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RESUMO
A logística reversa é um dos instrumentos para aplicação da responsabilidade compartilhado pelo ciclo de vida dos
produtos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos a define como um instrumento de desenvolvimento econômico e
Social. O objetivo desta pesquisa foi buscar conhecimento de como está sendo o processo de recapagens de pneus e
qual o seu papel na logística reversa, sendo um produto muito utilizado e sua decomposição se não for feita de maneira
correta, acarretará em consequências imensuráveis ao meio ambiente. Como metodologia de pesquisa foi utilizado o
método qualitativo no qual foi buscado o máximo de informações acerca da logística dos pneus e as suas possibilidades,
com o objetivo de transmitir o conhecimento adquirido para uma melhor visão do processo da recapagem de pneus e
sua destinação final após este processo produtivo. Chegou-se a conclusão de que o processo de recapagem de pneus
não encerra o ciclo da logística reversa do pneu, sendo que depois deste processo, as carcaças são utilizadas para outros
fins que não foram citadas neste artigo, porém poderão ser expostos em outros trabalhos futuros.
PALAVRAS-CHAVE: Logística, Reciclagem, Recapagem, Responsabilidade, Meio Ambiente.

INTRODUÇÃO

Nos termos da lei 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é
bastante atual e contém instrumentos importantes para que o país encontre mecanismos para
enfrentar os problemas ambientais, sociais e econômicos em decorrência do manejo inadequado dos
resíduos sólidos.
A PNRS prevê a prevenção e redução na geração dos resíduos, assim tendo como hábito de
consumo sustentável como um conjunto de instrumentos para aumentar o trabalho com reciclagem
e reutilização dos resíduos sólidos para reaproveitamento ou a destinação ambientalmente adequada
daquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado.
A logística reversa é um dos instrumentos para aplicação da responsabilidade compartilhado
pelo ciclo de vida dos produtos. A PNRS define a logística reversa como um “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.
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A Resolução CONAMA nº258/99 entrou em revisão em 2006 pelo IBAMA e em 2009 foi
aprovado a Resolução CONAMA nº416/09 que altera a forma de cálculo de produção para o
mercado de reposição. A nova resolução coloca como desafio aos fabricantes e importadores a
obrigação de dar destinação a 100% dos pneus que entram no mercado de reposição. O Conselho
Nacional de Meio Ambiente visa por meio desta Resolução a destinação correta e disciplinar o
gerenciamento dos pneus inservíveis, considerando ainda que os pneus usados devem ser
reutilizados, reformados e reciclados antes de sua destinação final adequada.
Neste trabalho foi abordado o serviço prestado pela empresa Amazônia Pneus em benefício da
reutilização dos pneus inservíveis com a recapagem, para retorno ao mercado rodoviário, também
foi verificado o destino final das carcaças ao final de sua vida útil.

2 REFERENCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LOGÍSTICA REVERSA

A reforma de pneus cumpre com um papel ecológico muito importante no sentido de evitar o
descarte prematuro de carcaças. E cada pneu reformado economiza em média, 57 litros de petróleo.
Ou seja, mil reformas economizam petróleo para abastecer 2000 caminhões. Ao levar em
consideração que o petróleo é um recurso natural caro e não renovável, eis aqui mais um grande
benefício para a atividade: economizar o chamado “ouro preto”. O mesmo vale para a redução do
consumo de energia elétrica. A reforma de pneus proporciona uma economia de 80% de energia e
matéria-prima em relação à produção de pneus novos. Não podemos esquecer também que é preciso
abordar a questão econômica específica para o setor de transportes. Além de “verde”, a reforma de
pneumáticos, que no Brasil atinge 70% da frota de transporte de carga e passageiros, pode reduzir o
custo do km rodado em mais de 50% e sua qualidade é semelhante à de um pneu novo.
O Brasil é o segundo país no mundo que mais reforma pneus, perdendo apenas para os
Estados Unidos. Isso mostra que, a reforma de pneus não é uma atividade prática de países de
terceiro mundo e sim, países de primeiro mundo. Pneus reformados são usados diariamente e com
segurança por ônibus escolares e urbanos, caminhões, táxis, e por milhões de motoristas autônomos.
Segundo Ballou (2006, p. 27), adaptando a definição de logística do Council of Logistics
Management (CLM), define a logística como:
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“O processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de
mercadorias, serviços e das informações inerentes ao processo desde o ponto de origem até o ponto
de consumo com o propósito de melhor atender às exigências dos clientes. ” (BALLOU, 2006, p.
27)
Em face de um ambiente de competitividade crescente, a logística, com seus eficientes canais
de distribuição, foi evoluindo na sua base conceitual, passando a considerar de forma sistêmica
todas as atividades que se relacionam direta e indiretamente aos fluxos físico e de informação da
cadeia de suprimento. Nesse sentido, a adoção de abordagens sofisticadas de gerenciamento do
processo logístico no âmbito das empresas tem representado um ponto chave para a efetivação e
sustentação de estratégias mercadológicas promissoras. (Lacerda, 2002).
Outra das definições pesquisadas de Logística Reversa que podemos citar é: do autor assim
definida:
Entendemos a logística reversa como a área da logística empresarial que planeja, opera e
controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pósvenda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de
distribuições reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico,
legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros. (LEITE 2005, p.16-17)

