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Luiz Carlos Santos 

 

SANTOS, Luiz Carlos. Negro de Fumo: Dano ambiental pela inservibilidade do Pneu durante a 

sua vida útil. Revista Integralize, Ed.01, n.1, p. 08-19, Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO 

O negro de fumo associado ao óxido de zinco, ácido esteárico, sílica, enxofre e cera parafínica, 

trazem significativos efeitos adversos. Afetando os seres humanos de forma tal, que doenças 

sigam sem sintomas, tornando-o prodrômico o seu diagnóstico. Assim sendo, esse artigo tem 

por objetivo apresentar, de forma sistemática, os malefícios ambientais causados pelos 

componentes dos pneus durante seu tempo de vida útil, não se abstém em levantar as hipóteses 

dos danos ambientais causados pelos outros elementos que incorporam a sua fabricação. Para 

o alcance desse objetivo foi realizado um embasamento teórico abordando o parecer de diversos 

autores sobre a indústria pneumática no Brasil, a produção do pneu, os principais produtos 

usados nessa fabricação e seus impactos no meio ambiente, mesmo em período de uso quanto 

de desuso do pneu. A grande quantidade de pneus produzida no Brasil, revela a importância de 

ser revista toda a cadeia produtiva, sendo necessário um aprofundamento em pesquisas 

laboratoriais e análise de solo. A falta de uma logística reversa por parte dos fabricantes, traz 

um significativo revés no compromisso do Protocolo de Kyoto. 

Palavras-chave: Negro de Fumo; dano ambiental; logística reversa; Protocolo de Kyoto. 

  

ABSTRACT  

The carbon black associated with zinc oxide, stearic acid, silica, sulfur and paraffinic wax, have 

significant adverse effects. Affecting human beings in such a way, that diseases remain without 

symptoms, making its diagnosis prodomic. Therefore, this article aims to present, in a 

systematic way, the environmental damage caused by the components of the tires during their 

useful life, and does not abstain from raising the hypotheses of environmental damage caused 
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by the other elements that incorporate their manufacture. To achieve this objective, a theoretical 

basis was carried out, addressing the opinion of several authors on the pneumatic industry in 

Brazil, the tire production, the main products used in this manufacture and their impacts on the 

environment, even during the period of use as well as when the tire. The large amount of tires 

produced in Brazil, reveals the importance of being reviewed the entire production chain, 

requiring further research in laboratory and soil analysis. The lack of reverse logistics by the 

manufacturers, brings a significant setback in the Kyoto Protocol's commitment. 

Keywords: Carbon Black; environmental damage; reverse logistic; Kyoto Protocol. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como foco e proposta de análise, a contaminação ambiental 

provocada pelos materiais particulados oriundos do uso dos pneus veiculares durante seu tempo 

de vida útil. Muito se tem descrito em várias literaturas e trabalhos na área ambiental, a respeito 

da importância do reuso dos pneus inservíveis, em várias formas de como reaproveitá-los, 

devido a demorada decomposição, tipos de materiais e elementos químicos que o compõem.  

A relevância dessa proposta se eleva por causa de questões que vão além do fim do ciclo 

de vida do pneu, tendo em consideração, que os mesmos elementos que os tornam inservíveis, 

são os mesmos que durante o uso são fragmentados no meio ambiente, em especial o “negro de 

fumo”, matéria prima utilizada na confecção de pneus e quase insolúvel. Esse material sem 

distinção é lançado nas áreas urbanas, rurais ou em qualquer lugar em que a movimentação é 

dada por veículos que usam pneus. 

Assim sendo, a justificativa deste artigo é levar-se em consideração uma discussão 

abrangente sobre os malefícios à biodiversidade. O consenso mundial sobre a conservação e 

sustentabilidade evoca unanimemente pela preservação dos seres vivos, dado a importância 

primordial da conservação da vida. A necessidade de implementação de uma logística reversa, 

não transferindo a outros a responsabilidade de cuidados e maneiras de reutilização dos 

materiais advindos do descarte dos pneus. 

A identificação de casos prodrômicos, podem e devem estar relacionados à 

fragmentação desses materiais, doenças respiratórias e alérgicas, principalmente em grandes 

centros urbanos, onde a concentração desses materiais naturalmente é mais concentrada. 

Assim, ao afetar os seres humanos de forma tal, que doenças sigam sem sintomas, 

tornando-o prodrômico o seu diagnóstico, o desenvolvimento desse artigo busca respostas ao 

seguinte questionamento: Quais medidas devem ser adotadas pelas indústrias pneumáticas que 
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possam contribuir para a redução de poluentes lançados no meio ambiente, durante e após o 

uso do pneu?  

Como principais hipóteses destacam-se: a) colocar em prática as diretrizes apontadas no 

Protocolo de Kyoto; b) ampliar seu processo produtivo, adotando uma logística reversa, a fim 

de trazer de volta os pneus usados e realizar reciclagem dos mesmos.   

Assim sendo, esse artigo tem por objetivo geral apresentar, de forma sistemática, os 

malefícios ambientais causados pelos componentes dos pneus durante seu tempo de vida útil, 

não se abstém em levantar as hipóteses dos danos ambientais causados pelos outros elementos 

que incorporam a sua fabricação. Os objetivos específicos são: descrever a origem do pneu; 

identificar os produtos químicos empregados na produção do pneu; descrever o processo 

produtivo do pneu; ressaltar os impactos ambientais provenientes do uso de cada produto 

químico usado na fabricação do pneu; apontar estratégias a serem colocadas em práticas pelas 

indústrias de pneu, visando a redução da poluição ambiental.  

Para o alcance desses objetivos foi realizado um embasamento teórico abordando o 

parecer de diversos autores sobre a indústria pneumática no Brasil, a produção do pneu, os 

principais produtos usados nessa fabricação e seus impactos no meio ambiente, mesmo em 

período de uso quanto de desuso do pneu. 

O conteúdo abordado neste artigo divide-se em três itens, sendo o primeiro a Introdução, 

o segundo o Embasamento Teórico e o terceiro as Considerações Finais.  

