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GESTÃO AMBIENTAL: A IMPORTÂNCIA DO DESCARTE DE PNEUS DE 
FORMA CORRETA NO ÂMBITO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO. 

 
Mauro Cezar Morais dos Santos¹ 

 
 
 
RESUMO 

 
Assuntos ligados a preservação ambiental estão cada vez mais em foco nos dias atuais, devido a 
grande influência que as ações dos seres humanos, a cerca desse assunto, já causaram, estão 
causando e ainda vão causar em nossas vidas. O descarte de pneus inservíveis faz parte desse 
contexto e está presente no dia a dia de todas as Organizações Militares (OM) do exército 
Brasileiro, por isso torna-se um assunto de extrema importância para a Força. Se tratado de 
maneira incorreta, o descarte de penus inservíveis, pode causar impacto ao meio ambiente, devido 
ao grande período de tempo que esses materias demoram para se decompor na natureza. Dessa 
forma, é necessário que o Exército Brasileiro esteja atento e de acordo com as normas reguladoras 
do descarte desse tipo de resíduo sólido, para isso existe a logística reserva de pneus. Seguindo o 
previsto, o Exército estará cumprindo seu papel diante da sociedade brasileira, dando o exemplo e 
preservando o meio ambiente. 
 

Palavras Chaves: Descarte de penus inservíveis. Exército Brasileiro. Logística reversa. Impacto 
ambiental. 

 
 
ABSTRACT 

 
Issues related to environmental preservation are increasingly in focus nowadays, due to the great 
influence that the actions of human beings, on this subject, have already caused, are causing and 
will still cause in our lives. The disposal of waste tires is part of this context and is present in the daily 
life of all Military Organizations (OM) of Brazilian Army, so it becomes a matter of extreme 
importance for the Force. If handled incorrectly, disposal of waste tires, can cause an impact on the 
environment, due to the long period of time that these materials take to decompose in nature. Thus, 
it is necessary for the Brazilian Army to be attentive and in accordance with the regulatory rules for 
the disposal of this type of solid waste, for this there is the spare tire logistics. Following the plan, the 
Army will be fulfilling its role before Brazilian society, setting an example, preserving the 
environment. 
 
Key Words: Disposal of waste tires. Brazilian Army. Reverse logistic. Environment impact. 
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* Capitão da Arma de Engenharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) em 2011.  
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1INTRODUÇÃO 

O uso desenfreado de recursos advindos do meio ambiente vem se 

tornando cada vez mais um sério problema para a sociedade. A fabricação de 

automóveis por exemplo, vem crescendo substancialmente  no mundo, “ Entre 

2008 e 2018 o total de carros no brasil passou de 37,1 para 65,7 milhões” 

(Mobilidade Urbana Sustentável, 2019). Logo, a fabricação de pneus tem que 

acompanhar este crescimento.  

Para o exército Brasileiro é fundamental o uso de viaturas e elas estão 

presentes em grande número, em 100% das Organizações Militares (OM). Dados 

divulgados pelo (SEST SENAT, 2020), apontam que no Brasil são descartados por 

ano aproxidamentente 450 mil toneladas de pneus. Se for feito de forma irregular, 

isso causa um impacto ambiental gigantesco, pois um pneu demora 

aproximadamente 600 anos para se decompor na natureza. Dessa forma, trazendo 

consequências péssimas, como problemas na decomposição e causando sérios 

riscos à saúde pública, tornando-se foco de doenças como dengue, febre amarela 

e malária. 

Para que isso não aconteça, existem mecansimos corretos de descartes 

desses pneus velhos, desgastados que já não tem mais uso nas viaturas, 

chamados de pneus inservíveis. O nome desses mecanismos é logística reversa, 

que nada mais é do que um ciclo em que o pneu sai do fabricante e após ser 

utilizado até se tornar inservível, retorna para o fabricante para que possa ser 

reutilizado de diversas formas. O conceito de logística reversa tem crescido dentro 

do cenário de gestão ambiental desde a criação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), Lei (n° 12.305/10). Ela regulariza e esclarece a forma como 

devem ser tratados os resíduos sólidos, incluindo os pneus, exigindo transparência 

por parte dos setores privados e públicos. 