O meio ambiente precisa ser considerado como parte do processo econômico e por parte das
empresas um tratamento com igualdade. O ecossistema tem a necessidade de proteção com o
objetivo de proteção à flora e à fauna (BERTAGLIA, 2009).
Atualmente, o conceito do Desenvolvimento Sustentável está sendo muito divulgado, baseado
no intuito de atender às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras e no
atendimento de suas próprias necessidades. Com isso, a população vem se preocupando cada vez
mais com os aspectos do equilíbrio ecológico (CABRAL, 2001).
A responsabilidade civil no âmbito do direito ambiental tem como fundamento jurídico o
artigo 14, § 1º da Lei nº6.938/81, lei essa que prevê:
A prática da reforma de pneus colabora em muito para a minimização dos impactos
associados à fase de descarte final do pneu automotivo; além disso, “o pneu reformado
permite minimizar custos de manutenção de frotas de veículos devido ao menor custo desse
pneu em comparação aos novos”, e também economia de matérias-primas obtidas através
do petróleo e energia elétrica utilizadas na confecção de novos pneus. (KAMIMURA,
2002, p. 54)

2.2 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
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O meio ambiente precisa ser considerado como parte do processo econômico e por parte das
empresas um tratamento com igualdade. O ecossistema tem a necessidade de proteção com o
objetivo de proteção à flora e à fauna (BERTAGLIA, 2009).
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente de existência de culta, a indenizar ou reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e
dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por
danos causados ao meio ambiente. (BRASIL, 1981).

A reciclagem tem como objetivo a proteção do meio ambiente, porém, já que são poucas
iniciativas que estão sendo levadas a diante, no caso dos pneus já usados podem se tornar focos de
doenças, como por exemplo do acumulo de água parada, podendo ocasionar um criadouro de
mosquitos aedes aegypti, que são causadores de várias doenças, como por exemplo a dengue entre
outras (BERTAGLIA, 2009).
Ser sustentável ou promover a sustentabilidade é fazer uso dos recursos do Universo (água,
energia, florestas, solos, biodiversidade) para suprir as necessidades humanas atuais, tendo
a responsabilidade de conservá-los para que eles estejam disponíveis também às futuras
gerações. (DIAS, 1992)

Atualmente, o conceito do Desenvolvimento Sustentável está sendo muito divulgado, baseado
no intuito de atender às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras e no
atendimento de suas próprias necessidades. Com isso, a população vem se preocupando cada vez
mais com os aspectos do equilíbrio ecológico (CABRAL, 2001).
A responsabilidade civil no âmbito do direito ambiental tem como fundamento jurídico o
artigo 14, § 1º da Lei nº6.938/81, lei essa que prevê:
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente de existência de culta, a indenizar ou reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e
dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por
danos causados ao meio ambiente. (BRASIL, 1981).

