receber tratamento e disposição adequado, visando não causar danos à 

população e ao meio ambiente. As consequências mais comuns de descartes inadequados de 

pneus são: o assoreamento dos rios e lagos, o risco de incêndio, a ocupação de grandes 

espaços em armazenamentos e a proliferação de insetos que podem, inclusive, transmitir 

doenças graves. Quando os pneus são estocados em aterros clandestinos ou mesmo em aterros 

sanitários, existe o risco de poluição devido à possibilidade de incêndio, tendo em vista que os 

pneus são compostos de material altamente inflamável. Caso ocorra um incêndio onde existe 

uma grande quantidade de pneus estocados, sem controle ou cuidados adequados, ficará muito 

difícil o combate do mesmo. Com a queima dos pneus a céu aberto são liberadas substâncias 

gasosas cancerígenas como carbono e enxofre, sem falar na contaminação do ambiente com 

metais pesados como, por exemplo, zinco, cromo, cádmio e chumbo, elementos presentes na 

composição química do pneu. Outro problema que os pneus inservíveis causam quando 

estocados sem a devida precaução em relação a sua proteção, é a possibilidade de eles 

acumularem água das chuvas, tornando-se assim reservatórios de água parada, o que pode 

propiciar a proliferação de insetos causadores de doenças como e dengue e a febre amarela. 

 De acordo com Marques (2016), a má gestão do lixo gera inúmeros danos ao meio 

ambiente, além de comprometer seriamente a qualidades de vidas das pessoas, animais e do 

planeta. A logística reversa existe para implementar e gerenciar o fluxo de matérias-primas 

que são gerados pela cadeia de distribuição. 

 

Tabela 1: Vida útil média de pneus  

Vida útil média de pneus 
Veículo Quilometragem * 

Caminhão 60 - 80 

Carro 40 - 60 

Motocicleta 15 - 25 

* Quilometragem – cada mil quilômetros 

Fonte: Caiado pneus 
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3. ESTUDO DE CASO 

 

Descreve a Superintendência de Água Esgotos de Votuporanga - SAEV (2014) através 

da lei nº. 12.305/2010 no documento PMGIRS (Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos) sendo condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a 

recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados 

por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal 

finalidade, visando melhorar as atividades que envolvem os resíduos sólidos, traçando as 

melhores técnicas para a destinação do mesmo de acordo com a legislação em um horizonte 

de curto, médio e longo prazo. 

O município de Votuporanga dispõe de um projeto da Saev Ambiental de coleta de 

resíduos domiciliares com a prefeitura chamada Ecotudo, nele existe um barracão anexo que é 

o Ecoponto onde os pneus de origem doméstica e comercial como oficinas, borracharias e 

empresas de transporte em geral podem descartar o mesmo. 

A lei que regula sobre a destinação ambientalmente correta dos pneus inservíveis no 

município é a Lei nº. 3.570 de 16 de outubro de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ponto de Coleta Ecotudo 
Fonte: Saev (2016) 

 

São essas atribuições do responsável pelo Ponto de Coleta: 
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Figura 3: Fluxograma manutenção do material 

Fonte: Saev (2014) 

 

O responsável pelo Ponto de Coleta comunica a empresa x sobre a necessidade de 

retirada do material quando atinge a quantidade de 2.000 pneus de passeio ou 300 pneus de 

caminhões. A partir daí a empresa x programa a retirada do material com os transportadores 

conveniados. 

No processo de reciclagem dos pneus inservíveis, após ser feito a coleta é retirado o 

aço presente. Depois eles são triturados e a partir daí encaminhados para empresas que 

produzem materiais a partir da borracha destes pneus. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Retirada do aço 

Fonte: Pensamento verde (2013) 
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As principais destinações dos pneus de acordo com o site RECICLANIP são essas: 

Laminação: Nesse processo, os pneus não-radiais são cortados em lâminas que 

servem para a fabricação de percintas (indústrias moveleiras), solas de calçados, dutos de 

águas pluviais etc. 

                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5: Dutos de água                                              Figura 6: Percinta 

Fonte: G1 (2015)                                                         Fonte: Armazém (2018) 

 

Asfalto Borracha: Adição à massa asfáltica de pó de borracha oriundo da trituração 

de pneus inservíveis. O asfalto-borracha tem uma vida útil maior, além de gerar um nível de 

ruído menor e oferecer maior segurança aos usuários das rodovias. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Asfalto borracha 

Fonte: Betuseal (2015) 

 

Co-processamento: Pelo seu alto poder calorífico, os pneus inservíveis são 

largamente utilizados como combustível alternativo em fornos de cimenteiras, em substituição 
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ao coque de petróleo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Pneus que irão para o forno 
Fonte: Ibama (2013) 

 

Artefatos de Borracha: A borracha retirada dos pneus inservíveis dá origem a 

diversos artefatos, entre os quais tapetes para automóveis, pisos industriais e pisos para 

quadras poliesportivas. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Pisos de pneu reciclado 

Fonte: Ekoplac 

 
 

 

 

 

 

 

Segundo dados fornecidos pela Saev Ambiental o município gerou: 

 

Tabela 2: Quantidade de pneus gerados pelo município  

Ano Quantidade em toneladas 

2012 28,93 

2013 31,40 

Fonte: Saev (2014) 
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A frota de veículos no Brasil está aumentando a cada ano que passa, no município de 

Votuporanga segundo o IBGE-Cidades em 2016 a quantidade era de 79.554 já em 2017 o 

município registrou segundo o DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) 82.904 

veículos, uma média de 0,88, ou seja, quase um veículo por habitante. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O presente artigo teve por objetivo mostrar os impactos que a logística reversa 

proporciona nas empresas e sociedade com o recolhimento e destinação de pneus inservíveis, 

de acordo com o artigo pode-se concluir que a logística reversa feita de forma correta no 

campo de pneus inservíveis traz grandes benefícios para as empresas, alguns fatores positivos 

são que as organizações que trabalham com a logística reversa criam uma boa imagem 

perante a sociedade e também geram uma economia de caráter financeiro como a utilização 

da matéria-prima no processo. Assim as empresas que transformam esses produtos são de 

total importância para a economia e sustentabilidade do planeta.  
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