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RESUMO

Com o crescimento da atividade econômica, a geração de resíduos também aumenta. Os
pneus não ficam fora dessa verdade, quando chegam ao fim de sua vida útil passam a ser
pneus inservíveis e acabam por se tornar um significativo passivo ambiental se não tiverem
uma destinação adequada. Este problema ambiental pode ser mitigado com a utilização desse
resíduo como matéria prima e/ou fonte de energia. Um ponto bem importante sobre os pneus
inservíveis é que de acordo com as leis ambientais eles têm que obrigatoriamente ser inseridos
no sistema de  logística  reversa,  o  que  aumenta  os  custos  de  uma empresa  fabricante  ou
importadora de pneus, uma vez os custos de transporte são duplicados. O presente estudo visa
propor  uma  análise  de  viabilidade  econômica  na  logística  reversa  de  pneus  inservíveis,
levando  em  consideração  a  ampliação  de  fábricas  de  cimento  que  recebem  pneus  para
utilizarem  como  combustível,  deixando  assim  de  fazer  uso  de  combustível  fóssil.  Para
aplicação do método utilizado o estudo de caso foi direcionado para a Região Norte do Brasil.
Na  busca  desse  objetivo  foram  levantados  os  dados  de  localização,  de  produção  e  de
reconhecimento  das  fábricas  de  pneus,  os  dados  de  localização  e  capacidade  de
processamento  das  fábricas  de  cimento,  utilizando  uma  ferramenta  de  alocação  ótima
(programação linear – simplex), para direcionar os pneus para o melhor destino possível, dado
que não foi possível saber os destinos exatos dos pneus. Foram utilizados para essa análise
diferentes  custos  de  transporte,  a  fim  de  considerar  possíveis  diferentes  cenários.  Para  a
análise econômica fez-se o uso de indicadores econômicos, capazes de fornecer a viabilidade
do investimento, nessa análise foi acrescentado aos fluxos de caixa o ganho proporcional de
crédito de carbono e o custo de acidente, considerando a ampliação das fábricas de cimento
que recebem pneus inservíveis. Após a avaliação dos aspectos pertinentes à logística reversa
de  pneus  inservíveis  da  Região  Norte  brasileira  em relação  à  ampliação  das  fábricas  de
cimento, chegou-se à conclusão que o investimento de se ampliar as fábricas de cimento se
pagaria em um horizonte de projeto de 30 anos, porém apenas com o custo de transporte
rodoviário  de 0,41 R$/km/t.  Ainda concluiu-se que a  implantação da  logística  reversa  de
pneus é um verdadeiro desafio para empresas  fabricantes  e importadoras,  seus custos são
altos,  porém  os  ganhos  ambientais  de  se  dar  destinação  adequada  para  os  pneus  são
perceptíveis.
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ABSTRACT

With the growth of economic activity, the generation of waste increases. The tires do not
get out of the way. When they reach the end of its useful life it becomes waste tires and ends
up becoming a significant  environmental  liability  if  they have an appropriate  destination.
Another  problem  is  the  short  life  of  certain  products,  hence  the  generation  of  waste  is
uncontrolled fact. This environmental problem can be mitigated by the utilization of waste as
raw material and / or energy source. A very important point about scrap tires is that, according
to the environmental laws they must necessarily be inserted in the reverse logistics system,
which  increases  the  costs  of  a  manufacturer  or  tire  importer,  once  shipping  costs  are
duplicated. This study aims to propose a reverse logistics optimization of waste tires from
Northern Region of Brazil, and analyze the social, economic and environmental feasibility of
expanding cement plants, by receiving waste tires for use as fuel, thus failing to make use of
fossil fuel. In pursuit of that goal we raised a location data, production and recognition of tire
plants, location data and processing capacity of cement plants, then proposing a method to
optimize routes, in order to minimize costs. For social and environmental economic analysis
was  made  using  economic  indicators,  able  to  accurately  provide  the  viability  of  the
investment, this analysis has been added to the cash flows proportional gain carbon credit and
the cost of accident, considering the expansion of cement plants receiving waste tires. After
evaluation of the relevant aspects of the reverse logistics of waste tires in the North region of
Brazil,  the relation to the expansion of cement  plants, we reached the conclusion that the
environmental economy to increase cement factories would pay in a 30 project horizon years.
Yet it is concluded that the implementation of the reverse logistics of tires is a real challenge
for manufacturers and importers, their costs are high, but the environmental benefits of giving
proper disposal for the tires are relevant.
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1    INTRODUÇÃO

O ano de 1981 foi marcado no Brasil pelo estabelecimento da lei  N° 6938, de 31 de

agosto,  que instituiu a criação da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA). Um dos

princípios da PNMA foi o incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o

uso racional e a proteção dos recursos ambientais.

O ano de 1988 foi um marco na política brasileira, pois ocorreu a promulgação da nova

Constituição Federal, que relata, em seu artigo 225, que “todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para

as presentes e futuras gerações”.

Tendo em vista o grande desenvolvimento industrial  e em conjunto o populacional,  a

disposição e o tratamento do grande número de resíduos gerados passaram a ser um desafio

sócio,  econômico e ambiental  para o governo e para as empresas privadas.  Até então,  os

resíduos eram dispostos de maneira inadequada em vazadouros a céu aberto, o famoso lixão. 

No  lixão,  os  resíduos  são  dispostos  diretamente  no  solo  sem  qualquer  técnica  de

engenharia, para diminuir os impactos causados no solo, água e ar. (COPAM, 2008)

Como a  disposição  dos  resíduos  não estava  sendo adequada,  se  fazia  necessário  que

novas  leis  fossem  regulamentas  para  tratar  dessa  questão.  Assim,  no  ano  de  2010  foi

implementada a Lei nº 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sendo um

marco  importante  na  legislação  ambiental  brasileira.  Ela  estabeleceu  deveres,  direitos  e

diretrizes  relativas  à  gestão  e  gerenciamento  dos  resíduos  sólidos  nos  âmbitos  industrial,

comercial e da própria sociedade.

A PNRS estipulou um prazo para a extinção dos lixões até o ano de 2014. Este prazo não

foi cumprido por grande parte dos municípios, sendo assim foi lançado o Projeto de Lei nº

425, de 2014. O projeto de lei altera o artigo 54 da Política Nacional de resíduos sólidos,

estendendo o prazo para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos para até

31de julho de 2018.

Resíduos sólidos são materiais, substâncias, objetos ou bens descartados resultantes de

atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se

está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semisólido (BRASIL, 2010).
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Tradicionalmente, os resíduos têm sido vistos como produtos inservíveis que devem ser

descartados e que em alguns casos podem causar problemas para saúde. Porém, uma forma

alternativa de ver os resíduos é considerá-los como insumos a novos processos de produção

através  da reciclagem.  A lei  ainda  aborda  que  o que se deve ser  aterrado são apenas  os

rejeitos,  deixando  claro  que  são  aqueles  resíduos  que  depois  de  esgotadas  todas  as

possibilidades  de  tratamento  e  recuperação  por  processos  tecnológicos  disponíveis  e

economicamente  viáveis,  não  apresentem  outra  possibilidade  que  não  a  disposição  final

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).

De forma genérica, pode-se usar o termo reciclagem como uma das ações da política dos

três R’s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Uma definição mais específica pode ser observada na

Lei Nº 12.305, de 2010, que diz que “reciclagem é o processo de transformação dos resíduos

sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas,

com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os

padrões estabelecidos  pelos órgãos competentes  do Sisnama e,  se couber,  do SNVS e do

Suasa”.

Outra grande mudança introduzida pela PNRS é a obrigatoriedade de estruturação e de

implementação de sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso

pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo

dos  resíduos  sólidos,  pelos  fabricantes,  importadores,  distribuidores  e  comerciantes  de:

agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o

uso constitua resíduo perigoso: de pilhas e baterias;  de pneus; de óleos lubrificantes, seus

resíduos e embalagens; de lâmpadas fluorescentes,  de vapor de sódio e mercúrio e de luz

mista; e de produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

O artigo  3°  que  compõe a  Lei  Federal  nº  12.305/2010,  define  a  prática  de  “acordos

setoriais”, sendo o ato de natureza contratual firmado entre dois ou mais agentes (fabricantes,

importadores,  distribuidores,  comerciantes  e  poder  público)  visando  à  implementação  da

chamada responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. 

Diante desse contexto, a logística reversa vem gradativamente ganhando importância nos

cenários econômico, ambiental, legal e de competitividade empresarial. Por isso, as empresas

têm acompanhado  e  investido  em uma nova  gestão  de  ciclo  de  vida  de  seus  produtos  e

serviços, pois os diversos avanços tecnológicos possibilitam o lançamento de novos produtos

em um curto espaço de tempo. Além disso, a tecnologia faz com que esses produtos fiquem
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rapidamente obsoletos e descartáveis, gerando grandes volumes de resíduos (TADEU et al.,

2012).

A coleta e destinação dos pneus inservíveis se enquadram na cadeia de logística reversa.

Para  facilitar  a  coleta  dos  pneus  os  fabricantes  implantaram  nos  municípios  pontos  para

armazenar os pneus inservíveis, denominados de pontos de coleta. Porém os pneus inservíveis

são resíduos de difícil  compactação,  o que ocupam um espaço físico  considerável.  Nessa

lógica os custos com transportes dos pneus do ponto de coleta até a destinação adequada são

altos.  Outro problema é que os possíveis  pólos receptores  de pneus inservíveis  não estão

localizados próximos aos pólos geradores de pneus inservíveis, onerando ainda mais os custos

com transporte.

O  pneu  é  um produto  de  fácil  combustão  e  alto  poder  calorífico,  o  que  justifica  a

utilização em fábricas de cimento como combustível parcial em fornos de clínquer. 

Como uma hipótese de solução para o cenário em tela, este trabalho busca propor uma

análise  de  viabilidade  econômica  na  logística  reversa  de  pneus.Destinando  os  pneus para

fábricas  de cimento,  direcionando os  pneus não somente  para  as  fábricas  que recebem o

passivo ambiental, mas também para as fábricas de cimento que até o momento não recebem

pneus.

1.1 JUSTIFICATIVA

O tema proposto para este trabalho foi motivado pela busca de práticas sustentáveis, na

redução  de  impactos  ambientais  e  utilização  de  uma  metodologia  que  proporcione  uma

redução nos custos de se implantar a logística reversa de pneus, bem como fazer uma análise

de  viabilidade  socioambiental  na  ampliação  de  fábricas  de  cimento  que  recebem  pneus

inservíveis. Todavia, pode-se ressaltar que o transporte é um dos entraves para o êxito do

processo, o que justifica ser ele o foco deste estudo.

O  pós-consumo de  determinados  produtos  apresentam características  bem complexas

para o seu transporte e armazenagem, isso devido aos seus atributos físicos, como o peso, o

tamanho e sua composição química. Essas características, um tanto quanto adversas, é que

determinam  a  necessidade  de  um  planejamento  adequado  das  operações  desse  sistema

logístico reverso.

Analisar  a  viabilidade  do  processo  de  logística  reversa  de  pneus  é  de  fundamental

importância, no qual não se pode ignorar os custos que esse processo pode acarretar para as
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empresas quando não é feito de forma intencional. Em geral, os materiais que voltam aos seus

centros produtivos acarretam custos adicionais, muitas vezes altos para as empresas, uma vez

que  processos  como armazenagem,  separação,  conferência  e  distribuição  serão  feitos  em

duplicidade,  e  assim como os  processos,  os  custos  também são duplicados.  Ainda assim,

como a PNRS obriga a  adoção da logística  reversa para alguns resíduos,  nestes casos os

custos estão internalizados no processo produtivo e estarão refletidos no preço dos produtos,

afetando diretamente os consumidores. 

Os pneus inservíveis podem ser considerados um produto com certo grau de dificuldade

para serem transportados, devido sua forma física. Segundo IBAMA (2014), pneus inservíveis

são pneus usados que apresente  danos irreparáveis  em sua estrutura  não servindo mais  à

rodagem ou à reforma. Neste caso podemos considerar o pneu inservível o resíduo do pneu,

no  qual  por  sua  vez  apresentam  características  bem  peculiares,  o  que  resulta  em  uma

problemática para o transporte do mesmo, uma dessas características  por exemplo seria a

difícil  compactação,  ocupando  assim  um  espaço  físico  considerável,  diferentemente  dos

resíduos sólidos comuns, resultando um problema para se transportar tal resíduo. 

 Diante desse cenário, percebe-se que é essencial implementar mecanismos para a gestão

adequada da logística  reversa de pneus inservíveis,  evitando-se que resíduos de materiais

poluentes  sejam descartados  inadequadamente,  gerando riscos  à  saúde da  população e  ao

ambiente.  Porém,  é  importante  que  esse  tipo  de  atividade  garanta  ao  empresário  ganhos

econômico, sendo uma forma de incentivo para a continuidade dessa prática. 

1.2 OBJETIVO

O objetivo  geral  a  ser  alcançado  na  dissertação  consiste  em  realizar  uma  análise  de

viabilidade econômica no processo logístico reverso de pneus inservíveis da Região Norte do

país. 

Os objetivos específicos deste trabalho são:

 Explorar o estado da arte  do sistema de logística reversa de pneus no Brasil  e no

mundo; 

 Propor um procedimento para otimização da logística reversa de pneus na região norte

e analise de viabilidade econômica, na introdução de novas fábricas de cimento na logística

reversa de pneus.

 Identificar os pólos geradores e receptores de pneus;
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 Levantar as rotas de transporte entre os pólos; 

 Elaborar um modelo matemático de pesquisa operacional para minimizar custos da

logística reversa de pneus da região norte;

 Aplicar o procedimento em um estudo de caso – Região Norte.

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Buscando atingir o objetivo proposto, esse trabalho foi organizado em 5 capítulos:

Capítulo  1: o  capitulo  1  discorre  as  considerações  iniciais  juntamente  com  a

problemática,  com uma breve apresentação da situação do problema, esclarecendo a visão

ambiental  do assunto,  a  justificativa  do trabalho,  quais  objetivos  desejam-se alcançar  e  a

estruturação do trabalho e segue essa lógica.

Capítulo 2: traz uma revisão dos conceitos da gestão de resíduos especiais no Brasil,

aspectos legais, logística reversa, pneus (logística reversa de pneus no Brasil e no mundo,

situação nacional,  coprocessamento),  os métodos de otimização, indicadores econômicos e

uma abordagem de pesquisa.

Capítulo 3: aborda a metodologia de pesquisa do trabalho para alcançar o procedimento

proposto.  A metodologia  desenvolvida  neste  trabalho  possui  3  fases,  sendo a  primeira  o

levantamento dos dados logísticos, a segunda fase é realizada a coleta de dados, identificação

de fatores chaves a serem incluídos no modelo, e na terceira fase dar-se-á o desenvolvimento

do modelo conceitual, formulação matemática do modelo, implementação, análise e discussão

dos resultados, além de abordar também a estruturação do problema de otimização. 

Capítulo  4:  este  capítulo  é  destinado  ao  estudo  de  caso,  com objetivo  de  aplicar  o

procedimento proposto neste trabalho.

Capítulo 5: capítulo destinado à conclusão do estudo e recomendações para estudos de

trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Uma vez que o objetivo dessa dissertação é  realizar  uma análise da viabilidade social,

econômica e ambiental no processo logístico reverso de pneus inservíveis, bem como propor

um método de otimização para a logística  reversa de pneus inservíveis,  é  importante  que

sejam apresentadas  algumas  definições  básicas  relacionadas  à  logística  reversa  de  pneus.

Também será feito a seguir um panorama de como está a gestão de pneus no Brasil e no

mundo.

2.1 GESTÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS NO BRASIL E NO MUNDO

O resíduo pode ser denominado como qualquer objeto descartado considerado por seus

geradores como inservível, inútil, descartável ou indesejável (SUDAN et al, 2007). Porém, do

ponto de vista da ecoeficiência, resíduos podem ser definidos como o desperdício de matéria e

energia (GASI e FERREIRA, 2006), pois “o lixo leva consigo recursos naturais e trabalho”

(EIGENHEER, 2003).

Existem  ainda  os  resíduos  ditos  como  especiais,  em  função  de  suas  características

diferenciadas,  nos  quais  se  inserem  os  pneus,  as  pilhas  e  baterias,  os  recipientes  de

agrotóxicos e as lâmpadas fluorescentes.

A  Pesquisa  Nacional  de  Saneamento  Básico  (PNSB,  2011)  revelou  que  dos  5.564

municípios brasileiros, apenas 2.937 (52,79%) exercem controle sobre o manejo de resíduos

especiais  realizados  por  terceiros.  Destes,  foi  destacado  o  percentual  de  municípios  que

exercem controle  sobre pilhas  e  baterias  e  lâmpadas  fluorescentes,  sendo respectivamente

10,99% e 9,46% (IBGE 2010).

Segundo o IBAMA (2010), a meta de destinação calculada, considerando-se o período de

outubro de 2009 a dezembro de 2010, representou o total de 560.337,63 toneladas de pneus.

Desse total, estima-se que 5.230,01 toneladas não tiveram destinação adequada no período, o

que se deveu ao não cumprimento da meta estabelecida por parte das empresas importadoras,

enquanto que os fabricantes superaram a meta estabelecida para o setor. 

Em  relação  aos  resíduos  eletroeletrônicos  (REE),  eles  têm  recebido  atenção  por

apresentarem  substâncias  potencialmente  perigosas  e  pelo  aumento  em  sua  geração.   A
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geração de REE é o resultado do aumento do consumo, se tornando um problema ambiental, e

requerendo manejo e controle dos volumes de aparatos e componentes eletrônicos descartados

(MMA, 2011). 

A gestão  de  pilhas  e  baterias  ganhou uma força  devido  à  iniciativa  privada  de  uma

instituição, no qual foi criado o programa Papa Pilhas, em 2006. O programa desenvolvido

pelo Banco Real (atualmente Santander) recebe basicamente as pilhas e baterias de telefones

celulares. Em 2007 foram recolhidas 42 toneladas de material (MMA, 2011).

De acordo com o  Plano Nacional  de Resíduos Sólidos  (MMA, 2011),  o manejo  das

lâmpadas fluorescentes, 9,4% dos municípios controlam os serviços terceirizados. Os resíduos

das lâmpadas podem contaminar o solo e as águas, atingindo a cadeia alimentar. As formas de

se  dispor  as  pilhas  e  baterias  nos  302  municípios  com  manejo  desses  resíduos  são:  33

municípios realizam a disposição em vazadouro, em conjunto com os demais resíduos; 30

municípios realizam disposição sob controle, em aterro convencional, em conjunto com os

demais resíduos; 64 adotam a disposição sob controle, em pátio ou galpão de estocagem da

prefeitura,  específico  para  resíduos  especiais;  17  municípios  adotam  a  disposição  sob

controle,  em  aterro  da  prefeitura  específico  para  resíduos  especiais;  24  atuam  com  a

disposição  sob  controle,  em  aterro  de  terceiros  específico  para  resíduos  especiais  e  4

municípios realizam outra forma de disposição. 