Conforme Dias (1992), de uma maneira simplificada, ser sustentável ou promover a
sustentabilidade é fazer uso dos recursos do Universo (água, energia, florestas, solos,
biodiversidade) para suprir as necessidades humanas atuais, tendo a responsabilidade de conserválos para que eles estejam disponíveis também às futuras gerações.
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2.3 ESTRUTURA DE UM PNEU

Segundo SINCAP (HISTORIA DO PNEU) A invenção do pneu remonta a mais de um
século. Fatos da época levaram empresários à falência, como a borracha que não passava de uma
goma “grudenta” para impermeabilizar tecidos ou o risco que a borracha tinha de dissolver quando
fazia calor, marcando algumas fases da evolução dos pneus. Para mudar esse cenário, muitos
experimentos iniciados pelo americano Charles Goodyear, por volta de 1830, confirmaram
acidentalmente que a borracha cozida a altas temperaturas com enxofre, mantinha suas condições de
elasticidade no frio ou no calor. Estava descoberto o processo de vulcanização da borracha que,
além de dar forma ao pneu, aumentou a segurança nas freadas e diminuiu as trepidações nos carros.
Em 1845, os irmãos Michelin foram os primeiros a patentear o pneu para automóvel.
As etapas iniciais de desenvolvimento dos pneus ainda passaram pelo feito do inglês Robert
Thompson que, em 1847, colocou uma câmara cheia de ar dentro dos pneus de borracha maciça. A
partir de 1888, com a utilização do pneu em larga escala, as fábricas passaram a investir mais em
sua segurança.
No Brasil a produção de pneus ocorreu em 1934, quando foi implantado o Plano Geral de
Viação Nacional. No entanto, a concretização desse plano aconteceu em 1936 com a instalação da
Companhia Brasileira de Artefatos de Borracha – mais conhecida como Pneus Brasil – no Rio de
Janeiro, que em seu primeiro ano de vida fabricou mais de 29 mil pneus.
Entre 1938 e 1941, outras grandes fabricantes do mundo passaram a produzir seus pneus no
país, elevando a produção nacional para 441 mil unidades. No final dos anos 80, o Brasil já tinha
produzido mais de 29 milhões de pneus. Desde então, o Brasil conta com a instalação de mais de 15
fábricas de pneus, das quais quatro internacionais: Brigestone Firestone, Goodyear, Pirelli e
Michelin. Hoje, da produção mundial, o Brasil é o sétimo na categoria de pneus para automóveis e o
quinto em pneus para caminhão/ônibus e camionetas.
Único elo de ligação entre o veículo e o solo, o pneu exerce papel fundamental no dia-a-dia
das pessoas, proporcionando mobilidade, agilidade e rapidez.
Um pneu é composto com diferentes materiais tais como: estrutura em aço, náilon, fibra de
aramide, rayon, fibra de vidro/poliéster; borracha natural e sintética, além de diversos tipos de
polímeros; reforçados químicos como carbono preto, sílica e resinas; antidegradantes (ceras de
parafina antioxidantes e inibidoras da ação do gás ozônio); promotores de adesão (sais de cobalto,
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banhos metálicos nos arames e resinas); agentes de cura (aceleradores de cura, ativadores, enxofre)
e produtos auxiliares (PIRELLI BRASIL, 2017).
Eles ainda podem ser classificados de acordo com sua carcaça em dois grupos: radiais e
convencionais (ou diagonais). Grandes partes dos pneus utilizados em carros e caminhões são os
radiais porque “aliado aos reforços estruturais e novos desenhos da banda de rodagem oferecem
maior resistência, durabilidade, aderência e estabilidade que os convencionais”. Em função disso,
mesmo com um custo superior ao tradicional, os pneus radiais representam 97% da produção
mundial de pneus de passeio, e 45% de participação na produção de pneus de caminhões e ônibus.
(BNDES, 1998, p. 3).
Na figura abaixo conforme o corte feito no pneu, pode-se notar mais precisamente todas as
partes que compõem um pneu:
Figura 1 - Estrutura de um pneu