1.1 PROBLEMA 

É de suma importância que seja dado ênfase para o tratamento e o 

descarte correto dos pneus inservíveis das Organizações Militares, devendo ser 

observados vários fatores que tratam a respeito da forma correta, logística reversa, 

de descartar esse resíduo sólido necessário para o dia a dia das OM do Exército 

Brasileiro. 

             Portanto o trabalho se baseará nessa linha de pensamento, chegando ao 

seguinte problema de pesquisa: 
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             Com toda essa quantidade de pneus presentes nas OM do Exército 

Brasileiro, como podemos minimizar o impacto ambiental no descarte desses 

pneus inservíveis?  

1.2 OBJETIVOS 

Buscando responder ao problema formulado, este trabalho buscou atingir 

os seguintes objetivos: 

Como objetivo geral, o presente estudo pretende demonstrar a importância 

do correto descarte dos pneus inservíveis dentro das OM do Exército Brasileiro. No 

intuito de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados:  

a. Verificar o que está previsto em relação as normas reguladoras do 

descarte de pneus inservíveis; 

b. Identificar formas de uso para os pneus inservíveis, logística reversa; 

c. Explicar as consequências do descarte incorreto. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Tendo em vista o cenário atual, em que a consciência ambiental está em 

voga e que as OM do Exército Brasileiro detém grande quantidade de pneus. A 

preservação do meio ambiente, a reutilização desses resíduos sólidos inservíveis, 

a diminuição de possíveis focos para agentes transmissores de doenças e um 

provável benefício para as OM, são alguns argumentos para a confecção do 

trabalho. Por isso a conscientização do correto descarte por parte das OM, torna-se 

imprescindível. O correto descarte desses resíduos sólidos é importantíssimo para 

que o Exército Brasileiro como um todo possa fazer a sua parte no que se refere a 

preservação do meio ambiente. Para que assim, possa trabalhar de acordo com as 

normas previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e na Resolução 

n° 416/2009 do CONAMA. 

A contrabuição será um ganho na educação ambiental dos militares 

diretamente envolvidos nesse processo e dos militares que servem naquela OM, 

que provavelmente difundirão esse conheciamento para as futuras OM em que 

servirão. Decorrente disso, será desencadeada uma corrente que contribuirá com a 

diminuição de pneus descartados de forma incorreta na natureza. “A queima à céu 

aberto, proibida por lei, libera dióxido de enxofre na atmosfera, poluindo o ar e 
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também, libera cerca de 10 litros de óleo no solo, que percola até atingir o lençol 

freático, contaminando o solo e a água” (KAMIMURA, 2002, p. 02). 

Outro ponto é que quanto menos pneus forem jogados no lixo comum, 

mais pneus serão utilizados como matéria prima para outras atividades, por 

exemplo: pavimentação asfáltica, para gerar energia, sendo queimados e sendo 

triturados para serem colocados em campos desportivos de grama sintética. 

 

2METODOLOGIA 

O levantamento de dados e ações relevantes no que diz respeito ao estudo 

em questão será realizado por meio de informações coletadas de entrevistas 

preenchidas por militares responsáveis pela Gestão Ambiental de algumas OM da 

guarnição do Rio de Janeiro. 

As entrevistas com os militares responsáveis pela Gestão Ambiental das 

OM tem por objetivo verificar se há algum entendimento a cerca do assunto por 

parte dos mesmos e observar as linhas de ação tomadas para o descarte dos 

pneus inservíveis. Dessa forma, demonstrando a importância desse assunto no 

âmbito do Exército brasileiro. Esta seção apresentará como se pretende solucionar 

o problema de pesquisa, sendo dividida de maneira a possibilitar um entendimento 

claro das ideias. 