 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

Para uma iniciação panorâmica sobre o tema desse artigo, é importante abordar a 

história do pneu, sua utilidade, os produtos químicos usados na sua produção, os impactos 

ambientais provenientes do uso de cada produto químico usado pelas indústrias pneumáticas e 

as estratégias a serem adotadas por essas empresas, visando a redução da quantidade de gases 

poluentes na atmosfera.  

Origem do pneu 

Os pneus trazem sua história totalmente relacionada à criação das rodas. Com sua 

estrutura de madeira, as antigas civilizações procuravam materiais mais duráveis para garantir 

a maior durabilidade e demora na manutenção. (ALY, 2006). 

No princípio, a borracha não passava de uma goma “grudenta” utilizada para 

impermeabilizar tecidos e, quando era exposta a temperaturas elevadas, apresentava sério risco 
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de se dissolver. Depois de muitos experimentos iniciados pelo americano Charles Goodyear, 

por volta de 1830, foi confirmado acidentalmente que a borracha cozida a altas temperaturas 

com enxofre mantinha suas condições de elasticidade no frio ou no calor.  

Charles Goodyear, após muitos testes visando desenvolver um processo para a melhoria da 

qualidade da borracha, por volta de 1840, acidentalmente descobriu que misturando o enxofre 

na borracha aquecida chegava-se uma goma elástica que não esfarelava e nem colava. Este 

processo ficou conhecido como “vulcanização”. O termo é utilizado para descrever o processo 

através do qual a borracha reage com enxofre para produzir uma rede de ligações cruzadas e 

artefatos de forma fixa, não mais moldável, porém ainda flexível e elástico (COSTA, 2003, 

p.125) Estava descoberto o processo de vulcanização da borracha, anunciado somente em 1843, 

que possibilitou dar forma ao pneu, aumentar a segurança nas freadas e diminuir as trepidações 

nos carros (ANIP, 2021). 

Em 1845 o inglês Robert Thompson fixou uma câmara de ar de borracha a uma roda de 

madeira e patenteou o primeiro protótipo de pneu. Em 1888 foi fabricado o primeiro pneu para 

bicicletas, produzido por John Boyd Dunlop.  Alguns anos mais tarde, em 1895, os irmãos 

Michelin foram os primeiros a patentear o pneu para automóvel, o que favoreceu a utilização 

do pneu em larga escala. 

Entre 1879 e 1882, foram estudadas as primeiras formas em que o produto tinha 

propriedades bem semelhantes à borracha natural. Michelin, em 1895, surgiu com o segmento 

de pneus para automóveis, e desde então não pararam mais as inovações com esse material, 

chegando ao mercado mundial. (SCAGLIUSI et al, 2007) 

Assim, o pneu surge da mistura de polímeros de propriedades semelhantes às da 

borracha natural (borrachas sintéticas) e a própria borracha natural. Um fio de aço é embutido 

no talão, que se ajusta 11 ao aro da roda; nos pneus de automóveis, uma manta de tecido de 

nylon reforça a carcaça e a mistura de borracha/elastômeros é espalmada, com uma malha de 

arame de aço entrelaçada nas camadas superiores (ANDRIETTA, 2002). 

O primeiro pneu de avião foi lançado em 1906. O negro de fumo começou a ser 

acrescentado à borracha em 1910 pela BFGoodrich Company, aumentando sua vida útil. Os 

pneus de caminhões foram anunciados em 1919 pela Goodyear e Dunlop. Somente em 1946 a 

Michelin lançou o pneu radial. Em 1947 a Goodyear introduziu os primeiros pneus de nylon. 

Já a Pirelli introduziu o pneu radial largo em 1974 e a tecnologia de zero grau de nylon em 1978 

(ANIP, 2021). 
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Após uma abordagem sobre a origem do pneu é importante ressaltar o seu processo de 

produção, levando em consideração os produtos utilizados em cada etapa do processo produtivo 

e o ciclo de vida útil do pneu de passeio. O conteúdo a seguir aborda esse assunto. 

 

Produção do pneu e sua vida útil  

Um pneu de passeio comum é produzido com: Borracha natural, borracha sintética, 

negro de fumo, óxido de zinco, ácido esteárico, sílica, enxofre e cera parafínica. No pneu de 

passeio, a borracha predomina, sendo 27% sintética e 14% natural. O negro de fumo constitui 

28% da composição. Os derivados de petróleo e produtos químicos respondem por 17%, o 

material metálico (ou aço) por 10% e o têxtil por 4% (SINPEC, 2018). 

No Brasil, a capacidade de produção média para o período em referência atingiu o limite 

de 515 mil toneladas anuais. No que se refere ao mercado produtor, esta produção está dividida 

em três grandes empresas (ZAPAROLLI, 2009). Do total de negro de fumo produzido 

mundialmente, 70% é destinado para a fabricação de pneus, 20% para fabricação de artefatos 

de borrachas em geral (como mangueiras e correias) e 10% para especialidades, como tintas em 

geral, tintas de impressão e aditivos plásticos (RAP, 2005).   

A concentração de carbono elementar no negro de fumo é da ordem de 90 – 99%. Os 

outros maiores constituintes são hidrogênio e oxigênio combinados. O hidrogênio vem do 

hidrocarboneto original e é distribuído através da partícula de negro de fumo. Como as 

partículas são formadas numa atmosfera redutora, o oxigênio aparece sempre confinado à 

superfície do material. Dentre os principais compostos orgânicos presentes destacam-se os 

fenólicos, cetônicos e carboxílicos juntos com lactonas (BUDENBERG, 2006) 

A quantidade de pneus produzida no Brasil, demonstra a grande capacidade industrial 

do produto. Levando-se em conta a porcentagem para produção de pneus, é seguro mencionar 

que cerca de 360,5 mil toneladas de negro de fumo são destinadas para esse fim. 

Devido à enorme produção de pneus veiculares feita no Brasil, buscou-se ter uma média 

de desgaste durante sua vida útil até ao descarte. A variedade de tamanho e formatos mostra a 

inviabilidade do traçar uma média por cada modelo, invariavelmente, comparando a um grande 

centro urbano e Estado da Federação, como referência o estado de São Paulo (VALLE, 2017). 