Fonte: GF PNEUS (2017)

a) Banda de rodagem: é parte externa do pneu, é ela que faz o contato com o solo, por isso sua
formação é feita por um composto de borracha que oferece grande resistência ao desgaste, além
disso, seus desenhos são projetados cuidadosamente para proporcionar uma boa tração, estabilidade
e segurança ao veículo;
b) Cintas de aço: têm a função de estabilizar a carcaça dos pneus radiais;
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c) Talão: constituído por vários arames de aço de alta resistência unidos e recobertos por borracha,
possuindo o formato de um anel e tem a função de manter o pneu acoplado ao aro sem permitir o
vazamento do ar;
d) Carcaça de lona: é a estrutura interna do pneu, responsável pela retenção do ar sob pressão e
com função de suportar o peso do veículo, é constituída por lonas de poliéster, náilon ou aço,
disposta na diagonal ou radial;
e) Parede lateral ou flanco: composto por borrachas de alto grau de flexibilidade, sua função é
proteger a carcaça.

2.4 PNEUS USADOS E O PROCESSO DE RECAPAGEM
Segundo Paulo Moreira, presidente da Associação Brasileira dos Recauchutadores,
Reformadores e Remoldadores, “o mercado brasileiro de recapagens de carga é de 8,8 milhões de
unidades por ano contra 4 milhões de pneus novos”. Deste total, 75% dos pneus recapados são
usados no transporte rodoviário de carga, 12% são pneus de movimentação de carga própria e os
demais se referem aos pneus de transporte de passageiros.
Recapagem – é a reconstrução de um pneu através da substituição de sua banda de rodagem.
•

O pneu reformado é o segundo ou o terceiro custo no transporte utilizando pneus
comerciais (carga);

•

O pneu reformado possui rendimento quilométrico semelhante ao novo, com custo 73%
menor ao consumidor;

•

Reforma em média duas vezes gerando três vidas para carcaça;

•

Proporciona redução de 57% no custo/km;

•

Maximização do retorno sobre o investimento em pneus.

Segundo Reinikka (apud Kamimura, 2002, p. 54), a prática da reforma de pneus colabora em
muito para a minimização dos impactos associados à fase de descarte final do pneu automotivo;
além disso, “o pneu reformado permite minimizar custos de manutenção de frotas de veículos
devido ao menor custo desse pneu em comparação aos novos”, e também economia de matériasprimas obtidas através do petróleo e energia elétrica utilizadas na confecção de novos pneus.

3 METODOLOGIA
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Segundo Bauren (2000) um estudo de caso é um estudo elaborado tão somente de um caso
que o pesquisador aprofunda seus conhecimentos baseando-se no objeto de estudo. Marconi e
Lakatos (2008) concluem que o estudo de caso pode ser desenvolvido com profundidade e poucos
objetivos, visando obter o máximo de informações que permitem o amplo conhecimento do tema
escolhido.
A presente pesquisa tem como principal abordagem metodológica o método qualitativo, para
discorrer acerca da logística e suas possibilidades, com o objetivo de dar melhoramento às
indagações e, por fim, às conclusões com o objetivo da pesquisa. De acordo com Treviños (1992,
p.124), pesquisa qualitativa “é conhecida como um estudo de campo, estudo qualitativo interacional
simbólica com perspectiva interna, interpretativa e descritiva”.
O processo metodológico elaborado para este trabalho tem como base, segundo Gil (2010) em
um conjunto de estudos teóricos, ou vários temas e objetos, tendo por finalidade atingir o objetivo
proposto. Perante a análise que permite um amplo conhecimento sobre os impactos ambientais,
esclarecendo dados e explorando situações da vida real para elaborar hipóteses e desenvolver
melhorias para aprofundar o conhecimento.
A pesquisa teve como objetivo descrever o processo de logística reversa na Empresa
Amazônia Pneus, com relação ao trabalho efetuado de recapagem de pneus de caminhões e ônibus
que seriam descartados se não houvesse este processo de reciclagem e recuperação. O processo de
recapagem consiste no reaproveitamento e redução dos custos de reposição destes.
Como elemento para embasar as informações acima citadas, foi feito uma pesquisa de campo
junto a empresa Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda. Localizado na
Avenida Presidente Tancredo Neves, 2222 – Bairro Alto Alegre – cidade de Cascavel-Pr. .
A coleta de dados em relação a recapagem de pneus foi realizada por meio de observação
direta e entrevista estruturada ao gestor da empresa Amazônia Pneus na pessoa do Sr. Haroldo
Nunoi, realizada nas dependências da empresa que se situa no seguinte endereço: Marginal BR-277,
número 7854-7862, Bairro Pioneiros Catarinenses, Cascavel-Paraná.