Os óleos lubrificantes usados ou contaminados representam um risco de contaminação

ambiental,  sendo  classificados  como  resíduo  perigoso,  segundo  a  norma  brasileira  NBR

10.004/2004. Portanto, as embalagens pós-consumo representam um risco de contaminação

ambiental, sendo de origem comercial, industrial e também domiciliar. Segundo MMA 2011,

dados  preliminares  consolidados  para  o  ano  de  2010,  foram  comercializados  no  Brasil

1.260.533,41 m³ de óleos lubrificantes, sendo coletados 381.023,80 m³, representando 35%

coletado.

2.1.1 ASPECTOS LEGAIS

Legalmente as Resoluções CONAMA dão o enquadramento para pilhas e baterias, pneus

e óleos lubrificantes usados. 

A  Resolução  CONAMA Nº  401,  de  04  de  novembro  de  2008  estabelece  os  limites

máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território

nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá
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outras providências. A resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009, dispõe sobre

a  prevenção  à  degradação  ambiental  causada  por  pneus  inservíveis  e  sua  destinação

ambientalmente adequada. Já a resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de 2005, dispõe

sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

A Política Nacional  de Resíduos Sólidos veio para consagrar o que as resoluções  do

CONAMA  estipularam,  estabelecendo  assim  a  obrigatoriedade  de  se  implantar  logística

reversa para os resíduos/embalagens de resíduos especiais. Segundo o Conselho de Logística

Reversa do Brasil – CLRB (2014), não foi estipulado um prazo para adequação ao processo

logístico reverso, o que resulta em um grande entrave para a sua concretização.

2.1.2 LOGÍSTICA REVERSA

A vida útil de um produto não acaba no momento em que este é conferido ao cliente. Os

bens sofrem desgastes com o tempo, deterioram-se, estragam-se ou tornam-se obsoletos e,

conforme  as  atuais  leis  ambientais,  devem  voltar  a  seus  pontos  de  origem,  onde  serão

reutilizados, reciclados ou, em último caso, descartados. Esse processo de retorno do produto

é chamado de logística reversa.

Atualmente  a  competitividade  dos  mercados  exige  das  empresas  produtos  com  alta

variedade de modelos,  inovações  frequentes,  maior  nível  de serviço agregado e tempo de

resposta mínimo.  Desta forma as atividades  de logística reversa,  deverão ser planejadas  e

organizadas,  de  forma  a  reduzir  o  ciclo  de  vida  comercial  dos  produtos,  tornando-os

progressivamente descartáveis e aumentando, de forma apreciável, a quantidade de produtos

não consumidos que retornam ao longo da cadeia de suprimentos (LEITE et al., 2006).  

Para  enfrentar  esse  dinamismo  as  empresas  buscam,  entre  outras  coisas,  melhorar  o

gerenciamento  do  fluxo  reverso  dos  produtos.  Em  que  se  deverá  planejar,  organizar  e

controlar  as  atividades,  de forma a reduzir  ao máximo as  perdas  econômicas  decorrentes

desses processos de retorno e construir e preservar sua imagem corporativa ao mesmo tempo.

Os fatores qualidade de serviço, pontualidade na entrega e confiabilidade no recolhimento dos

produtos ajudam a compor a percepção do público a respeito da imagem da empresa (LEITE,

2003).

Novaes  (2004)  conceitua  logística  reversa  como  sendo  o  processo  de  armazenar  e

movimentar produtos, a partir de seu destino final típico, com o propósito de capturar algum

valor residual ou de descartá-los definitivamente. Hoje, o processo reverso está em constante
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crescimento, principalmente pela busca na redução de perdas, aumento da competitividade e

mudança  na  cultura  dos  consumidores.   A FIG 2.1  identifica  o  ciclo  da  cadeia  logística

reversa.

FIG. 2.1: Ciclo da cadeia da logística reversa
Fonte: Adaptado de Lacerda, 2003.

Com as crescentes pressões ambientalistas e legais, as empresas estão procurando novas

formas de se estruturar no mercado, direcionando suas atenções para o ciclo de vida total de

seus produtos e se preocupando mais com a disposição final dos mesmos. Leite (2003) instrui

que tal processo, embora gradual, deve fazer com que haja uma preocupação cada vez maior

com a redução dos resíduos na origem, aproveitando mais materiais reciclados e reutilizando

outros.   A intenção  é  minimizar  os  custos  e  maximizar  o  grau de  rotação  dos  produtos,

partindo da implementação de sistemas de recuperação e reciclagem contínua de materiais. 

Outros  fatores  que  devem influenciar  o  crescimento  da  implantação  dessa  visão  nas

empresas são: a conscientização da população; o aumento da quantidade de resíduos sólidos; e

o encarecimento da matéria-prima original. 

A partir dessa preocupação com o ciclo de vida útil dos produtos, as empresas passam a

ter a visão da logística reversa como vantagem competitiva. Frente às pressões da sociedade,

ações  voltadas  para  preservação do meio  ambiente  por  parte  das  empresas  estão  virando

motivo  de  marketing,  gerando  valor  sobre  os  concorrentes.  E  ainda,  existem  razões

econômicas para a reciclagem e reaproveitamento dos resíduos. 

Com a redução de custos pela adoção da logística reversa, podendo trazerretornos para as

empresas,  no  qual  há  economia  com  a  utilização  de  embalagens  retornáveis  ou  com  o
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reaproveitamento de materiais para produção, têm-se ganhos que estimularão cada vez mais

novas iniciativas. Além disso, os esforços em desenvolvimento e melhorias nos processos de

logística reversa podem produzir  também retornos consideráveis,  os quais justificariam os

investimentos realizados. 

Diante do atual momento de estratégias e mudanças, percebe-se que a motivação para

investimentos  na  logística  reversa  de  produtos  pode  ter  razões  tanto  ecológicas  como

econômicas. Na TAB. 2.1 podemos identificar os motivos pelo qual as empresas optam por

operar os canais reversos.

TAB. 2.1: Motivos estratégicos para as empresas operarem os canais reversos

Motivo estratégico Percentual de empresas que responderam
Aumento da competitividade 65,2
Limpeza de canal- estoques 33,4

Respeito às legislações 28,9
Revalorização da econômica 27,5

Recuperação de ativos 26,5
Fonte: Adaptado de Leite, 2003.

A  crescente  importância  do  desenvolvimento  da  logística  reversa  é  estimulada  por

diversos  fatores.  Leite  (2009)  lista  essas  razões,  que  são:  sensibilidade,  pressões  legais,

redução do ciclo de vida dos produtos, imagem diferenciada e redução de custos. 

As iniciativas relacionadas à logística reversa têm trazido consideráveis retornos para as

empresas. Economias com a utilização de embalagens retornáveis ou com o reaproveitamento

de materiais para produção têm trazido ganhos que estimulam cada vez mais novas iniciativas

(Leite, 2009).

2.1.3 PNEUS

A produção de câmaras de ar e pneus teve uma grande evolução em sua história. Até o

surgimento  do primeiro  pneu,  vários  estudos e  testes  foram realizados  para  que então  se

chegasse à peça como é conhecida hoje. A princípio foi seguido o mesmo conceito aplicado

às carruagens, eram utilizadas rodas de ferro ou madeira.  Apenas no ano de 1843, com o

processo de vulcanização, foi aplicado aos aros um revestimento de borracha, ainda assim

muito  frágil  RUFFO  (2009).  “Foi  através  da  borracha  extraída  das  seringueiras  e

comercializada  em várias  partes  do mundo que o norte-americano Charles  Goodyear,  por
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volta de 1830, inventou a vulcanização, que dá estabilidade à borracha independentemente da

forma e das condições climáticas” (CARMO, 2010).

No  entanto,  a  primeira  pessoa  a  se  esforçar  na  criação  do  pneu  foi  Robert  William

Thomson. Em 1846 criou a bolsa de ar na qual seria feito o deslocamento dos veículos, mas

não deu muito certo, RUFFO (2009). “Em 1888, o veterinário escocês John Boyd Dunlop

adaptou pneus no triciclo do seu filho (na verdade, um tubo cheio de ar atado ao aro por fitas),

e fez tanto sucesso que fundou a primeira fábrica de pneus do mundo” (RUFFO, 2009).

A  partir  de  então  percebe-se  uma  grande  evolução  do  setor  pneumático.  Dunlop

conseguiu desenvolver um projeto que atualmente tem papel de grande relevância para os

transportes rodoviários. Desse momento em diante os avanços realizados no setor foram com

base em aderência e cor do pneu, pois antes todos eram brancos, mas em 1908 com a atitude

da BF Goodrich de adicionar fuligem à borracha, surgiu a moda de pneu preto, o que na época

era status, pois apenas os mais caros saíam completamente dessa cor. RUFFO (2009) afirma

que essa peculiaridade de modismo durou até os anos 30.

A produção de pneus tende a aumentar em virtude dos incentivos à aquisição de veículos

no Brasil.  Este fato é motivado por fatores como a precária  infraestrutura dos transportes

públicos, o avanço no poder de compra dos consumidores e aos incentivos fornecidos pelo

governo, através da redução de impostos para carros zero populares. O aumento da produção

de pneus ocasiona aumentos no descarte inadequado dos pneus inservíveis, o que acarreta

problemas para a sociedade como um todo.

A  Resolução  CONAMA  nº.  416/2009  lista  algumas  definições  importantes  para

compreensão do assunto:

• Pneu ou pneumático:  são componentes  de  um sistema de  rodagem,  constituído  de

elastômeros, produtos têxteis, aço e outros materiais que quando montado em uma roda de

veículo e contendo fluido(s) sobre pressão, transmite tração. Dada a sua aderência ao solo,

sustenta elasticamente a carga do veículo e resiste à pressão provocada pela reação do solo.

 • Pneu novo: pneu, de qualquer origem, que não sofreu qualquer uso, nem foi submetido

a  qualquer  tipo  de  reforma e  não apresenta  sinais  de  envelhecimento  nem deteriorações,

classificado na posição 40.11 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM. 

• Pneu usado: Pneu que foi submetido a qualquer tipo de uso e/ou desgaste, classificado

na posição 40.12 da NCM, englobando os pneus reformados e os inservíveis. 

• Pneu inservível: pneu usado que apresente danos irreparáveis em sua estrutura não se

prestando mais à rodagem ou à reforma. 
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• Destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis: procedimentos técnicos em

que os pneus são descaracterizados de sua forma inicial, e que seus elementos constituintes

são reaproveitados, reciclados ou processados por outra(s) técnica(s) admitida(s) pelos órgãos

ambientais competentes, observando a legislação vigente e normas operacionais específicas

de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos

ambientais adversos.

 • Ponto de coleta: local definido pelos fabricantes e importadores de pneus para receber e

armazenar provisoriamente os pneus inservíveis.

2.1.3.1 LOGÍSTICA REVERSA DE PNEUS NO MUNDO

2.1.3.1.1 UNIÃO EUROPEIA 

Na Europa a tendência adotada foi a de atribuir a responsabilidade pelos resíduos gerados

ao produtor e não ao utilizador. Assim, através de documentos legais, tem sido promovida a

criação de sistemas de gestão nos quais a responsabilidade pelo acompanhamento do produto

até à eliminação final do seu resíduo é atribuída ao produtor ou aquele que o introduz o

produto  no  território  gerido.  Tal  sistema  de  gestão  têm  como  objetivo  a  prevenção  da

produção dos resíduos,  a  sua reutilização,  a sua reciclagem e,  por fim, a valorização dos

resíduos por alguma outra forma. (DL, 2015)

Conforme Diretiva do Conselho da Comunidade Européia- DCCE (1999), a disposição

dos pneus inteiros em aterros ficou proibida a partir do ano de 2003 e dos mesmos triturados a

partir de 2006.

2.1.3.1.2 FRANÇA 

Na França o Decreto 2002-1563, de 24 de Dezembro de 2002, relata a obrigação de cada

produtor anualmente recolher gratuitamente os pneus usados numa tonelagem igual à vendida

no ano anterior por esse produtor. Além de impor que os produtores encaminhem os pneus

usados recolhidos para centros de tratamento devidamente licenciados para ou para entidades

que os possam utilizá-los para fins de construção civil, por exemplo, ou para outros fins em

que o pneu possa ser utilizado inteiro, não representando um perigo para o meio ambiente. 
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2.1.3.1.3 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

De acordo com relatório publicado pela Associação dos Fabricantes da Borracha – RMA

(2004) há uma enorme variedade nas legislações relacionadas à logística reversa atualmente

vigente nos 50 estados americanos, o que pode ser observado na TAB 2.2. 

TAB. 2.2: Tabela de características legais dos Estados dos Estados Unidos em relação à LR
de pneus

Quantidade de
Estados

Características

35 Cobram taxas

21
Têm fundos específicos para lidar com os resíduos de pneus

usados, baseados em taxas cobradas

5
Proíbem o comerciante de pneus de cobrar taxas adicionais

dedicadas a destinar pneus usados

35
Exigem o licenciamento dos recolhedores de pneus usados e

transportadores;

46
Exigem o licenciamento das unidades de recolha e tratamento de

pneus usados;

37 Proíbem o depósito de pneus inteiros em aterro

9
Proíbem o depósito de pneus triturados

36
Têm programas de eliminação dos depósitos de pneus existentes

19
Têm esses programas de eliminação ativos

32
Subvencionam os recicladores e processadores de pneus usados

34
Têm um mercado auto-suficiente para absorver os pneus usados 

19
Têm programas de desenvolvimento do mercado

Fonte: Elaborado a partir de RMA, 2004.

2.1.3.2 BRASIL
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A legislação atual  do Brasil  em relação a  pneumáticos  está instituída  pela  Resolução

CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre a prevenção à degradação

ambiental  causada  por  pneus  inservíveis  e  sua  destinação  ambientalmente  adequada.

Anteriormente, este tema era normatizado pela Resolução CONAMA nº. 258/99, a qual foi

revogada pela 416/2009.

Desde que a lei entrou em vigor o IBAMA apresenta um relatório anual no qual objetiva

dar publicidade aos dados relativos à implementação da mesma, o que possibilita fazer um

panorama de comparações em relação à situação dos pneumáticos no Brasil. 

Segundo  IBAMA  (2011),  o  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos

Naturais  Renováveis  –  IBAMA,  por  meio  da  Coordenação  de  Controle  de  Resíduos  e

Emissões, vinculada à Coordenação Geral de Gestão da Qualidade Ambiental da Diretoria de

Qualidade  Ambiental,  é  responsável  pelo  controle  e  fiscalização  da  implementação  da

Resolução. Com este intuito publicou em 18 de março de 2010, a Instrução Normativa nº. 01,

que  institui  o  Relatório  de  Pneumáticos,  inserido  no  Cadastro  Técnico  Federal,  a  ser

preenchido  pelos  fabricantes  e  importadores  de  pneus  novos,  bem como  pelas  empresas

destinadoras de pneumáticos inservíveis.

De acordo com a Resolução CONAMA nº. 416/2009 fica estabelecido que as empresas

fabricantes e importadoras, deverão dar destinação adequada a um pneu inservível, para cada

pneu novo comercializado para o mercado de reposição, aplicando-se o fator de desgaste de

30% sobre  o  peso  do  pneu  novo.  Para  saber  a  quantidade  de  pneus  comercializados  no

mercado de reposição, deve-se aplicar a fórmula abaixo prevista no inciso IX, do artigo 2º, da

resolução citada: 

MR = (P + I) – (E + EO)

Em que:

MR – Mercado de Reposição

P – total de pneus produzidos

I – total de pneus importados

E – total de pneus exportados

EO – total de pneus que equipam veículos novos

A  partir  da  aplicação  dessa  fórmula  e  do  desconto  de  30%  pelo  fator  de  desgaste,

encontra-se  a  meta  de  destinação  de  cada  empresa.  Já  o  saldo  de  destinação  realizada  é
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retirado a  partir  do somatório das quantidades  de destinações  declaradas  em benefício do

CNPJ da empresa fabricante ou importadora.

Segundo IBAMA (2009), às empresas fabricantes cumpriram a meta de destinação, tanto

conjuntamente, quanto individualmente. Com relação às empresas importadoras, houve um

retrocesso no cumprimento da meta, em comparação a antiga meta estabelecida pela relação à

Resolução CONAMA nº. 258/99, revogada pela 416/2009, referente ao ultimo trimestre de

2009 e o ano de 2010. O que pode ser observado nas TAB 2.3, TAB 2.4, TAB 2.5 e

TAB 2.6, a seguir: 

TAB. 2.3: Meta e cumprimento da Lei 416/2009 – Anos: Último trimestre 2009 e 2010

Meta (em t.) Destinação (em t.) Cumprimento %
Fabricantes de pneus 357.743,12 378.774,09 105,88% 
Importadores de pneus 202.594,52 176.333,53 87,04% 

Fonte: Adaptado de IBAMA, 2011.

TAB. 2.4: Meta e cumprimento da Lei 416/2009 – Ano 2011

Meta (em t.) Destinação (em t.) Cumprimento %
Fabricantes de pneus 280.119,09 285.138,58 101,79%
Importadores de pneus 265.691,58 177.318,61 66,74%

Fonte: Adaptado de IBAMA, 2012.

TAB. 2.5: Meta e cumprimento da Lei 416/2009 – Ano 2012

Meta (em t.) Destinação (em t.) Cumprimento %
Fabricantes de pneus 301.152,88 317.150,53 105,31%

Importadores de pneus 178.276,72 141.879,66 79,58%

Fonte: Adaptado de IBAMA, 2013.

TAB. 2.6: Meta e cumprimento da Lei 416/2009 – Ano 2013

Meta (em t.) Destinação (em t.) Cumprimento %
Fabricantes de pneus 352.756,79 377.212,84 106,93%
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Importadores de pneus 182.511,01 114.440,18 62,70%

Fonte: Adaptado de IBAMA, 2014.

Em relação aos dados descritos pode-se observar que os fabricantes de pneus desde o

primeiro ano de obrigação legal estão cumprindo mais de 100% da meta, já os importadores

não cumpriram a meta em nem um ano. 