No que diz respeito ao tipo de pesquisa, optou-se pela pesquisa básica, de 

abordagem qualitativa, com o objetivo geral de conduzir uma pesquisa exploratória, 

pretendendo explorar o universo do descarte de pneus inservíveis e dessa forma 

um destino adequado para esses resíduos sólidos. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Inicialmente, na revisão de literatura, serão abordados algumas idéias a 

respeito das normas que regulam o descarte de pneus inservíveis. Após serem 

apresentados dados sobre as normas, serão realizadas as análises dos seguintes 

assuntos: formas de uso para os pneus inservíveis, utilizando logística reversa e  

consequências do descarte incorreto.  

Todos estes assuntos e definições serão utilizados como suporte para 

demonstrar a importância da utilização de uma logística reversa e do consequente 
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descarte desse resíduo sólido de forma correta por parte das OM do Exército 

brasileiro.  

As normas para as ações referentes ao trato com os pneus inservíveis 

estão reguladas pela Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos.  

A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, estabelece, em seu artigo 4º, que  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de 

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados 

pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 

Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à 

gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos. 

Vale destacar que a Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente 

(DPIMA), que é o orgão que trata do assunto no Exército Brasileiro procura seguir 

as normas da Política Nacional de resíduos Sólidos, pois na PORTARIA Nº 001-

DEC, de 26 de setembro de 2011, que aprova as Instruções Reguladoras para o 

Sistema de Gestão Ambiental no Âmbito do Exército (IR 50 - 20), em seu artigo 

42°, diz que 

 
Os procedimentos estabelecidos nas presentes normas para a gestão de 

resíduos sólidos nas organizações militares (OM) estão em 

conformidade com a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 

instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)... 

 
No artigo 44° das (IR 50-10), está previsto que as próprias OM são 

responsáveis pelos procedimentos adotados para a adequação das atividades 

militares que geram resíduos sólidos a legislação vigente, dessa forma podem ser 

levantadas linhas de ação corretas para o descarte dos pneus inservíveis, 

utilizando uma logística reversa adequada. Para Leite (2003, p. 16-17), a logística 

reversa pode ser definida como:  

[...] a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o 

fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens 

de pós venda e pós-consumo ao ciclo de negócios ou ciclo produtivo, 

por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de 

diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem 

corporativa entre outros. 

Existem algumas formas de se reutilizar esse resíduo sólido de maneira 

adequada. Dentre elas estão a utilização em pavimento asfáltico, a utilização como 
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fonte de energia e a trituração por processo mecânico e criogênico. Um exemplo de 

ciclo da logística reversa:  

 

FIGURA 1 – O ciclo da reciclagem 

Fonte: SIEBERT 

A primeira forma de reciclagem que será abordada é a utilização dos pneus 

em pavimento asfáltico. Segundo (KAMIMURA, 2002, p.16): 

Em obras de pavimentação, a borracha de pneus pode ser incorporada 

aos materiais asfálticos através de dois processos: úmido e seco. No 

processo úmido, a borracha moída (cerca de 5 a 25% do peso total de 

ligante) é incorporada ao ligante asfáltico antes de se adicionar o 

agregado (asfalto-borracha), atuando como modificadora do cimento 

asfáltico. No processo seco, a borracha moída (cerca de 1% a 3% do 

peso total da mistura) é misturada com o agregado (agregado-

borracha) antes de se adicionar o ligante asfáltico, em substituição de 

uma pequena parte dos agregados finos. 