4 ANÁLISES E DISCUSSÕES

4.1 PROCESSO DE SELEÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS
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Por meio da entrevista com o gestor da empresa foi verificado todo o processo para a
realização desde o recebimento, seleção dos pneus que estão em condições para serem recapados,
até a saída pronto para ser reutilizado no mercado.
Segundo o Sr Haroldo, gestor da empresa, existem três tipos de reforma de pneu a
remoldagem, a recauchutagem e a recapagem, com o processo de recapagem, além das empresas
estarem colaborando com o meio ambiente, possibilitam ao pneu um aumento considerável da sua
vida útil antes de ser totalmente descartado. No processo de recapagem o pneu passa por etapas até
chegar ao final, onde poderá ser utilizado como se fosse novo, sendo elas:
•

Limpeza dos pneus, para facilitar as etapas seguinte;

•

Triagem - onde os pneus são cuidadosamente inspecionados para avaliar a possibilidade
ou não de reformá-lo;

•

Raspagem - este processo é feito respeitando as condições de rodagem, ajustando a
carcaça para que ao receber a nova banda possua circunferência perfeita, permitindo com
esta pratica maior quilometragem;

•

Ultra-som - nova vistoria é feita agora por ultra-som, o qual um equipamento realiza um
diagnóstico preciso da carcaça do pneu, localizando supostos danos que tenham passado,
a partir desta análise é feito os reparos necessários.

•

Conserto - etapa necessária para concerto de possíveis furos e danos que possam causar
perca da carcaça após sua reforma;

•

Cimentação/Aplicação da banda – o pneu recebe uma camada de cola/cimentação, em
seguida a nova banda é aplicada ao pneu;

•

Vulcanização – o pneu é envolvido por uma espécie de envelope, e pressurizado, sendo
levado a uma estufa, utilizando temperatura, tempo e pressão necessários para o término
do processo.

•

Inspeção final – para garantir alto padrão de qualidade o pneu passa novamente por
inspeção rigorosa para enfim voltar para o mercado.
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Figura 2 - Imagens processos de recapagem

Fonte: Autores (2017).

A quantidade de pneus que são levados para a Amazônia Pneus, segundo dados levantados junto
Controle de Pneus, da EUCATUR, por meio do Relatório Resumo de quilometragem dos Pneus e
também com os valores levantados junto ao setor de compras pode-se realizar um comparativo das
informações, conforme tabela.1, a seguir:

Tabela 1 – Média de quilometragem por pneu novo e recapado

Modelo Pneu
295/80R22,5
295/80R22,5
295/80R22,5
295/80R22,5
295/80R22,5

Tipo pneu
Quantidade Valor unitário Km média
Novo Fábrica
365
R$ 1.510,20
123454,2
Novo Dist
R$ 1.830,00
123454,2
1º Recapagem
205
R$ 450,00
54028,8
2º Recapagem
87
R$ 450,00
54028,8
3º Recapagem
20
R$ 450,00
54028,8

Preço por 1000Km
R$ 122.00
R$ 148,00
R$ 83,00
R$ 83,00
R$ 83,00

Fonte: Empresa Eucatur União Cascavel de T. T. Ltda. (2017)