As TAB 2.7, TAB 2.8, TAB 2.9 e TAB 2.10 apresentam a quantidade total, em toneladas

e em unidades, de pneus novos colocados no mercado de reposição, para o período de outubro

de 2009 a dezembro de 2013:

TAB. 2.7: Quantidade total de pneus novos colocados no mercado de reposição – Anos:
Último trimestre 2009 e 2010

Mercado de Reposição

Em unidades Em toneladas
52.769.776 800.482,34

Fonte: Adaptado de IBAMA, 2011.

TAB. 2.8: Quantidade de pneus novos colocados no mercado de reposição em 2011

Mercado de Reposição

Em unidades Em toneladas
46.373.898 779.729,53

Fonte: Adaptado de IBAMA, 2012.

TAB. 2.9: Quantidade de pneus novos colocados no mercado de reposição em 2012

Mercado de Reposição

Em unidades Em toneladas
50.112.817 684.899,43

Fonte: Adaptado de IBAMA, 2013.

TAB. 2.10: Quantidade de pneus novos colocados no mercado de reposição em 2013

Mercado de Reposição

Em unidades Em toneladas
53.330.334 764.668,28

Fonte: Adaptado de IBAMA, 2014.
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O cálculo do mercado interno de pneus é feito pela declaração de produção e importação

realizadas pelos fabricantes e importadores de pneus novos, que classificam cada tipo de pneu

utilizando-se a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). 

A FIG 2.2 mostra o percentual de participação dos fabricantes e importadores no mercado

de pneus no ano de 2013.

Fabricantes
Importadores

FIG. 2.2: Mercado Brasileiro de Pneus- Ano 2013
Fonte: Adaptado IBAMA, (2014).

De acordo com os dados apresentados observa-se que os fabricantes são em maioria no

mercado brasileiro, porém os importadores representam uma parcela significativa em relação

ao mercado brasileiro.

Segundo IBAMA (2014), os tipos de atividade de destinação ambientalmente adequada,

constantes nos formulários preenchido pelas empresas destinadoras, são: 

Coprocessamento:  utilização  dos  pneus  inservíveis  em  fornos  de  clínquer  como

substituto parcial de combustíveis e como fonte de elementos metálicos;

Laminação: processo de fabricação de artefatos de borracha;

Granulação:  processo  industrial  de  fabricação  de  borracha  moída,  em  diferente

granulometria, com separação e aproveitamento do aço;

Industrialização  do  Xisto:  processo  industrial  de  coprocessamento  do  pneumático

inservível juntamente com o xisto betuminoso, como substituto parcial de combustíveis.

Regeneração da Borracha:processo industrial de desvulcanização da borracha.
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Pirólise:processo  de  decomposição  térmica  da  borracha  conduzido  na  ausência  de

oxigênio ou em condições em que a concentração de oxigênio é suficientemente baixa para

não causar combustão, com geração de óleos, aço e negro de fumo.

A TAB 2.11 apresenta o total calculado de pneus, em toneladas por tipo de destinação:

TAB. 2.11: Tipos de destinação e quantidade total de pneus inservíveis destinados – Ano
2013

Tipo de Destinação Qtde destinada (em t.) Percentual

Coprocessamento 267.448,35 54,40%
Granulação 165.574,82 33,68%

Laminação 43.839,44 8,92%
Industrialização do xisto 14.700,00 2,99%

Pirólise    72,94 0,01%

Regeneração da borracha 17,74 0,00%

Total Geral 491.653,02

Fonte: Adaptado de IBAMA, 2014.

Pode-se observar que a destinação final adequada dos pneus inservíveis está sendo em

grande escala direcionada ao coprocessamento, seguido da granulação e tendo como parcela

meramente insignificante a regeneração da borracha. 

De acordo com a RECICLANIP (2015) o ciclo de vida do pneu segue uma trajetória

diferente,  quando  comparado  a  outro  resíduo  que  não  esteja  enquadrado  ao  sistema  de

logística reversa. Na FIG 2.3 pode-se ter uma visão detalhada de tal ciclo. 
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FIG. 2.3: Ciclo de vida do pneu
Fonte: RECICLANIP, 2015.

O pneu tem um elevado poder calorífico, o que justifica a maioria dos pneus inservíveis

serem direcionados aos fornos de clínquer das fábricas de cimento, obtendo assim um grande

ganho energético. 

A  logística  reversa  de  pneus  no  Brasil  como  já  dito  anteriormente  é  de  total

responsabilidade  dos  fabricantes.  Atualmente,  onze  empresas  (Bridgestone,  Continental,

Dunlop, Goodyear, Levorin, Maggion, Michelin, Pirelli, Rinaldi, Titan e Tortuga), possuem

20 fábricas instaladas, nos Estados de São Paulo (nove), Rio de Janeiro (duas), Rio Grande do

Sul (duas), Bahia (três), Paraná (três) e Amazonas (uma). A  FIG 2.4 mostra a presença das

empresas fabricantes de pneus por estado da federação.
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FIG. 2.4: Fábricas de pneus no Brasil
Fonte: ANIP, 2015.

A Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP,  fundada em 1960 agrega

todos  os  fabricantes  de  pneumáticos  e  câmaras  de  ar  no  Brasil,  atuando  na  defesa  dos

interreses do setor no país. No ano de 1999foi lancado o Programa Nacional de Coleta e

Destinação de Pneus Inservivéis, já no ano de 2007 foi criada a Reciclanip. 

A Reciclanip é uma  associação que faz parte do Sistema ANIP. A mesma é uma entidade

sem fins lucrativos, sendo responsável por gerir o processo de coleta e destinação dos pneus

inservíveis. 

Segundo RECICLANIP (2015), o sistema de logística reversa de pneus atualmente conta

com 834 pontos de coleta que estão distribuídos em todos os estados e Distrito Federal. Os

mesmos  foram criados  em parceria,  em princípio  com  prefeituras  de  municípios  ou  um

consórcio de municípios. Em primeira instância, as prefeituras cedem os terrenos dentro das
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normas específicas  de segurança  e  higiene  para receber  os pneus inservíveis.  Os terrenos

devem ter um local coberto, onde os pneus serão acondicionados e livres dos agentes naturais,

como chuva, evitando o acumulo de água e por consequência a proliferações de insetos, tais

como o aedes aegypti, mosquito responsável por transmitir dengue, chikungunya e zika vírus. 

Entre as prefeituras e a Reciclanip é firmado um convênio, através de um documento que

de cooperação mútua. O ponto de coleta de pneus funciona como um centro de recepção de

pneus usados, a partir dos pontos de coleta de pneus das prefeituras, a RECICLANIP efetua o

transporte  dos  pneus  inservíveis  para  as  possíveis  destinações  ambientalmente  adequadas

homologadas pelo IBAMA. 

Segundo Cesar Faccio1, gerente geral da Reciclanip, em torno de 70% das mais de 400

mil toneladas de pneus inservíveis recolhidos do país pela Reciclanip são retirados do meio

ambiente  e  transformados  em  combustível  alternativo  em  24  unidades  de  produção  de

cimento. Essas fábricas de cimento estão localizadas em 12 estados. Ele ainda ressalta que “O

pneu tem alto poder calorífico e pode ser usado nas cimenteiras que dispõem de sistema de

filtragem  dos  gases  eficientes  para  evitar  as  emissões  não  compatíveis  com  os  limites

definidos pelo IBAMA”. O Sr. Cesar ainda se pronunciou dizendo que os pneus inservíveis

nas  regiões  onde  não  existem  cimenteiras  nem  trituradores  parceiros  chegam  a  ser

transportados por longas rotas, especialmente no norte do país, podendo ultrapassar 2.000

quilômetros,  para  atingir  um local  de  processamento  que permita  dar  a  eles  a  destinação

correta.

A reciclagem energética é complementada pela utilização da borracha do pneu inservível

em pisos, tapetes e asfalto borracha, que juntos absorvem os outros 30% do volume coletado

pela Reciclanip em seus 834 pontos de coleta espalhados em todos os estados do país. Para

isso, eles são triturados e depois seus componentes, borracha, aço e tecido são reaproveitados.

Em um contato via telefone2 com o senhor Cesar Faccio, o mesmo informou que não

existe rota fixa para os pneus inservíveis já armazenados nos pontos de coleta.Explicou que

cada rota só é analisada a partir  do momento em que o responsável pelo ponto de coleta

aciona a  Reciclanip solicitando o transporte  para os pneus.  Ressaltou ainda que devido à

demanda dos pontos de recebimento de pneus inservíveis, os mais próximos podem não estar

disponíveis a receber, o que dificulta e onera ainda mais o processo de logística reversa dos

pneus, uma vez que a rota a ser percorrida poderá ser extensa.

1Entrevista do Gerente Geral da Reciclanip. Disponível em: www.reciclanip.org.br
2 Contato pelo número +55 11 5102-4530, em 07/2015. Gerente da RECICLANIP. 
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Como  foi  visto,  no  Brasil,  o  coprocessamento  é  o  principal  destino  para  os  pneus

inservíveis.  A  seguir  serão  apresentados  alguns  conceitos  relacionados  a  essa  forma  de

destinação final. 

2.2 COPROCESSAMENTO

Uma forma bastante eficiente de eliminar os pneus inservíveis é dando-lhes como destino

final um processo no qual se obtenha um significativo ganho energético. 

O processo de recuperação energética representa a possibilidade de, por si só, resolver

quase que a totalidade do problema da disposição de pneus inservíveis. Neste caso, o pneu é

considerado um combustível.

O  pneu  possui  um  excelente  poder  calorífico,  próximo  ao  do  carvão,  cerca

de7000kcal/kg, sua utilização como combustível alternativo  contribui para a diminuição do

consumo de combustíveis  não renováveis,  como carvão e  óleo,  poupando desta  forma os

recursos naturais.

Segundo Holcin, 1998, 14 toneladas de pneus usados correspondem a 14 toneladas de

carvão ou 10 toneladas de óleo combustível. 

As  fábricas  de  cimento  são  grandes  consumidoras  de  energia.  Além de  utilizarem a

energia da queima do pneu, o resíduo também é aproveitado como carga no cimento.

Esse  destino  também  é  conhecido  como coprocessamento,  uma  vez  que  além de  se

aproveitar o poder calorífico do pneu como combustível,  também se aproveitam as cinzas

como  material  constituinte  na  formulação  do  cimento.  Assim,  na  teoria,  todo  o  pneu  é

transformado em utilidade e não há nenhum resíduo final.

Um dos pontos fracos deste método reside no fato de que o pneu incinerado necessidade

um pré-acondicionamento, pois o mesmo deve estar no mínimo cortado em pedaços, e isto faz

aumentar o custo. Para tal, necessita-se de um investimento inicial em equipamentos, além

dos  custos  de  manutenção.  Esta  desvantagem  é  mais  acentuada  no  caso  de  pneus  de

caminhão, devido às dimensões e ao volume deste tipo de pneu.

Atualmente  já  existem indústrias  de  cimento  que  foram projetadas  para  consumo de

pneus inservíveis como combustível, e sendo assim, o projeto já previu uma possibilidade de

consumo de pneus em pedaços maiores, com poucos cortes e nenhuma trituração.

Coprocessamento é uma técnica que se utiliza das excelentes condições do processo de

fabricação do clínquer do cimento para a destruição de diversos tipos de resíduos industriais,
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de forma segura e  definitiva.  Dentre  estes  resíduos  industriais,  está  o  pneu inservível.  O

coprocessamento  de  pneus  em  fornos  de  cimento  é  uma  resposta  atual  segura  para  a

disposição final deste material.  Conforme A FIG 2.5 os pneus se destacam com 39% dos

substitutos dos combustíveis fósseis. 

FIG. 2.5: Percentual de resíduos direcionados ao coprocessamento.
Fonte: COPROCESSAMENTO, 2015.

Na FIG 2.6 observa-se a evolução do coprocessamento de pneus no Brasil. 

FIG. 2.6: Evolução do coprocessamento no Brasil.
Fonte: COPROCESSAMENTO, 2015

No transporte de pneus inservíveis dos pontos de coleta para as cimenteiras da região

norte do Brasil existem vários pontos de origem e destino, com múltiplas possibilidades de

transporte. Uma vez que o objetivo desta dissertação é otimizara logística reversa de pneus

inservíveis é interessante que sejam apresentados nesse ponto alguns conceitos relacionados a

métodos de otimização. 
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2.3 MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO LINEAR

Pode-se definir  otimização como um conjunto de procedimentos  através  dos quais se

busca encontrar uma direção que maximize ou minimize uma função objetivo, almejando-se

sempre o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. A técnica adotada nessa busca é

que caracteriza os diferentes métodos de otimização existentes. 

Pode-se dividir os métodos de otimização de acordo com a natureza ou com as restrições

do problema em dois grupos principais: a programação linear e a programação não-linear.

Os  algoritmos  usados  para  a  solução  de  um  problema  de  otimização  podem  ser,

basicamente, determinísticos ou probabilísticos. 

Como  todo  ramo  do  conhecimento,  a  teoria  relacionada  aos  métodos  de  otimização

também possui um jargão característico que será apresentado a seguir:

• Variáveis de projeto: São aquelas que se alteram durante o processo de otimização,

podendo ser contínuas (reais), inteiras ou discretas.

 • Restrições: São funções de igualdade ou desigualdade sobre as variáveis de projeto que

descrevem situações de projeto consideradas não desejáveis. 

• Espaço de busca: É o conjunto, espaço ou região que compreende as soluções possíveis

ou viáveis sobre as variáveis do projeto do problema a ser otimizado, sendo delimitado pelas

funções de restrição.

 • Função Objetivo: É a função de uma ou mais variáveis de projeto que se quer otimizar,

minimizando-a ou maximizando-a.

 • Ponto Ótimo: É o ponto formado pelas variáveis de projeto que extremizam a função

objetivo e satisfazem as restrições.

 • Valor Ótimo: É o valor da função objetivo no ponto ótimo.

• Solução Ótima: É o par formado pelo ponto ótimo e o valor ótimo, podendo ser de

quatro diferentes tipos: local quando o valor ótimo é localizado, global quando o valor ótimo

é global na região viável,  restringida quando atende a todas as restrições impostas e não-

restringida quando deixa de atender a pelo menos uma das restrições.

De acordo HAFTKA e GURDAL (1991), os problemas de otimização abordados pelos

métodos clássicos podem ser classificados em duas classes, conforme as características da

função objetivo e das restrições:

 • Programação Linear: quando a função objetivo e as restrições são funções lineares das

variáveis de projeto.
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• Programação Não-Linear: quando a função objetivo, ou pelo menos uma das restrições,

é uma função não-linear das variáveis de projeto.

O problema a ser otimizado na busca do objetivo principal dessa dissertação envolve

apenas funções lineares, podendo assim ser otimizado através de programação linear. A teoria

relacionada a esse ramo do conhecimento será vista a seguir. 

2.3.1 PROGRAMAÇÃO LINEAR

De  acordo  com  HILIER  E  LIEBERMAN  (2013),  a  programação  linear  (PL)  é

considerada um dos mais importantes avanços científicos dos meados do século XX. Ela é

uma ferramenta matemática importante  na resolução de problemas práticos que possibilita

grandes  ganhos na indústria  e  no comércio.  PRADO (2003),  conceitua  a  PL como “uma

ferramenta utilizada para encontrar o lucro máximo ou o custo mínimo em situação nas quais

existem  diversas  alternativas  de  escolha  sujeitas  a  algum  tipo  de  restrição  ou

regulamentação”.   Essa  ferramenta  tem  como  objetivo  encontrar  a  solução  ótima  em

problemas  onde  a  função-objetivo  e  todas  as  restrições  são  representadas  por  funções

(equações ou inequações) lineares das variáveis de projeto. 

Segundo COSTA (2001), a Programação Linear possui algumas características bastante

peculiares, a saber: 

1. As variáveis envolvidas não são negativas; 

2. O objetivo do problema pode ser descrito por uma função linear das variáveis. Essa

função normalmente é chamada de Função Objetivo; 

3. As restrições envolvidas no problema são expressas num conjunto de equações (ou

inequações lineares. Esse conjunto é denominado conjunto de restrições);

 4. O processo de solução é interativo; portanto, mesmo para problemas de pequeno porte,

é necessária a utilização de um computador;

 5. As técnicas de solução são suficientes, ou seja, fornecem o resultado ótimo. 

Para  se  construir  um  modelo  de  PL,  é  necessário  que  siga  os  seguintes  passos:  –

Identificar as variáveis do problema e representá-las simbolicamente; – Identificar todas as

restrições do problema e expressá-las como equações ou inequações lineares; – Identificar o

objetivo do trabalho e representá-lo como uma função linear das variáveis de decisão. Essa

pode ser de minimização ou maximização.
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Segundo LUENBERGER (1994),  qualquer  problema de programação  linear  pode ser

representado por uma “formulação padrão”:

Minimizar/Maximizar:Z=c1 x1+c2 x2+…+cn xn

Sujeito a:                                     

a11x1+a12 x2+…+a1n xn=b1

a21 x1+a22 x2+…+a2n xn=b2

am1 x1+am2 x2+…+amn xn=bm

x1≥0, x2≥0,…xn≥0

Onde Z é a função objetivo, xi são as variáveis ou incógnitas e bi, ci e ai são as constantes

do problema.

2.3.1.1 MÉTODO SIMPLEX

O Simplex é um algoritmo criado por George Dantzig, em 1947, que viabiliza a solução

de  muitos  problemas  da  programação  linear.  O  uso  mais  comum  do  Simplex  é  para

maximizar  um  resultado,  ou  seja,  encontrar  o  maior  valor  possível  para  um  total.  As

quantidades que se desejam otimizar são representadas por variáveis x1, x2, xn, e a função

objetivo é do tipo a1x1+ a2x2 + anxn, sendo a1, a2, na, os coeficientes das variáveis. A idéia

do  algoritmo  é  bem simples.  Inicialmente,  atribui-se  valor  zero  as  variáveis,  que  seriam

distantes da solução. Em seguida,  incrementa-se pouco a pouco a variável  que tem maior

interferência  positiva  no  resultado  da  função  objetivo,  ou  seja,  a  que  possui  o  maior

coeficiente (a "variável ativa"). O algoritmo testa todas as restrições, até que uma delas não

seja satisfeita. Esta restrição recebe o nome de "restrição ativa". Neste momento, conhece-se o

valor máximo da variável ativa. O procedimento, então, passa para a próxima variável que se

aproxima da solução ótima, sempre levando em consideração o máximo valor que a variável

ativa pôde atingir.