São 29.057.749 (Vinte e nove milhões cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e nove) de 

veículos (IBGE, 2018). 

Somente a capital paulista, possui 8.603.239 (Oito milhões seiscentos e três mil 

duzentos e trinta e nove) veículos, entre motos, carros, caminhonetes, caminhões e ônibus, de 

acordo com estatística de dezembro de 2017 (DETRAN, 2018) Desse total, cerca de 6.000.000 



 Revista Integralize Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
13 

(seis milhões) são de carros (RNSP, 2017). Do total de pneus produzidos, 35% foram 

consumidos pelo mercado norte-americano, 26% pela Europa Ocidental e outros 25% pela Ásia. 

Aproximadamente 70% da produção estão nas mãos das três maiores fabricantes de pneus do 

mundo – Bridgestone, Michelin e Goodyear (GOLDENSTEIN, 2007).  Esse produto do óleo 

pirolítico consiste em uma mistura de nafta, benzeno, triazóis, aminas, etilbenzeno, tolueno e 

outros hidrocarbonetos. Existem igualmente metais como o cádmio, o cromo, o níquel e o zinco 

(REIS; FERRÃO, 2000). 

Em amostragem feita com vinte pneus de veículos de passeio, mostra em média que 

14% de sua massa é fragmentada em material particulado lançado no ambiente. Os dados foram 

coletados em duas lojas revendedoras de pneus, que se localizam na cidade de Mauá-SP, nos 

meses de maio e agosto de 2018. As Tabelas 1 e 2 mostram as diferenças de peso, tendo como 

amostragem o pneu modelo P175/65R14, sem uso e usados: 

 
 
 

             Tabela 1: Diferencial de peso em pneus sem uso                                     Tabela 2: Diferencial de peso em pneus 
usados  

            Fonte: Dados coletados pelo autor (2018)                                                    Fonte: Dados coletados pelo autor (2018) 

 

Sendo assim, um total de 50,47 mil toneladas de negro de fumo, óxido de zinco, ácido 

esteárico, sílica, enxofre e cera parafínica, são particulados na atmosfera. 

Suas especificidades individuais trazem contaminação ambiental importante. O 

conteúdo a seguir aborda os efeitos provocados por esses elementos químicos na atmosfera.  

 

Efeitos provocados pelos elementos químicos usados na produção do pneu 

Para a produção do pneu são usados diferentes produtos químicos, sendo: Negro de 

fumo, óxido de zinco, ácido esteárico, sílica, enxofre e cera parafínica.  

O Quadro 1 mostra os efeitos provocados por cada elemento químico utilizado na produção do 

pneu e seus reflexos na atmosfera: 
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Conforme mostra o Quadro 1, esse conjunto de elementos químicos componentes dos 

pneus, são altamente poluentes, lançados de forma fragmentada em nano partículas facilmente 

atingem todos os seres, tanto os mamíferos como os vegetais. Esses elementos químicos são 

diluídos e conduzidos por correntes de ventos, chuva e transporte involuntário de transportes 

viários, com o agravante das emissões de monóxido de carbono emitido pelos motores 

veiculares. Por se tratar de um gás altamente tóxico e fatal, tem em sua característica ser incolor, 

insípido e inodoro. 

A ingestão orgânica desses elementos aventa a sugestão de pesquisas laboratoriais mais 

aprofundadas em seres humanos. São necessárias pesquisas específicas como análise 

hematológica, patológica, a fim de identificar fatores que podem agravar sintomas de doenças 

respiratórias, comumente tido como “viroses”.  

Buscando uma solução para a redução dos impactos ambientais causados pelos produtos 

químicos usados na produção do pneu, diferentes análises são realizadas. O conteúdo a seguir 

aponta algumas estratégias que podem contribuir para a identificação de agentes poluidores 

provenientes de produtos químicos usados na fabricação do pneu.   

 

2.3 Estratégias que podem favorecer a redução da poluição ambiental  

Durante anos, diferentes alternativas foram propostas para reciclar pneus, tal como 

recapagem, regeneração, incineração, moagem, etc. A pirólise foi considerada um método não 

convencional o qual atualmente tem tido atenção renovada em função da necessidade do 

descarte dos pneus inservíveis em função de legislação cada vez mais atenta às questões 

ambientais (BUDENBERG, 2006). Como principais propostas para reduzir a emissão de gases 

poluentes na atmosfera, e que devem ser adotadas pelas indústrias de pneus, destacam-se:  

a) Protocolo de Kyoto - Análises químicas do solo em pontos pré-determinados, 

corroborariam para a tese de identificar possíveis agentes poluidores. Na agricultura, a 

qualidade do solo é fundamental para a lavoura extensiva. Assim, é importante 

identificar agentes causadores de doenças em plantações, nas proliferações de pragas 

agrícolas. Na agropecuária, de igual modo, identificando doenças em rebanhos. 

Para reduzir a quantidade de gases poluentes na atmosfera, foi criado o Protocolo de 

Kyoto. De acordo com (DECININO, 2007), trata-se de um acordo internacional firmado entre 
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os países integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU), a fim de reduzir a emissão de 

gases causadores do efeito estufa e, consequente, diminuir o aquecimento global.  

Esse Protocolo foi redigido e assinado em Kyoto (Japão), em 1997. Seu conteúdo aponta 

diretrizes para amenizar o impacto dos problemas ambientais causados pelos modelos de 

desenvolvimento industrial e de consumo vigentes no planeta (DECICINO, 2007).  

A intensidade do cumprimento de metas para redução de emissão de gases poluentes na 

atmosfera varia de acordo com cada país. É importante ressaltar que o cumprimento das normas 

apontadas neste Protocolo é obrigatório por parte dos países desenvolvidos.  

A aplicação do Protocolo de Kyoto adotou o crédito de carbono “direito de poluir” onde os 

países fazem uma compensação sobre a emissão de gases poluentes do efeito estufa.  

b) Logística reversa - Outra estratégia viável para as indústrias de pneus é a logística 

reversa. De acordo com Lacerda (2002), a logística reversa é um processo complementar 

à logística inicial, pois enquanto a tradicional sai com o produto da fábrica e entrega ao 

consumidor final, a logística reversa deve completar o ciclo, trazendo de volta os 

produtos já utilizados e prontos para o descarte.  