Na figura abaixo um exemplo de planta de produção do concreto asfáltico 
usinado a quente (CAUQ), com a adição de borracha reciclada: 

 

FIGURA 2 – Planta de produção do concreto asfáltico usinado a quente modificado por borracha 
(asfalto-borracha). 
Fonte: Bernucci et al. (2008, p. 76) 

Outra forma de reciclagem viável é a queima dos pneus para geração de 
energia. A queima a céu aberto é proibida em muitos países, pois gera dióxido de 
enxofre, uma fumaça negra que possui forte odor. Entretanto se feito da forma 
adequada, esse malefício se transforma em benefício. Como dito por (KAMIMURA, 
2002, p. 65): 

Pneus inteiros ou processados têm sido usados como fonte de energia 

desde 1975. A prática do uso do pneu como combustível (TDF – Tire 
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Derived Fuel) começou na Dickerhoff Cement, em Frankfort, 

Alemanha. O TDF foi introduzido nos EUA, antes de 1979, foi 

primeiramente usado em caldeiras de indústrias de papel e celulose no 

estado de Washington. 

Ainda segundo (KAMIMURA, 2002, p. 65), nos Estados Unidos o TDF é o 

maior destino dos pneus inservíveis, utilizando por volta de 115 milhões de pneus 

por ano. Sendo o pneu inteiro a melhor forma de utilização para essa técnica, pois 

corta os gastos da trituração. 

No Brasil, existe uma parceria entre a CIMPOR (Cimentos de Portugal) e a 

ANIP (Associação Nacioanal da Industria de Pneumáticos),  que utiliza pneus 

inservíveis coletados, como combustível alternativo para fornos de cimenteiras do 

Grupo CIMPOR, via co-processamento, como dito por (ANDRADE, 2007, p. 63). 

Uma terceira opção é a trituração, que pode ser por processo criogênico, 

com o congelamento dos pneus ou por processo mêcanico, feito em temperatura 

ambiente, reduzindo progressivamente os pneus. O processo mecânico pode ser 

explicado da seguinte maneira, conforme diz (KAMIMURA, 2002, p. 60): 

[...] consiste em uma série de trituradores, peneiras, correias 

transportadoras e tambores magnéticos para remoção do aço, se 

necessário, e é dividida em três tipos: granulator, cracker mill e micro 

mill. A diferença entre os métodos que utilizam o processo mecânico 

está no tamanho das partículas: granulator produz partículas que 

variam de 2,0 a 9,5 mm (constituído de partículas de forma cúbica, 

uniformes e com pequena área superficial, denominado de borracha 

granulada); cracker mill produz partículas que variam de 0,42 a 4,8 

mm (formado por partículas irregulares com maior área superficial); 

micro mill produz partículas finas que variam de 0,075 a 0,42 mm. O 

processo é realizado em uma série de estágios (frequentemente até 

seis), através dos quais as partículas são progressivamente reduzidas 

de tamanho. Neste processo o aço é retirado por eletroímãs sendo que 

os equipamentos mais modernos permitem a retirada deste aço por 

inteiro já no primeiro estágio. As fibras presentes nas lonas dos pneus 

são retiradas por peneiramento. 

 

                                               FIGURA 3 – Borracha triturada por processo mecânico. 
                                               Fonte: UTEP 
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Já o processo criogênico pode ser explicado da seguinte forma, ainda 
segundo (KAMIMURA, 2002, p. 61): 

[...] consiste na submersão da borracha de pneus em nitrogênio líquido 

(-80ºC a –200ºC), para provocar o congelamento. Nesta temperatura a 

borracha torna-se extremamente frágil, podendo ser facilmente 

triturada em um moinho de impacto (moinho de martelo) que reduzem 

ao tamanho de partículas finas ou superfinas (geralmente de 0,5mm a 

0,1mm). 

Existem outras diversas formas de se reciclar pneus inservíveis, o que 

fortalece a ideia de se dar a correta destinação a esse resíduo sólido tão prejudicial 

ao meio ambiente. Contudo, caso feito de forma equivocada, o descarte de pneus 

inservíveis pode trazer sérias consequências a natureza e aos seres humanos.  