Segundo  EDGAR  E  HIMMELBLAU  (2001),  o  Método  Simplex  usa  uma  figura

geométrica regular (o simplex) na qual a função objetivo é avaliada nos vértices e a figura é

então “refletida” na direção de redução de  f, gerando um novo simplex adjacente e assim

sucessivamente. Em cada iteração é descartado o vértice do simplex com maior valor de f. Em
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duas dimensões o simplex é um triângulo equilátero e em três dimensões o simplex é um

tetraedro regular. 

Assim, por exemplo, seria que para minimização de f(x) em duas dimensões, o vértice de

maior valor de f(x) é descartado e um novo vértice é gerado por reflexão no centróide dos

pontos remanescentes, conforme A FIG 2.7.

FIG. 2.7: Representação do método simplex sequencial
Fonte: GUT E PINTO, 2009.

Este procedimento é realizado até que o critério de parada seja satisfatório. Apesar do

método  simplex  ser  um  procedimento  algébrico,  ele  se  baseia  em  alguns  conceitos

geométricos bastantes simples, permitindo assim que se use o algoritmo para examinar apenas

um número relativamente pequeno de soluções antes de se obter e identificar uma solução

ótima. 

O método Simplex é usualmente implementado em computadores na sua forma matricial.

Nessa o processamento do algoritmo é feito por meio de um produto de matrizes. Uma vez

que os coeficientes estejam devidamente dispostos em linhas e colunas. Para tanto basta que a

matriz  seja  multiplicada  por  uma versão  modificada  da  chamada  Matriz  Identidade,  com

tamanho igual ao número de variáveis. A versão modificada tem uma linha formada pelos

simétricos dos coeficientes da linha referente a restrição violada divididos pelo coeficiente da

variável  que a  violou.  Esta  linha será correspondente,  na ordem da variável  que violou a

restrição. Este produto de matrizes faz com que sempre se tenha uma relação dos coeficientes

já modificados de acordo com as restrições e os melhores valores possíveis para as variáveis

até um dado momento. O processo é repetido até que se encontre o resultado ótimo, ou seja,

quando não mais for possível melhorar o total sem desrespeitar as restrições.
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2.4 AVALIAÇÃO DE PROJETO

Na avaliação de projetos podem ser utilizados critérios de viabilidade sociais, ambientais

e econômicos.

A avaliação puramente econômica de um projeto busca identificar, quantificar e dar valor

aos benefícios e custos atribuíveis à sua execução ao longo de toda sua vida. Normalmente,

esses benefícios e custos não ocorrem num só momento, mas ao longo do tempo, gerando um

fluxo de capital que pode ser viável ou não. A diferença entre o valor dos benefícios e o dos

custos  que  ocorrem  em  cada  momento  da  vida  do  projeto  constitui  o  benefício  líquido

correspondente a  esse momento.  O conjunto de benefícios  líquidos  distribuídos  no tempo

conforme o fluxo a partir do qual se calculam a maioria dos indicadores de rentabilidade que,

a sua vez, ajudam a decidir se convém ou não executar o projeto.

De  acordo  com  SEHN  (2009),  os  principais  critérios  utilizados  em  análise  de

investimentos para transportes são: Valor Presente Líquido (VPL); Taxa Interna de Retorno

(TIR); Relação Benefício Custo (B/C); Ano ótimo de abertura ou timming e Payback Time ou

Tempo de Recuperação do Capital (TRC).

 A seguir serão comentados alguns aspectos relacionados ao estudo de custos que foram

aplicados neste  estudo.  A decisão sobre a viabilidade  de um projeto exige o emprego de

critérios e regras para que ele possa ser aceito e ordenado por preferência.Nesta seção, serão

apresentados 4 diferentes indicadores. São eles: o método do valor presente líquido (VPL), a

taxa interna de retorno (TIR), o payback time ou tempo de recuperação do capital (TRC).

Esses critérios são os mais apropriados para análise, em razão de considerarem o valor do

dinheiro no tempo (CONTADOR, 2014). 

2.4.1 VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)

O VPL utiliza dois importantes conceitos, que são os critérios de atualização e a taxa de

desconto. Os critérios de atualização surgem, quando se comparam valores monetários em

tempos diferentes. Entretanto a taxa de desconto se refere ao custo de oportunidade do capital

empregado  no  investimento.  Como  definição,  tem-se  que  o  VPL  corresponde  à  soma

algébrica dos fluxos de caixa líquidos atualizados pela taxa de desconto. O VPL é considerado

o critério mais rigoroso e isento de falhas técnicas (CONTADOR, 20114).

Assim, para calcular o VPL, aplica-se a seguinte equação 2.1.
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VPL=∑
t=1

n FCt

(1+i )t
       (EQ. 2.1)

Em que:

VPL – Valor Presente Líquido

T – quantidade de tempo

N – duração total do projeto

I – taxa de desconto social

FC– Fluxo de caixa naquele período

Se:

VPL>0  –é  positivo  e  conclui-se  que  os  benefícios  superam  os  custos  do  projeto,

aceitando-se o projeto;

VPL=0 – é igual a zero e conclui-se que os benefícios gerados com o projeto são iguais,

em moeda, aos custos do projeto. Financeiramente indiferente investir neste projeto;

VPL<0  –  é  negativo  e  conclui-se  que  os  custos  superam  os  benefícios  do  projeto,

rejeitando-se o projeto.

2.4.2 PAYBACK TIME OU TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (TRC)

O TRC como o próprio nome diz é o tempo em que um projeto leva para recuperar todo

capital  de  investimento.  Há  dois  tipos  de  TRC:  o  simples,  que  desconsidera  o  custo  de

oportunidade, e o descontado, que considera este custo. (JÚNIOR E ALDATZ, 2013). Neste

caso, o indicador fornece a informação que: quanto menor o TRC, maior a atratividade do

projeto.

Segundo CONTADOR (2014) são quatro as vantagens para a utilização do TRC, sendo

elas:  sua simplicidade,  seu cálculo imediato,  fornece ao tomador de decisão uma idéia de

liquidez e de segurança do projeto.

Quanto às desvantagens do uso do indicador TRC estão: desconsideração do valor de

recursos no tempo e os fluxos previstos após o TRC, não há um valor mínimo de TRC para

aceitação do projeto, desconsideração com problemas relativos a escala dos investimentos e o
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TRC não se aplica quando o projeto tem um perfil não convencional, como por exemplo,

quando os benefícios antecipam-se ao investimento (CONTADOR, 2014).

2.4.3 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)

 O TIR é uma fórmula matemática-financeira utilizada para calcular a taxa de desconto

que teria um determinado fluxo de caixa para igualar a zero seu Valor Presente Líquido. Em

outras palavras, seria a taxa de retorno do investimento em questão. Ela iguala o fluxo de

caixa de receitas com as despesas. Logo, é a taxa de desconto que iguala o valor presente

líquido dos benefícios de um projeto ao valor presente dos seus custos. Esse critério diz que

um projeto é viável e deve ser considerado como alternativa para execução, se a sua taxa

interna  de  retorno  é  igual  ou  maior  que  o  custo  de  oportunidade  dos  recursos  para  sua

implantação. Quanto maior a TIR, maior a atratividade do projeto.

De acordo com CONTADOR (2014),  a  grande vantagem da TIR é que prescinde de

informações  externas  ao projeto.  Tudo de que o analista  necessita  é conhecer  o perfil  do

projeto  e  algumas  magnitudes  da  taxa  de  juros  ou  do  custo  de  oportunidade  do  capital.

Entretanto, uma das suas desvantagens seria a como indicador para decisão de projetos.

O cálculo da TIR pressupõe a reaplicação dos fluxos líquidos de caixa de um projeto à

mesma TIR deste projeto. Assim, se a TIR de um Projeto for de 11% a.a, admite-se que os

fluxos  líquidos  de  caixa  por  ele  gerados  estão  sendo  reaplicados  pela  empresa,  seja  no

mercado financeiro, seja em outros projetos, também a uma taxa de 11% a.a.

2.5 CRITÉRIOS SÓCIO-AMBIENTAIS

A partir dos anos 2000, entrou em cena um mercado voltado para a criação de projetos de

redução da emissão dos gases que aceleram o processo de aquecimento do planeta.

O Protocolo  de  Quioto  criou  o  Mecanismo de  Desenvolvimento  Limpo  (MDL),  que

prevê  a  redução  certificada  das  emissões.  Uma  vez  conquistada  essa  certificação,  quem

promove a redução da emissão de gases poluentes tem direito a créditos de carbono e pode

comercializá-los com os países que têm metas a cumprir.

Durante a última Conferência do Clima (COP 21), realizada em dezembro de 2015, em

Paris, teve-se as metas ampliadas em relação à redução de gases de efeito estufa (GEE) em

37% até 2025 e 43% até 2030. Isso pode significar um estímulo nas atividades de crédito de

carbono (ONU 2015).
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A redução de emissões  de Gases  de  Efeito  Estufa (GEE) é  medida  em toneladas  de

dióxido de carbono equivalente – (t CO2e). Cada tonelada de CO2e reduzida ou removida da

atmosfera  corresponde  a  uma  unidade  emitida  pelo  Conselho  Executivo  do  MDL,

denominada de Redução Certificada de Emissão (RCE).

Cada tonelada de CO2e equivale a 1 crédito de carbono. A idéia do MDL é que cada

tonelada de CO2e não emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento

passa ser negociada no mercado mundial por meio de Certificados de Emissões Reduzidas

(CER).As nações que não conseguirem (ou não desejarem) reduzir suas emissões poderão

comprar os CER em países em desenvolvimento e usá-los para cumprir suas obrigações.

Para os fatores de emissão dos gases de efeito estufa (GEE) neste trabalho é utilizada a

fonte  do  Programa  GHG Protocol  Brasil.  Na  TAB.  2.12  são  apresentados  os  fatores  de

emissão  para  consumo  do  combustível  fóssil  (óleo  diesel  puro)  e  o  biocombustível

(biodiesel). 

TAB. 2.12: Fatores de emissão para veículo que utiliza diesel.

Combustível
Fatores de Emissão (kg/um.) (kgCO2e/und.)

Und. CO2 CH4 N2O Total
Óleo  Diesel

(puro)
litros 2,603000 0,000139 0,000139 2,65

Biodiesel

(B100)
litros 2,431000 0,000332 0,000020 2,45

Fonte: GHG Protocol (2014)

Para  a  unidade  CO2e  utilizada,  segue-se  a  métrica  GWP(GREENHOUSE  GHG

PROTOCOL,  2007).  Em  um horizonte  de  100  anos,  o  potencial  de  aquecimento  global

(GWP) dos gases de efeito estufa em relação ao CO2, são 25 para o CH4 e 298 para o N2O. A

EQ. 2.2representa o cálculo.

ECo 2 e=¿ ECo 2+(25X E CH 4)+(298 X EN 2O ) ¿                                                              (EQ 2.2)

Em que:

ECO 2e= Emissão total em dióxido de carbono equivalente (t);

ECO 2= Emissão total de dióxido de carbono (t);

25 = Potencial de Aquecimento Global do metano;
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ECH 4= Emissão total de metano (t);

298 = Potencial de Aquecimento Global do óxido nitroso;

EN 2O = Emissão total de óxido nitroso (t).

Para o fator de CO2e em relação ao diesel comercial utilizado, neste trabalho usa-se a

equação 2.3.

CO2=(2,65 X D)+(B X 2,45)                                                                                (EQ 2.3)

Em que: 

D –Quantidade de diesel fóssil comercial utilizado (%);

B –Quantidade de biodiesel comercial utilizado (%).

Para o fator de consumo de combustível é utilizado os valores conforme a TAB. 2.13.

TAB. 2.13: Fatores de consumo de combustível

Consumo de combustível (l/1000t.km)

Rodoviário Hidroviário

15,4 4,1
Fonte: CNT ,2013

Para o cálculo do valor da emissão de CO2e foram considerados:

 Os valores dos fatores de emissões de GEE apresentados na TAB.4.14.;

 O combustível óleo diesel comercial, a utilização da mistura de 93% diesel fóssil

e 7% biodiesel (BRASIL, 2014).

Para a consideração desse impacto  na análise  de viabilidade,  foi  utilizado o valor do

crédito de carbono de R$ 28,75. A FIG. 2.8  mostra a variação anual deste valor. 
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FIG. 2.8: Histórico do valor pago pelo crédito de carbono
Fonte: INVESTING.COM 2016

Assim, a partir dos parâmetros detalhados acima obtivemos as EQ. 2.4, EQ. 2.5, EQ. 2.6,

EQ. 2.7 e EQ.2.8 para estimar o valor de crédito de carbono.

Momento=∑ Dij X∑ tij                                                                                          (EQ 2.4)

∑Momento                                                                                                                   (EQ 2.5)

QTLD=∑ Momento X FC                                                                                       (EQ 2.6)

CO2 e=∑QTLD X FECO2e                                                                                      (EQ 2.7)

VCC=CO 2e X CC                                                                                                        (EQ 2.8)

Em que: 

I –Ponto de Coleta

J – Fábrica de destino

D – Distancia de i para j

t – Tonelada transportada i para j

QTLD– Quantidade de diesel consumida (litros)

FC– Fator  de  Consumo de  veículos  que  utilizam  diesel  (Rodoviário  0,0154;  Hidroviário

0,0041.

FE CO2e– Fator de emissão de CO2 equivalente (2,64)

CO2e– Dióxido de carbono equivalente

VCC – Valor de credito de carbono

CC –Crédito de carbono (R$28,75)
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Na TAB. 2.14 estão os custos de acidente utilizados neste trabalho. Para realizar uma

estimativa da redução do custo com acidentes, foi utilizado o estudo elaborado por JUNIOR

(2010) em sua tese de doutorado em que estima o custo com acidentes de cada modo de

transportes.

TAB. 2.14: Custo de acidente para cada modo de transporte

Modo

Custo

médio de

acidentes

(R$)

Quantidade

de acidentes

Custo total de

acidentes (R$)

Produção de

transporte (t.km)

Custo de

acidentes

R$/1000.t.km

Hidroviário 17.790,00 13 231.270,00 1.272.000.000,00 0,1818
Rodoviário 65.350,00 26.366 1.723.049.468,00 485.625.000.000,00 3,5481

Fonte: JUNIOR, 2010.

2.6 PESQUISA SOBRE A LOGÍSTICA REVERSA DE PNEUS

Diversas  pesquisas  têm  sido  realizadas  no  tema  dessa  dissertação.  A  seguir  serão

descritas as principais.  

2.6.1 LAGARINHOS E TENÓRIO (2013)

Na pesquisa de Lagarinhos e Tenório (2013) abordaram como tema central  a logística

reversa de pneus usados no Brasil. Destacando as aprovações nas novas leis referentes aos

pneus usados e suas diretrizes, dando ênfase na Resolução CONAMA nº 416/09, que obriga

os fabricantes e importadores a implantar logística reversa nos seus produtos (pneus). Essa lei

ainda  muda a  forma  de  cálculo  para  a  reciclagem de pneus produzidos  para  a  venda no

mercado de reposição. 

Lagarinhos e Tenório (2013) enfatizam como foco principal do trabalho a apresentação da

logística reversa de pneus usados no Brasil, comparando-a com os sistemas implementados no

Japão, Estados Unidos e Comunidade Européia. Para isso foi realizada uma pesquisa junto

aos  pontos  de  coleta  de  pneus,  associações  dos  fabricantes,  reformadores  de  pneus,

recicladores; secretária de comércio exterior e órgãos ambientais brasileiros. Feito também

um levantamento das associações que representam os fabricantes nos Estados Unidos,Japão e

Comunidade Européia. 
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2.6.2 BANDEIRA E CARMO (2012)

Por meio de programação linear inteira e binária Bandeira e Carmo (2012), propôs uma

otimização do fluxo reverso de pneus inservíveis através de um modelo de localização de

facilidades,  que  visa  apoiar  a  decisão  de  localizar  instalações  em pontos  estratégicos  de

acordo com as necessidades dos interessados.

Este trabalho teve como objetivo principal aplicar um modelo de localização capacitado

em um software para construir  e resolver  modelos de otimização a fim de conceber  uma

solução ótima para localização de ecopontos (pontos de coleta de pneus inservíveis)  – na

região Oeste Potiguar. Ao final da pesquisa, pôde-se obter uma configuração ótima da rede

logística reversa que se baseou nos custos de transportes ao longo da rede estabelecida e os

custos de instalação dos ecopontos. 

2.6.3 ROCHA (2008)

Rocha (2008) realizou um estudo sobre o uso de modelos de localização para um sistema

de logística reversa dos pneus inservíveis  no estado do Ceará,  no qual  após recolhido os

pneus, a borracha era empregada na pavimentação asfáltica. Foi realizada uma abordagem

teórica  referente  à  gerência  de  pneus  inservíveis,  especialmente  quanto  às  alternativas  de

reciclagem  e  reaproveitamento  juntamente  com  a  descrição  dos  ganhos  envolvidos  na

incorporação da borracha reciclada de pneus em ligantes asfálticos, também foram abordadas

as vantagens oferecidas pelo asfalto-ecológico. 

Na concepção dos modelos, foram analisadas as distâncias entre as cidades, as condições

de  acessibilidade  da  malha  rodoviária  do  Ceará  e  outros  aspectos  econômicos,  como  a

localização  de  pólos  industriais.  Tais  fatores  permitiram  definir  a  cidade  onde  deve  ser

instalada a fábrica de reciclagem e as cidades candidatas a receber os pontos intermediários de

armazenagem dos pneus inservíveis, os ecopontos.

2.6.4 SELLITTO ET AL (2009)
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Com  o  objetivo  de  descrever  práticas  de  coprocessamento  em  fábricas  de  cimento

apoiadas em operações de logística reversa, Sellittoet al (2013), desenvolveu sua pesquisa. A

partir  do  estudo  de  caso  como  método  central  do  estudo,  foram  utilizadas  consultas  a

bibliografia  específicas,  entrevistas  com  gestores  e  observações  participantes  e  não-

participantes, tendo como título do trabalho: Coprocessamento de cascas de arroz e pneus

inservíveis e logística reversa na fabricação de cimento. 

As conclusões do trabalho chegaram ao ponto que os principais resultados da pesquisa

foram econômicos e ambientais.  Ressaltando que pelo ponto econômico,  a integração dos

fluxos  logísticos  diretos  e  reversos,  por  meio  de  instalação  concentradora  de  cargas  e

gerenciamento  integrado  dos  fluxos,  reduziu  mais  de  30%  o  custo  médio  mensal  de

transporte.  Já  em  relação  ao  ganho  ambiental,  concluiu  que  houve  expressiva  redução

absoluta,  em toneladas,de combustível  fóssil  demandado pela operação,  consequentemente

resultando na redução do ritmo de exploração de jazidas. Recursos naturais foram preservados

para futuras gerações e emissões de gases geradores de efeito estufa foram menores.