No processo de logística reversa, os produtos podem passar por uma etapa de reciclagem 

e voltar novamente à cadeia até serem novamente descartados, percorrendo todo o ciclo de vida 

do produto. As indústrias de negro de fumo, não teriam que obter o crédito apontado no 

Protocolo de Kyoto, e sim adotar uma logística reversa, sendo responsáveis pelo recolhimento 

e destino dos pneus inservíveis, desenvolver tecnologicamente condições de amenizar os efeitos 

danosos. A condição atribuída a essas empresas cria dispositivos condicionais para dar direito 

de poluir sem compensação ambiental, com o agravante da disseminação de elementos 

altamente nocivos em vários aspectos, o mesmo que acontece com as empresas de defensivos 

agrícolas e óleos lubrificantes, inclusive. Parâmetros ditados pelo CONAMA, atribui às 

empresas pneumáticas a obrigatoriedade de coletar e dar destinação final aos pneus, sendo que, 

na prática essa determinação é ineficaz em razão da dimensão continental do país, logística 

reversa e rede comprometida. As custas de abastecimento de mercado consumidor, 

concorrência industrial, as empresas fabricantes de pneus buscam conquistar fatias de mercado 

com produtos de mesma fonte em marcas de fantasias diferentes, com preços diferenciados, na 

busca de obter fatias de consumo que pertencem a elas mesmas. Em congruência com as bases 

do capitalismo. 

É oportuno mencionar que, independentemente da marca, modelo, preço, motorização, 

tecnologias embarcadas e peso nos veículos automotores, todos têm em comum a necessidade 

de uso de pneus à base de borracha, tanto natural ou sintética. 
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A Resolução 258 CONAMA, de 26-8-99, publicada na página 39 do DO-U, Seção 1, 

de 2-12-99, estabelece que as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam 

obrigadas a coletar e dar destinação final, ambientalmente adequada, aos pneus inservíveis 

existentes no território nacional (CONAMA, 1999). 

De acordo com Braga et al (2005, p.216), “o desenvolvimento da nossa sociedade 

urbana e industrial, por não conhecer limites, aconteceu de forma desordenada, sem 

planejamento, à custa de níveis crescentes de poluição e degradação ambiental”. (LIMA, 2004, 

p.07) Assim, o grande desafio ambiental existente refere-se à questão do descarte final dos 

pneus pelo alto grau de complexidade da sua composição, uma vez que diariamente são 

fabricados e ao mesmo tempo são descartados milhões de pneus no mundo. Um pneu descartado 

na natureza leva em torno de 600 anos para decompor (ANIP, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conforme foi abordado nesse artigo, o processo de produção do pneu passou para várias 

etapas evolucionárias até chegar ao produto atual vendido no mercado automobilístico. Os 

produtos químicos usados em sua fabricação geram gases poluentes, os quais provocam danos 

ambientais e geram diversas doenças que podem ser pneumáticas, sintomáticas, respiratórias e 

fatais. Quando se pensa em sustentabilidade, há diretrizes e parâmetros a serem atingidos, metas 

de produtividade, recolhimento e destinação dos pneus inservíveis. A preocupação sócio 

ecológica se preocupa com o destino final do produto, não engloba que a partir do momento em 

que se movimenta o veículo em qualquer tipo de terreno, o mesmo apresenta e dispersa os 

mesmos poluentes quando se torna inservível. 

A grande quantidade de pneus produzida no Brasil, revela a importância de ser revista 

toda a cadeia produtiva, sendo necessário um aprofundamento em pesquisas laboratoriais e 

análise de solo. A falta de uma logística reversa por parte dos fabricantes, traz um significativo 

revés no compromisso do Protocolo de Kyoto. 

Assim sendo, a meta ambiental tem que ser mais ampla, contemplando toda cadeia 

produtiva e de descarte. Desenvolvendo estrutura tecnológica para tanto, o ato de locomoção 

veicular, não impede a responsabilidade ambiental dos fabricantes, isso vai além da segurança 

de dirigibilidade, é questão de saúde pública, prevenção e conservação ambiental. 

Através do conteúdo abordado nesse artigo foi possível apontar a necessidade de se 

adotar estratégias para o recolhimento dos pneus em desuso por parte das indústrias de 

pneumáticos. A logística reversa oferece vantagens para as indústrias pneumáticas, pois adota 
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a prática de reciclagem do produto, podendo o mesmo até ser reutilizado, antes de passar por 

um descarte final.   
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SEDIMENTAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS INSOLÚVEIS DE DERIVADOS DE 

NEGRO DE FUMO POR FRAGMENTAÇÃO PNEUMÁTICA  

SEDIMENTATION OF INSOLUBLE NANOPARTICLES OF FUMO BLACK 

DERIVATIVES BY PNEUMATIC FRAGMENTATION 

 

Luiz Carlos Santos  

 

SANTOS, Luiz Carlos. Sedimentação de nanopartículas insolúveis de derivados de negro de fumo 

por fragmentação pneumática. Revista Integralize, Ed.01, n.1, p. 20-29, Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO  

Produtos que compõe a fabricação de pneus, como negro de fumo, zinco, borracha natural e 

sintética e, em particular, o enxofre, possuem, entre suas características, a captura de metais 

pesados. Por serem particulados em nanopartículas, atingem facilmente os meios aquáticos 

como represas, reservatórios, rios, nascentes e lençóis freáticos, sendo facilmente ingerido pelos 

humanos. O tratamento de água potável é administrado pelo poder público e autarquias e baseia-

se na Portaria n° 2914/2011, do Ministério da Saúde, que trata dos procedimentos para 

tratamento e distribuição da água para consumo. Dentre os parâmetros atribuídos ao tratamento 

de água está a atribuição de um limite tolerável de parâmetros com características físicas e 

químicas da qualidade da água, não contemplando uma análise dos compostos químicos dos 

pneus sedimentados. Este artigo tem como propósito apresentar os danos causados pela 

sedimentação dos produtos provenientes da fragmentação dos pneus durante sua vida útil; 

procura demonstrar que a inservibilidade e contaminação ao meio ambiente inicia-se desde o 

início do uso do veículo até o descarte. A quantidade proporcional despejada é equivalente à 

massa da banda de rodagem, o que é igualmente prejudicial. Assim, considera-se de grande 

importância que o tratamento da água é vital para a saúde dos seres humanos, pois doenças 

alérgicas comuns oriundas desses elementos levam a um diagnóstico prodrômico.  