Podem ser citados como principais consequências problemas na 

biodegradação, dificuldade em saneamento básico e gastos excessivos para o 

poder público. Como já falado anteriomente, os pneus possuem um tempo de 

deterioração elevado, logo parmanecem expostos ao sol e às chuvas por muito 

tempo, o que causa a biodegradação. Dessa forma começam a se desfazer, 

liberando gases e líquidos que contaminam a atmosfera e ecossistemas inteiros 

(Pensamento Verde, 2018). Com relação ao saneamento básico, por serem  

materiais que proporcionam acúmulo de água e sujeira, os pneus acabam se 

tornando foco para certas enfermidades, como dengue, malária e febre amarela. 

Além disso, também contaminam o solo com resíduos químicos que fazem parte de 

sua composição, podendo até causar infecções em seres humanos e animais. Para 

diminuir essas duas consequências, o poder público tem que agir para diminuir 

esse impacto causado pelos pneus descartados equivocadamente no meio 

ambiente. A constante retirada desses materias de rios, mares, lagos e solos, gera 

gastos excessivos, que não seriam necessários e que poderiam ser revertidos para 

outros fins.  

 

               FIGURA 4 
               Fonte: Socialismo Criativo 
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2.2 COLETA DE DADOS 

Para atingir os objetivos e responder as questões problemas, foram 

utilizados os seguintes passos. 

Primeiro foram selecionados militares em contato com a Gestão Ambiental 

no âmbito de suas OMs, por conseguinte foram selecionadas algumas perguntas 

para embazar o estudo em questão. 

2.2.1 Entrevista 

Foram selecionados três militares que atualmente exercem a função de 

militar responsável pela Gestão Ambiental de suas OMs.  

Nome Justificativa 

Vitor Mattos Esteves - Cap EB 
Oficial de Gestão Ambiental do 25° Batalhão 

Logístico Escola 

Felipe Geier do Carmo - 1° Ten EB 
Oficial de Gestão Ambiental do Centro de 

Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de 
Janeiro 

Paulo Roberto Batista Barros - 1° Ten QAO EB 
Oficial de Gestão Ambiental da Base de Apoio 

Logístico do Exército 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

Após isso, foi realizado uma entrevista não presencial, devido ao cenário 

atual da pandemia do COVID-19, em que foram feitas perguntas relacionadas com 

o descarte de pneus das respectivas OMs. 

A entrevista foi pensada para verificar os conhecimentos básicos do Oficial 

responsável pela gestão ambiental, bem como para observar se existe algum 

mecanismo de logística reversa nas OMs. Portanto, ela foi de grande valia para 

responder à questão central desse objeto de estudo. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para dar início a entrevista, foi pedido aos entrevistados que falassem sobre 

suas experiências profissionais relevantes, Cursos e Estágios inerentes à área e 

consequentemente ao tema. Foi constatado que somente um dos militares tinha 

esse tipo de conhecimento, com o Estágio de Capacitação de Usuário do Sistema 

de Gestão do Patrimônio Imobiliário e do Meio Ambiente.  

O segundo questionamento foi a respeito da quantidade de viaturas 

existentes nas OMs, para saber se realmente esse quantitativo é expressivo. Foi 
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feito uma média aritmética entre as três OMs e chegou-se a 60 viaturas por OM. O 

que ressalta o alto número viaturas e consequentemente de pneus presentes no 

dia a dia dessas OMs. 

O terceiro questionamento foi se algum dos militares já tinha descartado 

pneus inservíveis em algum momento da carreira. Foi observado que nenhum dos 

militares se deparou com esse tipo de ação. 

Posteriormente a pergunta foi a respeito do conhecimento dos entrevistados 

sobre as consequências causadas pelo descarte incorreto de pneus.  Pôde-se 

constatar que todos os militares tinham um bom conhecimento a respeito do 

assunto, pois responderam de forma clara e citaram exemplos de consequências 

como a criação de foco para mosquitos e a contaminação do solo com resíduos 

químicos advindos da composição do pneu. 