2.6.5 DHOUIB (2013)

Este trabalho destacou que o problema mais importante no programa de reciclagem de

pneu inservíveis é o tipo de opção de recuperação do produto, porque existem poucos dados

específicos disponíveis para se fazer a escolha. A proposta do estudo foi usar uma extensão do

método MACBETH para análise do ambiente fuzzy, como alternativa para logística reversa

de pneus de automóveis.

Por meio do método Multicritério (MDCA), Dhouib (2013), avaliou as opções para a

logística reversa de pneus inservíveis. Neste estudo a análise foi realizada usando uma versão

estendida  do  MACBETH,  podendo  lhe  dar  com  dados  de  informação  não  homogênea.

Alegando  que  muitos  problemas  de  decisão  no  mundo  real  envolvem  ambiguidade  e

informações imprecisas.    

2.6.6 LAGARINHOS (2011)

Segundo Lagarinhos (2011), a partir da revisão da Resolução nº 258/99 e aprovação da
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Resolução nº 416/09 houve um crescimento no número de pontos de coleta,  empresas de

tratamento e valorização energética no Brasil. Logo o trabalho apresentou um estudo sobre a

logística reversa dos pneus usados no Brasil, desde os pontos de coleta até a sua destinação

final,  avaliando  o  cenário  atual  e  propondo  mudanças  para  melhorias  dos  sistemas

implementados  pelos  importadores,  fabricantes,  distribuidores  e  revendedores,  e  pelas

empresas de tratamento. 

Para o trabalho em questão foi montado um algoritmo genético para simulação da coleta

e destinação dos pneus usados no Estado de São Paulo. Neste intuito, foi realizado pesquisas

de campo nos pontos de coleta, empresas de pré-tratamento de pneus, borracharias, empresas

de  coprocessamento,  de  triagem  e  seleção,  reformadores  e  recicladores,  associações  que

representam os fabricantes  e  entidades  internacionais  que trabalham com a reciclagem de

pneus  com  o  objetivo  de  avaliar  os  modelos  utilizados  e  comparar  como  sistema

implementado no Brasil. 

2.6.7 SOUZA E D’AGOSTO (2013)

Visando verificar o impacto dos custos logísticos no valor final do pneu processado e em

sua competitividade, Souzae D’Agosto (2013) traçou como objetivo de seu trabalho realizar

uma análise dos custos logísticos da cadeia logística reversa do pneu inservível, considerando

como destino o coprocessamento em indústrias de cimento. Foi proposta uma estrutura de

custos  aplicável  a  cadeias  logísticas  reversas  e  apresentado um modelo  conceitual  para  a

cadeia  logística  reversa  do  pneu  inservível.  Foi  também  apresentado  um estudo  de  caso

aplicado em empresas de ônibus do Município do Rio de Janeiro, no qual foi analisado o

impacto de diferentes estratégias de gestão do transporte no custo logístico da cadeia, no custo

total  do  pneu  processado  e  na  substituição  do  coque  de  petróleo  pelo  pneu  inservível.

Portanto, Souza e D’Agosto (2013) Constataram que o transporte é responsável por 76% dos

custos logísticos e que estes respondem por 65,3% do custo total. A partir de modificações na

gestão do transporte foi possível reduzir o custo total do pneu processado em 25%, de modo

que este se tornasse competitivo com o coque de petróleo, representando um valor 6% menor

do que o valor de compra do coque de petróleo.

Para permitir uma melhor fixação e comparação do que foi abordado e realizado nos 7

trabalhos apresentados nesse capitulo,  será apresentado na TAB 2.15, composta por cinco

tópicos (autor, tipo, proposta, método e aplicação).
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TAB. 2.15: Resumo dos trabalhos estudados.

AUTOR(ES) TIPO PROPOSTA MÉTODO APLICAÇÃO
LAGARINHOS 

E 

TENÓRIO (2013)
Artigo

Apresentação da logística reversa de pneus

usados no Brasil, comparando-a com os

sistemas implementados no Japão, Estados

Unidos e Comunidade Européia.

Comparação
Sistema de logística

Reversa do Brasil

BANDEIRA E

CARMO (2012) Artigo

Otimização do fluxo reverso de pneus

inservíveis através de um modelo de

localização de facilidades

Programação linear inteira

e binária
Oeste Postiguar

ROCHA (2008)

Dissertação

Apresentar modelos de localização para

um sistema de logística reversa dos pneus

inservíveis, no qual após recolhido os

pneus, a borracha era empregada na

pavimentação asfáltica

Heurístico Estado do Ceará

SELLITTO et al

(2013)
Artigo

Descrever práticas de coprocessamento em

fábricas de cimento, apoiadas em

operações de logística reversa.

Consulta as bibliografias

específicas da indústria,

entrevistas com gestores e

observações participantes

e não-participantes

TAB 2.15: Resumo dos trabalhos estudados. (Continuação)

AUTOR(ES) TIPO PROPOSTA MÉTODO APLICAÇÃO
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DHOUIB (2013) Artigo

Usar uma extensão do método MACBETH

para análise do ambiente fuzzy, como

alternativa para logística reversa de pneus

de automóveis

Multicritério (MDCA)
Agência da indústria e da

inovação da Tunísia.

LAGARINHOS

(2011)

Tese

Avaliação o cenário atual da logística

reversa de pneus e propondo mudanças

para melhorias dos sistemas

implementados pelos importadores,

fabricantes, distribuidores e revendedores,

e pelas empresas de tratamento.

Algoritmo genético Estado de São Paulo

SOUZA E

D’AGOSTO (2013)
Artigo

Realizar uma análise dos custos logísticos

da cadeia logística reversa do pneu

inservível, considerando como destino

indústrias de cimento.

Proposta de estrutura de

custos aplicável a cadeias

logísticas reversas.

Empresas de ônibus do

Município do Rio de Janeiro
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Com  base  nos  trabalhos  apresentados,  tem-se  que  até  o  momento  a  literatura  apresenta

estudos voltados à situação nacional da logística reversa de pneus, a localização de pontos de

coleta de pneus, os custos da logística reversa de pneus e otimização da logística reversa de

pneus usando algoritmo genético.  

Assim,  verificando-se  a  abordagem desses  estudos,  identificou-se  que  a  maioria  dos

trabalhos estão voltados à localização dos pontos de coleta.  Desta forma, este trabalho irá

propor um método de otimização para o sistema de logística reversa de pneus inservíveis,

direcionando esse passivo ambiental  para  as  empresas  fabricantes  de cimento,  bem como

analisar  a  viabilidade  econômica  socioambiental  de se  ampliar  as  fábricas  de cimento  no

processo de logística reversa de pneus. 
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3 PROCEDIMENTO

Definiram-se como as principais áreas de estudos desta dissertação: as questões legais no

âmbito ambiental,  a logística reversa de pneus,  os indicadores  econômicos e,  tendo como

saída uma solução ótima e a viabilidade do investimento. 

Os estudos de otimização no transporte de processos da logística reversa de pneus se dão

inicialmente  através  de levantamento  de dados referentes  aos  pontos  de coletas,  os  polos

geradores  e  os  polos  receptores.  De  posse  desses  números,  poderá  ser  definida  uma

metodologia para otimizar  a logística reversa de pneus. 

Na análise  de viabilidade  econômica,  utiliza-se de índices  econômicos,  possibilitando

assim analisar se o investimento seria viável ou não. Os índices usados neste trabalho são:

VPL, TRC e TIR.

Para  uma análise  quantitativa  da  logística  reversa,  far-se-á  necessário  a  utilização  de

modelos de pesquisa operacional, visando otimização do fluxo reverso dos resíduos especiais

como  um  todo.  Desta  forma,  será  desenvolvido  um  modelo  através  de  um  método  de

otimização, podendo assim contar com a ajuda de um software da família do LINDO, o What

´s Best. 

Por  fim,  tendo  conhecimento  dos  atores  da  cadeia  reversa,  será  proposta,  de  forma

simplificada, uma rede reversa de transporte, eficiente técnica, econômica e ambientalmente

para os pneus inservíveis.

De  forma  bem  simplificada,  a  metodologia  usada  no  desenvolvimento  do  trabalho,

apresentada na FIG. 3.1, essencialmente, as seguintes grandes etapas: 

Fase  1– Levantamentos  da  situação  logística  do  transporte  de  pneus  inservíveis,

destinados ao descarte ambientalmente adequado.

Fase 2– Levantamento  e  coleta  dos  dados,  a  fim de organizar  uma base de dados e

identificar os fatores chaves a serem considerados no modelo; 

Fase 3–Elaboração e formulação do modelo, aplicação do modelo em um estudo de caso

específico, análise de viabilidade econômica na ampliação de fábricas de cimento na logística

reversa de pneus e análise e discussão dos resultados, bem como identificação de possíveis

melhoras no trabalho; 
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FIG. 3.9: Procedimento usado para elaboração do estudo.

3.1 PROCESSO PROPOSTO PARA ANALISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA NA

AMPLIAÇÃO  DE  FÁBRICAS  DE  CIMENTO  NA  LOGÍSTICA  REVERSA  DE

PNEUS

Nesta seção é proposto e descrito o passo a passo das etapas do procedimento como uma

ferramenta de auxílio para a otimização do transporte do sistema de logística reversa.  No

entanto, nesse estudo  é elaborado  o procedimento para o transporte de pneus, adequando o

procedimento ao conjunto de fatores econômicos, operacionais e ambientais.

O objetivo do procedimento é de atribuir através de uma metodologia que se adapte a

problemas  e  cenários  que  tenham  a  visão  de  auxiliar  o  poder  público  ou  privado  no

planejamento de projetos para a implementação do sistema de logística reversa de pneus.

O fluxograma mostrado na FIG 3.2  indica os passos do procedimento proposto e divide-

se em duas etapas, sendo fase 1 a caracterização do cenário e a fase 2 a análise de viabilidade

econômica. 
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FIG. 3.10: Processo proposto para elaboração do estudo

3.1.1 CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO

Nesta fase busca-se realizar a caracterização do cenário a ser estudado de acordo com as

circunstâncias  e  o  contexto  da  problemática,  isso  em  relação  à  área  de  estudo  e  sua

caracterização, realizar a análise dos dados, definição da matriz OD, definição das ofertas e

demandas e determinação dos fluxos dos pares da matriz OD.

3.1.1.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A definição da área de estudo é o ponto onde se decide a abrangência e os limites da área

a ser estudada. Concluída essa etapa é possível identificar as características importantes para o

andamento do trabalho.
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3.1.1.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Nesta etapa busca-se realizar uma caracterização minuciosa da área de estudo, no qual

traz  a  realidade  da situação local  e  suas  deficiências.  Feito  isso,  teremos  posse  de dados

fundamentais,  tais  como  situação  em  que  se  encontra  no  enquadramento  do  sistema  de

logística reversa de pneus, bem como quantos e onde estão localizados os pontos de coleta,

possíveis destinos finais e suas localizações e quantidade de pneus gerados.

3.1.1.3 ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados é realizada posteriormente a caracterização da área de estudo, no

qual passa por um “tratamento”, inserindo assim no trabalho apenas os dados necessários no

modelo. 

3.1.1.4 DEFINIÇÃO MATRIZ OD

O problema de transporte é definido a partir dos pontos coleta e seus possíveis destinos,

neste caso forma-se assim a matriz de origem e destino. 

3.1.1.5 DETERMINAÇÃO DAS OFERTAS E DEMANDAS

A determinação da oferta de pneus/semanal dos pontos de coleta é realizada nesta etapa,

bem  como  as  demandas  de  pneus  de  cada  fábrica  de  cimento.  Resultando  assim  na

possibilidade de se alocar os pneus em seus respectivos destinos ótimos.  

3.1.1.6 DETERMINAÇÃO DOS FLUXOS DOS PARES OD

É nesta etapa onde são realizados os pares “ótimos” dos fluxos da matriz OD, através da

otimização  das  rotas  dos  pneus  inservíveis  para  os  seus  possíveis  destinos.  Justifica-se  a

utilização do método simples, devido a gerenciamento dos pneus inservíveis ser centralizado. 
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3.1.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE

A análise de viabilidade é a fase dois do procedimento proposto, no qual possibilita uma

análise de viabilidade econômica e socioambiental para ampliar as fábricas de cimento que

recebem  pneus  inservíveis,  para  utilização  como  combustível  parcial.  Fazendo  uso  de

indicadores econômicos para tal análise. 

3.1.2.1 DETERMINAÇÃO DO HORIZONTE DE PROJETO

Nesta etapa é determinado o horizonte do projeto, no qual se refere à quantidade de anos

que o investidor tem para ter retorno e pagar o investimento. 

 

3.1.2.2 LEVANTAMENTO DOS BENEFICIOS SOCIOAMBIENTAIS

A  redução  da  emissão  dos  gases  de  efeito  estufa  e  o  custo  com  acidente  tem  custo

embutido.  Neste  caso  o  levantamento  dos  benefícios  socioambientais  se  dá  a  partir  da

quantidade de dióxido de carbono (CO2) que deixa de emitir e do custo de acidente. 

3.1.2.3 ELABORAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nesta etapa são realizados os fluxos de caixa, para analisar a viabilidade do investimento.

Permitindo assim aos agentes gestores do processo uma visão do comportamento das ações

potências envolvidas.

3.1.2.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Nesse  passo  é  realizada  uma  análise  e  discussão  dos  resultados  obtidos  através  da

utilização do método proposto e a viabilidade de ampliação de fábricas de cimento. Espera-se

que após o estudo seja possível determinar as localizações “ótimas” para a logística reversa de

pneus. 
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3.2 ESTRUTURAÇAO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE

Para o estudo foram criados2 (dois) cenários, que serão identificados posteriormente. No

entanto, ambos seguirão o mesmo formato de problema de transporte, conforme mostrado Na

FIG  3.3,  em  que  é  possível  visualizar  como  o  problema  de  transporte  no  trabalho  é

considerado. 

FIG. 3.11: Estruturação do problema de transporte

61



4 ESTUDO DE CASO

No capitulo  3 foi  proposto um procedimento  para  cumprir  o  objetivo  principal  desta

dissertação, pelo qual se dar em otimizar o transporte do processo logístico reverso de pneus

inservíveis, bem como analisar a viabilidade econômica e social e ambiental da ampliação de

fábricas  de  cimento  na  logística  reversa  de  pneus.  Para  verificar  a  autenticidade  do

procedimento proposto, foi realizada aplicação na Região Norte brasileira. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO

4.1.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A escolha do local para aplicação do procedimento proposto teve como principais fatores

as condições logísticas da região. Na TAB 4.1 pode-se observar a diferença entre as regiões

brasileiras, quando se refere a estradas pavimentadas. Além disso, a Região Norte é a maior

região brasileira em termos de expansão territorial. 

TAB. 4.16: Rodovias pavimentadas- Região

REGIÃO TOTAL
NÃO

PAVIMENTADAS PAVIMENTADAS
MIL Km KM KM

Norte 103,00 13,00 90,00

Centro-Oeste 227,00 20,00 207,00
Nordeste 405,00 45,00 360,00

Sul 476,00 32,00 443,00
Sudeste 512,00 54,00 458,00
TOTAL 1.723,00 163,00 1.558,00

Fonte: adaptado de Freitas, 2006.

4.1.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A Região Norte do Brasil, também conhecida como Região Amazônica, é composta por

7estados,  sendo  eles:  Acre,  Amapá,  Amazonas,  Pará,  Rondônia,  Roraima  e  Tocantins.

62



Segundo senso do IBGE 2010, a Região Norte do País possui uma extensão territorial  de

3.853.676,948 km².  Uma das suas importantes  características é que nela  está localizado o

maior estado brasileiro, o Amazonas, com 1.559.148,90 km², superando a soma dos territórios

das regiões Sul e Sudeste, além de nela estar situado também o maior município brasileiro em

extensão territorial,  Altamira/PA, que tem 159.533,255 km², tendo sua dimensão territorial

maior que vários estados brasileiros. 

As capitais dos estados da região norte são Rio Branco/AC, Macapá/AP, Manaus/AM,

Belém/PA,  Porto  Velho/RO,  Boa  vista/RR  Palmas/TO.  NO  entanto,  quando  se  fala  em

população a Região Norte não é uma das mais populosas. Na FIG. 4.1 pode-se observar este

aspecto em relação à população residente em pessoas. 

FIG. 4.12: População residente em pessoas - Região Norte

Fonte: IBGE, 2010.

Segundo  relatório  do  IBAMA  (2014),  a  Região  Norte  possui  3possíveis  formas  de

destinação  final  de  pneus,  podendo  ser  observados  na TAB.  4.2,  além do  percentual  de

representação no país. 
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TAB. 4.17: Possíveis destinos finais pneus- Região Norte

Região Norte – UF Empresa Destinadora Percentual País

AM

AMAZON CLEAN
SERVIÇOS DE
INCINERAÇÃO

LIMITADA

0,84%

AM
ITAUTINGA AGRO
INDUSTRIAL S/A

0,53%

AM
ECOMIX-MOAGEM E

TRATAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA.

0,47%

Fonte: Adaptado de IBAMA, 2014.

A Amazon Clean e Economix são destinos com tratamento dos pneus em pirólíse, já a

Itautinga é em coprocessamento.  

Segundo RECICLANIP (2015), os pontos de coleta da Região Norte são em total 28,

localizados em diferentes cidades da região, a TAB 4.3 demonstra tais cidades.

TAB. 4.18: Pontos de Coleta- Região Norte

PONTOS DE COLETA
AMAZONAS

1 Manaus
ACRE

2 Rio Branco Pará
AMAPÁ

3 Macapá
PARÁ

4 Abaetetuba
5 Alenquer
6 Altamira
7 Ananindeua
8 Bragança
9 Cametá
10 Castanhal
11 Marabá
12 Marituba
13 Parauapebas
14 Santarém

RONDÔNIA
15 Ariquemes
16 Buritis
17 Ji-paraná

Fonte: elaborado a partir de RECICLANIP, 2015. 
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TAB. 4.3: Pontos de Coleta- Região Norte (Continuação)

PONTOS DE COLETA
RONDÔNIA

18 Pimenta Bueno
19 Porto velho
20 Rolim de Moura
21 Vilhena

RORAIMA
22 Boa Vista

TOCANTINS
23 Araguaína
24 Colinas do Tocantins
25 Guaraí
26 Gurupi
27 Palmas
28 Porto Nacional

Fonte: elaborado a partir de RECICLANIP, 2015. 