Palavras-Chave: Inservibilidade; negro de fumo; nanopartículas; prodômico. 

 

 

ABSTRACT  

Products that make up the manufacture of tires, such as carbon black, zinc, natural and synthetic 

rubber and, in particular, sulfur, have, among their characteristics, the capture of heavy metals. 
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As they are particulate in nanoparticles, they easily reach aquatic environments such as dams, 

reservoirs, rivers, springs and groundwater, being easily ingested by humans. The treatment of 

drinking water is administered by the government and municipalities and is based on Ordinance 

No. 2914/2011, of the Ministry of Health, which deals with procedures for the treatment and 

distribution of water for consumption. Among the parameters attributed to water treatment is 

the attribution of a tolerable limit of parameters with physical and chemical characteristics of 

water quality, not considering an analysis of the chemical compounds of sedimented tires. This 

article aims to present the damages caused by the sedimentation of the products resulting from 

the fragmentation of the tires during their useful life; seeks to demonstrate that the 

unserviceability and contamination of the environment starts from the beginning of the use of 

the vehicle until its disposal. The proportional amount dumped is equivalent to the mass of the 

tread, which is also harmful. Thus, it is considered of great importance that water treatment is 

vital for the health of human beings, since common allergic diseases arising from these elements 

lead to a prodomic diagnosis. 

Keywords: Inserviability; carbon black; nanoparticles; prodomic. 

 

INTRODUÇÃO 

Estruturalmente, o carbono é o elemento mais abundante no mundo, em forma de pedras 

preciosas, como diamante que tem forma de pirâmide ou chamado também de piramidal, o 

material mais duro existente. Em forma de placas, comumente chamado de grafite e o de forma 

híbrida, conhecido popularmente como negro de fumo, ou negro de carbono. Produzido no 

Brasil por três grandes empresas, dados de 2009 mostram uma produção de 515 mil/toneladas 

anuais,  

No que tange o propósito deste artigo, leva-se em consideração uma discussão 

abrangente sobre os malefícios na biodiversidade. O consenso mundial sobre a conservação e 

sustentabilidade evoca unanimemente pela conservação dos seres vivos, dado a importância 

primordial da conservação da vida. A necessidade de implementação de uma logística reversa, 

não transferindo a outros a responsabilidade de cuidados e maneiras de reutilização dos 

materiais advindos do descarte dos pneus. 

Em situação de desgaste, naturalmente por uso em locomoção veicular, a fragmentação 

de material particulado dos pneus, não desintegram, simplesmente são lançados no meio 

ambiente. Sedimentando sobre toda superfície terrestre, meio aquático e atmosférico em 

nanopartículas. 
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Esses materiais particulados, tendem a serem absorvidos pelos seres vivos, absorção por 

plantas. Por ser constituído de componentes poluidores como enxofre, monóxido e dióxido de 

carbono, hidrocarbonetos gasosos e óxidos de hidrogênio, agravado pela incidência de chuvas 

e correntes atmosféricas, esses elementos facilmente são depositados em reservatórios de água 

como, rios, córregos, represas, mares, oceanos. 

Por ser micro particulado, em menor proporcionalidade atinge os lençóis freáticos, 

ficando depositado na filtragem mineral do solo, não sendo menos importante na sua 

contaminação. 

Assim, esse artigo busca abrir uma discussão mais abrangente sobre a poluição da água, 

provocada pelo negro de fumo. Como elemento essencial à vida, a água torna-se o condutor 

indispensável em trazer internamente elementos contaminantes para os organismos. Com 

coletas de dados em análises bioquímicas e fisiológicas, é possível mostrar sua funcionalidade 

e termo de contaminação biológica. 

O objetivo geral deste artigo consiste em apresentar os danos causados pela 

sedimentação dos produtos provenientes da fragmentação dos pneus durante sua vida útil, 

ressaltando que a inservibilidade e contaminação ao meio ambiente inicia-se desde o início do 

uso do veículo até o descarte. Os objetivos específicos são: apontar os componentes usados na 

fabricação de pneus; destacar os indicadores utilizados no tratamento de água; descrever a 

contaminação da água através dos resíduos existentes nos pneus inservíveis; apresentar medidas 

para o tratamento de pneus inservíveis. Para o alcance desses objetivos foi realizado um 

embasamento teórico abordando o parecer de diversos autores sobre os componentes usados na 

fabricação de pneus; os indicadores utilizados no tratamento da água; descrição da 

contaminação da água através dos resíduos existentes nos pneus inservíveis, bem como, 

apresentação de medidas a serem adotadas no tratamento desses pneus.  

O conteúdo desse artigo está dividido em três itens, sendo o primeiro a Introdução, o 

segundo a Revisão de Literatura e o terceiro as Considerações Finais.  

 

 

REVISÃO DE LITERATURA  

O conteúdo apresentado nessa revisão de literatura traz o parecer de diversos autores 

sobre os componentes usados na fabricação de pneus e seus impactos na contaminação da água, 

quando abandonados e em desuso. Também ressalta a importância de acompanhar os 

indicadores que garantem a eficiência no tratamento da água, evitando a sua contaminação e 

consumo de água poluída por parte dos seres vivos. Assim, busca-se a adoção de logística 
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reversa para redução da quantidade de pneus em desuso por parte das indústrias de pneumáticos, 

contribuindo para um melhor controle ambiental, levando em consideração os impactos gerados 

por todos os componentes usados na fabricação de pneus. 

  

Componentes usados na fabricação de pneus  

Representando os componentes na fabricação de pneus, usa-se diversos elementos 

químicos, sendo o negro de fumo seu principal deles, não furtando os outros que, igualmente 

na sua particularidade, apresentam nocividade importante durante seu uso em desgaste. 

