
 
O processo de trituração do pneu inservível radial 

 
A história da radialização dos pneus no Brasil 
 
A radialização teve inicio na década de 70, quando devido ao volume de produção, os 
pneus radiais de veículos de passageiros representavam algo em torno de 10% e dos 
veículos de transporte (caminhões/ônibus), em torno de 5%. No final dos anos 90, este 
volume atingiu 98% e 60%, respectivamente, para diferentes tipos de veículos citados 
acima.  
 
O passivo 
 
A radialização é um avanço tecnológico na produção de pneus; porém, a reciclagem ou 
destinação final ambientalmente adequada do pneu não havia condições técnicas e 
conhecimento aprofundado de como viabilizar o processo. 
 
Com o aumento do descarte no meio ambiente, estimado na época em torno de 100 
milhões de pneus abandonados e, havendo a necessidade de limpar o meio ambiente, 
no ano de 1998, o Ministério do Meio Ambiente/CONAMA iniciou estudos e reuniões com 
intuito de se implantar no País a reciclagem os pneus. 
 
A Resolução 
 
Após várias reuniões entre os setores envolvidos e os órgãos governamentais, no 2º 
semestre de 1.999, definiu-se a Resolução CONAMA nº. 258, que obriga fabricantes e 
importadores a destinar adequadamente os pneus inservíveis, em instalações próprias 
ou contratando terceiros para realizar os serviços.  
 
A aprovação da Resolução foi no dia 26 de agosto, em 99, e sua publicação no Diário 
Oficial da União (DOU), no dia 2 de dezembro do mesmo ano. Com vigência a partir de 
janeiro de 2.002 e devido há necessidade de adequação, foi aprovado texto 
complementar em março de 2.002 e publicado em agosto de 2.003, como Resolução 
CONAMA nº. 301.  
  
A realidade brasileira  
 
Os dois anos que antecederam à vigência da Resolução serviram para conhecimento e 
aquisição de equipamentos para o cumprimento do que estabelece a lei, pois, as 
empresa de reciclagem dispunham de equipamentos rústicos, em alguns casos até 
desenvolvidos ou adaptados pelas próprias empresas, que sentiram a necessidade de 
investir, para atender a demanda que se anunciava a partir de 2.002. 
 
 
 
 
 
 
 



O processo 
 
Na utilização como combustível alternativo, em substituição ao carvão e o coque 
 
Quando se trata de pneus inservíveis para serem enviados a cimenteiras para o 
coprocessamento em forno de clinquer, em substituição aos produtos acima, temos: 
 - pneus inservíveis que são triturados em pedaços de duas polegadas ou algo em torno 
de cinco cm. 
 - pneus inservíveis inteiros que dentro da adaptação do forno da cimenteira, não há a 
necessidade de triturá-los.   
 
Produção de outros materiais 
 
1. Trituração: Processo de transformação de pneus em chip (pedaço).No processo de 
trituração, a máquina é refrigerada com água para poder resfriar as facas que 
realizam o corte do pneu. A máquina necessária para este processo é o triturador. O 
triturador possui jogos de facas que devem receber manutenção permanentemente.  

 
2. Re-Moagem: Processo de transformação em grão de borracha, aço e 
poliamida/poliéster. Neste processo, as máquinas trabalham em uma velocidade 
regulada para evitar problemas de paradas constantes. 

 
3. Separação: Processo de extração do aço é por imã e o nylon por aspiração através 
de filtros de mangas.  

 
Posteriormente os grãos de borracha são colocados no refinador para a obtenção do pó 
de borracha. A granulometria do pó de borracha desejada é determinada pelo 
comprador do produto.  
 
O material oriundo do processo acima tem várias utilidades entre as principais podemos 
destacar: matéria prima a ser agregada ao concreto e ao asfalto; na fabricação de 
produtos de artefatos de borrachas em geral (tapetes para automóveis); aplicação em 
quadras esportivas e áreas de lazer, etc.  
 
O pneu radial caracteriza-se pelos materiais separados durante o processo de 
reciclagem, sendo os seguintes no:  
 - pneu para veículos leves gera aproximadamente 25% de aço, 8% de poliamida/ 
poliéster e algo em torno de 67% de borracha. 
 - pneu de carga gera por volta de 30% de aço e 70% de borracha. 
 
 
 