4.1.3 ANÁLISE DOS DADOS

Em  posse  dos  dados  da  Região  Norte  foi  considerado  nessa  dissertação  os  dados

referentes à produção/semanal de pneus (t) e como destino final para os pneus inservíveis foi

considerado  coprocessamento  como prática  ambientalmente  adequada  para  se  destinar  os

pneus inservíveis.  

4.1.4 DEFINIÇÃO MATRIZ ORIGEM DESTINO (OD)

Segundo o IBAMA (2014), em 2013 as fábricas de cimento absorveram 54,40% do total

de  pneus  inseridos  ao  destino  final,  justificando  assim  a  escolha  dessa  destinação

ambientalmente adequada para a destinação de pneus neste trabalho.

Sabendo que não existe uma rota fixa definida no processo de logística reversa de pneus

inservíveis partindo dos pontos de coleta para o destino final ambientalmente adequado, neste

trabalho foi então considerado como destino final somente as fábricas de cimento, uma vez

que conseguem absorver grande parte  dos resíduos gerados.  Para se  obter  as matrizes  de

origem e destinos foi desenvolvido um problema de transportes, utilizando da a programação

linear – simplex. 

A partir deste ponto são propostos quatro cenários:

65



Cenário 1:  Foram considerado os 28 pontos de coleta da Região Norte, já descritos suas

respectivas localidades no item 4.1.2, tendo como destinos as fábricas que recebem pneus

inservíveis utilizando os pneus como combustível parcial em seus fornos de clínquer, segundo

o relatório do IBAMA referente ao ano de 2013. As fábricas selecionadas foram a da Região

Norte e as dos estados limítrofes das regiões Nordeste e Centro- Oeste, que recebem pneus.

As fábricas e as suas respectivas distâncias em quilômetros dos pontos de coleta estão na TAB

4.4.

TAB. 4.19: Distância (km) entre os pontos de coleta e as fábricas de cimento que recebem

pneus. Modo Rodoviário(R) e Modo Hidroviário (H)

Localização
Fábrica (Destino)

Nassau-
AM

Cimpor-
BA

Cimpor-
GO

Votorantin-
MT

Votorantin-
DF

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a 
(O

ri
ge

m
)

AMAZONAS

1
Manaus

8,3R
4.250,1R

16,76H

3.094,9R

12,11H

2.220,4R

12,11H

3.422,8R

12,11H
ACRE

2 Rio Branco
1.397R

13,61H

4.333,1R

1,5H

2.826,1R

1,5H

1.951,6R

1,5H

3.053R

1,5H
AMAPÁ

3 Macapá
2.098R

516,31H

2.006R

500,45H

2.555,8R

502,05H

1.756R

500H

2.482R

501,95H
PARÁ

4
Abaetetuba 2.935R

16,76H
1776R

1.940,6R

1,5H

2.275R

1,5H

1.866,8R

1,5H

5
Alenquer 2.098R

66,31H

2.006R

50,45H

2.555,8R

52,05H

1.756R

50H

2.482R

51,95H

6
Altamira 2.219R

16,31H

2.034R

0,45H

1.998,9R

1,95H
1.877R

1.925R

1,95H

7
Ananindeua 3.017R

16,76H
1.676R 2.047R 2.349R 1.973R

8
Bragança 3.181R

16,76H
1.568R 2.040R 2.474R 1.963R

TAB. 4.4: Distância (km) entre os pontos de coleta e as fábricas de cimento que recebem

pneus. Modo Rodoviário(R) e Modo Hidroviário (H) (Continuação).

Localização Fábrica (Destino)

66



Nassau-
AM

Cimpor-
BA

Cimpor-
GO

Votorantin-
MT

Votorantin-
DF

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a 
(O

ri
ge

m
)

PARÁ

9
Cametá 2.817R

16,76H
2.004R

1.968,6R

1,5H
2.304R

1.894,8R

1,5H

10
Castanhal 3.069,4R

16,76H
1.618R 1.988R 2.410R 1.915R

11
Marabá 2.717R

16,76H
1.537R

1.502R

1,5H
1.829R

1.428R

1,5H

12
Marituba 3.017R

16,76H
1.671R 2.041R 2.350R 1.966R

13
Parauapebas

2.897,5R 1.690R 1.579R 1.793R 1.501R

14 Santarém
2.098R

16,31H

2.006,4R

0,45H

2.555,8R

2,05H
1.756R

2.482R

1,95H
RONDÔNIA

15 Ariquemes
1.081R

12,11H

3564R

5,2H
2.121R 1.250R 2.349R

16 Buritis
1.210R

12,11H

3.696,1R

5,2H
2.253R 1.382R 2.481R

17 Ji-paraná
1.254R

12,11H

3.388R

5,2H
1.943R 1.072R 2.170R

18
Pimenta
Bueno

3.242R

5,2H
1.798R 928R 2.026R

3.242R

5,2H

19
Porto velho 3.760R

5,2H
2.317R 1.447R 2.545R

3.760R

5,2H

20
Rolim de

Moura
3.305R

5,2H
1.862R 991R 2.090R

3.305R

5,2H

TAB. 4.4: Distância (km) entre os pontos de coleta e as fábricas de cimento que recebem

pneus. Modo Rodoviário(R) e Modo Hidroviário (H) (Continuação).

Localização
Fábrica (Destino)

Nassau-
AM

Cimpor-
BA

Cimpor-
GO

Votorantin-
MT

Votorantin-
DF

P
on

to
 d

e RONDÔNIA
21 Vilhena 3.057R

4,2H

1.613R 742R 1.840R 3.057R

4,2H
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C
ol

et
a 

(O
ri

ge
m

)

RORAIMA

22 Boa Vista
4.998R

16,76H

3.945R

12,11H

3.070R

12,11H

4.172R

12,11H

4.998R

16,76H
TOCANTINS

23 Araguaína 1.387R 1225R 1.777R 1.148R 1.387R

24
Colinas do
Tocantins

1.400R

0,9H
1.119R 1.670R 1.042R

1.400R

0,9H

25 Guaraí 1.486R 1.031R 1.701R 953R 1.486R
26 Gurupi 1.491R 693R 1.364R 611R 1.491R

27
Palmas

1.347R 906R 1.577R 829R 1.347R

28
Porto

Nacional 1.336R 849R 1.520R 772R 1.336R

Cenário 2: No cenário 2 foram considerados os 28 pontos de coleta da Região Norte, já

descritos  suas  respectivas  localidades  no item 4.1.2,  tendo como destinos  as  fábricas  que

recebem pneus inservíveis utilizando os pneus como combustível parcial em seus fornos de

clínquer, segundo o relatório do IBAMA referente ao ano de 2013. As fábricas selecionadas

foram a da Região Norte e as dos estados limítrofes das regiões Nordeste e Centro- Oeste, o

que foi acrescentado nesse cenário foram mais 3 fábricas localizadas na Região Norte, porém

que não recebem  pneus.  As fábricas da Região Norte que não recebem pneus inservíveis e as

suas respectivas distâncias em quilômetros dos pontos de coleta estão na TAB. 4.5.

TAB. 4.20: Distância (km), entre os pontos de coleta e as fábricas de cimento que não
recebem pneus. Modo Rodoviário(R) e Modo Hidroviário (H)

Localização

Fábricas
Nassau-

Capanema-
PA

Votorantin-
TO

Nassau-
Itaituba-

PA

P
on

to
 d

e

AMAZONAS

1 Manaus 3.125,7R
16,76H

2.875,5R
18,26H

1.730,9R
13,51H
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C
ol

et
a ACRE

2 Rio Branco
3.155,9R

6,15H
2.905,1R

7,65H
1.761,1R

2,9H
AMAPÁ

3 Macapá
1.468R

500,45H
1217,2R
501,95H

644,7R
502,80H

PARÁ

4
Abaetetuba

244R
602,2R
1,5H

1.201,5R
3,25H

5
Alenquer 1.468R

50,45H
1217,2R
51,95H

644,7R
52,80H

6
Altamira 912,3R

0,45H
660R
1,95H

485,5R
2,8H

7
Ananindeua

144R 684R 1,5H
1.284,3R

3,25H

8
Bragança

52,1R
796R
1,5H

1.447,5R
3,25H

9
Cametá

774R
630R
1,5H

1.083,5R
3,25H

10
Castanhal

86,3R 746R
1.337R
3,25H

11
Marabá

610R
162R
1,5H

984R
3,25H

12
Marituba

139R
684R
1,5H

1.285R
3,25H

TAB. 4.5: Distância (km), entre os pontos de coleta e as fábricas de cimento que não recebem

pneus. Modo Rodoviário(R) e Modo Hidroviário (H) (Continuação)

Localização

Fábricas
Nassau-

Capanema-
PA

Votorantin-
TO

Nassau-
Itaituba-

PA

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a PARÁ

13
Parauapebas

765R
242R

1,5H

1.153R

3,25H

14 Santarém
1.468R

0,45H

1217,2R

1,95H

644,7R

2,8H
RONDÔNIA
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15 Ariquemes
2848,4R

4,65H

2615,2R

2,1H

1.453R

1,4H

16 Buritis
2.978,8R

4,65H
2.697R2,1H

1.466R

0,4H

17 Ji-paraná
2.811R

3,45H
2.388R2,1H

1.415R

0,3H

18
Pimenta
Bueno

2.869R

0,6H
2.243R2,1H

1.559R

0,6H

19
Porto velho 2646R

4,65H

2.394R

4,75H

1.251R

1,4H

20
Rolim de

Moura
2.916R

3,55H
2.307R2,1H

1.520R

0,3H

21 Vilhena
2.684R

0,6H
2.058R2,1H

1.628R

2,8H
RORAIMA

22 Boa Vista
3.875R

16,76H

3.623R

18,26H

2.480R

13,51H
TOCANTINS

23 Araguaína 766R 119R
1.266R

4,75H

24
Colinas do
Tocantins 871R 225R

1.367R

4,75H

TAB. 4.5: Distância (km), entre os pontos de coleta e as fábricas de cimento que não recebem

pneus. Modo Rodoviário(R) e Modo Hidroviário (H) (Continuação)

Localização

Fábricas
Nassau-

Capanema-
PA

Votorantin-
TO

Nassau-
Itaituba-

PA

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a

TOCANTINS

25 Guaraí 959R 312R
1.453R

4,75H

26 Gurupi 1.298R 651R
1.793R

4,75H

27
Palmas

1.149R 500R
1.644R

4,75H

28
Porto

Nacional 1.203R 556R
1.698R

4,75H
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Cenário 3: No cenário 3 foram considerados os 28 pontos de coleta da Região Norte, já

descritos  suas  respectivas  localidades  no item 4.1.2,  tendo como destinos  as  fábricas  que

recebem pneus inservíveis utilizando os pneus como combustível parcial em seus fornos de

clínquer, segundo o relatório do IBAMA referente ao ano de 2013. As fábricas selecionadas

foram a da Região Norte e as dos estados limítrofes das regiões Nordeste e Centro- Oeste,

neste cenário foiconsiderado2 fábricas localizadas na Região Norte, que não recebem  pneus.

O  critério  de  escolha  das  duas  fábricas  foi  a  partir  do  resultado  obtido  no  cenário  2,

escolhendo assim retirar a fábrica que receberia mais pneus inservíveis, partindo do ponto de

se escolher o pior cenário. 

Cenário 4: No cenário 4 foram considerados os 28 pontos de coleta da Região Norte, já

descritos  suas  respectivas  localidades  no item 4.1.2,  tendo como destinos  as  fábricas  que

recebem pneus inservíveis utilizando os pneus como combustível parcial em seus fornos de

clínquer, segundo o relatório do IBAMA referente ao ano de 2013. As fábricas selecionadas

foram a da Região Norte e as dos estados limítrofes das regiões Nordeste e Centro- Oeste,

neste cenário foi considerado1 fábricas localizadas na Região Norte, que não recebem  pneus.

O  critério  de  escolha  das  duas  fábricas  foi  a  partir  do  resultado  obtido  no  cenário  2,

escolhendo assim retirar a segunda fábrica que receberia mais pneus inservíveis, partindo do

ponto de se escolher o pior cenário.

4.1.5 DETERMINAÇÃO DAS OFERTAS E DEMANDAS

Os  dados  referentes  à  produção  de  pneus/semanal  foram  obtidos  pelo  contato  via

telefone, os valores referentes estão na TAB. 4.6. Em torno de 20% dos pontos de coleta, os

responsáveis não quiseram responder a tal questionamento ou o telefone não estava atualizado

junto a  Reciclanip,  dificultando obter  um valor  exato de produção.  Foi  realizada  então a

correlação entre a quantidade de pneus dos pontos de coleta que informaram em relação à

população, frota de automóveis e PIB, dos pontos que não forneceram as informações.  A

população foi o quesito que obteve a melhor correlação, podendo assim estimar a quantidade

de pneus gerados por semana dos pontos que não foram obtidos as informações. 

TAB. 4.21: Demanda semanal dos pontos de coleta

PONTOS DE COLETA PRODUÇÃO
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PNEUS/SEMANAL
(t)

AMAZONAS
1 Manaus 492

ACRE
2 Rio Branco Pará 5

AMAPÁ
3 Macapá 40

PARÁ
4 Abaetetuba 36
5 Alenquer 10
6 Altamira 80
7 Ananindeua 120
8 Bragança 20
9 Cametá 32
10 Castanhal 46
11 Marabá 64
12 Marituba 30
13 Parauapebas 46
14 Santarém 70

TAB. 4.6: Demanda semanal dos pontos de coleta (Continuação)

PONTOS DE COLETA
PRODUÇÃO

PNEUS/SEMANAL
(t)

RONDÔNIA
15 Ariquemes 20
16 Buritis 10
17 Ji-paraná 20
18 Pimenta Bueno 10
19 Porto velho 40
20 Rolim de Moura 14
21 Vilhena 20

RORAIMA
22 Boa Vista 40

TOCANTINS
23 Araguaína 20
24 Colinas do Tocantins 10
25 Guaraí 10
26 Gurupi 20
27 Palmas 20
28 Porto Nacional 10

Em relação à demanda de pneus de cada fábrica foi enviado um ofício para cada empresa,

solicitado as informações referentes demanda semanal de utilização de pneus inservíveis em
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seus fornos de clínquer, paras as fábricas que recebem pneus citadas anteriormente. Para as

empresas que não forneceram os dados alegando sigilo industrial, foi considerado para ela um

cálculo em cima da média obtida pelas empresas que forneceram as solicitações. Foi feito o

mesmo cálculo para as fábricas que não possui tecnologia implantada em sua planta para o

recebimento de pneus inservíveis, considerando uma razão de 80% de combustível para 20%

pneus  inservíveis,  razão  essa  utilizada  por  uma  das  fábricas  que  forneceram  os  dados

solicitados. 

As demandas em toneladas por semanadas fábricas estão na TAB. 4.7.

TAB. 4.22: Demanda em tonelada/semana de pneus

Fábrica
Nassau-

AM
Cimpor

- BA
Cimpor

- GO
Votorantin

- MT
Votorantin

- DF

Nassau-
Capanema

-PA

Votorantin
- TO

Nassau-
Itaituba

-PA
Demanda/
t/semana 291 569 622 950 1.554 452 385 418

Na FIG. 4.2 pode ser ter uma visualização da localização das fábricas de cimento.
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FIG. 4.13: Localização fábricas de cimento
Fonte: SNIC, 2015. 

Vale ressaltar que uma das plantas do estado do Amazonas (Cimento Mizu) e uma das

plantas do estado do Pará (Cimento Votorantin) não possuem fábrica completa, sendo apenas

moagem, ou seja, o clínquer já chega pronto na fábrica, o que impossibilita assim o uso de

pneu inservível como combustível. 

4.1.6 DEFINIÇÃO DOS FLUXOS DOS PARES DA MATRIZ OD

A  otimização  da  logística  reversa  de  pneus  se  obtém  através  do  produto  entre  as

distâncias percorridas entre os pontos, a quantidade transportada em toneladas, e o custo de

transporte (t/km), no qual o resultado seja o que proporcionar o menor custo possível, desde

que sejam atendidas todas as restrições. 

O objetivo  da  função  é  minimizar  os  custos  referentes  à  logística  reversa  de  pneus,

levando em consideração a solução ótima obtida.
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A função-objetivo adotada neste trabalho é definida pela E.Q. 4.1:

F.O.    MinZ=∑ dijCt ijTT ij                                                                    (EQ.4.9)

Em que:

i – Representa o ponto de coleta;

j – Representa o ponto de destino;

dij – Representa a distância do ponto i ao ponto j;

Ctij – Representa o custo de transporte/km/t de i para j;

TTij – Representa a tonelada transportada de i para j.

A Equação acima apresentada foi submetida a 3 (três) tipos de restrições: uma relativa a

capacidade do ponto de destino, uma a produção do ponto de coleta e outra referente a não

negatividade.  

Restrições:

∑ TT ij≤Cp jCapacidade de j                                                                                       (EQ. 4.10)

∑TT ij=Pri Pneus a serem transportados de i                                                          (EQ. 4.11)

TT ij≥0 Não negatividade                                                                                            (EQ. 4.12)

Em que:

TT ij – Representa a quantidade pneus transportada de i para j; 

Cp j – Representa a capacidade de j; 

Pr i– Representa os pneus a ser transportados de i para j.

A variável de decisão é:TT ij – quantidade de resíduo transportada do ponto de coleta para

o ponto de destino.

Os custos de coleta e transporte dos pneus inservíveis encaminhados até o ponto de coleta

não  são  considerados,  uma  vez  que  a  prefeitura  utiliza  seus  próprios  caminhões  para  o

transporte e a sua mão-de-obra para o carregamento dos pneus usados. 

Para o custo de transporte rodoviário foi utilizado o valor de 0,41 R$/km/t obtidos através

DNIT,  2016.  Adotando  o  caminhão  carroceria  com  capacidade  de  15  toneladas.  Para  o

transporte hidroviário foi utilizado o valor de 0,09 R$/km/t, conforme ASSIS (2015).
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Foi considerado também o custo rodoviário de 0,22 R$/km/t obtidos através DNIT, 2016.

Adotando o caminhão carroceria com capacidade de 15 toneladas e uma velocidade de 60 km/

h, no qual o memorial de cálculo encontra-se no apêndice. 

Como os  valores  do custo  de  transporte  rodoviário  chega a  quase  50% de diferença

adotou-se também o valor de 0,30 R$/km/t, partindo do ponde de ponderação de valores. 

Para as rotas entre os polos foi utilizada a ferramenta do GOOGLE MAPS, como um

instrumento  para  o auxílio  na  definição  das  rotas,  optando pelo  menor  caminho  entre  os

pontos, dentre as opções que a ferramenta fornecia.