Entre os componentes dos pneus está a borracha natural, o zinco, o ácido esteárico, o 

enxofre e antidegradantes. Na produção de pneus utiliza-se componente percentual Negro de 

Fumo 28%, borracha sintética 27%, borracha natural 14%, arame de aço 10%, extender oil 

10%, produtos químicos 7% e fibras orgânicas 4% (ABTB, 2019). No pneu de passeio, a 

borracha predomina, sendo 27% sintética e 14% natural. O negro de fumo constitui 28% 

da composição. Os derivados de petróleo e produtos químicos respondem por 17%, o material 

metálico (ou aço) por 10% e o têxtil por 4% (SINPEC, 2010).  

O conteúdo a seguir aborda detalhadamente cada um desses elementos usados na 

fabricação de pneus. A borracha natural, também conhecida como látex, corresponde a 14% de 

sua composição e em estudos científicos, elaborado pela Associação Brasileira de Alergia e 

Imunologia - ASBAI. A incidência de alergias decorrentes do látex, segundo o Comitê 

Internacional de Nomenclatura de Alérgenos da International Union of Immunological 

Societies-IUIS (2010), são várias e, até a presente data, foram identificados e caracterizados 14 

alérgenos do látex, denominados de Hev b 1 a Hev b 14 (http://www.allergen.org). Considera-

se um alérgeno maior se houver uma resposta IgE específica positiva em mais de 50% dos soros 

dos doentes alérgicos ao látex (IUIS, 2010). 

O zinco é um metal ferroso, sendo o terceiro mais consumido do mundo. É obtido por meio de 

processos hidrometalúrgicos e tem sua principal utilização na indústria de galvanização para 

proteger processos de corrosão e na produção de ligas e produtos químicos (SANTOS, 2009). 

De acordo com a Quimidrol (2020), empresa que atua há mais de 50 anos no setor de produtos 

e odontológicos, o ácido esteárico é encontrado na natureza como um glicerídeo em sebo e em 

outros óleos e gorduras animais, como também em alguns óleos vegetais. Sua preparação 

sintética exige hidrogenação dos ácidos graxos provenientes de gorduras e óleos, que podem 

ser de origem animal ou vegetal, recebendo o nome de estearina. Sua composição é identificada 

pela fórmula:  CH3(CH2)16COOH. 
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Enxofre, possui aplicação na vulcanização de borrachas naturais e na produção de 

fertilizantes, papéis, pólvora, detergentes etc (FERREIRA, 2018). Também são usados 

antidegradantes utilizados na produção de pneus, sapatos de borracha e outros produtos. 

Aplicado para todos os tipos de borrachas sintéticas e naturais. 

A especificidade de cada elemento resume-se na fragmentação deles sobre o ambiente, 

seja urbano, rural, como também em zonas remotas do globo, os pólos terrestres, inclusive. 

Ferreira (2018) destaca que o enxofre, por ser capturador de metais pesados, auxilia na 

sedimentação desses materiais, atingindo o solo e água. O negro de fumo é classificado como 

carcinogênico para humanos de acordo com a International Agency for Research on Cancer-

IARC. Quando fragmentando em nano partículas, o negro de fumo torna-se insolúvel, de fácil 

absorção por vias aéreas, ingestão e com dificuldade de digestibilidade.  

Na visão de Louza (2020), a exposição à sílica também pode colaborar para o aumento 

do risco de doenças autoimunes, artrite reumatóide, esclerose sistêmica, anemia hemolítica, 

lúpus, complicações na derme, além de vários tipos de câncer, tais como de estômago, pulmão, 

fígado, intestino, esôfago, pâncreas, ósseo, cérebro, faríngeo, pele e rim. 

O adoecimento por silicose contribui para o aumento do risco de câncer pulmonar e de outras 

doenças autoimunes. No Brasil, a silicose é a principal pneumoconiose causada por inalação de 

poeira de sílica. Tem como principal característica a formação de tecido conjuntivo fibroso no 

pulmão, chamada de fibrose, que reduz a elasticidade pulmonar, prejudicando o processo de 

trocas gasosas.  

Na visão de Louza (2020), os trabalhadores expostos à sílica, quando comparados com 

a população em geral, possuem risco 2 a 3 vezes maior de câncer de pulmão. É importante 

ressaltar que um grupo de trabalhadores expostos à poeiras estão sujeitos às múltiplas 

exposições em seu ambiente de trabalho que extrapolam os riscos decorrentes exclusivamente 

da produção de pó. 

Assim sendo, é importante que as empresas responsáveis pelo tratamento de água 

conheçam e coloquem em prática os indicadores utilizados no tratamento e na qualidade da 

água. O conteúdo a seguir aborda esses indicadores. 

 

Indicadores utilizados no tratamento da água 

Tomando como diretriz a Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde e, em referência 

a BRK Ambiental Mauá S.A. CNPJ 05.380.441/0001-80, ressalta que a potabilidade da água 

para consumo humano segue os seguintes padrões: turbidez máximo 5,0 UT; pH 6,0 9,5; cor 
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máximo 15 uH; cloro residual livre 0,2 a 5,0 mg/L: flúor Máximo 1,5 mg/L; coliformes totais 

máximos 5,0%; contagem de bactérias heterotróficas máximo 500 UFC/100ml (BRK, 2020).  

O conteúdo a seguir aborda detalhadamente os indicadores usados no tratamento de 

água, a fim de garantir a sua qualidade para o consumo diário por parte de todos os seres vivos.  

a) Turbidez - A turbidez funciona como um importante parâmetro das condições 

adequadas para consumo da água. Através desse parâmetro físico é possível medir a 

propriedade óptica de absorção e reflexão da luz. Ele. Essa característica é avaliada pela 

quantidade de partículas em suspensão, que interferem na propagação da luz pela água (BRK, 

2020). Em resumo, a turbidez é um parâmetro de fácil análise, utilizado para um 

acompanhamento mais frequente nas operações. Também se traduz na redução da transparência 

da água devido à presença desses materiais sólidos flutuando.  

b) Cor aparente - A cor é uma característica física estética. Quando a água apresenta 

alguma coloração, em geral ela é decorrente da existência de substâncias dissolvidas no líquido. 