Conforme pode-se observar na tabela acima, o valor unitário de um pneu novo é de R$
1.510,20, comprado direto na fábrica. Segundo dados da empresa a cada 365 pneus comprados 205
destes vão para a primeira recapagem, a diferença de 160 pneus gera-se devido a pneus que
estouraram, deslocaram a banda de rodagem ou que no momento da avaliação para recapagem não
passam pela vistoria devido a defeitos gerados pelo uso. O custo gerado pela recapagem, conforme
tabela 1, equivale a 30% do valor de um pneu novo, com isso, ainda rodará, na primeira recapagem
e nas subsequentes, até num número máximo de três recapagens, cerca de 43% do que um pneu
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novo roda, por recapagem. Esse número máximo de recapagens se dá pelo fato da EUCATUR
primar pela segurança.
Tal procedimento gera uma economia de R$39,00 por 1000 quilômetros rodados por pneu.
Visando a segurança dos passageiros e motoristas o reaproveitamento dos pneus para o segundo
recape a quantidade reduz para 87 pneus e para o terceiro recape 20 pneus. A diminuição do número
de pneus a ser recapados se dá devido aos desgastes devido a vida útil dos pneus, pois passam por
diversos tipos de estradas e rodam nas mais diversas condições de uso e também pela estratégia da
empresa em reaproveitar somente aqueles em condições de uso.
Outro motivo da EUCATUR continuar comprando pneus novos é que em alguns eixos do
veículo, como os dianteiros, somente são utilizados pneus novos ou nos eixos de tração só são
admitidos pneus novos ou de primeiro recape.

4.2 DESTINAÇÃO DAS CARCAÇAS DOS PNEUS INSERVÍVEIS

Chega-se a conclusão que o processo de recapagem de pneus não encerra o ciclo da logística
reversa do pneu, sendo que depois deste processo, as carcaças são utilizadas para outros fins.
No caso desta pesquisa, ficou constatado junto ao que ainda pode-se obter muito mais além do
processo de recapagem.

O Sr Haroldo relatou que as carcaças são recolhidas uma vez por semana pelo EcoPonto da
cidade de Cascavel. O Eco Ponto é uma empresa certificada pelo Instituto Ambiental do Paraná
(IAP). O EcoPonto realiza a coleta de todas as carcaças da região e de todos os resíduos gerados
pelas recapadoras (sucata do pneu, e os resíduos gerados pela raspa do pneu - pó ou talco da
borracha e granulado da borracha), fazendo a destinação correta para empresas principalmente de
cimento que utilizam as carcaças para queima gerando energia, e o aço que resta após queima é
misturado ao cimento (esquema de coleta exposto na figura 6). Diferentemente da queima feita
direta no meio ambiente, a queima feita na indústria de cimento passa por catalizadores, não
gerando poluição. O talco da borracha é enviado para indústria de calçados, utilizado para
confecção do solado de sapatos, conforme figura 4. E por último o granulado, utilizado por
indústrias para confecção de tapetes e para cobrir quadra de esporte que utilizam grama sintética e
para , conforme imagem figura 3.
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Figura 3 - Piso de pneu reciclado

Fonte: PISOLEVE. (2017)

Figura 4 - Sandália de pneu triturado

Fonte: CACAU MACHADO (2013)

Figura 5 - Asfalto modificado

Fonte: DAIA FLORIOS (2016)
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Figura 6 - Processo da coleta, reuso, reforma e destinação

Fonte: MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, ZILDA MARIA FARIA VELOSO, (2016, SLIDE 4)

Existem outras formas que poderão ser apresentadas em outros trabalhos futuros, com a
destinação de outras formas que a borracha do pneu poderá ou estão sendo usadas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio desse estudo chegamos a conclusão que uma parte dos benefícios que podem ser
conquistados pela logística reversa, que no caso desse estudo, foi direcionada à recapagem dos
pneus. Pode-se verificar que os custos destinados a recapagem de pneus são compensadores, mesmo
quando a política de recapagem da EUCATUR, permite apenas três recapagens por pneus.
O reaproveitamento das carcaças inservíveis como matéria prima secundária em outras
indústrias está diretamente ligado a conservação do meio ambiente, pois os processos utilizados
evitam uma agressão direta sendo mais sustentável e reduzem a quantidade de pneus jogados no
meio ambiente e a sua destinação final que serve para variados fins.
Constatou-se, portanto, que as atividades desenvolvidas pela empresa Amazônia Pneus são de
suma importância, beneficiando não somente as empresas que fazem a pratica da recapagem, como
também à toda a comunidade, visto que a preservação ambiental é um interesse de todos.
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