Após realizar o processo de programação obtém os seguintes resultados:

Cenário 1:

No objetivo de se minimizar os custos de transporte, atendendo ao requisito de solução

“ótima”. O valor da função objetivo pode ser observado na TAB. 4.8.

TAB. 4.23: Custo logístico cenário 1

F.O. R$ 765.156,91

A quantidade de pneus alocada em cada fábrica do cenário 1 pode ser observada na TAB.

4.9.

TAB. 4.24: Produção alocada nas fábricas- cenário 1

FÁBRICA QUANTIDADE ALOCADA (t)

Nassau – AM 291

Cimpor –BA 252

TAB. 4.9: Produção alocada nas fábricas- cenário 1 (Continuação)

FÁBRICA QUANTIDADE ALOCADA (t)

Cimpor – GO 0

Votorantin – MT 610

Votorantim – DF 212

Na TAB. 4.10 pode se visualizar a solução ótima obtida no cenário 1.
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TAB. 4.25: Solução ótima- Cenário 1

Fábrica
(Destino)

Quantidade
Alocada(t)

Modo
Distância

(km)

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a 
(O

ri
ge

m
)

AMAZONAS

1
Manaus

Nassau – AM 231
Rodoviário 8,3
Hidroviário 0

Votorantin–

MT
261

Rodoviário 2220,04 

Hidroviário 12,11

ACRE

2 Rio Branco
Votorantin–

MT
5

Rodoviário 1951

Hidroviário 1,5

AMAPÁ

3 Macapá
Votorantin–

MT
40

Rodoviário 1756

Hidroviário 500
PARÁ

4
Abaetetuba

Cimpor –BA 36
Rodoviário 1776
Hidroviário 0

5
Alenquer Votorantin–

MT
10

Rodoviário 1756

Hidroviário 50

6
Altamira Votorantin–

MT
80

Rodoviário 1877

Rodoviário 0

7
Ananindeua

Cimpor–BA 120
Rodoviário 1618
Hidroviário 0

TAB. 4.10: Solução ótima- Cenário 1 (Continuação)

Fábrica
(Destino)

Quantidade
Alocada(t)

Modo
Distância

(km)

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a 
(O

ri
ge

m
)

PARÁ

8
Bragança

Cimpor –BA 20
Rodoviário 1568
Hidroviário 0

9
Cametá Votorantin–

DF
32

Rodoviário 1894,8

Hidroviário 1,5

10
Castanhal

Cimpor –BA 46
Rodoviário 1618
Hidroviário 0

11
Marabá Votorantin–

DF
64

Rodoviário 1428

Hidroviário 1,5

12
Marituba

Cimpor –BA 30
Rodoviário 1671
Hidroviário 0

13 Parauapebas Votorantin–

DF

46 Rodoviário 1501
Hidroviário 0
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14 Santarém
Votorantin–

MT
70

Rodoviário 1756

Hidroviário 0

RONDÔNIA

15 Ariquemes
Votorantin–

MT
20

Rodoviário 1250

Hidroviário 0

16 Buritis
Votorantin–

MT
10

Rodoviário 1382

Hidroviário 0

17 Ji-paraná
Votorantin–

MT
20

Rodoviário 1072

Hidroviário 0

18
Pimenta
Bueno

Votorantin–

MT
20

Rodoviário 928

Hidroviário 0

19
Porto velho Votorantin–

MT
40

Rodoviário 1447

Hidroviário 0

20
Rolim de

Moura
Votorantin–

MT
14

Rodoviário 991

Hidroviário 0

21 Vilhena
Votorantin–

MT
20

Rodoviário 742

Hidroviário 0

TAB. 4.10: Solução ótima- Cenário 1 (Continuação)

Fábrica
(Destino)

Quantidade
Alocada(t)

Modo
Distância

(km)

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a 
(O

ri
ge

m
)

RORAIMA

22 Boa Vista Nassau – AM 40
Rodoviário 750

Hidroviário 0
TOCANTINS

23 Araguaína Nassau – AM 20
Rodoviário 1.387
Hidroviário 0

24
Colinas do
Tocantins

Votorantin–

DF
10

Rodoviário 1042

Hidroviário 0

25 Guaraí
Votorantin–

DF
10

Rodoviário 953

Hidroviário 0

26 Gurupi
Votorantin–

DF
20

Rodoviário 1387

Hidroviário 0

27
Palmas Votorantin–

DF
20

Rodoviário 829

Hidroviário 0

28
Porto

Nacional
Votorantin–

DF
10

Rodoviário 772

Hidroviário 0
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Cenário 2

No objetivo de se minimizar os custos de transporte, atendendo ao requisito de solução

“ótima”, o valor da Função objetivo no cenário 2 pode ser verificado na TAB. 4.11.

TAB. 4.26: Custo logístico cenário 2

F.O. R$ 353.216,10

A quantidade de pneus alocada em cada fábrica do cenário 2 pode ser observada na TAB.

4.12.

TAB. 4.27: Produção alocada nas fábricas- cenário 2

FÁBRICA QUANTIDADE ALOCADA (t)

Nassau – AM 291

Cimpor –BA 0

Cimpor –GO 0

Votorantin– MT 124

Votorantim–DF 0

Nassau –Capanema/PA 252

Votorantin– TO 280

Nassau– Itaituba/PA 418

Na TAB. 4.13 pode-se visualizar a solução ótima obtida no cenário 2.

TAB. 4.28: Solução ótima- Cenário 2

Fábrica 
(Destino)

Quantidade
alocada (t)

Modo
Distância
(km)

P
on

to
 d

e AMAZONAS

1
Manaus

Nassau–AM 251
Rodoviário 8,3

Hidroviário 0
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C
ol

et
a 

(O
ri

ge
m

)

Nassau –
Itaituba/PA

241
Rodoviário 1.730,9

Hidroviário 13,51

ACRE

2 Rio Branco
Nassau –
Itaituba/PA

5
Rodoviário 1761,1

Hidroviário 2,9

AMAPÁ

3 Macapá
Nassau–
Itaituba/PA

40
Rodoviário 644,7

Hidroviário 502,80

4
Abaetetuba Nassau–

Capanema/PA
36

Rodoviário 244
Hidroviário 0

TAB. 4.13: Solução ótima- Cenário 2 (Continuação)

Fábrica 
(Destino)

Quantidade
alocada (t)

Modo
Distância
(km)

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a 
(O

ri
ge

m PARÁ

5
Alenquer Nassau–

Itaituba/PA
10

Rodoviário 644,7
Hidroviário 52,80

6
Altamira

Votorantin– 
TO

68
Rodoviário 660,0

Hidroviário 1,95

Nassau –
Itaituba/PA

12
Rodoviário 485,5

Hidroviário 2,8

7
Ananindeua Nassau – 

Capanema/PA
120

Rodoviário 144
Hidroviário 0

8
Bragança Nassau –

Capanema/PA
20

Rodoviário 52,1
Hidroviário 0

9
Cametá

Votorantin– 
TO 32

Rodoviário 630

Hidroviário 1,5

1
0

Castanhal Nassau –
Capanema/PA

46
Rodoviário 86,3
Hidroviário 0

1
1

Marabá Votorantin– 
TO

64
Rodoviário 162
Hidroviário 1,5

1
2

Marituba Nassau –
Capanema/PA

30
Rodoviário 139
Hidroviário 0

1
3

Parauapebas Votorantin– 
TO

46
Rodoviário 242
Hidroviário 1,5

1
4

Santarém
Nassau–
Itaituba/PA

70
Rodoviário 644,7

Hidroviário 2,8

RONDÔNIA
1 Ariquemes Votorantin– 20 Rodoviário 1250
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5 MT Hidroviário 0
1
6

Buritis
Votorantin– 
MT

10
Rodoviário 1382
Hidroviário 0

1
7

Ji-paraná
Votorantin– 
MT

20
Rodoviário 1072
Hidroviário 0

1
8

Pimenta 
Bueno

Votorantin– 
MT

20
Rodoviário 928

Hidroviário 0

1
9

Porto velho Nassau–
Itaituba-PA

40
Rodoviário 1251
Hidroviário 1,4

TAB. 4.13: Solução ótima- Cenário 2 (Continuação)

Fábrica 
(Destino)

Quantidade
alocada (t)

Modo
Distância
(km)

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a 
(O

ri
ge

m

RONDÔNIA

2
0

Rolim de 
Moura

Votorantin– 
MT

14
Rodoviário 991

Hidroviário 0

2
1

Vilhena
Votorantin– 
MT

20
Rodoviário 742

Hidroviário 0

RORAIMA

2
2

Boa Vista Nassau –AM 40
Rodoviário 750

Hidroviário 0
TOCANTINS
2
3

Araguaína
Votorantin–
TO

20
Rodoviário 119
Hidroviário 0

2
4

Colinas do
Tocantins

Votorantin–

TO
10

Rodoviário 225

Hidroviário 0

2
5

Guaraí
Votorantin–

TO
10

Rodoviário 312

Hidroviário 0

2
6

Gurupi
Votorantin–

MT
20

Rodoviário 611

Hidroviário 0

2
7

Palmas Votorantin–

TO
120

Rodoviário 500

Hidroviário 0

2
8

Porto
Nacional

Votorantin–

TO
20

Rodoviário 556

Hidroviário 0
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Como pode ser observado o ganho da parcela de transporte obtido entre utilizar como

destino final as fábricas que não recebem pneus inservíveis podem ser considerada relevante.

O ganho com a  parcela  de  transporte  é  relativamente  significativo  se for  comparado aos

custos referentes no cenário 1 para o cenário 2, ganho este de cerca de 46%.

Cenário 3

No objetivo de se minimizar os custos de transporte, atendendo ao requisito de solução

“ótima”, o valor da Função objetivo no cenário 2 pode ser verificado na TAB. 4.14.

TAB. 4.29: Custo logístico– cenário 3

F.O. 435.758,36

A quantidade de pneus alocada em cada fábrica do cenário 2 pode ser observada na TAB.

4.15.

TAB. 4.30: Produção alocada nas fábricas- cenário 3

FÁBRICA QUANTIDADE ALOCADA (t)

Nassau – AM 291

Cimpor –BA 0

Cimpor –GO 0

Votorantin– MT 390

Votorantim–DF 20

Nassau –Capanema/PA 279

Votorantin– TO 385

Na TAB. 4.16 pode-se visualizar a solução ótima obtida no cenário 3.

TAB. 4.31: Solução ótima- Cenário 3

Fábrica 
(Destino)

Quantidad
e alocada 
(t)

Modo
Distância 
(km)

P
on

to
 

AMAZONAS

1 Manaus Nassau- 251 Rodoviário 8,3
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d
e 

C
ol

et
a 

(O
ri

ge
m

)

AM Hidroviário 0

Votorantin-
MT

241
Rodoviário 2220,04

Hidroviário 12,11

ACRE

2 Rio Branco
Votorantin-

MT
5

Rodoviário 1951

Hidroviário 1,5

TAB. 4.16: Solução ótima- Cenário 3 (Continuação)

Fábrica 
(Destino)

Quantidad
e alocada 
(t)

Modo
Distância 
(km)

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a 
(O

ri
ge

m
)

AMAPÁ

3 Macapá
Votorantin-

TO
40

Rodoviário 1217,2

Hidroviário 501,95
PARÁ

4
Abaetetuba

Nassau-
Capanema-

PA
36

Rodoviário 244

Hidroviário 0

5
Alenquer Votorantin-

TO
10

Rodoviário 1217,2
Hidroviário 51,95

6
Altamira Votorantin-

TO
80

Rodoviário 660,0

Hidroviário 1,95

7
Ananindeua

Nassau-
Capanema-

PA
120

Rodoviário 144

Hidroviário 0

8
Bragança

Nassau-
Capanema-

PA
20

Rodoviário 52,1

Hidroviário 0

9
Cametá

Votorantin-
TO 5

Rodoviário 630

Hidroviário 1,5

Nassau-
Capanema-

PA
27

Rodoviário 774

Hidroviário 0

1
0

Castanhal
Nassau-

Capanema-
PA

46
Rodoviário 86,3

Hidroviário 0

1
1

Marabá Votorantin-
TO

64
Rodoviário 162
Hidroviário 1,5

1
2

Marituba
Nassau-

Capanema-
PA

30
Rodoviário 139

Hidroviário 0

1
3

Parauapebas Votorantin-
TO

46 Rodoviário 242
Hidroviário 1,5
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1
4

Santarém
Votorantin-

TO
70

Rodoviário 1217,2

Hidroviário 1,95

TAB. 4.16: Solução ótima- Cenário 3 (Continuação)

Fábrica 
(Destino)

Quantidad
e alocada 
(t)

Modo
Distância 
(km)

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a 
(O

ri
ge

m
)

RONDÔNIA
1
5

Ariquemes
Votorantin-

MT
20

Rodoviário 1250
Hidroviário 0

1
6

Buritis
Votorantin-

MT
10

Rodoviário 1382
Hidroviário 0

1
7

Ji-paraná
Votorantin-

MT
20

Rodoviário 1072
Hidroviário 0

1
8

Pimenta
Bueno

Votorantin-
MT

20
Rodoviário 928

Hidroviário 0

1
9

Porto velho Votorantin-
MT

40
Rodoviário 2.545
Hidroviário 0

2
0

Rolim de
Moura

Votorantin-
MT

14
Rodoviário 991

Hidroviário 0

2
1

Vilhena
Votorantin-

MT
20

Rodoviário 742

Hidroviário 0

RORAIMA

2
2

Boa Vista
Nassau-

AM
40

Rodoviário 750

Hidroviário 0
TOCANTINS

2
3

Araguaína
Votorantin-

TO
20

Rodoviário 119
Hidroviário 0

2
4

Colinas do
Tocantins

Votorantin-

TO
10

Rodoviário 225

Hidroviário 0

2
5

Guaraí
Votorantin-

TO
10

Rodoviário 312

Hidroviário 0

2
6

Gurupi
Votorantin-

DF
20 Rodoviário 1.491

2
7

Palmas Votorantin-

TO
120

Rodoviário 500

Hidroviário 0

2 Porto Votorantin- 20 Rodoviário 556
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8
Nacional

TO Hidroviário 0

Cenário 4

No objetivo de se minimizar os custos de transporte, atendendo ao requisito de solução

“ótima”, o valor da Função objetivo no cenário 4pode ser verificado na TAB. 4.17.

TAB. 4.32: Custo logístico–cenário 4

F.O. 519.950,40

A quantidade de pneus alocada em cada fábrica do cenário 4 pode ser observada na TAB.

4.18.

TAB. 4.33: Produção alocada nas fábricas– cenário 4

FÁBRICA QUANTIDADE ALOCADA (t)

Nassau – AM 291

Cimpor – BA 0

Cimpor–GO 0

Votorantin– MT 510

Votorantim–DF 112

Nassau/Capanena–
PA 452

Na TAB. 4.19 pode-se visualizar a solução ótima obtida no cenário 4.
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TAB. 4.34: Solução ótima– Cenário 4

Fábrica 
(Destino)

Quantidad
e alocada 
(t)

Modo
Distância 
(km)

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a 
(O

ri
ge

m
)

AMAZONAS

1
Manaus

Nassau-
AM

251
Rodoviário 8,3

Hidroviário 0

Votorantin-
MT

241
Rodoviário 2220,04

Hidroviário 12,11

ACRE

2 Rio Branco
Votorantin-

MT
5

Rodoviário 1951

Hidroviário 1,5

AMAPÁ

3 Macapá
Votorantin-

MT
40

Rodoviário 2.555,8

Hidroviário  502,05
PARÁ

4
Abaetetuba

Nassau-
Capanema-

PA
36

Rodoviário 244

Hidroviário 0

5
Alenquer Votorantin-

MT
10

Rodoviário 2.555,8
Hidroviário  52,05

6
Altamira

Nassau-
Capanema-

PA
80

Rodoviário 1.468

Hidroviário  50,45

7
Ananindeua

Nassau-
Capanema-

PA
120

Rodoviário 144

Hidroviário 0

8
Bragança

Nassau-
Capanema-

PA
20

Rodoviário 52,1

Hidroviário 0

9
Cametá

Nassau-
Capanema-

PA
27

Rodoviário
774

Hidroviário 0

1
0

Castanhal
Nassau-

Capanema-
PA

46
Rodoviário 86,3

Hidroviário 0
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TAB. 4.19: Solução ótima– Cenário 4 (Continuação)

Fábrica 
(Destino)

Quantidad
e alocada 
(t)

Modo
Distância 
(km)

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a 
(O

ri
ge

m
)

PARÁ

1
1

Marabá
Nassau-

Capanema-
PA

64 Rodoviário 610

1
2

Marituba
Nassau-

Capanema-
PA

30
Rodoviário 139

Hidroviário 0

1
3

Parauapebas

Votorantin-
DF

42
Rodoviário 1.501
Hidroviário 0

Nassau-
Capanema-

PA
4

Rodoviário 765

Hidroviário 0

1
4

Santarém
Votorantin-

MT
70

Rodoviário 1.756

Hidroviário 0

RONDÔNIA
1
5

Ariquemes
Votorantin-

MT
20

Rodoviário 1250
Hidroviário 0

1
6

Buritis
Votorantin-

MT
10

Rodoviário 1382
Hidroviário 0

1
7

Ji-paraná
Votorantin-

MT
20

Rodoviário 1072
Hidroviário 0

1
8

Pimenta
Bueno

Votorantin-
MT

20
Rodoviário 928

Hidroviário 0

1
9

Porto velho Votorantin-
MT

40
Rodoviário 2.545
Hidroviário 0

2
0

Rolim de
Moura

Votorantin-
MT

14
Rodoviário 991

Hidroviário -

2
1

Vilhena
Votorantin-

MT
20

Rodoviário 742

Hidroviário 0

RORAIMA

2
2

Boa Vista
Nassau-

AM
40

Rodoviário 750

Hidroviário 0
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TAB. 4.19: Solução ótima– Cenário 4 (Continuação)

Fábrica 
(Destino)

Quantidad
e alocada 
(t)

Modo
Distância 
(km)

P
on

to
 d

e 
C

ol
et

a 
(O

ri
ge

m
)

TOCANTINS

2
3

Araguaína
Nassau-

Capanema-
PA

20
Rodoviário 766

Hidroviário 0

2
4

Colinas do
Tocantins

Votorantin-

DF
10

Rodoviário 1.400

Hidroviário
0,9

2
5

Guaraí
Votorantin-

DF
10

Rodoviário 1.486

Hidroviário 0

2
6

Gurupi
Votorantin-

DF
20

Rodoviário 1.491

Hidroviário 0

2
7

Palmas Votorantin-

DF
120

Rodoviário 1.347

Hidroviário 0

2
8

Porto
Nacional

Votorantin-

DF
20

Rodoviário 1.336

Hidroviário 0

4.2 ANALISE DE VIABILIDADE

4.2.1 DETERMINAÇÃO DO HORIZONTE DE PROJETO

Segundo o Elizeu C. Assis3, funcionário da Votorantin Cimentos, Cuiabá-MT, os custos

para se instalar a tecnologia necessária em uma fábrica de cimento para que a mesma possa

utilizar pneus inservíveis como combustível parcial nos fornos de clínquer é de em torno de

R$ 9.000.000,00 (nove milhões).