Já que a água potável deve ser incolor a olho nu, quando ela adquire alguma cor, significa que 

está com uma quantidade muito alta de algum elemento, como algas, ferro ou manganês. É 

importante ressaltar que nem sempre a presença desses elementos significa que a água não está 

potável. No entanto, exige maior atenção por parte dos consumidores em busca de 

esclarecimentos sobre a qualidade da água por parte da companhia de saneamento. É 

fundamental pedir para a companhia de saneamento realizar vários testes de qualidade da água 

(BRK, 2020). 

c) Micro-organismos presentes - Os coliformes totais são microorganismos presentes 

naturalmente na água, na vegetação e no solo. A presença desses micro-organismos representa 

um sinal de contaminação, ou seja, indica que a água não está potável. Mas não significa risco 

imediato à saúde. Já, a presença da bactéria Escherichia coli (E. coli) na água representa um 

ponto de atenção para existência de micro-organismos patogênicos, indicando que a água não 

está própria para consumo (BRK, 2020). 

d) Cloro livre - O cloro é adicionado à água durante o tratamento feito na Estação de 

Tratamento de Água-ETA. A aplicação do cloro na água deve ser em quantidades seguras para 

consumo humano. Por isso, a identificação desse elemento é um indício de que a água está 

própria para ser distribuída à população, pois passou pelos processos de desinfecção. 

Geralmente, o cloro é uma substância empregada na oxidação da matéria orgânica proveniente 

dos mananciais. Também pode aparecer na rede de distribuição. Isso significa que ele elimina 

ou impede que bactérias, vírus e protozoários causadores de doenças surjam e se multipliquem 

no percurso da estação de tratamento de água até às residências (BRK, 2020). 

https://blog.brkambiental.com.br/qualidade-da-agua/
https://blog.brkambiental.com.br/cloro-na-agua/
https://blog.brkambiental.com.br/mananciais/
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e) Potencial hidrogeniônico (pH) - O potencial hidrogeniônico (pH) da água se calcula 

através da concentração de íons H + em uma solução. Se o pH for baixo, essa característica 

indica que a água está ácida; se o pH for igual a 7,0 a água está neutra; se o pH estiver alto a 

água é considerada alcalina (BRK, 2020). Essa análise padronizada contempla a qualidade da 

água potável que pode ser ingerida por humanos. Nesta mesma padronização não atribui a 

análise de material particulado em nanopartículas decorrente do tratamento de sedimentação 

nos reservatórios, facilmente canalizadas nas redes de distribuição. 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) mostra através da Portaria De 

Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017, que a água a ser consumida pelo ser humano 

deve passar por um tratamento rigoroso, desde a sua captação subterrânea ou superficial até a 

distribuição residencial, a fim de eliminar todos os resíduos que comprometem a sua qualidade. 

Mesmo passando por um processo rigoroso de tratamento nos reservatórios, ainda corre o risco 

da água ser contaminada por resíduos existentes nos pneus de veículos automotores. O conteúdo 

a seguir aborda a contaminação da água quando essa fica parada em reservatórios e, em especial, 

em objetos de desusos como os pneus inservíveis.  

 

A contaminação da água através dos resíduos existentes nos pneus inservíveis  

Um grande problema existente atualmente é a contaminação da água. Quando parada 

em reservatórios ou objetos em desuso, como pneus, a água pode gerar sérios problemas para a 

saúde humana e para a natureza.   

Conforme Parra, Nascimento e Ferreira (2010), o pneu se faz um produto de suma 

importância para a sociedade, mas o fato é que desde sua geração representa um problema 

ambiental. Próximo ao fim da sua vida útil, o pneu ainda pode passar por processos de reforma 

e ser reutilizado, mas ao desgastar-se completamente é caracterizado como pneu inservível e a 

destinação correta são as possíveis maneiras de reciclagem. 

O principal impacto sanitário ocasionado pela má destinação dos pneus é a proliferação 

de vetores de patógenos ao ser humano e em especial à dengue. Essa é uma doença endêmica 

no Brasil e a proliferação do mosquito que a transmite (Aedes aegypti) se faz em locais que 

acumulam água parada. Dessa forma, pneus mal acondicionados servem como berçário perfeito 

para multiplicação dos transmissores. A fim de reduzir a poluição da água captada em 

reservatórios e que será destinada ao consumo diário dos seres humanos, é necessário que as 

empresas que atuam no mercado de pneus adotem medidas de reciclagem que possam reduzir 

a exposição de pneus inservíveis existentes no território nacional. O conteúdo a seguir aborda 

esse assunto. 
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Medidas adotadas para o destino de pneus inservíveis 

A Resolução CONAMA n° 416 de 2009 estabelece em seu artigo 1° que os fabricantes 

e os importadores de pneus novos, com peso unitário superior a 2,0 kg (dois quilos), ficam 

obrigados a coletar e dar destinação adequada aos pneus inservíveis existentes no território 

nacional, na proporção definida nesta Resolução. Essa logística reversa não contempla os pneus 

de recauchutagem e recapagem, ou seja, esses pneus não são contemplados pela Resolução 

Conama no 416, de 2009 (CONAMA, 2009). Portanto, haverá o desgaste e futuro manejo de 

produto inservível. 

Desde 1998, as indústrias de pneus já se mostravam preocupadas com as questões 

ambientais, portanto ocorreram inovações no setor proporcionando economia de até 4% de 

combustível, ou seja, menor emissão de gases (BNDES, 1998). A ANIP afirma que mesmo 

algumas indústrias demonstrando preocupação com a reciclagem dos pneus, o CONAMA, em 

1998, iniciou estudos com o intuito de implantar a reciclagem de pneus (ARNALDI, 2003). 

A principal legislação sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade é o Anexo XX da Portaria de 

Consolidação nº 5, editado pelo Ministério da Saúde em 2017. Essa medida registra o que é 

uma água própria para consumo humano, visando eliminar possíveis riscos à saúde da 

população na distribuição de água tratada e quais as competências de entes públicos e 

das concessionárias de saneamento básico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme abordado nesse artigo, a inservibilidade do pneu no meio ambiente não é 

somente após o seu tempo de vida útil, e sim durante sua trajetória de uso veicular. A 

composição química dos pneus gera efeitos danosos nos seres vivos, que são absorvidos por 

vias aéreas, alimentares e sedimentação em reservatórios de água usados para tratamento e 

consumo humano. 