Logo em seguida, os militares foram perguntados sobre seu conhecimento a 

cerca da logística reversa, se já tinha ouvido falar e se sim, o que entendia sobre o 

assunto. Também foi verificado bom conhecimento a respeito do assunto. Todos 

abordaram o fato de que para todo pneu fabricado, as empresas tem que se 

preocupar com o descarte correto de outro pneu, fechando assim um ciclo. O que 

caracteriza de forma simples a definição de logística reversa.  

O último questionamento foi se existia algum mecanismo ou ação específica 

para descartar pneus inservíveis nas OMs. Todos responderam que existe sim um 

mecanismo, que é a devolução dos pneus inservíveis para o Escalão Logístico, 

assim que recebem pneus novos, para que dessa forma seja dado destino 

adequado a esses resíduos sólidos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em relação às questões de estudo e objetivos propostos neste artigo, pôde-

se concluir que a pesquisa chegou ao objetivo estipulado. Demonstrando com os 

objetivos específicos e com as entrevistas dos especialistas a ideia de que o 

correto descarte de pneus inservíveis é importantíssimo no âmbito das OMs do 

Exército Brasileiro.   

 A revisão da literatura permitiu concluir inicialmente que o Exército Brasileiro 

segue as normas que regulam o descarte de pneus inservíveis no Brasil, Lei 
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12.305, de 2 de agosto de 2010, através da PORTARIA N° 001 – DEC, de 26 de 

setembro de 2011, que aprova as Instruções Reguladoras para o Sistema de 

Gestão Ambiental (IR 50 - 20). Além de esclarecer sobre algumas das 

possibilidades de reciclagem desse resíduo sólido, como a utilização dos pneus em 

pavimento asfáltico, a queima dos pneus para geração de energia e a trituração. 

Culminando nas graves consequências causadas caso não sejam seguidos as 

ações de logística reversa. 

 Conclui-se que a questão do descarte correto dos pneus inservíveis no 

âmbito do Exército Brasileiro, realmente tem grande relevância, apesar de os 

militares responsáveis pela Gestão Ambiental em alguns quartéis não terem 

especialização na área. Entretando,  pelas entrevistas feitas, notou-se que os 

militares procuram se aprofundar sobre o assunto e conseguem lidar muito bem 

com essa demanda da Gestão Ambiental nas suas respectivas OMs. Por isso 

descartam os pneus de forma coerente com as normas previstas no Brasil.  
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APÊNDICE A 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTA  

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de pós graduação 
em Ciências Militares do Cap Eng Mauro Cezar Morais dos Santos, cujo tema é 
Gestão Ambiental: a importância do descarte de pneus de forma correta no âmbito 
das Organizações Militares do Exército Brasileiro. Pretende-se, através da 
compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais 
preciso de um estudo relevante para o futuro do Exército Brasileiro (EB). 

A fim de ter noção do conhecimento e das ações que estão sendo 
executadas nas OM do Exército Brasileiro, o senhor foi selecionado, dentro de um 
amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a 
gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a  

pesquisa, colaborando nos estudos referentes a importância do descarte 
correto de pneus inservíveis nas OM do Exército Brasileiro. Será muito importante, 
ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a 
respeito do tema e do problema.  

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Mauro Cezar Morais dos Santos (Capitão de Engenharia – AMAN 2011)  

Celular: (21) 99715-2902  

E-mail: maurocezards@live.com 

IDENTIFICAÇÃO  

1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, 

Cursos e Estágios inerentes à área de estudo... 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

QUESTIONAMENTOS  

2. A Organização Militar possui quantas viaturas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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3. O senhor já chegou a ter que descartar algum pneu durante a carreira? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. O senhor tem noção das consequências causadas pelo descarte incorreto de 

pneus inservíveis? Se sim, cite alguns deles. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

5. O senhor já ouviu falar no termo “logística reversa” ? Se sim, o que entende 

sobre o assunto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

6. Existe algum mecanismo ou alguma ação específica na sua OM para descartar 

pneus inservíveis? Se sim, qual é a sequência das ações? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

  

Obrigado pela participação. 
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