Deste modo, para se implantar toda tecnologia necessária nas fábricas que não têm esta

tecnologia,  seria  um  investimento  em  torno  de  R$27.000.000,00  (vinte  e  sete

milhões).Levando  em  consideração  o  alto  valor  do  investimento,  o  horizonte  de  projeto

adotado neste trabalho é de 30 anos.

3 ASSIS, E. C. Informações sobre utilização de pneus inservíveis em coprocessamento. [mensagem pessoal].
Enviado por:  elizeu.assis@vcimentos.com. Recebida em 02/12/2015. 
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Segundo SNIC, 2015, a vida útil de uma fábrica de cimento é cerca de 50 anos, logo

justifica-se um investimento com horizonte de projeto de 30 anos ou mais.

4.2.2 LEVANTAMENTO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS E AMBIENTAIS

Cenário 2:

Como já mencionado nesse trabalho o crédito de carbono tem um valor de mercado, neste

caso os quilômetros que deixariam de ser rodados utilizando as fábricas de cimento que não

recebem pneus como possíveis destinos é de R$ 58.870,58/ano de crédito de carbono.

Para os benefícios sociais foram utilizados o custo de acidente, o que possibilitou também

estimar um valor que deixaria de ser gasto com acidentes, sendo de R$ 178.702,94/ano, valor

esse acrescentado no fluxo de caixa como receita.

Cenário 3:

Para o cenário  3 o valor  de credito  de carbono é de  R$ 43.964,80/ano  e  o custo de

acidente é de R$ 133.456,09/ano.

Cenário 4:

Para o cenário  4 o valor  de credito  de carbono é de R$ 17.961,30/ano e  o custo de

acidente é de R$ 54.521,91/ano. 

4.2.3 ELABORAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Levando em consideração que o responsável pelos gastos referentes à logística reversa

dos pneus são os fabricantes de pneus, foi realizada a análise financeira (VPL TIR e TRC),

para  verificar  a  viabilidade  para  os  fabricantes  de  pneus  em  custear  a  implantação  da

tecnologia necessária para as 3 fábricas da Região Norte, nas quais não recebem pneus. No

qual o valor do investimento seria de R$27.000.000,00 (vinte e sete milhões) para o cenário 2,

R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões) para o cenário 3 e R$ 9.000.000,00 para o cenário 4. 

Para verificar a viabilidade social e ambiental foram realizados os fluxos de caixa para

considerando os 4 cenários e os variais custo de transportes rodoviários já mencionado. Foram

criadas 2 situações a uma taxa mínima de atratividade de 10%. 
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 Situação 1

O ganho da parcela de transporte, em se optar em transportar os pneus inservíveis para as

fábricas de cimento que não recebem pneus têm um ganho financeiro,  um exemplo a ser

citado seria o de comparar os cenário 1 com o cenário 2 utilizando o frete de 0,41 R$/km/t,no

qual de obtém diminuição em cerca de 46%.Quando se deixa de transportar a oferta  dos

pontos de coleta do cenário 1 para o cenário 2 deixa de gastar R$ 411.940,81/semana, uma

vez que  os  custos  de  transporte  do  cenário  1  são  R$ 765.156,91 e  do  cenário  2 são  R$

353.216,10. 

Para os fluxos de caixa foram considerados esses valores no montante anual, ou seja,

multiplicados por 52 semanas. Foram realizados 2 situações, a situação 1 considerando apenas

o ganho da parcela de transporte e a situação 2 o ganho da parcela de transporte mais os

ganhos com credito de carbono e custo de acidente, isso para todos os fretes rodoviários já

citados anteriormente. 

AS TAB. 4.20, TAB. 4.21 E TAB. 4.22 mostram os resultados obtidos nos fluxos de

caixa realizado para a situação 1.

TAB. 4.35: Viabilidade econômica – horizonte de projeto de 30 anos – Frete Rodoviário0,22

R$/km/t– Situação 1

INVESTIMENTO

(R$)
VPL (R$) TIR(%) TRC (ANOS)

27.000.000,00 - 139.785.293,44 - 16,48
18.000.000,00 -444.400.713,56 - -6,07
9.000.000,00 -756.980.084,89 - -1,17

TAB. 4.36: Viabilidade econômica – horizonte de projeto de 30 anos– Frete Rodoviário0,30

R$/km/t– Situação 1

INVESTIMENTO

(R$)
VPL (R$) TIR(%) TRC (ANOS)

27.000.000,00 - 88.242.967,20 4 12,8
18.000.000,00 -537.752.078,34 - -4,5
9.000.000,00 -998.121.164,79 - -0,86

TAB. 4.37: Viabilidade econômica – horizonte de projeto de 30 anos –Frete
Rodoviário0,41R$/km/t– Situação 1

INVESTIMENTO VPL (R$) TIR(%) TRC (ANOS)
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(R$)
27.000.000,00 -17.372.268,61 9 8,84
18.000.000,00 -666.110.204,92 - -3,25
9.000.000,00 -1.329.690.144,35 - -0,63

Situação 2

Para  a  situação  2  foi  considerado  o  ganho  da  parcela  de  transporte  e  também  foi

considerado com receita  os  ganhos dos  benefícios  sociais  e ambientais,  sendo o valor  de

credito de carbono e o custo de acidente.

As TAB. 4.23, TAB. 4,24 e TAB. 4.25 mostram os resultados obtidos nos fluxos de caixa

realizados para a situação 2.

TAB. 4.38: Viabilidade econômica – horizonte de projeto de 30 anos – Frete Rodoviário 0,22
R$/km/t–  situação 2

INVESTIMENTO
(R$)

VPL (R$) TIR(%) TRC (ANOS)

27.000.000,00 -119.234.354,20 – 14,39
18.000.000,00 -444.105.573,25 – -6,07
9.000.000,00 -750.710.064,61 – -1,19

TAB. 4.39: Viabilidade econômica –  horizonte de projeto de 30 anos –  Frete Rodoviário
0,30 R$/km/t – situação 2

INVESTIMENTO
(R$)

VPL (R$) TIR(%) TRC (ANOS)

27.000.000,00 -67.692.027,95 5 10,92
18.000.000,00 -537.752.078,34 – -4,45
9.000.000,00 -991.851.113,83 – 0,87

TAB. 4.40: Viabilidade econômica –  horizonte de projeto 32 anos – Frete Rodoviário 0,41
R$/km/t situação 2

INVESTIMENTO
(R$)

VPL (R$) TIR(%) TRC (ANOS)

27.000.000,00 10.797.022,95 11 8,20
18.000.000,00 -666.110.196,82 – -3,25
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9.000.000,00 -1.323.420.056,51 – -0,63

4.2.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

A partir da pesquisa realizada na região Norte do Brasil, com a associação representante

dos fabricantes de pneus para identificar os pontos de coleta de pneus e as fábricas de cimento

que recebem ou não pneus inservíveis para utilizarem como combustível parcial nos fornos de

clínquer,foi  possível  levantar  dados  importantes  para  se  fazer  uma análise  de  viabilidade

econômica da ampliação de fábricas de cimentos na logística reversa de pneus. A análise dos

resultados está dividida em duas partes. Inicialmente, é discutido o ganho financeiro entre os

cenários, em seguida, é apresentado a discussão dos resultados dos fluxos de caixa.  

4.2.4.1 ANÁLISE FINANCEIRA ENTRE CENÁRIO 1 E CENÁRIO 2

As vantagens da logística reversa podem ser observadas nos campos econômico e social.

No campo social são contabilizados os ganhos recebidos pela sociedade. Um exemplo simples

é disposição de menos lixo em aterros sanitários, em que adotando-se a reciclagem, reduz-se a

chance de contaminação do lençol freático e elimina a possibilidade de corte de árvores, além

da diminuição  de  acidentes.  No campo econômico  são  observados  os  ganhos  financeiros

obtidos  a  partir  de  práticas  que  envolvem  a  logística  reversa.  Tendo  em vista  que  uma

empresa pode reduzir seus custos reutilizando materiais que seriam descartados pelos clientes

finais, como a utilização de pneus inservíveis como combustível. Diminuindo o consumo de

combustível fóssil. 

Como foi apresentado no item 4.1.6,o ganho financeiro que te obtém em enviar os pneus

inservíveis para fábricas de pneus mais próximas é relativamente grande, no estudo realizado

esse ganho pode chegar a ser de 46%. 

Vale ressaltar que no cenário 1 os possíveis destinos são em maioria fábricas que não

estão na Região Norte, o que justifica o grande valor logístico de dispor adequadamente os

pneus inservíveis.  Nesse contexto,  o cenário 2 considera todas as fábricas de cimentos da

região  Norte  possíveis  destinos  a  receber  pneus  inservíveis,  o  que  diminui  os  custos

logísticos. 
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4.2.4.2 DISCUSSÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Devido ao ganho logístico de se optar pelo cenário 2, foi realizado uma análise financeira

para verificar se seria vantajoso ou não para os fabricantes de pneus custear o projeto de

implantação  da  tecnologia  necessária  nas  empresas  de  cimento  que  não  recebem  pneus

inservíveis passarem a receber e utilizá-los como combustível. 

Os primeiros fluxos de caixa realizados foram com a receita apenas com o ganho da

diferença entre o cenário 1para os cenário 2, 3 e 4, isso para o investimento total, de R$ 27

milhões, o  investimento para custear duas fábricas de R$ 18 milhões e o de custear apenas

uma fábrica de R$ 9 milhões. 

Entretanto, não são apenas os ganhos logísticos que devem ser levados em conta, todavia

o ganho com a diminuição dos GEE e do risco de acidente devem também ser levados em

conta, custos esses chamados de socioambiental. Nessa lógica foram adicionados ao fluxo de

caixa os valores (R$) correspondentes ao credito de carbono e custo de acidente.

Como foi apresentado no item 4.2.3, na situação 2, foram realizados os fluxos de caixa

com a atribuição dos custos sociais e ambientais. 

Pode-se  observar  nas  FIG.  4.3,  FIG.  4.4  e  FIG.  4.5  o  investimento  para  custear  as

implantação da tecnologia necessária considerando os 3 cenários, levando em consideração os

três diferentes tipos de custo de transporte rodoviário, apenas o custo de transporte de 0,41

R$/km/t apresentou o VLP <0. O valor total investido (R$ 27 milhões) se paga em 8,20 anos,

levando isso em consideração o projeto seria viável, uma vez que é menor que o horizonte de

projeto. 
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FIG. 4.14: VPL- Com ganho da parcela de transporte + credito de carbono e custo de

acidente. Cenário 2. VPL (por 106)
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FIG. 4.15: VPL- Com ganho da parcela de transporte + credito de carbono e custo de

acidente. Cenário 3. VPL (por 106)
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FIG. 4.16: VPL- Com ganho da parcela de transporte + credito de carbono e custo de

acidente. Cenário 4. VPL (por 106)

Aumentando o horizonte de projeto em 35 e 40 anos pode-se observar que o investimento

total (27 milhões), continuou economicamente viável para o frete de  0,41 R$/km/t.O VPL
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continua sendo positivo, outro indicador que assume essa verdade é o TIR de 11%. Nas FIG.

4.6, FIG. 4.7 e FIG. 4.8 podem ser observados os valores de VPLS para esses fluxos de caixa.
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FIG. 4.17: VPL- Com ganho da parcela de transporte + credito de carbono + custos de

acidente. Horizonte 35 e 40 anos. Investimento de 27 milhões. Frete Rodoviário 0,41

R$/km/t.VPL (por 106)
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FIG. 4.18: VPL- Com ganho da parcela de transporte + credito de carbono + custos de

acidente. Horizonte 35 e 40 anos. Investimento de 27 milhões. Frete Rodoviário 0,22 R$/km/t

VPL (por 106).

95



 35  40 

-56 

-54 

-52 

-50 

-48 

-46 

-44 

-42 

-40 

HORIZONTE DE PROJETO

VP
L

FIG. 4.19: VPL- Com ganho da parcela de transporte + credito de carbono +custos de

acidente. Horizonte 35 e 40 anos. Investimento de 27 milhões. Frete Rodoviário 0,30 R$/km/t

VPL (por 106).

Como os investimentos de R$18 milhões (ampliação de 2 fábricas) e de R$ 9 milhões

(ampliação de 1 fábrica) já comprovados anteriormente que não são viáveis economicamente,

uma vez que os custos são maiores que a receita, não se justifica aumentar o horizonte de

projeto afim de verificar a viabilidade de ambos.

Nota-se que apenas o investimento total  (27 milhões – ampliação de 3 fábricas) para

implantação da tecnologia necessária para as fábricas de cimento passarem a receber pneus é

viável, tanto em um horizonte de projeto de 30, 35 ou 40 anos, porém somente com o custo de

frete rodoviário de 0,41R$/km/t. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

O trabalho apresentado permite  visualizar  como o procedimento  proposto pode trazer

vantagens para os tomadores de decisão quanto a utilização de uma ferramenta para verificar

a viabilidade econômica da ampliação de fábricas de cimento na logística reversa de pneus. 

O objetivo do trabalho foi realizar uma análise da viabilidade econômica na logística

reversa  de  pneus,  ampliando  a  quantidade  de  fábricas  de  cimento  que  recebem  pneus,

minimizando  distâncias  a  serem percorridas  para  os  destinos  que  aumentam  a  eficiência

energética, substituição de fontes não renováveis.

Ressalta-se  a  originalidade  do  trabalho  ao  estruturar  um método  capaz  de  analisar  a

viabilidade econômica da logística reversa de pneus inservíveis. Dando destaque a utilização

de indicadores econômicos para verificar a viabilidade da ampliação das fábricas de cimento

no sistema de logística reversa de pneus. 
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Com o desenvolvimento deste trabalho, alcançou-se o objetivo principal desse estudo. No

qual é possível realizar uma análise de viabilidade econômica no processo de logística reversa

de pneus.  Aplicando uma ferramenta  que possibilite  a  otimização do transporte  de pneus

inservíveis para o destino final ambientalmente adequado e posteriormente realizar a analise

econômica na ampliação de fábricas de cimento na logística reversa de pneus.

Todos os  objetivos  específicos  também foram atendidos  com as pesquisas realizadas.

Destacando nesse caso o de propor um procedimento para otimização da logística reversa de

pneus na Região Norte e posteriormente realizar uma análise de viabilidade econômica.

As  problemáticas  apresentadas  neste  trabalho  foram  então  resolvidas,  no  qual  o

procedimento proposto segue as diretrizes das leis ambientais em relação ao destino final dos

pneus inservíveis, além de tornar mais viável economicamente o sistema.

O modelo para transporte de pneus inservíveis é confirmado na aplicação do mesmo em

um  estudo  de  caso.  Confirmando  a  viabilidade  econômica  de  se  ampliar  as  fábricas  de

cimento que recebem pneus para utilizá-los como combustível parcial em fornos de clínquer

nos horizonte de 30, 35 ou 40 anos, quando se usa um frete de 0,41 R$/km/t. O projeto é

inviável nos horizonte de 30, 35 ou 40 anos, quando se usa o frete de 0,22 ou 0,30 R$/km/t. 

Atualmente  os  custos  são de responsabilidade  exclusiva  dos  fabricantes,  o  que onera

inclusive a parcela de pneus destinados à exportação e não envolve os outros participantes da

cadeia.  O objetivo  a  ser  alcançado deve ser  um acordo setorial  que distribua  o custo  do

processo de destinação a todos os participantes da cadeia, desde fabricantes a revendedores e

consumidores, uma vez que quem gera o resíduo é de sua responsabilidade dar-lhe destinação

ambientalmente correta.

Diante disso,  tem-se que como conclusão desse estudo  que fica clara  a  existência  de

gargalos  relacionados  à  infraestrutura  de  coleta  e  destinação  existente,  já  que  esta

infraestrutura  não está  corretamente  dimensionada  no que  diz  respeito  à  abrangência  e  à

necessidade de coleta de destinação em função das concentrações do descarte. Logo, as rotas

de transporte dos pneus inservíveis acabam sendo caracterizadas como de longas distâncias

entre os locais de coleta e os de destinação, esse aspecto é compreensível, já que esta logística

reversa é relativamente nova e está em fase de estruturação. 

Os  pontos  de  coleta  estão  concentrados  em  grandes  regiões  geradoras  de  pneus

inservíveis, o que facilita a concentração do processo de coleta, porém, a infraestrutura de

destinação atualmente utilizada não favorece o processo logístico. Isso porque grande parte

das  empresas  de  destinação  já  existente  à  construção  dessa  cadeia  reversa,  tendo  como
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atividade principal outras que a destinação de pneus,um exemplo típico são as cimenteiras,

destinos utilizado nesse estudo, são localizadas em regiões relativamente distantes dos centros

geradores  mais  importantes  de  pneus  inservíveis.  Consequentemente,  o  processo  logístico

reverso tem um alto custo.

Cita-se como limitação deste trabalho o levantamento de dados uma vez que tanto os

pontos coletas, quanto as fábricas de cimento e a associação representante dos fabricantes de

pneus, se limitam a passar informações  de custos, rotas,  produção, entre outros,  alegando

sigilo  industrial,  ocasionando  assim um estudo  que  não  utiliza  dados  100% reais,  o  que

provavelmente pode não condizer com a realidade atual. 

Para  o  enriquecimento  e  aprimoramento  deste  trabalho  no  futuro,  recomenda-se  que

sejam considerados  os  pneus  inservíveis  como combustível  total  em cimenteiras,  ou  seja

utilização de 100% de pneus como combustível, considerando se terá oferta suficiente e os

ganhos financeiros das fábricas de cimento em deixar de utilizar combustível fóssil e também

o ganho ambiental de deixar de utilizar uma matéria prima não renovável. 

Sugerem-se também estudos, por exemplo, nas indústrias papel e celulose, ou outra que

utilizem de processo que demanda bastante energia,  analisem outras reduções de impactos

ambientais  que  a  integração  entre  coprocessamento  e  a  logística  reversa  é  capaz  de

proporcionar.
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