É importante ressaltar que os objetivos apresentados no início desse estudo foram 

abordados de maneira detalhada no decorrer do conteúdo. Assim sendo, essa pesquisa 

comprovou a importância do tratamento da água por parte das empresas que atuam nessa área. 

Também, ressaltou a necessidade de adoção de logística reversa por parte das indústrias 

pneumáticas, a fim de manter o controle quanto à reciclagem ou desuso de pneus inservíveis.  

Como base bibliográfica e dados de produção brasileira, mesmo considerando a grande 

quantidade de produção em mais de quinhentas mil toneladas/ano, percebe-se que o problema 

https://cevs-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/201804/26143402-anexo-xx.pdf
https://cevs-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/201804/26143402-anexo-xx.pdf
https://blog.brkambiental.com.br/investimento-privado/
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é macro e globalizado. O conteúdo abordado neste artigo mostrou que os produtos usados na 

fabricação de pneus são totalmente prejudiciais à saúde humana e podem destruir o meio 

ambiente, poluindo ainda mais a atmosfera. São raras as indústrias pneumáticas que adotam 

políticas de controle e logística reversa com relação aos pneus inservíveis.  

A revisão da cadeia produtiva com aperfeiçoamento da logística reversa, uma análise e 

correção dos parâmetros de tolerância da água tratada e consumida pela população, demonstra 

sua importância de não somente atingir e sim, exceder as metas de sustentabilidade. 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ABTB- Associação Brasileira de Tecnologia da Borracha. Conheça um dos produtos 

utilizados no mundo: o negro de fumo. Disponível< https://www.abtb.com.br/noticia >Acesso 

em 05/02/2021 

 

ABNT- Associação Brasileira De Normas Técnicas. Resíduos sólidos: classificação. NBR 

10004. Rio de Janeiro, 2004 

 

ARNALDI, J. C. Reciclagem de pneus: desafios e tendência. In: SEMINÁRIO:  

 

BNDES, Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico E Social. Pneus. Brasília. Jun. 1998. 

Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/conhecimento/relato/pneus.pdf>. Acesso em: 

15/02/2021 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE 

SETEMBRO DE 2017. Disponível: 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/29/PRC-5-Portaria-de-

Consolida----o-n---5--de-28-de-setembro-de-2017.pdf Acesso em 20/02/2021 

 

BRK, Ambiental. Saneamento em pauta. Disponível: 

https://blog.brkambiental.com.br/potabilidade-da-agua/  Acesso em 20/02/2021 

 

CONAMA. Resolução CONAMA n° 416 de 2009.   

FERREIRA, V. R. Enxofre. Disponível: https://www.manualdaquimica.com/quimica-

geral/enxofre.htm Acesso em 06/02/2021 

 

LOUZA, L. Agente químico sílica: conheça o mineral mais abundante da terra. Disponível: 

http://www.sstonline.com.br/agente-quimico-silica/ Acesso: 05/02/2021 

 

PARRA, C. V. NASCIMENTO, A. P. B..; FERREIRA, M. L. Reutilização e reciclagem de 

pneus, e os problemas causados por sua destinação incorreta. In: ENCONTRO LATINO 

AMERICANO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 10., 2010, Barra Funda. Anais. Barra Funda: 

Universidade Nove de Julho, 2010. 

 

https://www.abtb.com.br/noticia/conheca-um-dos-produtos-mais-utilizados-no-mundo-o-negro-de-fumo%20Acesso%20em%2005/02/2021
https://www.abtb.com.br/noticia/conheca-um-dos-produtos-mais-utilizados-no-mundo-o-negro-de-fumo%20Acesso%20em%2005/02/2021
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/29/PRC-5-Portaria-de-Consolida----o-n---5--de-28-de-setembro-de-2017.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/29/PRC-5-Portaria-de-Consolida----o-n---5--de-28-de-setembro-de-2017.pdf
https://www.manualdaquimica.com/quimica-geral/enxofre.htm%20Acesso%20em%2006/02/2021
https://www.manualdaquimica.com/quimica-geral/enxofre.htm%20Acesso%20em%2006/02/2021
http://www.sstonline.com.br/agente-quimico-silica/


 Revista Integralize Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
28 

QUIMIDROL. Ácido esteárico.  Disponível: https://www.quimidrol.com.br/quimica/acido-

estearico-2058.html Acesso em 05/02/2021 

 

SANTOS, J. F. Perfil do minério de zinco. Relatório Técnico 25, Projeto ESTAL, MME/SGM 

–Banco Mundial. Brasília: J. Mendo Consultoria, 2009b, 33 p., 2009. 

 

SINPEC, Sindicato Nacional da Indústria de Pneumáticos, Câmaras de Ar e Camelback. 

Fabricação de pneus. Disponível https://www.fiesp.com.br/sinpec/sobre-o-sinpec/historia-

do-pneu/fabricacao/Acesso: 15/02/2021 

 

https://www.quimidrol.com.br/quimica/acido-estearico-2058.html%20Acesso%20em%2005/02/2021
https://www.quimidrol.com.br/quimica/acido-estearico-2058.html%20Acesso%20em%2005/02/2021
https://www.fiesp.com.br/sinpec/sobre-o-sinpec/historia-do-pneu/fabricacao/
https://www.fiesp.com.br/sinpec/sobre-o-sinpec/historia-do-pneu/fabricacao/


 Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicação Mensal da INTEGRALIZE 

Aceitam-se permutas com outros periódicos. 

Para obter exemplares da Revista impressa, entre em contato com a 
EditoraIntegralize pelo (48) 99175-3510 

 

 

 

 

INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC 

Associação Catarinense de Tecnologia 

Florianópolis-SC 

Rodovia SC 401, Bairro Saco Grande, CEP 88032-005. 

Telefone: (48) 99175-3510 

https://www.editoraintegralize.com 


